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Περίληψη 
Στον παρόν κείμενο γίνεται παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο τα σύγχρονα λογισμικά 

κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά ως εκπαιδευτικά 

εργαλεία στη δια βίου μάθηση. Για το σκοπό αυτό γίνεται ένας διαχωρισμός των κοινωνικών 

δομών μέσα στις οποίες κάποιο άτομο μπορεί να αποκτήσει μία γνώση ή πληροφορία με τη 

χρήση των λογισμικών αυτών σε “δυάδες”, “ομάδες”, “κατηγορίες μάθησης”, και “δίκτυα”. 

Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο με τον 

οποίο τα άτομα που τις αποτελούν μπορούν να μάθουν μέσω του ιστού και 

χρησιμοποιώντας κάποιο λογισμικό κοινωνικής δικτύωσης. Στη συνέχεια επιχειρείται μία 

κατηγοριοποίηση των λογισμικών αυτών με βασικό άξονά της τις προαναφερόμενες 

τέσσερεις μορφές κοινωνικής δομής. Με αυτόν τον τρόπο κάθε λογισμικό κοινωνικής 

δικτύωσης προτείνεται να επιλεχθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο ανάλογα με το σε ποια από 

τις τέσσερις αυτές κατηγορίες εντάσσεται. Στις συνεντεύξεις που θα παρουσιαστούν 

φαίνεται ότι σε ελλαδικό επίπεδο η επιλογή των λογισμικών για μαθησιακούς σκοπούς δεν 

γίνεται βάσει της κοινωνικής δομής στην οποία απευθύνεται η μαθησιακή περίσταση, αλλά 

βάση επιμέρους παραγόντων όπως η ευκολία της χρήσης, το κόστος και η δημοφιλότητα του 

λογισμικού. Η παρούσα εργασία προτείνει ότι η αποτελεσματική χρήση των λογισμικών 

κοινωνικής δικτύωσης ξεκινάει από τη σωστή επιλογή του λογισμικού που θα 

χρησιμοποιηθεί για τον εκπαιδευτικό / μαθησιακό σκοπό ή στόχο, η οποία με τη σειρά της 

πρέπει να στηρίζεται στον είδος της κοινωνικής δομής των εκπαιδευομένων στους οποίους 

απευθύνεται. Το είδος της κοινωνικής δομής, όπως ειπώθηκε αναλύεται και εξετάζεται σε 

τέσσερεις βασικούς άξονες οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν ιδιαίτερη αξία, χρήση και εφαρμογή 

στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα μαθαίνουν μέσω του ιστού και κατ επέκταση μέσω των 

λογισμικών κοινωνικής δικτύωσης. 

Abstract 
In the present text/survey is presented the manner with which the modern social networking 

software applications can be used effectively as educational tools in lifelong learning. For this 

cause happens a segregation of the social structures in which any  individual can acquire 

knowledge or even information with the use of this software applications in “dyads”, 

“groups”, “sets”, and “networks”.  Each one of these categories holds specific characteristics 

related with the way in which these individuals who constitute them, can learn through the 

web and by using some social networking software applications. Afterwards is attempted a 

classification of these software applications under the prism of the previously mentioned four 

forms of social structure. In this way each social networking software, is proposed to be 

selected as an educational tool depending in which of these four referred categories are 

being included. In the interviews that will be presented further, it arises that in Greek reality 

the choice of software applications, those which are being selected for tutorial aims doesn’t 

happen on the base of social structure, in which is addressed the tutorial condition, but on 

the base of other factors such as the facility in usage, the cost and the publicity of the 

selected software. The present survey proposes that the effective use of social networking 

software applications starts from the correct software selection that will be used for the 

educational/tutorial target or objective, a selection that should indeed be supported on the 

social structure that every learner has. The sort of social structure, as it was mentioned is 
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being analyzed and  investigated  under the sight of four basic axes which seem to have a 

special value, usage and application in the way with which the individuals learn via web and 

moreover through  the software applications of social networking. 
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Εισαγωγή 
Η βασική θέση της παρούσας εργασίας υποστηρίζει ότι η αποτελεσματική μάθηση σε ένα 

διαδικτυακό περιβάλλον στηρίζεται στην ορθή επιλογή ενός λογισμικού κοινωνικής 

δικτύωσης, ανάλογα με το είδος του και τη μορφή της κοινωνικής δομής των ατόμων τα 

οποία επιθυμούν να εκπαιδευτούν ή να μάθουν κάτι σε κάποια συγκεκριμένη εκπαιδευτική ή 

μαθησιακή περίσταση. Συγκεκριμένα, ως μορφή της κοινωνικής δομής δεν εξετάζεται απλά ο 

αριθμός των ατόμων, αλλά πολύ περισσότερο ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα αυτά 

συνδέονται μεταξύ τους και με τη γνώση ή πληροφόρηση σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Οι 

υπό συζήτηση δομές αν και μπορούν να ειδωθούν και εκτός του διαδικτύου, ωστόσο 

αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στη μάθηση μέσω του ιστού, διότι έχει παρατηρηθεί ότι προς 

το παρόν είναι οι κύριες μορφές κοινωνικής οργάνωσης που έχουν αναπτυχθεί από 

κοινότητες ατόμων και παράλληλα από το κάθε άτομο ξεχωριστά προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η απόκτηση μίας γνώσης ή πληροφορίας σε διαδικτυακό περιβάλλον. Στην 

παρούσα εργασία αναλύονται οι εν λόγω κοινωνικές δομές και παράλληλα γίνεται μία 

κατηγοριοποίηση των λογισμικών κοινωνικής δικτύωσης ως προς αυτές. Αυτή η 

κατηγοριοποίηση των λογισμικών κοινωνικής δικτύωσης αποσκοπεί στο να χαρίσει στον 

εκπαιδευτή, στον ειδικό της εκπαίδευσης ή στον ίδιο τον εκπαιδευόμενο ένα πρακτικό 

εργαλείο με το οποίο μπορεί να επιλέξει με αποτελεσματικό τρόπο το εργαλείο εκείνο που 

θα εξυπηρετήσει καλύτερα κάθε εκπαιδευτική ή μαθησιακή περίσταση που πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί μέσω του ιστού.  

Τα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης ανανεώνονται συνεχώς με γοργούς ρυθμούς. Ήδη κατά 

το σύντομο διάστημα της συγγραφής (αλλά όχι και μελέτης) της παρούσας εργασίας 

χρειάστηκε να αλλάξουν πολλές φορές οι πληροφορίες για τα προβαλλόμενα λογισμικά 

κοινωνικής δικτύωσης διότι έστω και μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έγιναν 

αλλαγές σε βασικά χαρακτηριστικά κάποιων από τα εργαλεία αυτά, ενώ είναι σίγουρο ότι 

έστω και ένα μήνα μετά από τη δημοσίευση της παρούσας εργασίας πολλά περισσότερα 

πράγματα θα έχουν αλλάξει και πάλι. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση η παρούσα εργασία δεν 

επιχειρεί να παραθέσει μία λίστα από τα υπάρχοντα λογισμικά. Άλλωστε τα περισσότερα 

από αυτά είναι ήδη γνωστά και αυτά που δεν είναι γνωστά, μπορούν να εντοπιστούν εύκολα 

μέσω της χρήσης κάποιας μηχανής αναζήτησης. Επίσης δεν επιχειρείτε να παρουσιαστεί με 

λεπτομέρεια ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιο από αυτά τα εργαλεία να ενταχτεί στην 

εκπαιδευτική πράξη. Ισχύει ότι τα περισσότερα από αυτά τα εργαλεία με κάποιες λαμπρές 

εξαιρέσεις δεν έχουν δημιουργηθεί για να εξυπηρετήσουν την εκπαίδευση. Επομένως, είναι 

λογικό να μην υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος και ένας συγκεκριμένος οδηγός βάσει του 

οποίου κάποιος μπορεί να τα εντάξει σε μία εκπαιδευτική διαδικασία. Εν τέλει, η πράξη 

δείχνει ότι κάθε εκπαιδευτής τα χρησιμοποιεί με το δικό του τρόπο και τα προσαρμόζει 

ανάλογα με τους επιμέρους στόχους του και τις ανάγκες της εκπαιδευτικής περίστασης. 

Παρόλ΄ αυτά, σε κάποια νέα ερευνητική προσπάθεια κρίνεται ότι θα ήταν ωφέλιμο να γίνει 

μία καταγραφή ορθών πρακτικών ένταξης του κάθε εργαλείου σε μία εκπαιδευτική ή 

μαθησιακή περίσταση.   

Αυτό που η παρούσα εργασία προσφέρει είναι μία ξεκάθαρη κατηγοριοποίηση των 

λογισμικών αυτών σε δυάδες, ομάδες, κατηγορίες μάθησης και κοινωνικά δίκτυα. Μία 

κατηγοριοποίηση που συνδέεται όχι με τα ίδια τα εργαλεία, αλλά με τα είδη των κοινωνικών 
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δομών που εξετάζονται και παρουσιάζονται στο παρόν κείμενο με την προτροπή ότι είναι ο 

τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι μαθαίνουν μέσα από τον ιστό και επομένως ο τρόπος με 

τον οποίο ο εκπαιδευτής ή ο ειδικός της εκπαίδευσης θα πρέπει να τους προσεγγίσει για να 

τους διδάξει σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Με την κατάλληλη κατηγοριοποίηση των 

λογισμικών κοινωνικής δικτύωσης που επιχειρείται, ο αναγνώστης δεν αποκτά μία εποπτεία 

των υπαρχόντων λογισμικών κοινωνικής δικτύωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη 

δια βίου μάθηση. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Αντίθετα, αποκτά μία εποπτεία για το πώς 

μαθαίνουν τα άτομα μέσω του ιστού και για το πώς μπορεί να τα προσεγγίσει επιλέγοντας το 

κατάλληλο λογισμικό βάσει της προτεινόμενης κατηγοριοποίησης που προσφέρεται στο 

παρόν κείμενο. Με αυτόν τον τρόπο κάποιος μπορεί να έχει μία ξεκάθαρη άποψη για τα 

εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και για τον τρόπο με τον οποίο αυτά χρησιμοποιούνται για 

μαθησιακούς σκοπούς ακόμη και αν δε γνωρίζει τα εργαλεία αυτά. Έτσι, ο εκπαιδευτής ή ο 

ειδικός της εκπαίδευσης αποφορτίζεται από την ανησυχία του να παραμένει συνεχώς 

ενημερωμένος για κάθε νέο εργαλείο που προκύπτει, εμφανίζεται, λάμπει σαν αστέρι και 

έπειτα μπορεί να εξαφανιστεί ή να αλλάξει τελείως για διάφορους λόγους. Η παρούσα 

εργασία τολμά να υποστηρίξει ότι για πολλά χρόνια ακόμη, έχοντας κανείς κατανοήσει την 

κατηγοριοποίηση που προσφέρει το συγκεκριμένο πόνημα, θα είναι κανείς έτοιμος να 

χρησιμοποιήσει τα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης σε κάθε μαθησιακή περίσταση.  Κάθε 

νέο λογισμικό που εμφανίζεται είναι η εξέλιξη κάποιου άλλου. Αν λοιπόν κατανοήσει κανείς 

την αρχή αυτή και ότι όλα τα νέα λογισμικά έχουν τις ρίζες τους σε λίγα μόνο συγκεκριμένα 

είδη θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί πάντα το καταλληλότερο εργαλείο και το πιο 

ενημερωμένο, χωρίς να δαπανά άσκοπα τις δυνάμεις του στο απέραντο πέλαγος των 

συνεχώς αυξανομένων νέων λογισμικών κοινωνικής δικτύωσης.  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να γίνει και η ίδια ένα εργαλείο το οποίο με απλό τρόπο 

καταφέρνει να κρατά τον αναγνώστη της ενημερωμένο για τις νέες εξελίξεις στα λογισμικά 

κοινωνικής δικτύωσης μέσα από την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αυτή συμβαίνει 

μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Θα ήταν παράληψη να μην αναφερθεί ότι αν και όλη η εργασία 

έχει δομηθεί εκ νέου από το μηδέν (κυρίως βιβλιογραφικά), η βασική φόρμουλα που 

παρουσιάζεται και αναλύεται στηρίζεται στην πολυετή μελέτη των κυρίων Dron και 

Anderson, οι οποίοι όπως υποστηρίζουν, έχουν αφιερώσει ένα σημαντικό μέρος της ζωής 

τους και πολύ χρόνο για να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα.  Η αναφορά αυτή φυσικά 

δεν επιχειρεί να προσφέρει αδίκως αξιοπιστία στο παρόν κείμενο. Αυτό είναι κάτι που θα το 

κρίνει ο ίδιος ο αναγνώστης.  

Το ερευνητικό ερώτημα στο οποίο καλείται να απαντήσει η παρούσα έρευνα είναι ο τρόπος 

με τον οποίο τα σύγχρονα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

περισσότερο αποτελεσματικά ως εκπαιδευτικά εργαλεία στη δια βίου μάθηση. Θα μπορούσε 

να ειπωθεί ότι κατ αυτόν τον τρόπο το ερευνητικό ερώτημα αποτελείται από δύο κύριους 

πυλώνες. Απ τη μία μεριά δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην χρήση των λογισμικών κοινωνικής 

δικτύωσης έναντι άλλων εφαρμοζόμενων τρόπων και εργαλείων της συμβατικής διδασκαλίας 

ή μάθησης που δεν τα περιλαμβάνει. Από την άλλη, το ερώτημα αφορά το πεδίο της δια βίου 

μάθησης. Η διατύπωση του συγκεκριμένου ερευνητικού ερωτήματος εξηγείται από τη 

μεγάλη προοπτική που παρουσιάζουν οι δύο αυτοί πυλώνες στην ενίσχυση της προσωπικής 

και επαγγελματικής ανάπτυξης των ατόμων. 

Με τον όρο «Λογισμικά Κοινωνικής Δικτύωσης» γίνεται αναφορά σε κάθε λογισμικό, το 

οποίο επιτρέπει με κάποιο τρόπο τη σύνδεση και/ή την επικοινωνία ατόμων που βρίσκονται 

σε απόσταση. Πρόκειται κυρίως για λογισμικά, τα οποία προέκυψαν και εμφανίστηκαν ως 
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αποτέλεσμα της επικράτησης του διαδικτύου και της τεχνολογίας του web 2.0. Συνήθως τα 

λογισμικά αυτά δεν έχουν κατασκευαστεί με σκοπό να εξυπηρετήσουν τη μάθηση. Τα 

λογισμικά αυτά κυρίως εξυπηρετούν την επικοινωνία των ανθρώπων, αλλά στην πράξη 

φαίνεται ότι βρίσκουν πολλές εφαρμογές και στον τομέα της εκπαίδευσης, της 

επαγγελματικής κατάρτισης και γενικά της μάθησης. 

Ως δια βίου μάθηση ορίζεται «Κάθε μαθησιακή δραστηριότητα η οποία αναλαμβάνεται καθ 

όλη τη διάρκεια της ζωής με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 

εφοδίων, στο πλαίσιο μιας προσωπικής, κοινωνικής οπτικής και/ή μιας οπτικής που 

σχετίζεται με την απασχόληση» (European Commission, 2001). Η δια βίου μάθηση είναι μία 

έννοια επομένως η οποία περιλαμβάνει τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση.  

Σύμφωνα με τον Βεργίδη (2001), ως διά βίου εκπαίδευση ορίζεται μία προσέγγιση του 

συνόλου των μορφωτικών δραστηριοτήτων (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης) όλων των 

επιπέδων, που επιτρέπει τη συγκρότησή τους σε ένα εκπαιδευτικό συνεχές, σε διαρκή 

αλληλεπίδραση με την κοινωνονικο-οικονομική, πολιτική και πολιτισμική πραγματικότητα. Η 

δια βίου εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από ευκαμψία στο χρόνο, το χώρο, το περιεχόμενο και 

τις τεχνικές διδασκαλίας.  

Κατά τον CEDEFOP (1996), ως επαγγελματική κατάρτιση ορίζεται το «μέρος της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχει τις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες 

με τις οποίες ολοκληρώνεται η επαγγελματική επάρκεια του εκπαιδευομένου».  

Η παρούσα εργασία στηρίζεται σε βιβλιογραφική έρευνα σκοπό της οποίας είναι η 

συστηματοποίηση και παρουσίαση των τρόπων με τα οποία τα σύγχρονα λογισμικά 

κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να συμβάλουν στη δια βίου μάθηση. Αυτό εξηγεί το γεγονός 

ότι τα δεδομένα που παρουσιάζονται και μελετώνται εντοπίζονται σε υλικό ήδη 

καταγεγραμμένο από θεωρητικούς, ερευνητές και ειδικούς της εκπαίδευσης που 

δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο πεδίο. Αυτή η επιλογή του ερευνητικού τρόπου 

προσδοκάται ότι θα προσφέρει μία σαφέστερη εικόνα για την πορεία και την κατάσταση της 

επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης του εν λόγω κλάδου. Για το λόγο αυτό 

επιχειρήθηκε μία συγκέντρωση και παρουσίαση του υλικού με τρόπο που μπορεί να 

αξιοποιηθεί για τη βελτίωση κάθε μαθησιακής διαδικασίας ανοικτής στις νέες τεχνολογίες 

κοινωνικής δικτύωσης. 

Με τη λογική αυτή η εργασία διαρθρώθηκε σε έξι επι μέρους ενότητες. Στην πρώτη ενότητα 

γίνεται μία παρουσίαση του πλαισίου γύρω από το οποίο αναπτύσσεται το ερευνητικό 

ερώτημα, κάτι που ταυτόχρονα επιχειρεί αφενός μεν να το τοποθετήσει στη σύγχρονη 

πραγματικότητα και αφετέρου στο να αναδείξει την αξία του. Η δεύτερη ενότητα επιχειρεί 

να προσφέρει ένα θεωρητικό πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί η 

μάθηση και η διδασκαλία μέσω των λογισμικών κοινωνικής δικτύωσης, στηριζόμενο στα 

μαθησιακά μοντέλα που φαίνεται να εξυπηρετούν πιστότερα το σκοπό αυτό. Στην τρίτη 

ενότητα γίνεται μία προσπάθεια σκιαγράφησης και παρουσίασης των διαφορετικών 

κοινωνικών συνόλων μέσα στα οποία κάποιο άτομο μπορεί να στηρίξει και να ενισχύσει τη 

μάθησή του χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης. Η τέταρτη 

ενότητα χρησιμοποιεί μία πιο πρακτική προσέγγιση αναφέροντας και παρουσιάζοντας τα 

κύρια ζητήματα που πρέπει να έχει κανείς υπόψη του ότι ισχύουν και επικρατούν στα 

διαφορετικά κοινωνικά σύνολα μάθησης. Η πέμπτη ενότητα εξετάζει στην πράξη ποια είναι 

τα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης που μπορούν να εξυπηρετήσουν το σκοπό αυτό 

περιγράφοντας και συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες, αλλά και τους 
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περιορισμούς τους. Τέλος, η έκτη ενότητα παρουσιάζει απτά παραδείγματα εκπαιδευτικών 

διαδικασιών οι οποίες έχουν υλοποιηθεί στηριζόμενες στη χρήση σύγχρονων εργαλείων 

κοινωνικής δικτύωσης.   



 

8 
 

 

1 – Παρουσίαση του Πλαισίου 

1.1 - Η Διάδοση του Διαδικτύου στη Σύγχρονη Κοινωνία.  

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Internet World Stats (2015), το 42,2% των κατοίκων του πλανήτη 

έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στην Ευρώπη το ποσό αυτό ανέρχεται στα 70%, στην 

Αυστραλία στα 72%, ενώ στην βόρεια Αμερική το 82% των κατοίκων έχουν πρόσβαση 

στο internet. Αυτό σημαίνει ότι τα λογισμικά κοινωνικής δικτύωση τα οποία στηρίζουν τη 

λειτουργία τους στο διαδίκτυο μπορούν σήμερα να χρησιμοποιηθούν από ένα σημαντικό  

αριθμό ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό με τη σειρά του συνεπάγεται ότι η χρήση 

των λογισμικών αυτών ως εκπαιδευτικά εργαλεία επιτρέπει την εξάπλωση της γνώσης, της 

επαγγελματικής κατάρτισης, της μάθησης και γενικά της πνευματικής και επαγγελματικής 

ανάπτυξης ενός σημαντικά μεγάλου αριθμού ατόμων σε ολόκληρο τον πλανήτη. 

Η ραγδαία εξάπλωση του διαδικτύου ωστόσο δεν αποτελεί πλεονέκτημα μονάχα για αυτούς 

που ήδη έχουν πρόσβαση σε αυτό. Η παγκόσμια εξάπλωσή του έχει επιτευχθεί σε τέτοιο 

βαθμό και με τέτοιο τρόπο που από εδώ και πέρα η χρήση του (αλλά και η απόκτησή του) 

μπορεί να γίνει πολύ εύκολα ακόμη και από αυτόν που δεν έχει πρόσβαση. Η μαζική του 

κατανάλωση και χρήση από έναν τόσο μεγάλο αριθμό ατόμων το έχουν μετατρέψει σε ένα 

αγαθό φθηνό και εύκολο στο να το βρει κανείς. Αρκεί να σκεφτούμε ότι σχεδόν κάθε 

καφετέρια προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στον διαδικτυακό ιστό. Πριν από 10 χρόνια, για την 

Ελλάδα τουλάχιστον, η πρόσβαση στο διαδίκτυο με ταχύτητα άνω των 2mbps όχι μόνο 

στοίχιζε ακριβά, αλλά χρειαζόταν και πολύ τύχη για να την αποκτήσεις μιας και μονάχα λίγες 

περιοχές είχαν το πλεονέκτημα της κατάλληλης τεχνικής υποδομής. Ας μην αναφερθούμε 

στη γνωστή Dial Up σύνδεση του επίσης πρόσφατου παρελθόντος. Η ταχύτητάς της έφτανε 

τα 30-50 Kilobytes/s (1 Megabyte = 1024 Kilobytes). Αυτό σημαίνει ότι μια απλή εικόνα 

μεσαίου μεγέθους (750x1000 pixel πχ) που έχει μέγεθος περίπου 200 Kilobytes χρειαζόταν 

περίπου 4 δευτερόλεπτα για να φορτώσει, ενώ σήμερα ο χρόνος αυτός θεωρείται 

υπερβολικά μεγάλος ακόμη και για τη φόρτωση ολόκληρης σελίδας. Περισσότερες 

πληροφορίες μπορεί να βρει κανείς στο Hampton (2001). 

Παλαιότερα η σύνδεση αυτή ήταν δυνατή ως επί των πλείστων μέσω ηλεκτρονικών 

υπολογιστών οι οποίοι είχαν εξοπλιστεί με τον έξτρα απαιτούμενο εξοπλισμό. Πλέον 

πρόσβαση στο δίκτυο μπορούμε να έχουμε μέσω ποικίλων συσκευών άμεσα, μιας και 

σχεδόν όλες οι σύγχρονες συσκευές ενσωματώνουν αυτή τη δυνατότητα (Niwaz, Kayani, & 

Kayani, 2011). Η πρόσβαση στο δίκτυο μέσα από πολλές και διαφορετικές συσκευές 

αναπτύσσει νέες προοπτικές και νέες δυνατότητες ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι 

άνθρωποι μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να εργαστούν και να αναζητήσουν νέες 

πληροφορίες. Σίγουρα, αυτό έχει μετατρέψει την πρόσβαση στο internet όχι απλά ως κάτι το 

εξαιρετικά εύκολο, αλλά και ως κάτι το αυτονόητο για τον πολίτη της σύγχρονης κοινωνίας 

της γνώσης.  
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1.2 – Το WEB 2.0 Προσφέρει Νέες Εκπαιδευτικές Προοπτικές. 

Σύμφωνα με τους Collins & Halverson (2010), ολόκληρο το σχολικό σύστημα όπως το 

γνωρίζουμε σήμερα διαθέτει τη μορφή αυτή λόγο ιστορικών συγκυριών. Συγκεκριμένα, 

υποστηρίζουν ότι η δομή του και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του είναι το 

αποτέλεσμα ενός τεχνολογικού και οικονομικού αναβρασμού κατά την περίοδο της 

βιομηχανικής επανάστασης. Η βιομηχανική επανάσταση είχε στην καρδιά της τη μαζική 

παραγωγή προϊόντων και τη μαζική διάθεσή τους στις μάζες των καταναλωτών. Ίσως να 

φαίνεται ότι το ίδιο συνέβη και με το σχολικό σύστημα, το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι παράγει μαζικά το αγαθό της εκπαίδευσης και το προσφέρει κατά τον ίδιο τρόπο στους 

πολίτες ενός κράτους. Ωστόσο, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι αυτό δεν είναι απαραίτητα 

κάτι κακό, ίσως να είναι και πολύ θετικό, αν και όχι ιδανικό. Σίγουρα ωστόσο, το έργο της 

εκπαίδευσης ολόκληρου του πληθυσμού ενός κράτους θα ήταν αδύνατον, έστω και να 

επιχειρηθεί χωρίς τη βοήθεια της τεχνολογίας. 

Η εφεύρεση της τυπογραφίας σε συνδυασμό με τη βιομηχανική επανάσταση μετέτρεψε το 

βιβλίο σε ένα αντικείμενο που μπορούσε να αποκτηθεί από όλους σχεδόν του μαθητές τους 

εκπαιδευτικού συστήματος. Το ίδιο ισχύει για τα υπόλοιπα εργαλεία της εκπαίδευσης, τα 

οποία όσο ταπεινά και αν ακούγονται, έχουν καθοριστική σημασία στην έκβασή της, όπως το 

μολύβι και το χαρτί. Εύκολα μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς τη βιομηχανική 

επανάσταση και τη μαζική παραγωγή των υλικών και άυλων εργαλείων της εκπαίδευσης το 

σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα δεν θα ήταν δυνατόν να έχει υπάρξει και να έχει φτάσει στο 

σημείο που έχει φτάσει. 

Σήμερα βιώνουμε μία διαφορετική τεχνολογική επανάσταση. Μπορεί το WEB 2.0 να είναι η 

νέα εφεύρεση μετά την τυπογραφία και τις ατμομηχανές η οποία θα δώσει νέα τροπή στο 

εκπαιδευτικό σύστημα και γενικά στον τρόπο με τον οποία οι άνθρωποι προσεγγίζουν και 

αποκτούν τη γνώση. Μάλιστα, το WEB 2.0 όχι μόνο καταφέρνει να αντικαταστήσει το βιβλίο 

με μία άλλη ψηφιοποιημένη μορφή, η οποία έχει τα χαρακτηριστικά της εύκολης μεταφοράς, 

της αντιγραφής και διάδοσης, της άμεσης πρόσβασης από οπουδήποτε, της χρήσης θερμών 

λέξεων μέσα στο κείμενο και της άμεσης ανίχνευσης για συγκεκριμένες λέξεις με τη βοήθεια 

το ίδιου του υπολογιστή. Αν και είναι εκπληκτικά όλα αυτά, θα μπορούσε να υποστηρίξει 

κανείς ότι απλά αποτελούν την εξέλιξη της τυπογραφίας και ίσως να μην είχε άδικο. Όμως, 

δεν είναι αυτή η επανάσταση που προσφέρει το WEB 2.0. Θεωρείται ότι εκείνο το 

χαρακτηριστικό του που μπορεί να οδηγήσει σε μία νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι 

η δυνατότητα της αμφίδρομης επικοινωνίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης το κοινό σταματάει να είναι παθητικός δέκτης. Πλέον όχι μόνο 

δεχόμαστε πληροφόρηση, αλλά μπορούμε να απαντήσουμε άμεσα σε αυτή, να τη 

διορθώσουμε, να την αναπαράγουμε και γενικά να δράσουμε, χωρίς να υπάρχει πλέον κάτι 

που να παρεμποδίζει τα πλαίσια αυτής της δράσης. Για πρώτη φορά το κοινό απέκτησε φωνή 

και επομένως δύναμη και μέλει τώρα να δούμε στο μέλλον πώς θα εξελιχθεί αυτή η νέα 

κατάσταση που έχει προκύψει. 
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1.3 – «Λογισμικά Κοινωνικής Δικτύωσης1» και «Εργαλεία Κοινωνικής 

Δικτύωσης2», Ορισμός και Χρήση  

Όπως αναφέρουν οι Pirkkalainen & Pawlowski (2010), ο όρος “λογισμικό κοινωνικής 

δικτύωσης” (social software) είναι ένας όρος ο οποίος έχει διαδοθεί σε μεγάλο βαθμό την 

εποχή που διανύουμε. Οι ίδιοι ορίζουν ως λογισμικό κοινωνικής δικτύωσης (social software) 

το λογισμικό εκείνο το οποίο επιτρέπει έναν τρόπο συνεργασίας ο οποίος στηρίζεται στην 

αλληλεπίδραση, αφορά τη διαχείριση περιεχομένου (content) και επιτρέπει τη σύνεση μέσω 

διαδικτυακών δικτύων με άλλα άτομα.  

Ο λόγος που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία ο συγκεκριμένος όρος αντί για τον 

επίσης ευρέως διαδεδομένο όρο “μέσα κοινωνικής δικτύωσης” (social media)  είναι διότι 

εξυπηρετεί καλύτερα τον στόχο της παρούσας εργασίας. Ο όρος social media είναι 

περισσότερο περιορισμένος από το όρο social software με αποτέλεσμα να αποκλείει 

σημαντικά εκπαιδευτικά εργαλεία που στηρίζουν τη λειτουργία τους στη χρήση του 

διαδικτύου και την αλληλεπίδραση των χρηστών που τα χρησιμοποιούν. Ένα τέτοιο 

παράδειγμα είναι το Skype, το οποίο είναι ένα αρκετά διαδεδομένο εκπαιδευτικό εργαλείο. 

Μάλιστα η ίδια η εταιρεία προωθεί το Skype ως εκπαιδευτικό εργαλείο μέσα από πληθώρα 

δράσεων και ενεργειών (“Skype in the Classroom,” 2015). Αν λοιπόν και το skype φαίνεται να 

έχει ένα αξιόλογο μέλλον στην εκπαίδευση, ωστόσο θα έπρεπε να αποκλεισθεί από την 

παρούσα εργασία εφόσον χρησιμοποιούνταν ο όρος social media αντί για social software. 

Αυτό συμβαίνει διότι το skype αποτελεί social software, αλλά δεν ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του ορισμού των social media με αποτέλεσμα να μην ανήκει σε αυτή την 

κατηγορία. 

1.4 - Οι Πολλαπλές Εφαρμογές των Λογισμικών Κοινωνικής Δικτύωσης 

στην Εκπαίδευση 

Τα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης είναι εργαλεία τα οποία προσφέρουν ένα αρκετά μεγάλο 

εύρος δυνατοτήτων που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση, όπως η σύναψη 

κοινωνικών δεσμών, η διαμοίραση του περιεχομένου και της γνώσης γενικότερα, η 

συνεργατική-ομαδική εργασία ατόμων που βρίσκονται σε απόσταση. Ωστόσο, θα πρέπει να 

ειπωθεί ότι οι δυνατότητες των λογισμικών κοινωνικής δικτύωσης δεν οδηγούν απαραίτητα 

σε καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Αντίθετα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει κυρίως 

στον εκπαιδευτή ο οποίος καλείται όχι μόνο να επιλέξει τα κατάλληλα εργαλεία από το 

μεγάλο σύνολο των διαθέσιμων εργαλείων, αλλά επίσης, να σχεδιάσει κατάλληλα την 

εκπαιδευτική διαδικασία ώστε η ενσωμάτωση και χρήση των μέσω αυτών να έχει το 

επιθυμητό και όχι αντίθετο αποτέλεσμα (Schroeder, Minocha, & Schneider, 2010). 

Τα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης είναι εργαλεία στα χέρια των ανθρώπων και ως εργαλεία 

μπορούν να βρουν ποικίλες εφαρμογές, ανάλογα με το τι θέλει να πετύχει κανείς μία 

δεδομένη στιγμή. Κάθε εργαλείο μπορεί να συμβάλει έστω και ελάχιστα σε πολλές 

διαφορετικές εργασίες, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάθε έργο έχει την ανάγκη από κάποια 

συγκεκριμένα βασικά εργαλεία σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ ότι τα υπόλοιπα. Για 

                                                             
1 Social Software 
2 Social Media 
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παράδειγμα, το κατσαβίδι ως εργαλείο μπορεί να φανεί χρήσιμο σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα 

διότι μπορεί να στερεώσει στο τοίχο καλύτερα τη βίδα από τη θήκη του προτζέκτορα. 

Ωστόσο, ο προτζέκτορας ως επίσης εργαλείο στο ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει μάλλον 

περισσότερο κεντρικό ρόλο απ ότι το κατσαβίδι. Οι δυνατότητες που προσφέρουν τα 

λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης θεωρείται ότι μπορούν να παίξουν κεντρικό και καθοριστικό 

ρόλο σε μία εκπαιδευτική διαδικασία. Η άμεση μεταφορά ήχου και εικόνας, η ανταλλαγή 

άμεσων μηνυμάτων, η διαμοίραση αρχείων, κειμένων, βιβλίων, εικόνων, βίντεο και άλλων 

δεδομένων σε ολόκληρο τον κόσμο, τα συστήματα οργάνωσης και συντονισμού 

εκπαιδευτικών ομάδων και ομάδων εργασίας και πολλά άλλα, μάλλον είναι προτερήματα 

εξαιρετικά χρήσιμα και πολλά υποσχόμενα, ίσως και απαραίτητα στο χώρο της εκπαίδευσης. 

1.5 - Λογισμικά Κοινωνικής Δικτύωσης και Ποσοστά Χρήσης 

Το facebook και το twitter είναι ίσως τα πιο γνωστά παραδείγματα εργαλείων κοινωνικής 

δικτύωσης. Ενώ το 2008 υπήρχαν 100 εκατομμύρια ενεργοί χρήστες κάθε μήνα 

στο facebook, o αριθμός αυτός έφτασε τα 1441 εκατομμύρια το 2015 (Statista, 

2015).  Αντίστοιχα, οι ενεργοί μηνιαίοι χρήστες στο twitter έφτασαν από τους 20 

εκατομμύρια το 2010 στα 236 εκατομμύρια έως το 2015 (Statista, 2015). Παρατηρείται έτσι 

μία δυναμική αύξηση της χρήσης τους και επομένως της εξοικείωσης του κόσμου γενικότερα 

με τα περιβάλλοντα και τη λογική χρήσης των συστημάτων αυτών. 

Όσο περισσότερα άτομα χρησιμοποιούν τα λογισμικά αυτά τόσο πιο ισχυρά γίνονται ως προς 

τις δυνατότητές τους, αλλά και ως προς την επιρροή που ασκούν. Έχουν περάσει μόλις λίγα 

χρόνια από την εμφάνιση των πιο δημοφιλών από αυτά και σήμερα είμαστε σε θέση να τα 

βλέπουμε να χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο. Το ενδιαφέρον 

βέβαια σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα εργαλεία είναι ότι η δύναμη και η επιρροή τους δεν 

δημιουργείται και δεν οφείλεται μόνο στον αριθμό των ατόμων που τα χρησιμοποιούν, αλλά 

πολλαπλασιάζεται και γιγαντώνεται από τον αριθμό των συνδέσεων που δημιουργούν 

μεταξύ των ατόμων αυτών. Τα άτομα που τα χρησιμοποιούν παράλληλα συνδέονται μεταξύ 

τους. Χρησιμοποιώντας πάλι το παράδειγμα με το κατσαβίδι, μπορεί να πούμε ότι είναι 

επίσης εκατομμύρια τα άτομα που χρησιμοποιούν το εργαλείο αυτό καθένα για το δικό του 

λόγο και ακόμη περισσότερα αυτά που το έχουν χρησιμοποιήσει έστω μία φορά, όμως το 

κατσαβίδι δε συνδέει αυτά τα άτομα μεταξύ τους. Αντίθετα, το twitter έχει τη δύναμη να το 

κάνει και το κάνει με μεγάλη επιτυχία. Δε μπορώ ούτε να γίνω φίλος, αλλά ούτε να μάθω για 

τη ζωή κάποιου που έχει χρησιμοποιήσει ένα κατσαβίδι και βρίσκεται στο άλλο άκρο της γης, 

αν όμως αντί για κατσαβίδι είχε χρησιμοποιήσει το facebook τότε δε θα ήταν και τόσο 

δύσκολο. 

1.6 - Τα Λογισμικά Κοινωνικής Δικτύωσης στην Τυπική Μάθηση  
Παρά την αισιοδοξία που διαπνέει τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω δε θα πρέπει να 

παραβλέπεται το γεγονός ότι πιθανός βρισκόμαστε στην αρχή μίας μεταβατικής περιόδου, 

παρά στο κέντρο της. Η πιστοποίηση ενός ακαδημαϊκού εκπαιδευτικού ιδρύματος σήμερα 

θεωρείται αδιανόητο ότι θα μπορούσε να αντικατασταθεί  από μορφές διδασκαλίας που 

στηρίζονται σε μη τυπικές διαδικασίες μάθησης, όπως η συμμετοχή σε ένα MOOC (Massive 

Open Online Course). Τα κίνητρα για την εγγραφή σε ένα μάθημα αυτού του τύπου είναι 

πολύ πιο ασθενή από τα αντίστοιχα για την εγγραφή σε ένα αντίστοιχο εκπαιδευτικό 
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πρόγραμμα κάποιου ιδρύματος της τυπικής εκπαίδευσης. Το ίδιο ισχύει και για τα κίνητρα 

παραμονής σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο στηρίζεται σε σύγχρονα εργαλεία και 

λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης, απ ότι ένα μάθημα της τυπικής εκπαίδευσης (Skrypnyk, 

Vries, & Hennis, 2015). 

Η παραπάνω παράγραφος δε θα είχε κανένα νόημα να υπάρχει αν τα λογισμικά κοινωνικής 

δικτύωσης είχαν ενσωματωθεί από την τυπική εκπαίδευση. Εφόσον όμως, κάτι τέτοιο δεν 

ισχύει ουσιαστικά αυτό που παρατηρείται σήμερα είναι μία σύγκρουση και μία 

αντιπαράθεση μεταξύ της εκπαίδευσης που οργανώνεται μέσω των συστημάτων αυτών και 

της παραδοσιακής εκπαίδευσης (η οποία στην καλύτερη περίπτωση υποβοηθείται από τα 

συστήματα αυτά). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ίσως ότι μέχρι και το 2015 η πρόσβαση 

στο facebook και στο twitter μέσου της διαδικτυακής σύνδεσης του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας ήταν απαγορευμένη. Αλλά ακόμη και ιδρύματα όπως το Harvard που βλέπουν 

τη τεχνολογία αυτή λιγότερα καχύποπτα σπεύδουν όχι να την ενσωματώσουν στην τυπική 

εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά να την καταστήσουν εφικτή μέσα από διαφορετικές δομές. 

Φροντίζουν δηλαδή, να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία αυτά ως κύρια εκπαιδευτικά εργαλεία 

αφού πρώτα έχουν σιγουρευτεί ότι τα έχουν περιχαρακώσει γύρω από δομές οι οποίες δεν 

έχουν καμία σχέση με τις τυπικές διαδικασίες του πανεπιστήμιου. Παραδείγματα τέτοιων 

προσπαθειών μεγάλων πανεπιστημίων σύμφωνα με τον Gaebel (2014), είναι το Udemy, το 

ΕDX, το Udacity, το Coursera, το MITx, το edX κ.α.  

Ωστόσο, πέρα από κύρια εκπαιδευτικά εργαλεία, τα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης 

χρησιμοποιούνται με αποτελεσματικό τρόπο και ως δευτερεύοντα ή υποβοηθητικά 

εργαλεία. Θα έλεγε κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο έχουν ήδη ενσωματωθεί σε κάθε 

εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό οφείλεται μάλλον περισσότερο στο γεγονός ότι ο σύγχρονος 

άνθρωπος τα έχει ενσωματώσει με τρόπο αναπόσπαστο στην καθημερινή του ζωή, παρά σε 

κάποια πρωτοβουλία άλλου χαρακτήρα. Ένα συχνό παράδειγμα που συναντάται πλέον όλο 

και περισσότερο είναι η δημιουργία ομάδων στο facebook από μαθητές που συμμετέχουν σε 

κάποιο κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αυτή η ομάδα οργανώνεται με πρωτοβουλία των 

ίδιων των μαθητών και συνήθως έχει το σκοπό την αλληλοβοήθειας των μελών της για την 

ανταπόκριση στις απαιτήσεις του μαθήματος ή του κύκλου των μαθημάτων. Παράλληλα 

βέβαια, με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν να έρθουν σε μεγαλύτερη επικοινωνία μεταξύ 

τους και να γνωριστούν καλύτερα έστω και από απόσταση (και απρόσωπα), (Grosseck, Bran, 

& Tiru, 2011). 

1.7 - Τα Λογισμικά Κοινωνικής Δικτύωσης στην Άτυπη Μάθηση  

Πέρα από κάθε οργανωμένη εκπαιδευτική προσπάθεια τα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης 

συμβάλουν σημαντικά και στην άτυπη μάθηση. Ανταποκρίνονται πιστά στην ανάγκη των 

ατόμων για αναζήτηση πληροφοριών που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν νέες γνώσεις 

και δεξιότητες, να αντιμετωπίσουν προβλήματα και ζητήματα στην εργασία και στο σπίτι ή 

απλά για να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους. Ακόμη, συμμετέχοντας ενεργά μέσα στον 

ιστό όχι μόνο αντλούν πληροφόρηση, αλλά απαντούν σε αναζητήσεις και προβληματισμούς 

άλλων ατόμων μέσα από μία διαδικασία αμοιβαίας και συνεχούς ανατροφοδότησης η οποία 

πραγματοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο (Dabbagh & Kitsantas, 2012). 
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Είναι προφανές ότι η πιστοποίηση δεν είναι πάντα το ζητούμενο και ίσως θα έπρεπε πάντα 

έτσι να είναι. Όπως και να έχει, ο άνθρωπος μαθαίνει διαρκώς, κάθε μέρα και κάθε στιγμή 

μέσα από την αναπόφευκτη επαφή του με τη ζωή. Η περίπλοκη ανθρώπινη καθημερινότητα 

μας φέρνει συνεχώς αντιμέτωπους με τα όρια των δυνατοτήτων και των γνώσεών μας 

οδηγώντας μας σε ένα διαρκεί αγώνα απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων απαραίτητο 

για την επιβίωσή μας. Είναι προφανές ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της τυπικής 

εκπαίδευσης δεν μπορούν, αλλά και ούτε επιδιώκουν να λύσουν τα καθημερινά μας 

προβλήματα. Γι αυτό το λόγο υπάρχουν άλλες κοινωνικές δομές, όπως η μητέρα, ο φίλος, ο 

γνωστός, ο γείτονας. Για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να έχουμε τελειώσει κάποιο 

πανεπιστήμιο για να μάθουμε να κάνουμε κοτόπουλο στο φούρνο. Ωστόσο, ένα τηλεφώνημα 

στη μητέρα ή στον πατέρα που γνωρίζει να μαγειρεύει θα μας δώσει άμεσα τη γνώση που 

χρειαζόμαστε και τη λύση στο πρόβλημά μας. Όμως να τί συμβαίνει με το λογισμικό 

κοινωνικής δικτύωσης. Φαίνεται κατά παράξενο τρόπο ότι μέσα σε λίγα χρόνια έχει 

αποκτήσεις τις απαντήσεις σχεδόν για κάθε μικρό ζήτημα της καθημερινότητάς μας. Το 

τηλεφώνημα στον πατέρα ή στη μητέρα μπορεί να αντικατασταθεί από μία αναζήτηση στο 

youtube. Μέσα σε λίγα λεπτά θα είμαστε σε θέση να κάνουμε αυτό που δεν μπορούσαμε 

προηγουμένως και αυτό δε σταματάει σε απλά ερωτήματα. Εύκολα μπορεί να βρει κανείς 

οδηγίες για τη βήμα προς βήμα κατασκευή περίπλοκων τρισδιάστατων αντικειμένων, έως και 

για το πώς μπορούν αυτά να εκτυπωθούν μέσω κάποιου εκτυπωτή τρισδιάστατης 

εκτύπωσης (3d printer). Ίσως είναι λίγο υπερβολικό να το υποστηρίξει κανείς, αλλά φαίνεται 

ότι ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί σήμερα να μάθει άτυπα οτιδήποτε επιθυμεί και σε αυτό 

συμβάλει (φυσικά όχι απόλυτα, αλλά) καθοριστικά το διαδίκτυο και τα λογισμικά κοινωνικής 

δικτύωσης. 

1.8 - Η Ελκυστικότητα των Σύγχρονων Εργαλείων Κοινωνικής Δικτύωσης  

Όπως αναφέρεται από τους Bebensee et al. (2011) στο Krogh (2012), τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης έχουν αλλάξει τον τρόπο που τα άτομα αντιμετωπίζουν τη γνώση. Υποστηρίζουνε 

επίσης ότι το WEB 2.0 έχει τρία επίπεδα που σχετίζονται με τη διαχείριση της γνώσης. 

Αρχικά, αυτή είναι τεχνολογία που έχει δημιουργηθεί προσανατολισμένη σε αρχές 

κοινωνικής δικτύωσης και αλληλεπίδρασης, συμπεριλαμβανομένου τη συνεργατική 

δημιουργία και την χωρίς όρια συνεργασία. Δεύτερον, αποτελείται από μία σειρά 

εφαρμογών διαφορετικών μεταξύ τους (ιστολόγια, εργαλεία διαμοίρασης, wikis, κ.α.) τα 

οποία έχουν ένα φιλικό περιβάλλον χρήσης και είναι πολύ εύκολα στο να τα μάθει κανείς. 

Τρίτον, έχουν βασιστεί σε freemium επιχειρηματικά μοντέλα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ως 

επί των πλείστων τα περισσότερα από αυτά και τουλάχιστον στα βασικά τους πακέτα 

παρέχονται δωρεάν στο χρήση, ή είναι δυνατόν να αποκτηθούν με μία σχετικά χαμηλή 

μηνιαία επιβάρυνση. Αυτό επιτυγχάνεται λόγο της ύπαρξης μίας οικονομίας κλίμακας 

προκαλούμενη από το πλήθος των ατόμων που χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά (Krogh, 2012). 

Συνοψίζοντας θα μπορούσε να ειπωθεί ότι έχουν καταφέρει να εισαχθούν στη ζωή του 

σύγχρονου ανθρώπου με τρόπο ραγδαίο και σχεδόν ξαφνικό διότι πρώτον, ανταποκρίνονται 

στην κατά φύσει, κοινωνική του προδιάθεση, δεύτερον, στους ρυθμούς της 

καθημερινότητάς του, οι οποίοι δεν αφήνουν πολύ χρόνο και διάθεση για την εκμάθηση 

κάποιου δύσκολου μέσου και τρίτον, διότι μπορεί να τα αποκτηθούν δωρεάν ή δαπανώντας 

(συνήθως) λίγα χρήματα.  Ίσως αυτά τα τρία συστατικά να είναι το μυστικό της επιτυχίας, 
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αλλά ακόμη και αν δεν είναι έτσι το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Τα σύγχρονα μέσα και 

λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης έχουν καταφέρει να διεισδύσουν στη σύγχρονη ανθρώπινη 

πραγματικότητα. Επομένως, ο σύγχρονος ερευνητής της εκπαίδευσης δεν καλείται να 

εξετάσει ένα ενδεχόμενο, αλλά μία εδραιωμένη πραγματικότητα. Είτε είναι επιθυμητό είτε 

όχι, είτε είναι συνειδητό, είτε όχι, τα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα 

σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης ανθρώπινης καθημερινότητας, της σύγχρονης ανθρώπινης 

ζωής και επομένως του τρόπου που ο άνθρωπος προσεγγίζει, αποκτά και διαχειρίζεται τη 

γνώση.  

 

1.9 – Εκπαιδευτικές Προοπτικές για το Άμεσο Μέλλον 
Παρόλ αυτά το ερώτημα για το κατά πόσο οι εκπαιδευτές είναι σε θέση να εισάγουν και να 

χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία αυτά μέσα σε μία εκπαιδευτική τάξη παραμένει αναπάντητο 

(Polly, Mims, Shepherd & Inan, 2010). Ο ανεμπόδιστος τρόπος με τον οποίο τα μέσα αυτά 

έχουν παρεισδύσει στη σύγχρονη πραγματικότητα δεν συνδέεται με τον ανεμπόδιστο τρόπο 

με τον οποίο μπορούν να εισαχθούν σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει 

κυρίως διότι δεν έχουν σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό, αλλά και λόγω του ότι η χρήση τους 

απαιτεί αναπροσαρμογή ολόκληρης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και αυτό δεν είναι κάτι 

απλό και ευχάριστο πάντα ή ακόμη και δυνατό. Κάθε λογισμικό κοινωνικής δικτύωσης έχει 

τα δικά του χαρακτηριστικά και επομένως μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικές 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα λογισμικά αυτά προσαρμόστηκαν μόνα τους στην 

ανθρώπινη ζωή, αλλά δεν μπορούν να προσαρμοστούν επίσης μόνα τους σε μη τυπικές και 

τυπικές μορφές εκπαίδευσης. Εδώ διαφαίνεται ο ρόλος του εκπαιδευτή και γενικότερα του 

ειδικού της εκπαίδευσης να εντάξει τα συστήματα αυτά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό 

φυσικά δε θα είχε κάποιο νόημα να γίνει, αν απλώς αφορούσε την αντικατάσταση παλαιών 

τρόπων με νέους με μεγαλύτερο στυλ. Φαίνεται όμως ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Δε γίνεται 

λόγος απλά για την αντικατάσταση παλαιών τρόπων ως ένα είδος “ανοιξιάτικης 

ανακαίνισης”, αλλά πολύ περισσότερο βρισκόμαστε αντιμέτωποι με εργαλεία τα οποία 

μπορούν να υποσχεθούν μία δομική βελτίωση (παράλληλα με την αλλαγή) του τρόπου που ο 

άνθρωπος μαθαίνει.  
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2 - Μαθησιακά Μοντέλα για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

Παιδαγωγικές που Παρουσιάζουν κάποια Σχέση με την εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση 
 

Σύμφωνα με τον Alan Rogers (1998) και ειδικά για την εκπαίδευση ενηλίκων υποστηρίζεται 

ότι υπάρχουν τρία κύρια πεδία μέσα στα οποία μπορούν να ενταχτούν οι διάφορες θεωρίες 

μάθησης. Τα πεδία αυτά είναι 1) το γνωστικό πεδίο, 2) το συμπεριφορικό και 3) το 

ανθρωπιστικό. Στο πρώτο πεδίο ανήκουν οι λεγόμενες γνωστικές θεωρίες, βασική 

τοποθέτηση των οποίων είναι ότι κεντρικό ρόλο στη μάθηση παίζει ο νους του ανθρώπου. 

Από της άλλη, οι συμπεριφορικές θεωρίες αναφέρουν ότι κυρίως η μάθηση συμβαίνει μέσω 

των ερεθισμάτων που δέχεται ο άνθρωπος από το περιβάλλον του και μέσω της αντίδρασης 

στα ερεθίσματα αυτά. Τέλος, οι ανθρωπιστικές θεωρίες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο 

ευρύτερο κοινωνικό, πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον που πραγματοποιείται η μάθηση 

και στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και του χαρακτήρα του ίδιου του ατόμου. 

Ωστόσο, στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε όχι στις γενικότερες αυτές κατηγορίες, 

αλλά σε συγκεκριμένες παιδαγωγικές οι οποίες φαίνεται να βρίσκουν μεγαλύτερη εφαρμογή 

στη μάθηση μέσω του διαδικτύου. 

Σύμφωνα με τους Dron & Anderson (2014), τα μοντέλα μάθησης που συναντώνται 

συχνότερα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι κυρίως τρία: οι Δασκαλοκεντρικές 

Παιδαγωγικές (Pedagogies of Instraction), οι Κονστρουκτιβιστικές Παιδιαγωγικές (Pedagogies 

of Construction) και οι Παιδαγωγικές που σχετίζονται με τον Κονεκτιβισμό (Pedagogies of 

Connection). Στις Δασκαλοκεντρικές Παιδαγωγικές το κύριο ρόλο έχει ο εκπαιδευτής. Ο 

ρόλος του είναι η τροφοδοσία της γνώσης προς τον εκπαιδευόμενο και ο έλεγχος για την 

αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Στις Κονστρουκτιβιστικές Παιδιαγωγικές, ως κύριους 

εκπροσώπους των οποίων θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τους Dewey, Vygotsky και Piaget, 

η γνώση δεν παρέχεται από τον εκπαιδευτή, αλλά δομείται από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο 

μέσα από την εμπειρία και την υποκειμενική επεξεργασία της εμπειρίας αυτής. Τέλος, 

συζητούνται οι Παιδαγωγικές που σχετίζονται με τον Κονεκτιβισμό. Από τις θεωρίες αυτές 

δίνεται βαρύτητα στη θεωρία Connectivism που υποστηρίζει ότι η γνώση δεν υπάρχει 

μονάχα στον ανθρώπινο νου, αλλά αποθηκεύεται σε κοινωνικές δομές, αντικείμενα και 

γενικά στο ανθρώπινο περιβάλλον. Η θεωρία αυτή είναι μία σχετικά καινούργια θεωρία, 

εκπρόσωπος της οποία θεωρείται ο George Siemens (2005).  

Σύγκριση Μεταξύ εξ Αποστάσεως και Συμβατικού Τρόπου Διδασκαλίας 
 

Όπως αναφέρεται από τον Russell (2010), στο Dron & Anderson (2014), δεν υπάρχει 

σημαντική διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν μεταξύ εξ 

αποστάσεως και συμβατής διδασκαλίας. Δεν παρατηρείτε κάποια μεγάλη παρέκκλιση στο 

συνολικό αποτέλεσμα που έχουν δραστηριότητες και μαθήματα μεταξύ των δύο. Τόσο στην 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όσο και σε μία διδασκαλία παραδοσιακού τρόπου οι 

δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται οι μαθητές φαίνεται να οδηγούν στο ίδιο 
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αποτέλεσμα. Το συμπέρασμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία διότι η έρευνα του κ. Russell 

στηρίζεται στη μελέτη 355 ερευνητικών αναφορών γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.  

Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει το συμπέρασμα ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αυτή καθ 

αυτή δεν οδηγεί σε διαφορετικά μαθησιακά αποτελέσματα. Συμμετέχοντας κάποιος σε μία 

εξ αποστάσεως διδασκαλία και μόνο γι αυτό το λόγο δε σημαίνει ότι θα οδηγηθεί σε 

καλύτερα ή σε χειρότερα αποτελέσματα. Και εδώ φαίνεται ο ρόλος της παιδαγωγικής 

προσέγγισης. Μία παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία οδηγεί στην επίτευξη των 

εκπαιδευτικών στόχων μέσα από σωστή σχεδίαση και στηριζόμενη στο κατάλληλο 

εκπαιδευτικό μοντέλο και στην κατάλληλη θεωρία μάθησης. Το ίδιο ισχύει λοιπόν και για την 

εκπαίδευση από απόσταση. 

Ωστόσο, θα πρέπει να ειπωθεί ότι συναντάται και η αντίθετη τοποθέτηση, σύμφωνα με την 

οποία τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα μπορεί να είναι διαφορετικά για τις δύο περιπτώσεις. 

Όπως οι Mullen & Tallent-Runnels (2006) αναφέρουν στο Chen & Jang (2010), οι μαθητές σε 

μία ηλεκτρονική τάξη και οι μαθητές σε μία φυσική τάξη αντιλαμβάνονται το περιβάλλον με 

πολύ διαφορετικό τρόπο. Αυτό αν και μπορεί να μην επηρεάζει την εκπαιδευτική διαδικασία, 

είναι κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για τους τρόπους υποκίνησης που μπορούν να 

εφαρμοστούν σε αυτά τα δύο διαφορετικά περιβάλλοντα. Ένας εκπαιδευτής δε μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τους ίδιους τρόπους και πρακτικές υποκίνησης που θα μπορούσε να 

εφαρμόσει σε μία κλασσική εκπαιδευτική τάξη. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι αυτό είναι αρκετό 

για να οδηγήσει σε χαμηλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα εφόσον δεν δοθεί η ιδιάζουσα 

βαρύτητα στο ρόλο και την ποιότητα της υποκίνησης.  

  

Η Μάθηση ως μία Κοινωνική Διαδικασία  

Η εκπαίδευση είναι μία συνεργατική διαδικασία, μία διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ 

ανθρώπων. Ωστόσο το κοινωνικό περιεχόμενο της συνδιαλλαγής αυτής είναι κάτι το οποίο 

δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία. Αυτό φυσικά, δεν είναι ένα προνόμιο του σημερινού 

πολιτισμού, αλλά κάτι δυνατό εδώ και πολλά χρόνια. Ιδιαίτερο προνόμιο του σημερινού 

πολιτισμού ωστόσο είναι ότι έχει εμπλουτίσει την εξ αποστάσεως επικοινωνία με το στοιχείο 

της αμεσότητας (Keehn, 2013).  

Πλέον είναι δυνατή η επικοινωνία και η συνεργασία με άτομα που βρίσκονται μακριά μας 

γίνεται με πολύ πιο άμεσο τρόπο απ ότι στο παρελθόν. Η μεταφορά ήχου, εικόνας και άλλων 

αρχείων γίνεται σχεδόν στιγμιαία, με πολύ μεγάλη ποιότητα, ευκρίνεια ακόμη και για αρχεία 

μεγάλου μεγέθους. Ταυτόχρονα, το κόστος της επικοινωνίας έχει σχεδόν μηδενιστεί, με 

αποτέλεσμα τα άτομα να μπορούν να συνεργάζονται μέσω του ιστού για ώρες χωρίς να 

έχουν κάποια πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Αυτό στο παρελθόν δεν ήταν δυνατόν να 

επιτευχθεί διότι η μεταφορά των δεδομένων στοίχιζε πολύ ακριβά από τη μία και από την 

άλλη δεν υπήρχε η τεχνολογία που μπορούσε να επιτρέψει τη μεταφορά μεγάλου όγκου 

δεδομένων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. 

Σήμερα λοιπόν, η στενή συνεργασία με άτομα τα οποία δεν βρίσκονται κοντά έχει γίνει μία 

πραγματικότητα. Τα άτομα όχι μόνο καταφέρνουν να συνεργαστούν μέσω τη τεχνολογίας 
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χωρίς τη φυσική τους παρουσία, αλλά πολύ περισσότερο νιώθουν ότι ανήκουν σε μία ομάδα, 

ότι δουλεύουν για ένα κοινό σκοπό έστω και αν δεν έρχονται ποτέ σε άμεση επαφή με τους 

υπόλοιπους συναδέλφους τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία και για το 

χώρο της εκπαίδευσης, αφού επιτρέπει τους εκπαιδευομένους να παρακολουθήσουν 

μαθήματα μαζί με άλλα άτομα ακόμη και αν η καθημερινότητα δεν τους επιτρέπει τη φυσική 

τους μετάβαση σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Έρευνες 

δείχνουν ότι η εκπαίδευση των ατόμων γίνεται πολύ πιο αποτελεσματική όταν τα άτομα 

αυτά νιώθουν ότι μοιράζονται αυτή τους την μαθησιακή εμπειρία με άλλα άτομα, όπως όταν 

αποτελούν μέλη μίας ομάδας με κοινούς εκπαιδευτικούς στόχους (Bossche et. al. , 2006). 

2.1 - Η Απόσταση της Συνδιαλλαγής1 

2.1.1 - Η Θεωρία της Συναλλακτικής Απόστασης  

Ο Moore (1993) έδωσε στην έννοια της απόστασης μεταξύ του εκπαιδευτή και του 

εκπαιδευομένου μία διαφορετική υπόσταση από αυτή της γεωγραφικής και της χρονικής 

απόστασης. Ο Moore εστίασε στην ψυχολογική και επικοινωνιακή απόσταση που υπάρχει 

μεταξύ των δύο αυτών πλευρών. Με αυτόν τον τρόπο υπογραμμίζεται και διερευνάται η 

δυσκολία επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών λόγω απόστασης ψυχοκοινωνικής και όχι 

λόγω κάποιας τεχνικής ή άλλης υλικής δυσκολίας. Ουσιαστικά, αυτή η θεωρία υπογραμμίζει 

το γεγονός ότι η δυσκολία της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευομένου και εκπαιδευτή μπορεί 

να περιγραφεί ως μία απόσταση τα αίτια της οποίας είναι πέρα από τους φυσικούς 

περιορισμούς και έχουν ψυχοκοινωνική προέλευση.  

 Ο Μαυροειδής (2014), χρησιμοποιεί τον ελληνικό όρο «Διάδραση της Συναλλαγής» αντί για 

«Transactional Distance». Τον όρο αυτό αντιπαραβάλει εύλογα με την έννοια της απόστασης 

ως χαρακτηριστικό γεωγραφικού και χρονικού διαχωρισμού (Ματραλής, 1998). Όπως 

αναφέρει, η έννοια της απόστασης είναι σύμφυτη με την εκπαίδευση από απόσταση ως μία 

μορφή εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί με ιδιαίτερο τρόπο τόσο τον τόπο,  όσο και το χρόνο. 

Ωστόσο, ο λόγος που συνεχίζουμε να μιλάμε για απόσταση μεταξύ εκπαιδευτή και 

εκπαιδευομένου τη στιγμή που τα χωροχρονικά σύνορα έχουν καταργηθεί με τη βοήθεια της 

τεχνολογίας φανερώνει κάτι: Σε μία προσπάθεια αποτελεσματικής επικοινωνίας  μεταξύ 

εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου υπάρχουν πιο ουσιαστικά εμπόδια που πρέπει να 

ξεπεραστούν και τα οποία έχουν να κάνουν με τα ίδια τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτή τη 

διαδικασία περισσότερο από κάθε τι άλλο αφορά και σχετίζεται με την τεχνολογία που 

χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό.  

Όπως αναφέρουν οι Vasiloudis et al., (2015), η απόσταση αυτή επηρεάζεται από τρεις 

μεταβλητές: 1) Από το είδος του διαλόγου που αναπτύσσεται μεταξύ εκπαιδευτή και 

εκπαιδευόμενου 2) από τη δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος και 3) από το βαθμό 

αυτονομίας του εκπαιδευομένου. Αυτή η κατηγοριοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

ένας βασικός άξονας βελτίωσης και αξιολόγησης της ποιότητας της επικοινωνίας μεταξύ των 

δύο πλευρών. Γίνεται αντιληπτό έτσι ότι βαρύτητα πρέπει να δοθεί όχι μόνο στα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του εκπαιδευτή και του εκπαιδευομένου, αλλά και στο 

ίδιο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το σχεδιασμό του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός 

                                                             
1 Transactional Distance 
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ότι σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα της επικοινωνίας, ο βαθμός συμμετοχής του ίδιου του 

εκπαιδευομένου στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Σχετικά με το βαθμό τη συμμετοχής του ίδιου του εκπαιδευομένου στη διαμόρφωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Έλεγχος της Συνδιαλλακτικής Απόστασης) αναφέρονται και οι 

Koole et al. (2010). Υποστηρίζουν ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο έλεγχος που έχει ο μαθητής 

πάνω στην εκπαιδευτική διαδικασία τόσο μικρότερη γίνεται η διάδραση της συναλλαγής. Αν 

και φαίνεται αντιφατική αυτή η τοποθέτηση σε σχέση με αυτή της προηγούμενης 

παραγράφου, ωστόσο υποστηρίζεται κάτι διαφορετικό. Η μικρότερη διάδραση της 

συναλλαγής δεν οδηγεί απαραίτητα σε λιγότερο ποιοτικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα.  

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι μάλλον είναι αποτελεσματικότερος ένας τρόπος 

επικοινωνίας ο οποίος χαρακτηρίζεται από μικρή διάδραση και μεγαλύτερα εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα. Συνήθως, η εκτενής επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου δεν 

αποτελεί δείκτη σημαντικών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Αντίθετα, μαρτυρά την ύπαρξη 

μίας προβληματικής επικοινωνίας, η οποία απαιτεί πολλές αποσαφηνίσεις τόσο από τη μία 

όσο και από την άλλη πλευρά. Αυτό προφανώς είναι κάτι που στοιχίζει σε χρόνο και στις δύο 

πλευρές και επομένως δρα αρνητικά στη συνολική ποιότητα του εκπαιδευτικού 

προγράμματος.  

2.1.2 - Συνεργατικές Προσπάθειες και Είδη Ελευθερίας 

Η συνεργατική μάθηση συνδυάζει τα θετικά της ελευθερίας που υπάρχει στην αυτόνομη 

μάθηση και τα οφέλη που έχει η από κοινού σύμπραξη μίας ομάδας ατόμων για την επίτευξη 

ενός κοινού στόχου. Αυτό το μοντέλο φαίνεται να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για κάθε 

εκπαιδευτική προσπάθεια και ειδικά για αυτές που πραγματοποιούνται δε ένα διαδικτυακό 

περιβάλλον. Σε μία εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία συνήθως το κάθε άτομο μελετά 

μόνο του, ενώ παράλληλα δρα στα πλαίσια μίας ομάδας. Αυτό του δίνει το πλεονέκτημα να 

μπορεί να ρυθμίζει με μεγαλύτερη ευελιξία το χρόνο που αφιερώνει για την εκπαίδευσή του, 

ενώ ταυτόχρονα δέχεται όλα τα οφέλη που θα μπορούσε να έχει σε περίπτωση που 

συμμετείχε σε μία συμβατική εκπαιδευτική τάξη.  

Σύμφωνα με τον Paulsen (2003), όπως αναφέρεται στο Dron & Anderson (2014), υπάρχουν 6 

είδη ελευθερίας που εντοπίζονται στο μοντέλο της συνεργατικής μάθησης: 1) Place (τόπος) 

2) Content (περιεχόμενο) 3) Medium (μέσω) 4) Access (πρόσβαση), 5) Pace (ρυθμός) και 6) 

Time (χρόνος). Κάθε μορφή συνεργατικής μάθησης παρουσιάζει διαφορετικά επίπεδα 

ελευθερίας ως προς τους 6 αυτούς παράγοντες. Η κατηγοριοποίηση αυτή αποτελεί ένα 

χρήσιμο εργαλείο ταξινόμησης των δομών κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται για 

τη μάθηση από απόσταση, αν και στην παρούσα εργασία δε θα προχωρήσουμε σε μία τέτοια 

διάκριση. Για παράδειγμα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσα σε γκρουπ χαρακτηρίζεται 

από πολύ υψηλή ελευθερία ως προς τον τόπο που μπορεί να πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, 

χαρακτηρίζεται από πολύ μικρή ελευθερία ως προς τον έλεγχο του ρυθμού της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και του μέσου (πλατφόρμας) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε εκπαιδευόμενος ξεχωριστά δε μπορεί να ρυθμίσει την ταχύτητα 

παρουσίασης της διδασκόμενης ύλης, αλλά ούτε και την πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί 

για το σκοπό αυτό. Αυτό εξηγείται από το ότι θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός και στα δύο 
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αυτά ζητήματα από όλα τα μέλη μίας ομάδας προκειμένου να γίνει δυνατή η υλοποίηση της 

ομαδικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Θα μπορούσε να ειπωθεί επομένως ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάποιος εύκολα να 

διαπιστώσει το βαθμό αυτονομίας που έχει ο εκπαιδευόμενος στον έλεγχο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατ επέκταση, διαπιστώνεται έτσι ο βαθμό και η ποιότητα της 

διάδρασης της συναλλαγής (transactional distance) στα πλαίσια της συγκεκριμένης 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ειπώθηκε ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο έλεγχος, τόσο μικρότερη 

είναι η απαιτούμενη συχνότητα της επικοινωνίας και της απόστασης της συνδιαλλαγής. Αυτό 

με τη σειρά του οδηγεί σε καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.  

2.2 – Δασκαλοκεντρικές Παιδαγωγικές: Συμπεριφορισμός και 

Γνωστικισμός1 

2.2.1 - Κατευθυνόμενη – Δασκαλοκεντρική Προσέγγιση2
   

Σύμφωνα με τον Porcaro (2011), το μοντέλο αυτό αναφέρεται σε και περιγράφει μία καλώς 

δομημένη, δασκαλοκεντρική διδακτική μορφή μάθησης. Όπως αναφέρεται από τους Bednar 

et al., (1991) στο ίδιο, οι εκπαιδευτές που ακολουθούν αυτό το μοντέλο ελπίζουν στο να 

επικοινωνήσουν και να μεταφέρουν τη γνώση στους μαθητές όσο πιο αποτελεσματικά και 

αποδοτικά είναι δυνατόν. Αυτή η αρχή θεωρείται κύριος πυρήνας της συγκεκριμένης 

προσέγγισης και με σκοπό την επίτευξη των σκοπών της γίνεται εφαρμογή ποικίλων 

μεθόδων και τρόπων. Αυτό φυσικά, απαιτεί από τους μαθητές ανάλογες δεξιότητες, όπως η 

δυνατότητα ανάκλησης μεμαθημένων πληροφοριών, απομνημόνευσης, επανάληψης και 

άλλες δεξιότητες που σχετίζονται με τη διατήρηση της αποκτημένης γνώσης.  

Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει τόσο Συμπεριφορικές όσο και Γνωστικές θεωρίες οι οποίες 

ως επί των πλείστων στηρίζονται σε μία αντικειμενική και ρεαλιστική αντιμετώπιση της 

γνώσης, η οποία κάθε φορά πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες μέσω πρακτικών 

και ρεαλιστικών τοποθετήσεων. Ουσιαστικά, όπως ειπώθηκε, σε αυτό το μοντέλο ο κύριος 

στόχος είναι η μετάδοση και η διατήρηση της γνώσης στο νου του εκπαιδευομένου. Αυτό 

φυσικά, είναι κάτι που απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια και σχετίζεται στενά με υψηλές  

μαθησιακές ικανότητες που πρέπει να διαθέτει το άτομο αυτό. Φυσικά, όπως κάθε άλλο 

μοντέλο, έτσι και αυτό έχει και θετικά και αρνητικά στοιχεία, όπως το γεγονός ότι ο 

εκπαιδευόμενος ελάχιστα μπορεί να επέμβει στη διαδικασία μεταφοράς της γνώσης από τον 

εκπαιδευτή του προς τον ίδιο. 

Ο λόγος που αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο μοντέλο, όπως και στα υπόλοιπα που 

ακολουθούν, είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με τους Dron & Anderson (2014) είναι ένα από 

τα εκπαιδευτικά μοντέλα τα οποία φαίνεται να έχουν εφαρμογή στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Newlin & Wang (2002), η δασκαλοκεντρική 

προσέγγιση έχει μεγάλη εφαρμογή και χρηστικότητα στις ασύγχρονες εκπαιδευτικές 

διαδικασίες που πραγματοποιούνται online. Ένα απλό παράδειγμα που αναφέρουν οι ίδιοι 

είναι η κατεύθυνση που προσφέρει ο εκπαιδευτής μέσω mail οδηγιών, το οποίο αποστέλλει 

στον ή στους εκπαιδευομένους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μία πιο αποτελεσματική 

διαχείριση της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η διαχείριση και ο έλεγχος της 

                                                             
1 Pedagogies of Instruction: Behaviourism / Cognitivism 
2 Instructivist Theory 
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εκπαιδευτικής διαδικασίας που συμβαίνει σε ασύγχρονο χρόνο από τον εκπαιδευτή κρίνεται 

εξαιρετικά σημαντικός για την τελική έκβαση αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση και μιλώντας 

πάντα για ασύγχρονα περιβάλλοντα εκπαίδευσης, φαίνεται ότι η ύπαρξη μεγάλης 

ελευθερίας και αυτονομίας από τη μεριά του εκπαιδευομένου δε λειτουργεί συνήθως 

αποτελεσματικά. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον και υπό την έλλειψη της κατεύθυνσης από 

κάποιον εκπαιδευτή, ο εκπαιδευόμενος καλείται να επιδείξει μεγάλο αυτοέλεγχο, συνέπεια 

και αυστηρή οργάνωση του χρόνου του. Όμως, δεδομένων των πολλαπλών περισπασμών 

που αντιμετωπίζει κανείς στα πλαίσια της καθημερινής του ζωής κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα 

εφικτό, ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχουν οι καλύτερες προθέσεις από τη μεριά του 

εκπαιδευομένου.  

2.2.2 - Γνωστικές / Συμπεριφορικές Θεωρίες  

Όπως χαρακτηριστικά σκιαγραφούν στο άρθρο τους οι Ertmer και Newby (1993), ο 

συμπεριφορισμός προσμετρά το μαθησιακό αποτέλεσμα παρατηρώντας τη συχνότητα 

επανάληψης μίας επιθυμητής ή ανεπιθύμητης συμπεριφοράς και την αλλαγή – περιορισμό 

της εμφάνισης της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς. Όπως αναφέρεται από τον Snelbecker 

(1983) στο ίδιο, στα τέλη του 1950 παρατηρείται μία στροφή από το συμπεριφορισμό στο 

γνωστικισμό. Οι ψυχολόγοι και οι εκπαιδευτές (ή οι ειδικοί της εκπαίδευσης) φαίνεται ότι 

παύουν να δίνουν μεγάλη σημασία στη συμπεριφορά και ασχολούνται περισσότερο με την 

περιπλοκότητα της γνωστικής-νοητικής διαδικασίας της απόκτησης της γνώσης.  

Σχετικά με τον συμπεριφορισμό, όπως τον παρουσιάζει ο Skinner (1976), μπορούμε να 

πούμε ότι στηρίζεται σε δύο βασικές πτυχές: το ερέθισμα και την αντίδραση. Ωστόσο, όπως 

ο ίδιος αναφέρει, αυτό φυσικά αποτελεί μονάχα μία βασική ιδέα πάνω στην οποία μπορούν 

να δομηθούν διάφορα μοντέλα αφού από μόνη της δεν μπορεί να εξηγήσει στην ολότητά της 

την σύνθετη ανθρώπινη συμπεριφορά.  

Σύμφωνα με τη γνωστική θεωρία υπάρχουν δύο κύρια κανάλια από τα οποία μπορεί να 

λάβει ο άνθρωπος πληροφορίες που μπορεί να αξιοποιήσει για την απόκτηση γνώσης. Ο 

ένας τρόπος είναι μέσω της όρασης ενώ ο δεύτερος είναι μέσω της ακοής. Θεωρείται ότι 

σήμερα πλέον με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών αυτοί οι δύο τρόποι πρόσληψης της 

γνώσης ικανοποιούνται απόλυτα μέσα από ραγδαία εξέλιξη, ανάπτυξη και εξάπλωση των 

πολυμεσικών τεχνολογιών, ειδικά μέσα από τις δυνατότητες και την επίσης ραγδαία 

εξάπλωση του web 2. Αυτό εξηγεί το γεγονός ότι οι γνωστικές θεωρίες βρίσκουν τόσο 

μεγάλη εφαρμογή στις εκπαιδευτικές προσπάθειες που πραγματοποιούνται μέσω του 

διαδικτύου (Mayer, 2014). Προς το παρόν τουλάχιστον η απτή πράξη και ενέργεια πάνω σε 

κάποιο αντικείμενο δεν είναι ακόμη δυνατή μέσου των διαφόρων λογισμικών κοινωνικής 

δικτύωσης και του ιστού. Αν και όπως είναι γνωστό, με τον τρόπο που εξελίσσετε η 

τεχνολογία αυτό μπορεί να είναι εφικτό στο άμεσο μέλλον. Μία τέτοια προσπάθεια έχει γίνει 

από το MIT μέσω μίας τεχνολογία η οποία μας επιτρέπει να αγγίξουμε αντικείμενα από 

απόσταση, όπως επίσης και να αγγίξουμε διάφορες αναπαραστάσεις που δεν είχαμε τη 

δυνατότητα προηγουμένως, όπως ένα γράφημα. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει 

κάποιος στην επίσημη σχετική σελίδα του ΜΙΤ (“inFORM,” 2013) ή στην αντίστοιχη 

επιστημονική δημοσίευση (Follmer et al., 2012). Ωστόσο, όπως και να έχει η όραση και η 

ακοή είναι για τα σημερινά δεδομένα οι αισθήσεις που μπορούν να εξυπηρετηθούν σε 

απόλυτο βαθμό από τον ιστό. Είναι φυσικό επομένως το γνωστικό μαθησιακό μοντέλο να 
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έχει όχι μόνο σημαντική εφαρμογή, αλλά και επίδρασης στις εκπαιδευτικές διαδικασίες που 

πραγματοποιούνται στο διαδικτυακό περιβάλλον. 

Όπως αναφέρει ο Piaget (1970), η κατάκτηση της γνώσης μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την 

σύνδεση και τη κατάλληλη δόμηση των συναισθημάτων, των ιδεών και των αντιλήψεων του 

ανθρώπου. Οι νέες τεχνολογίες πολυμέσων επιτρέπουν σε μεγάλο βαθμό κάτι τέτοιο. Η 

μεταφορά εικόνας, ήχου, βίντεο και εμπλουτισμένου κειμένου δημιουργούν σημαντικά 

ερεθίσματα, διεγείρουν τη σκέψη και οδηγούν τον άνθρωπο στην δημιουργία νέων 

αντιλήψεων και πεποιθήσεων για τον κόσμο που τον περιβάλλει. Ταυτόχρονα, μέσω της 

κατηγοριοποίησης των δεδομένων που επιτρέπουν τα μέσα αυτά, το άτομο μπορεί να 

δομήσει και να ελέγξει με μεγαλύτερη ευκολία τη διαδικασία κατάκτησης και παραγωγής 

νέας γνώσης και νέων πεποιθήσεων.     

2.3 – Εποικοδομητική Παιδαγωγική: Κοινωνικός Κονστρουκτιβισμός1 
Σύμφωνα με τον Jonassen et al. (2007), όπως αναφέρεται στον Porcaro, (2011), o 

Kονστρακτιβισμός θεωρείται από πολλούς απλά μία θεωρία Δασκαλοκεντρική (Ιnstructivism). 

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο ίδιος ο συγγραφέας, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος στη προσπάθεια 

συγχώνευσης αυτών των δύο παιδαγωγικών κατευθύνσεων.  

Σε αντίθεση με το Δασκαλοκεντρικό μοντέλο, στον Κονστροκτουβισμό συναντάται μία 

ποικιλία από οντολογικές και επιστημονικές προοπτικές, όπου για παράδειγμα ο μαθητής 

μπορεί να δομήσει την προσωπική, υποκειμενική του προσέγγιση και αντίληψη για την 

αντικειμενικότητα της γνώσης. Ο μαθητής προσεγγίζει βέβαια και στο Κονστροκτουβισμό τη 

γνώση ως μία αντικειμενική πραγματικότητα, αλλά είναι ελεύθερος να δομήσει τις δικές του 

υποκειμενικές παραδοχές, οι οποίες φυσικά δε αποκλείεται να απέχουν από την 

αντικειμενική πραγματικότητα που διέπει τον κόσμο που τον περιβάλλει. Οι μαθητές 

καλούνται να μάθουν όχι μόνο μέσω της εμπειρικής παρατήρησης, αλλά κυρίως μέσω της 

νοητικής επεξεργασίας και αναδόμησης της προσλαμβανόμενης εμπειρίας. 

Ουσιαστικά, ο Κονστροκτουβισμός καθώς εφαρμόζεται σε μία online τάξη αποτελεί μία 

πρόκληση προς τον εκπαιδευτή. Η εφαρμογή δημιουργικών προσεγγίσεων και η 

κινητοποίηση του ενδιαφέροντος αν και είναι κάτι που μπορεί να γίνει με τη χρήση πολλών 

εργαλείων του web 2.0, ωστόσο δεν είναι πάντα κάτι εύκολο. Η εύρεση των κατάλληλων 

εργαλείων, ο τρόπος χρήσης και προσέγγισής τους, όπως επίσης και η ένταξή τους στην 

εκπαιδευτική τάξη απαιτούν προσοχή και μεθοδικότητα. Η ποικιλία των διαθέσιμων 

εργαλείων και του διαθέσιμου ηλεκτρονικού υλικού συνεπάγεται μεγάλα περιθώρια 

επιλογών εκ των οποίων άλλες θα οδηγήσουν σε επιθυμητά εκπαιδευτικά αποτελέσματα και 

άλλες όχι. Επομένως, η δημιουργία κατάλληλων δραστηριοτήτων μέσα σε μια εκπαιδευτική 

ομάδα απαιτεί από τον εκπαιδευτή τη λήψη σημαντικών πρωτοβουλιών, οι οποίες συνάμα 

με την καινοτομία χαρακτηρίζονται με την αβεβαιότητα του ρίσκου που έχει κάθε εφαρμογή 

και χρήση εναλλακτικών προσεγγίσεων.  

2.3.1 - Κοινωνικός Δομισμός 

Ο Κοινωνικός Δομισμός συναντάται στα πλαίσια μίας Κονστρουκτιβιστικής αντίληψης ότι τα 

άτομα καλούνται να δομήσουν από μόνα τους μία ατομική αντίληψη για τον κόσμο που τα 

περιβάλλει. Θεωρητικοί όπως ο Piaget, ο John Dewey και ο Vygotsky αναφέρουν παράλληλα 

ότι η γνώση και η κατασκευή της είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι θεμελιωδώς κοινωνικό. 
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Το ίδιο υποστηρίζει και η συγκεκριμένη θεωρία δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον κοινωνικό 

περιβάλλον του ατόμου και στον τρόπο που αυτό επηρεάζει τη δημιουργία των 

υποκειμενικών αντιλήψεων του ατόμου για τον κόσμο. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η 

προσωπικότητα του ατόμου, καθώς θεωρείται ότι ο χαρακτήρας του ατόμου είναι κύριος 

παράγοντας στον τρόπο που το άτομο αυτό θα προσεγγίσει τη γνώση και θα δομήσει τις 

αντιλήψεις του για τον κόσμο (Duffy & Jonassen, 2013). 

Όπως και κάθε άλλη από τις υπόλοιπες θεωρίες ο λόγος για τον οποίο αναφέρετε είναι η 

σχέση της και οι εφαρμογές που μπορεί να έχει στην εκπαίδευση μέσω του διαδικτύου. 

Αυτό, όπως γίνεται κατανοητό για να γίνει προϋποθέτει ότι το WEB 2.0 επιτρέπει στα άτομα 

να δομήσουν τη δική τους προσωπική αντίληψη για τον κόσμο που τα περιβάλλει. Το WEB 

2.0 καλώς ή κακώς προσφέρει αυτή τη δυνατότητα μέσα από τα λεγόμενα “cookies”. Το 

«κακώς» εξηγείται από το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο τα άτομα χτίζουν γύρω από τις 

αισθήσεις τους (όραση και ακοή) ένα τείχος γεμάτο με πληροφορίες που περιορίζονται σε 

θεματικές κατηγορίες που ο ιστός θεωρεί ότι τους ενδιαφέρουν. Αυτό το τείχος με τη σειρά 

του τους εμποδίζει να δουν τον κόσμο πίσω του, να αντιληφθούν δηλαδή τον κόσμο μέσω 

του ιστό με μία διαφορετική οπτική. 

Ουσιαστικά, αυτό που κάνουν τα cookies είναι να καταγράφουν πληροφορίες από τον τρόπο 

με τον οποίο τα άτομα χρησιμοποιούν τον ιστό. Αυτές τις πληροφορίες έπειτα τις 

εκμεταλεύοντα-χρησιμοποιούν τα διάφορα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης (και όχι μόνο) 

για να προβάλλουν πληροφορίες οι οποίες θεωρούν ότι σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα και 

το προφίλ του χρήστη. Όπως αναφέρθηκε στον κονστρουκτιβισμό αυτό που προέχει είναι το 

ίδιο το άτομο, ο χαρακτήρας του και η προσωπικότητά του. Αυτό ισχύει και στην πρακτική 

άντλησης πληροφοριών και σχηματισμού του προφίλ ενός χρήστης μέσω του συστήματος 

της χρήσης των cookies.  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σύστημα remarketing της υπηρεσίας adwords της 

google. Ας χρησιμοποιηθεί η υπόθεση ότι κάποιο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 

αποφασίζει να χρησιμοποιήσει αυτή την υπηρεσία για να προωθήσει κάποιο Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα το οποίο σχετίζεται με τεχνικούς ασφαλείας. Αν κάποιο άτομο μπει στη σελίδα 

του εν λόγω ΚΕΚ η οποία αναφέρεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αυτό θα έχει το εξής 

αποτέλεσμα: Σε κάθε επόμενη σελίδα που θα επισκέπτεται, ακόμη και αν δεν έχει καμία 

σχέση με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα εμφανίζεται συνέχεια μία διαφήμιση η οποία 

προωθεί το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αν κάποιο άλλο άτομο μπει στην ίδια 

σελίδα θα δει μία διαφορετική διαφήμιση η οποία μπορεί να διαφημίζει κάποιο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα πάνω στο product design το οποίο προσφέρεται δωρεάν για ένα 

σύντομο χρονικό διάστημα. Ας χρησιμοποιηθεί πάλι η υπόθεση ότι το πρώτο άτομο για το 

οποίο έγινε λόγος μπήκε τυχαία στη σελίδα του ΚΕΚ ενώ στην πραγματικότητα, στο πίσω 

μέρος του μυαλού του ήθελε πάντα να βρει κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο 

σχετίζεται με το product design. Δυστυχώς για το άτομο αυτό μόλις χάθηκε μία ευκαιρία να 

παρακολουθήσει το πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει και μάλιστα δωρεάν. 

Φυσικά, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι αν πραγματικά υπήρχε ενδιαφέρον για 

κάποιο άλλο πρόγραμμα, τότε θα μπορούσε πολύ απλά να κάνει μία σχετική αναζήτηση. Η 

παρατήρηση αυτή είναι σωστή και η φανταστική μελέτη που εξετάστηκε παραπάνω έχει 
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σκοπό απλά να προσφέρει ένα παράδειγμα για τον τρόπο που μπορούν να λειτουργήσουν τα 

cookies. Όμως τα πράγματα δυστυχώς δεν είναι τόσο απλά. Για παράδειγμα, το facebook 

χρησιμοποιεί τα cookies για να μας προτείνει σελίδες σχετικές με τα ενδιαφέροντάς μας. 

Ωστόσο, όπως εύκολα διαπιστώνει κανείς, με αυτόν τον τρόπο γίνεται πλέον, όλο και πιο 

δύσκολο μπορεί να αποκτήσει κανείς νέα ενδιαφέροντα και ή γνώσεις και δεξιότητες πέρα 

από αυτές που ήδη έχει αποκτήσεις. Ίσως να μην ήταν λάθος να υποστηριχθεί ότι 

οδηγούμαστε σε έναν επιβεβλημένο καταμερισμό των ενδιαφερόντων και των γνώσεων των 

ανθρώπων. Αυτό είναι λειτουργικό διότι δεν μπορεί όλοι να ασχολούνται με όλα, αλλά και 

απαισιόδοξο.    

2.3.2 – Συνεργατική Μάθηση1
 

Η μάθηση είναι μία διαδικασία η οποία συμβαίνει στο κάθε άτομο ξεχωριστά. Ωστόσο αν 

ειδωθεί το άτομο ως οργανισμός, ο οργανισμός αυτός θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτός σε 

κάθε εξωτερικό ερέθισμα διότι μόνο έτσι είναι δυνατό να επιτευχθεί η απόκτηση νέων 

γνώσεων και δεξιοτήτων. Όπως συμβαίνει σε κάθε ζωντανό οργανισμό, είναι αδύνατο να 

συνεχίσει να αναπτύσσεται ή ακόμη και να συνεχίσει να ζει αν αποκοπεί από το περιβάλλον 

του και από τους υπόλοιπους οργανισμούς που ζουν μέσα σε αυτό. Κατ αυτόν τον τρόπο 

υποστηρίζεται ότι η συνεργατική μάθηση δεν είναι απλά μία ακόμη εκπαιδευτική επιλογή, 

αλλά εξηγεί τον δομικό τρόπο με τον οποίο από τη φύση του ο άνθρωπος μπορεί να 

προσεγγίσει τη γνώση (Siemens, 2014).  

Τόσο οι εκπαιδευτές όσο και οι εκπαιδευόμενοι στην πλειονότητά τους υποστηρίζουν ότι 

είναι καλύτερο το να μαθαίνεις σε μια ομάδα από το να μαθαίνεις μόνο σου. Βέβαια, από 

μόνη της η ύπαρξη μίας ομάδας ή η συνεργατική μάθηση γενικότερα δε μπορεί να οδηγήσει 

σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα αν δε γίνεται με σωστό τρόπο και μέσα στα σωστά 

πλαίσια. Μάλιστα, έχει υποστηριχθεί ότι ίσως είναι προτιμότερο να μελετάει κανείς μόνος 

του από το να συμμετέχει για παράδειγμα σε μία ομάδα τα μέλη της οποίας είναι αδιάφορα 

απέναντι στο εκπαιδευτικό αντικείμενο (Nokes-Malach et al., 2015).  

Τα σύγχρονα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να εξυπηρετήσουν τη συνεργατική 

μάθηση, όμως όπως ειπώθηκε και παραπάνω, αυτό πρέπει να γίνει με συγκεκριμένο τρόπο 

για να έχει τα θεμιτά αποτελέσματα. Οι Coll et al. (2013), υποστηρίζουν ότι κύριος πυρήνας 

μίας τέτοιας επιτυχημένης διαδικασίας είναι ο διαχωρισμός της σε δύο βασικές δομές. Στην 

πρώτη δομή δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο από τους εκπαιδευτές όσο και από τους 

εκπαιδευομένους στους κανόνες που διέπουν και αποτελούν την ίδια την ομάδα. Ορίζονται 

δηλαδή με ακρίβεια οι τρόποι που το κάθε άτομο μπορεί ή και πρέπει να αλληλεπιδράσει με 

όλα τα υπόλοιπα όπως επίσης και τις υποχρεώσεις που έχει το κάθε άτομο ξεχωριστά προς 

όλα τα υπόλοιπα (elaboration). O δεύτερος άξονας είναι περισσότερο κλασσικός και αφορά 

τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου πλαισίου δραστηριότητας, το οποίο αν το ακολουθήσει 

κάποιος συστηματικά, θα οδηγηθεί στην απόκτηση της υποσχόμενης γνώσης και ίσως της 

υποσχόμενης πιστοποίησης (verification). Συνήθως είθισται στις περισσότερες εκπαιδευτικές 

διαδικασίες να δίνεται μεγαλύτερη βάση στον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να 

οδηγηθεί στην απόκτηση της επιθυμητής γνώσης και της πιστοποίησης. Όπως υποστηρίζουν 

οι Coll et al. (2013), αυτό το σχήμα δεν μπορεί να είναι λειτουργικό σε μία διαδικασία 
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συνεργατικής μάθησης και ειδικά σε μία διαδικασία συνεργατικής μάθησης η οποία 

συμβαίνει εξ αποστάσεως. Αυτό κυρίως συμβαίνει διότι σε μία εξ αποστάσεων εκπαιδευτική 

διαδικασία συνήθως (όχι πάντα) η όποια πιστοποίηση έχει μικρότερη ισχύ και η συμμετοχή 

των εκπαιδευομένων είναι κυρίως εθελοντική και επομένως περισσότερο ασθενής. Για τους 

ίδιους τους ερευνητές (Coll et al. 2013), το αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας μπορεί να είναι 

θετικό μονάχα όταν οριστεί μία σαφή, ξεκάθαρη και κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτική δομή 

για τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα της ομάδας αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι τίθενται περιορισμοί στους τρόπους και μεθόδους αλληλεπίδρασης. Πολύ 

περισσότερο μπορεί να σημαίνει μία υποκίνηση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών, κάτι 

που ίσως να μη συνέβαινε υπό την έλλειψη του συγκεκριμένου πλαισίου εφαρμογής του 

πρώτου άξονα (elaboration). Ουσιαστικά προτείνουν ένα μαθησιακό συμβόλαιο το οποίο 

πέρα από την περιγραφή των απαιτήσεων προς το ίδιος το μάθημα και τον εκπαιδευτή, πολύ 

περισσότερο δίνει βαρύτητα στην απαιτήσεις που υπάρχουν για τον τρόπο αλληλεπίδρασης 

και συνεργασίας του κάθε μέλους της ομάδας ξεχωριστά με κάθε άλλο και με όλα τα 

υπόλοιπα συνολικά. 

2.4 – Κονεκτιβιστικές Παιδαγωγικές1  

2.4.1 - Κοινότητες Πρακτικής  

Ουσιαστικά πρόκειται για ερευνητικές ομάδες οι οποίες έχουν συσπειρωθεί γύρω από ένα ή 

περισσότερα ερευνητικά ερωτήματα με σκοπό να δώσουν μία απάντηση σε αυτά. Προφανώς 

τα άτομα μίας τέτοιας ομάδας μοιράζονται κοινά ενδιαφέρονται και συνεισφέρουν από 

κοινού στη συλλογή και στην επεξεργασία δεδομένων με σκοπό να δώσουν μία απάντηση 

στους προβληματισμούς που έχει θέσει από την αρχή η ομάδα. Η θεωρία αυτή δεν είναι κάτι 

το καινούργιο αφού στηρίζεται στις απόψεις του Dewey ήδη από το 1938 (The theory of 

inquiry). Ωστόσο, οι νέες τεχνολογίες δίνουν στη θεωρία αυτή νέες προοπτικές και μία 

δυναμική εξέλιξης τόσο μεγάλη όσο ποτέ άλλοτε (Garrison, 2006;).  

Κεντρικό σημείο αυτής της θεωρίας είναι η ύπαρξη μίας ομάδας από άτομα τα οποία 

μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα ή ασχολίες. Κάθε νέο μέλος που προστίθεται σε αυτή την 

ομάδα δρα περιφερειακά ως προς τις βασικές δραστηριότητες της ομάδας και σιγά σιγά 

μέσω της δικτύωσης και της επαφής με τα υπόλοιπα μέλη αποκτά γνώσεις και δεξιότητες οι 

οποίες το οδηγούν στη συμμετοχή σε περισσότερο κεντρικές και καίριες δραστηριότητας της 

ομάδας. Η θεωρία αυτή βρίσκει εφαρμογή και στο διαδικτυακό χώρο όπου πολλές φορές 

συναντάται με τον όρο «virtual communities of practice». Και σε αυτήν την περίπτωση 

ισχύουν οι ίδιες παραδοχές. Υπάρχουν διαφορετικά άτομα τα οποία μοιράζονται τα ίδια 

ενδιαφέρονται και μέσω των νέων τεχνολογιών καταφέρνουν από απόσταση να έρθουν σε 

επαφή και να ανταλλάξουν ιδέες, απόψεις κλπ. Με αυτόν τον τρόπο το κάθε μέλος 

ξεχωριστά μέσω αυτής της αλληλεπίδρασης καταφέρνει να φτάσει όλο και πιο κοντά στην 

κατάκτηση της πιο υψηλής μορφής γνώσης που μοιράζεται και διενεργείται στα πλαίσια 

αυτής της ομάδας (Gannon-Leary & Fontainha, 2007).  

Η διαφορά μεταξύ των κοινοτήτων πρακτικής (communities of practice) και των δικτύων 

πρακτικής (networks of practice) έγκειται στο ότι στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για άτομα 
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που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα και συσπειρώνονται γύρω από έναν κοινό τόπο (πχ 

γνωστικό), ενώ στη δεύτερη περίπτωση μιλάμε απλά για ένα σύστημα συνδέσεων μέσα στο 

οποίο τα διάφορα άτομα αλληλεπιδρούν χωρίς συσπειρώνονται γύρω από κάποιο κοινό 

τόπο ή κάποιο κοινό ενδιαφέρον. Στην περίπτωση των communities of practice τα άτομα 

γνωρίζονται μεταξύ τους, ενώ στην περίπτωση των networks of practice τα άτομα μπορεί να 

γνωρίζονται, αλλά μπορεί και όχι (Wenger et al. 2011).  

2.4.2 – Αυταγωγική και Ανδραγωγική1
 

Σύμφωνα με μία «Αυταγωγική» προσέγγιση της διδασκαλίας τα άτομα μαθαίνουν μέσα από 

την ύπαρξη μίας υψηλής αυτονομίας εκπαιδευτικών επιλογών, αποφάσεων και δράσης. 

Ουσιαστικά, πρόκειται για μία αυτοκαθοριζόμενη (self-determined) μορφή μάθησης στην 

οποία αν και μπορεί να συνεισφέρουν άλλα άτομα, αυτό είναι κάτι το οποίο αποφασίζει ο 

ίδιος  ο εκπαιδευόμενος. Έμφαση δίνεται στην απόκτηση δεξιοτήτων που καταστούν τα 

άτομα ικανά να ανταπεξέρχονται στις σύνθετες απαιτήσεις του σύγχρονου εργασιακού 

περιβάλλοντος (Blaschke, 2012).  

Ουσιαστικά η διαφορά της αυταγωγικής με την ανδραγωγική έγκειται στο γεγονός ότι η 

δεύτερη έννοια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση μετά την ενηλικίωση και επομένως 

σε άτομα μεγάλης ηλικίας (Henschke, 2011). Η ανδραγωγική είναι μία έννοια στενά 

συνδεδεμένη με την αυταγωγική. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι ένας ενήλικος 

εκπαιδευόμενος μπορεί να ανταπεξέλθει με μεγαλύτερη συνέπεια σε μία εκπαιδευτική 

διαδικασία που δε καθοδηγείται από κάποιο εκπαιδευτή ή γενικότερα δεν ανήκει σε μία 

τυπική εκπαιδευτική διαδικασία αυστηρά οργανωμένη από κάποιον εκπαιδευτικό 

οργανισμό. Επίσης οι επιλογές για αυτοκατευθυνόμενη μάθηση τις περισσότερες φορές 

αφορούν άτομα που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση. Ένας ενήλικος 

εκπαιδευόμενος χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερο αυτοέλεγχο, συνέπεια. Μπορεί να επιβάλει 

τον εαυτό του σε κάποιο συστηματικό πρόγραμμα μελέτης χωρίς να υπάρχει η ανάγκη 

ελέγχου και παρακολούθησης από κάποιο τρίτο άτομο. Ωστόσο, αυτό που πολλές φορές 

παρεμποδίζει κάποιο άτομο μεγαλύτερης ηλικίας στο να ανταπεξέλθει με 

αποτελεσματικότητα σε μία αυτόνομη μαθησιακή πρωτοβουλία είναι συνήθως η έλλειψη 

χρόνου. Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας, η εργασία, η μέριμνα για τα οικογενειακά 

και για τα υπόλοιπα ζητήματα των ενήλικων υποχρεώσεων πολλές φορές παρεμποδίζουν την 

επιτυχία μίας τέτοια προσπάθειας. 

Οι δυνατότητες που προσφέρουν τα σύγχρονα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν 

σε άτομα με αρκετά περιορισμένο ελεύθερο χρόνο να λειτουργήσουν περισσότερο 

αποτελεσματικά σε μία αυτόνομη προσπάθεια μάθησης. Οι μηχανές αναζήτησης, οι 

διάφορες δομές ηλεκτρονικής μάθησης, η άμεση πρόσβαση στην πληροφορία από 

οπουδήποτε και οποτεδήποτε, η διαδικτυακή διαμοίραση αρχείων και η προβολή τους σε 

άμεσο χρόνο από τον ίδιο τον περιηγητή είναι μονάχα ένα δείγμα από όλα όσα μπορεί να 

προσφέρει το web 2.0 και τα διάφορα εργαλεία και λογισμικά που το εξυπηρετούν. Όλα 

αυτά βοηθούν το άτομο να προσεγγίσει μία αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία 

αφιερώνοντας το λιγότερο δυνατό χρόνο και τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια.   
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2.4.3 - Κονεκτιβισμός 

Σύμφωνα με τον Siemens (2005), ο Κονεκτιβισμός παρέχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

που απαιτούνται ώστε να ευδοκιμήσει η μάθηση σε μία ψηφιοποιημένη εποχή, όπως αυτή 

που διανύουμε. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν σήμερα ψηφιακά και μη, 

σε νεφελώδη συμπλέγματα από συνδέσεις και δίκτυα κάθε είδους. Οι θεωρίες που 

στηρίζονται στον Κονεκτιβισμό δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξία που έχουν οι αποφάσεις 

και καλούνται να δώσουν λύσεις ως προς το πλήθος των επιλογών που εμφανίζονται 

καθημερινά στο να δοθεί προσοχή στις σημαντικότερες. Σε αυτό μπορεί να συμβάλλει η ήδη 

υπάρχουσα εμπειρία των άλλων ατόμων, η οποία μπορεί να μοιραστεί μέσω κάποιων δομών 

και δικτύων. Με αυτόν τον τρόπο το παρελθόν καθοδηγεί το παρόν για ένα καλύτερο μέλλον.  

Η θεωρία του κονεκτιβισμού εφαρμόζεται κυρίως σε ασύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλον 

που χαρακτηρίζονται από την απουσία του εκπαιδευτή ή του κατευθυντή της εκπαίδευσης.  

Σύμφωνα με τους Dron & Anderson (2014) ένα παράδειγμα κονεκτιβιστικής μαθησιακής 

διαδικασίας είναι αυτή που προσφέρεται μέσα από τα διάφορα MOOCs (Massive Online 

Open Courses). Τα συστήματα αυτά ουσιαστικά αποτελούνται από ένα γραμμικό σκελετό ο 

οποίο χωρίζεται σε ενότητες και μαθήματα. Κάθε μία ενότητα αφορά μία συγκεκριμένη 

θεματική, ενώ κάθε μάθημα περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορεί να είναι 

κάποιο βίντεο, κάποιο αρχείο παρουσίασης τύπου Power Point, κάποιο ηλεκτρονικό βιβλίο. 

Ο εκπαιδευόμενος μπορεί ανά πάσα στιγμή να μπει μέσα στο εν λόγω σύστημα και να 

συνεχίσει να μελετάει από το σημείο που είχε σταματήσει τη τελευταία φορά που μπήκε στο 

λογισμικό αυτό. Έτσι ακολουθώντας μία γραμμική πορεία οδηγείται στο τέλος την 

ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ίσως στην απόκτηση κάποιας πιστοποίησης. 

Καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασία αυτή ο εκπαιδευόμενος δε συμμετέχει σε κάποια 

ομάδα, μελετά μόνος του, ενώ η συμβολή του εκπαιδευτή είναι ελάχιστη και περιορίζεται 

μόνο στην απάντηση πιθανών ερωτήσεων που μπορεί να προκύψουν. 

Ας θεωρηθεί το MOOC ως ένας κόμβος με τον οποίο μπορεί να συνδεθεί κανείς στα πλαίσια 

ενός δικτύου δημιουργώντας μία σύνδεση που αποβλέπει στην απόκτηση κάποιας γνώσης. 

Ένα διαφορετικό μάθημα MOOC είναι φυσικά ένας διαφορετικό κόμβος ο οποίος μπορεί να 

οδηγήσει στη δημιουργία μίας διαφορετικής σύνδεσης. Αν προστεθούν σε αυτά και τα 

εκατοντάδες άλλα συστήματα και λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης με τα οποία μπορεί να 

συνδεθεί κανείς σήμερα προκειμένου να αποκτήσει κάποια γνώση τότε γίνεται κατανοητό 

ότι μιλάμε για ένα εκπαιδευτικό δίκτυο τεράστια κλίμακας και δυναμικής. Οι Dron & 

Anderson (2014) υποστηρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο η εξάπλωση της γνώσης 

επιτυγχάνεται με τρομερή ταχύτητα, ενώ παράλληλα η ποικιλία των επιλογών ωφελεί τη 

διάδοση διαφορετικών ιδεών και κουλτούρων ανά τον κόσμο. Ο σύγχρονος άνθρωπος μέσα 

από την επίγνωση όλης αυτής της διαφορετικότητας που περιβάλει τον πλανήτη δρα με 

μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, δημιουργεί ολοένα και περισσότερους δεσμούς μάθησης και 

γίνεται κατ αυτόν τον τρόπο ένας πραγματικά εξυπηρετώντας έτσι με ουσιαστικό τρόπο την 

ανάγκη του για δια βίου μάθηση.  

Μεγάλη σύνδεση με τον Κοννεκτιβισμό παρουσιάζει η θεωρία της Πολυπλοκότητας η οποία 

υποστηρίζει ότι τα αποτελέσματα από μία αλλαγή που συμβαίνει σε κάποιο έστω και μικρό 

σημείο ενός συστήματος είναι μη γραμμικά και επομένως μη προβλέψιμα. Η θεωρία αυτή 

υποστηρίζει ότι οι συνδέσεις και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μερών που αποτελούν ένα 



 

27 
 

σύστημα είναι τόσο πολλές και τόσο σύνθετες που είναι αδύνατη η πρόβλεψη του τελικού 

αποτελέσματος στηριζόμενη στην υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος (Mason, 2008). 

Στην πράξη μπορεί να ειπωθεί ότι το διαδίκτυο αποτελεί ένα σύστημα στο οποίο σύμφωνα 

με τη θεωρία κάθε νέα προσθήκη ή οποιαδήποτε αλλαγή μεταξύ των κόμβων και των 

συνδέσεων που το αποτελούν μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε ολόκληρο το 

σύστημα. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να είναι τόσο σημαντικές που καθιστούν αδύνατη την 

πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης του συστήματος με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα. Η 

πραγματικότητα έχει αποδείξει ότι η θεωρία αυτή έχει απόλυτη εφαρμογή τόσο για τα 

διάφορα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης όσο και για τον τρόπο με τον οποίο αυτά μπορούν 

να μετασχηματίσουν τον ιστό και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η μάθηση μέσα 

σε αυτό. Αν κάποιος προσπαθούσε να κάνει μία πρόβλεψη το 2006 για τη εξέλιξη του 

facebook το οποίο άρχιζε σιγά σιγά να δέχεται νέους χρήστες στη σελίδα του, ίσως να 

χρειαζόταν πολύ φαντασία για να υποθέσει ότι το εργαλείο αυτό θα μετατραπεί στο νούμερο 

1 λογισμικό κοινωνικής δικτύωσης. Πόσο μάλλον ότι μόλις μία δεκαετία αργότερα θα 

υπήρχαν επιστημονικές δημοσιεύσεις και ερευνητές οι οποίοι θα μελετούσαν τις 

δυνατότητες χρήσεις και εφαρμογής του εργαλείου αυτού στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Επομένως, είναι σχεδόν αδύνατο να προβλέψει κάποιος το μέλλον του ιστού, των 

λογισμικών κοινωνικής δικτύωσης και της εκπαίδευσης έστω και για ένα τόσο σύντομο 

χρονικό διάστημα όπως αυτό της δεκαετίας. Το μόνο που μπορεί να ειπωθεί με σιγουριά 

είναι ότι πλέον όχι μόνο υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία για μία χωρίς εκπαίδευση χωρίς  

σύνορα, αλλά πολύ περισσότερο είναι δυνατό να αποκτηθούν σχεδόν από όλους. Αν μη τι 

άλλο αυτό είναι κάτι πολλά υποσχόμενο για το μέλλον της εκπαίδευσης.  

2.4.4 – Θεωρίες Μάθησης και Αντικείμενα 

Η Θεωρία της Διανεμόμενης Μάθησης (Distributed Cognition Theory) υποστηρίζει ότι η 

γνώση δεν βρίσκεται μόνο μέσα στο νου του υποκειμένου, αλλά ενσωματώνεται μέσα στα 

αντικείμενα του περιβάλλοντας, στους άλλους ανθρώπους, σε άλλες κοινωνικές δομές. 

Γενικά, η γνώση σε αυτή τη θεωρία παρουσιάζεται ως κάτι το οποίο δημιουργείται από ένα 

υποκείμενο ή από μία ομάδα υποκειμένων και αποθηκεύεται σε κάποιο σχήμα, μορφή, 

αντικείμενο κλπ με σκοπό να χρησιμοποιηθεί από άλλα υποκείμενα. Με αυτόν τον τρόπο τα 

δεύτερα υποκείμενα έχουν την ελευθερία να απασχολήσουν το νου τους με κάτι 

διαφορετικό (Hutchins, 2000). 

Η Θεωρία της Δραστηριότητας (Activity Theory) βλέπει κάθε ενέργεια του ανθρώπου ως μία 

δραστηριότητα η οποία εξαρτάται όχι μόνο από το άτομο το οποίο την προκαλεί, αλλά και 

από τα αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιεί, το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο στο οποίο 

συμβαίνει αυτή η ενέργεια, το πολιτισμικό πλαίσιο, το σε ποιό βαθμό άλλα άτομα 

συνέβαλαν έστω και ελάχιστα στο να πραγματοποιηθεί αυτή η ενέργεια. Το άτομο δηλαδή 

δε μπορεί να μελετηθεί ανεξάρτητα από όλα αυτά τα επιμέρους στοιχεία γιατί έστω και μία 

μικρή αλλαγή να συνέβαινε στο υπάρχων σκηνικό, τότε το συνολικό αποτέλεσμα θα 

μπορούσε να είναι πολύ διαφορετικό (Engeström, 2014).  

Ο Latour (2005), διαπιστώνει την ύπαρξη παρερμηνειών στον τρόπο με τον οποίο 

μελετούνται και αναλύονται τα διάφορα κοινωνικά συστήματα. Ο ίδιος προτείνει μία εκ νέου 

δόμηση των όρων που χρησιμοποιούνται από την κοινωνιολογία. Σύμφωνα με τη Θεωρία 

του Δικτύου Δραστών (Actor Network Theory - ΑΝΤ) που εισάγει, όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά 
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και τα αντικείμενα και οποιαδήποτε άλλη μορφής ύπαρξης έχουν σε ένα δίκτυο την ίδια αξία 

και σημασία. Για τον Latour τόσο τα άψυχα όσο και τα έμψυχα όντα μοιράζονται την ίδια 

αξία εφόσον συμμετέχουν σε κάποιο κοινό δίκτυο.   

Από τις παραπάνω θεωρίες γίνεται εμφανές η σημασία όχι μόνο των υποκειμένων που 

συμμετέχουν σε μία εξ αποστάσεων εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και των εργαλείων που 

την εξυπηρετούν. Πράγματα, οι νέες τεχνολογίες και ειδικά τα λογισμικά κοινωνικής 

δικτύωσης, όπως πολύ σωστά περιγράφεται από τον Hutchins (2000) λειτουργούν ως 

αόρατοι χώροι αποθήκευσης πληροφοριών και δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες είναι 

προσβάσιμες ανά πάσα στιγμή και μάλιστα με τη χρήση των νέων κινητών συσκευών σχεδόν 

από παντού. Επομένως, πράγματι τα σύγχρονα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης 

αποθηκεύουν την ανθρώπινη γνώση με τρόπο τέτοιο που επιτρέπουν στο άτομο που τις 

χρησιμοποιείς να στρέψει την προσοχή και τις ενέργειές του σε διαφορετικές και με 

περισσότερο νόημα διαδικασίες και ενέργειες. Αντίστοιχα, είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός 

ότι ο σύγχρονος άνθρωπος περιτριγυρίζεται από νέες τεχνολογίες. Σύμφωνα και με αυτά που 

αναφέρει ο Engeström (2014) είναι μεγάλο ατόπημα να προσποιηθεί κανείς ότι ο ιστός δεν 

υπάρχει, ότι οι εξελίξεις που προκάλεσε η εφεύρεση του WEB 2.0 δεν υφίστανται και 

επομένως να συνεχίζει το κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα και ο κάθε εκπαιδευτικό οργανισμός 

γενικότερα να εκπαιδεύει χρησιμοποιώντας τρόπους και μεθόδους που αρνούνται την 

ύπαρξη και τη σημασία των νέων αυτών εργαλείων. Όπως αναφέρει ο Latour (2005) το ίδιο 

το υποκείμενο θα είχε δράσει με διαφορετικό τρόπο και το αποτέλεσμα της ενέργειάς του θα 

ήταν πολύ πιο διαφορετικό αν είχε χρησιμοποιήσει κάποιο διαφορετικό εργαλείο για το 

σκοπό αυτό. Θα ήταν άδικο αν το ίδιο το υποκείμενο κατέληγε να αποκλειστεί από λαμπρά 

εκπαιδευτικά αποτελέσματα μόνο και μόνο επειδή δεν είχε ενημερωθεί για την ύπαρξη του 

κατάλληλου λογισμικού, ή του κατάλληλου ιστού κοινωνικής δικτύωσης.   
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3 - Κοινωνικά Συστήματα - Σύνολα Μάθησης που Υποστηρίζονται από την 

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

3.1 – Εισαγωγή 
Σύμφωνα με τον Aderson (2014), οι κύριες μορφές κοινωνικών συνόλων στις οποίες μπορούν 

να οργανωθούν τόσο οι εκπαιδευόμενοι, όσο και οι εκπαιδευτές είναι η Ομάδα, το Δίκτυο 

και το Set. 

Φυσικά, η ατομική μάθηση είναι κάτι το καίριο σε κάθε μορφή διδασκαλίας, αλλά ίσως θα 

μπορούσε να θεωρηθεί και κάτι το αυτονόητο. Ο Slavin (2011), αναφέρει ότι η επίτευξη των 

στόχων μίας εκπαιδευτικής ομάδας βασίζεται στην προσπάθεια του κάθε ατόμου της 

ομάδας ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, η ομάδα ως σύνολο είναι αδύνατο να καταφέρει υψηλούς 

εκπαιδευτικούς στόχους χωρίς την ύπαρξη προσωπικής προσπάθειας. Η Προσπάθεια αυτή 

μεταφράζεται με την αφιέρωση χρόνου από το ίδιο το άτομο πέρα από το χρόνο που 

απαιτούν οι ομαδικές δραστηριότητες.  

Πέρα από την αξία της ατομικής προσπάθειας τα άτομα συνεχίζουν και μαθαίνουν 

ενταγμένα σε διάφορες κοινωνικές δομές. Ωστόσο, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι μέσω 

της ευελιξίας που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες το άτομο μπορεί να διαλέξει με 

μεγαλύτερη ευκολία το είδος των δομών αυτών. Το group, η ομάδα και τα set φαίνεται ότι 

είναι οι πιο δημοφιλείς δομές για τη μάθηση μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών και 

συγκεκριμένα των λογισμικών κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από τη μελέτη των δομών αυτών 

θα παρατηρήσουμε ότι το άτομο απομονώνεται όλο και περισσότερο. Φαίνεται ότι η αξία 

της ατομικής προσπάθειας απομονώνεται από τη συμβολή των υπόλοιπων ατόμων όταν 

αυτό είναι εφικτό. Παλαιότερα η μάθηση σε μία εκπαιδευτική τάξη ήταν μία αναγκαιότητα 

στη δυσαναλογία του αριθμού των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων. Σήμερα, η νέες 

τεχνολογίες φαίνεται να δίνουν μία νέα επιλογή και ο σύγχρονος άνθρωπος φαίνεται να τη 

χρησιμοποιεί – εκμεταλλεύεται ως μία πρακτικότερη λύση.  

3.2 – Ορισμός της Ομάδας1 ως Κοινωνικό Σύνολο 
Ο αριθμός των ατόμων έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία για κάθε κοινωνικό σύνολο μέσα στο 

οποίο συμβαίνει η κοινωνική συμπεριφορά. Ένα γκρουπ μπορεί να αποτελείται από πολλά 

άτομα ή/και από λιγότερα. Τα γκρουπ τα οποία αποτελούνται από δύο άτομα ονομάζονται 

δυάδες (dyads) και μελετώνται ξεχωριστά ως μία ιδιαίτερη περίπτωση κοινωνικού συνόλου. 

Το ίδιο συμβαίνει και για τα γκρουπ που αποτελούνται από τρία άτομα (triads) και γι αυτά 

που αποτελούνται από τέσσερα άτομα (tetrads). Υποστηρίζεται από τον Thelen (1964), ότι 

μέχρι και τα τέσσερα άτομα και ξεκινώντας από τον αριθμό δύο, η προσθήκη ενός επιπλέον 

ανθρώπου προκαλεί σημαντική διαφορά στον τρόπο που τα άτομα αυτά συνεχίζουν να 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.  

Έχοντας κάτι τέτοιο στο μυαλό του ένας εκπαιδευτής ή ένας ειδικός της εκπαίδευσης 

προσεγγίζει με διαφορετικό τρόπο τις διαφορετικές αυτές περιπτώσεις. Πράγματι, 2 άτομα 

αποτελούν μία ομάδα, όπως αποτελούν μία ομάδα και 100 άτομα. Ωστόσο, είναι προφανές 

ότι μία ομάδα 2 ατόμων απαιτεί διαφορετική προσέγγιση απ ότι μία ομάδα των 100 ατόμων 

                                                             
1 Group 
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αντίστοιχα. Αν και δεν είναι προφανές, σύμφωνα με τον Thelen (1964), το ίδιο ισχύει και για 

μία ομάδα τριών αλλά και για μία ομάδα τεσσάρων ατόμων. Από εκεί και πέρα (για ομάδες 

με περισσότερα από τέσσερα άτομα), σύμφωνα πάντα με τον ίδιο δεν φαίνεται να απαιτείται 

κάποια σημαντική προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε μία ομάδα των 30 ατόμων 

για παράδειγμα, η προσθήκη ενός ακόμη δεν απαιτεί από τον εκπαιδευτή της αλλαγή της 

εκπαιδευτικής προσέγγισης του μαθήματος. Ωστόσο, φαίνεται ότι σε μία ομάδα των 2 

ατόμων, η προσθήκη ενός ακόμη φέρνει σημαντική αλλαγή στη σύσταση και τον τρόπο 

λειτουργίας της ομάδας αυτής.  

Βέβαια, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο αριθμός τέσσερα, ως το όριο για το οποίο η προσθήκη 

ενός επιπλέον ατόμου οδηγεί στην αλλαγή της δομής της ομάδας δεν αναγνωρίζεται από 

όλους τους θεωρητικούς. Όπως αναφέρεται σε Rainie & Wellman (2012), η μεγαλύτερη 

διαφορά μεταξύ των διαφόρων μορφών γκρουπ (ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που το 

αποτελούν) έγκειται μεταξύ εκείνων των ομάδα που αποτελούνται μόνο από δύο άτομα. 

Υποστηρίζουν ότι από τρία άτομα και πάνω δηλαδή τα εκπαιδευτικά μοντέλα και οι τρόποι 

διδασκαλία που μπορούν να εφαρμοστούν είναι διαφορετικά σε σύγκριση με τα δύο άτομα. 

Οι ομάδες των τριών και των τεσσάρων ατόμων για τους ίδιους, δεν παρουσιάζουν 

σημαντικές διαφορές ως προς τον τρόπο της εκπαιδευτικής προσέγγισης που απαιτούν. 

Θεωρούν ότι τα υποσύνολα αυτά έχουν την ίδια δομή και τις ίδιες λειτουργίες με ομάδες 

που αποτελούνται από περισσότερα άτομα.  

Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας ίσως είναι καλύτερο να θεωρήσουμε το γκρουπ ως 

μία ομάδα ατόμων από τρία και περισσότερα άτομα τα οποία αναπτύσσουν ή όχι μεταξύ 

τους σχέσεις με αφορμή της επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου (εκπαιδευτικό ή/και 

μαθησιακού) στόχου. Ο σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο 

τα σύγχρονα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δια βίου 

μάθηση. Τουλάχιστον τα λογισμικά που θα εξεταστούν δεν απαιτούν τη διάκριση και τη 

διαφορετική εξέταση των ομάδων που αποτελούνται από τρία ή τέσσερα άτομα. Αυτό 

συμβαίνει διότι ως προς τις λειτουργίες τους δε φαίνεται να υπάρχει κάποια πρόβλεψη για 

τη διαφορετικότητα των συνόλων αυτών. 

Σύμφωνα με τον Turner (1984), το γκρουπ ως κοινωνικό σύνολο είναι ένα άθροισμα δύο ή 

περισσότερων ανθρώπων τα οποία αναγνωρίζουν ότι μοιράζονται μεταξύ τους μία κοινή 

κοινωνική ταυτότητα ή κάποιον κοινό κοινωνικό προσδιορισμό. Αυτό σημαίνει ότι 

αποτελείται από άτομα τα οποία αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως μέλη κάποιου 

κοινωνικού συνασπισμού. Θεωρείται ότι ο ορισμός αυτό εξυπηρετεί καλύτερα την 

προσέγγιση και τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. Σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον τα 

άτομα συνήθως περισσότερο αισθάνονται ότι ανήκουν σε μία ομάδα, παρά δρουν ως ενεργά 

μέλη της ομάδας αυτής. Αν και στις διαδικτυακές ομάδες η δυνατότητα αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των ατόμων είναι κάτι το δυνατό, ωστόσο δεν παύει να είναι κάτι σχετικά απρόσωπο 

και πιο ασθενές από την αντίστοιχη αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών μίας ομάδας της 

οποίας τα μέλη συναντώνται δια ζώσης.  

Συχνά όταν κάποιο άτομο ενδιαφέρεται να μάθει κάτι ή να αποκτήσει μία συγκεκριμένη 

δεξιότητα μέσω του διαδικτύου οδηγείται στο να γίνει μέλος ομάδων που παρουσιάζουν το 

ίδιο ενδιαφέρον. Αυτό στην πράξη μεταφράζεται με το να κάνει Like σε μία σχετική σελίδα 

στο facebook, με το εγγραφή στο newsletter ενός σχετικού επί του θέματος ιστολογίου, με 

το να αποθηκεύσει στη ροή του twitter αναζητήσεις ή λογαριασμούς που σχετίζονται με το 

συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και πολλά άλλα. Οι ενέργειες αυτές προφανώς δεν 

απαιτούν από το χρήστη την ενεργό εμπλοκή του ή την αλληλεπίδραση με τα άτομα που 



 

31 
 

επίσης έχουν κάνει αυτές τις ενέργειες. Παρόλ αυτά, το άτομο αισθάνεται ότι μοιράζεται 

κάτι κοινό με τα άτομα αυτά, αισθάνεται ότι αποτελεί κομμάτι αυτών των ομάδων. 

Η παραπάνω πρακτική φαίνεται ότι εντάσσεται στην κατηγορία εκείνων των θεωρητικών οι 

οποίοι ορίζουν ένα γκρουπ ως μία κοινωνική κατηγορία στην οποία τα άτομα που την 

αποτελούν αισθάνονται ότι ανήκουν. Σύμφωνα με τον Platow (2012), υπάρχει και μία 

δεύτερη μερίδα θεωρητικών οι οποίοι δε βλέπουν το γκρουπ ως κοινωνική κατηγορία, αλλά 

αντίθετα εστιάζουν την προσοχή τους στο είδος των αλληλεπιδράσεων οι οποίες συμβαίνουν 

μεταξύ των μελλών που την αποτελούν. Όπως αναφέρεται στον Platow (2012), στην πρώτη 

περίπτωση συναντάμε θεωρητικούς όπως τους Tajfel & Turner (1986) και Turner, Hogg, 

Oakes, Reicher, & Wetherell, (1987), ενώ στη δεύτερη συναντάμε θεωρητικούς όπως τους 

Cartwright & Zander (1968).   

Ένα παράδειγμα θεωρητικών οι οποίοι αντιλαμβάνονται το γκρουπ ως μία ομάδα ατόμων τα 

οποία αναπτύσσουν μεταξύ τους ισχυρούς δεσμούς αλληλεξάρτησης είναι οι Lind & Tyler 

(1992). Οι θεωρητικοί αυτοί αναφέρουν ως χαρακτηριστικό παράδειγμα για να στηρίξουν τη 

θέση τους τα άτομα εκείνα τα οποία συσπειρώνονται και έρχονται σε στενή σχέση μεταξύ 

τους κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, όπως ο πόλεμος, κάποιο ναυάγιο ή κάποιου 

άλλου είδους καταστροφή με σκοπό να επιβιώσουν. Έτσι, έχουμε μία ομάδα ατόμων τα 

οποία έρχονται σε επαφή και αναπτύσσουν μεταξύ τους ισχυρούς δεσμούς εξάρτησης και 

αλληλεπίδρασης γύρω από ένα κοινό σκοπό, την επιβίωση. Βέβαια, πέρα από το τρανταχτό 

αυτό παράδειγμα οι συγγραφείς προτείνουν ότι το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται σε 

οποιοδήποτε άλλο γκρουπ – ομάδα. Η κουζίνα ενός εστιατορίου αποτελείται από ένα 

προσωπικό πολλών ατόμων τα οποία εργάζονται από κοινού για την παράδοση των 

παραγγελιών. Οι δεσμοί εξάρτησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων αυτών 

θεωρείται ότι είναι εξ ίσου ισχυροί. Η μη καλή επικοινωνία μεταξύ των ατόμων που 

αποτελούν αυτή την ομάδα είναι προφανές ότι θα οδηγούσε σε ένα μη επιθυμητό 

αποτέλεσμα και ο βασικός στόχος της παράδοσης των  παραγγελιών και της ευχαρίστησης 

των πελατών δε θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί.  

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση είναι προφανές ότι το να γίνουμε μέλος σε μία ομάδα – 

γκρουπ του facebook δεν μας κάνει μέλη αυτής της ομάδας. Τα μέλη μίας ομάδας στο 

facebook συνήθως περιορίζονται στο να βλέπουν στον “τοίχο” της ομάδας νέες ενημερώσεις 

που γίνονται από κάποια μέλη της ομάδας. Ωστόσο, πέρα από αυτό, μεταξύ των μελών δεν 

απαιτείται και συνήθως δεν αναπτύσσεται κάποια ισχυρή μορφή αλληλεξάρτησης, αν και η 

αλληλεπίδραση είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Επομένως, σύμφωνα με την 

προσέγγιση αυτή, τα μέλη μίας ομάδας στο facebook ουσιαστικά δεν είναι μέλη της ομάδας 

στην οποία αισθάνονται ότι ανήκουν (“Groups,” n.d.). 

Πίνακας i - Χαρακτηριστικά Ομάδας ως Κοινωνική Δομή Μάθησης σε Διαδικτυακό Περιβάλλον 

 
Αριθμός 

Ατόμων 
Ισχύ Δεσμών Ρόλοι Κόστος 

Παρουσία 

Εκπαιδευτή 

Ομάδα: 
Τρία ή 

Περισσότερα 

Ισχυροί 

Δεσμοί 

Κάθε Άτομο 

έχει Ένα 

Μοναδικό 

Ρόλο 

Υψηλό 

Κόστος 
Απαιτείται 
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3.2.1 – Δυάδες 

Φαίνεται ότι ιδιαίτερη σημασία για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει το να δοθεί 

ιδιαίτερη σημασία στις δυάδες ως ξεχωριστό κοινωνικό σύνολο, αν και αποτελούν μία μορφή 

ομάδας. Ο λόγος για το οποίο συμβαίνει αυτό, όπως ειπώθηκε ήδη, είναι ότι σε αντίθεση με 

τις τριάδες ή τις τετράδες οι οποίες αποτελούν επίσης ιδιαίτερα σύνολα, δεν υπάρχουν 

λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης που να επικεντρώνονται ιδιαίτερα σε αυτούς τους τύπους. 

Αντίθετα, η ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων μεταξύ δύο ατόμων, η φωνητική κλήση και η 

κλήση μέσω βίντεο είναι χαρακτηριστικά που συναντώνται σε κάποια από τα διαθέσιμα 

λογισμικά. Σήμερα στις περισσότερες περιπτώσεις των λογισμικών αυτών είναι δυνατή και η 

προσθήκη στη συνομιλία περισσότερων ατόμων, αλλά στην αρχική τους μορφή και έως και 

πριν από 2-3 χρόνια η βασική υποστηριζόμενη αλληλεπίδραση ήταν μεταξύ δύο ατόμων. 

Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις τα λογισμικά προσφέρουν δωρεάν τέτοιου είδους 

υπηρεσίες για ομάδες δύο ατόμων, αλλά η προσθήκη έστω και ενός επί πλέον ατόμου 

συνήθως απαιτεί την εγγραφή σε μία μηνιαία ή ετήσια χρηματική συνδρομή.  

Σύμφωνα με τον Bloom (1984), στο περίφημο άρθρο του για το “πρόβλημα των δύο σίγμα” 

(the 2 sigma problem), αναφέρει ότι σε μία εκπαιδευτική διαδικασία η πρόσωπο με 

πρόσωπο διδασκαλία έχει πολύ πιο αποτελεσματικά αποτελέσματα σε σύγκριση με μία 

διδασκαλία η οποία στηρίζεται στην λογική του “one to many” (ένας καθηγητής και πολλοί 

εκπαιδευόμενοι). Προφανώς, αυτό αποτελεί σημαντικό λόγο για τη μελέτη της συμβολής 

των σύγχρονων λογισμικών κοινωνικής δικτύωσης σε αυτή μορφή μάθησης. Το μεγαλύτερο 

μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι το υψηλό κόστος που απαιτείται τόσο από τον 

εκπαιδευτή, όσο και από τον εκπαιδευόμενο και από άποψης χρόνου, αλλά και χρημάτων. 

Ωστόσο, φαίνεται ότι οι νέες τεχνολογίες που μελετούνται μπορούν να συμβάλουν 

σημαντικά στον περιορισμό του κόστους ξεκινώντας από τον εκμηδενισμό του χρόνου που 

απαιτείται για να συναντηθούν οι δύο πλευρές σε ένα φυσικό περιβάλλον.  

Πίνακας ii - Χαρακτηριστικά Δυάδας ως Κοινωνική Δομή Μάθησης σε Διαδικτυακό Περιβάλλον 

 
Αριθμός 

Ατόμων 
Ισχύ Δεσμών Ρόλοι Κόστος 

Παρουσία 

Εκπαιδευτή 

Δυάδες Δύο 
Ισχυροί 

Δεσμοί 

Κάθε Άτομο 

Έχει ένα 

Μοναδικό 

Ρόλο 

Πολύ Υψηλό 

Κόστος 
Απαιτείται 

 

3.3 – Ορισμός του Δικτύου ως Κοινωνικό Σύνολο 
Σύμφωνα με τους Dron & Anderson (2014), ένα δίκτυο αποτελείται από σημεία (nodes) και 

από τις συνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ αυτών των σημείων (edges). Τα σημεία αυτά 

αντιπροσωπεύουν ανθρώπους, ιδέες, αντικείμενα. Οι συνδέσεις δείχνουν τις διάφορες 

σχέσεις που μπορούν να δημιουργηθούν - αναπτυχθούν μεταξύ αυτών των ανθρώπων, 

ιδεών και αντικειμένων. Αυτή η περιγραφή σύμφωνα με τους ίδιους μπορεί να εφαρμοστεί 

και να εντοπιστεί με τον ίδιο τρόπο τόσο σε φυσικά δίκτυα (εκτός διαδικτύου), όσο και σε 

δίκτυα εντός του διαδικτύου. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς, αυτό που απαιτεί 

ιδιαίτερη προσοχή είναι το γεγονός ότι η ποιότητα και το είδους των κοινωνικών δεσμών που 

αναπτύσσονται σε αυτούς τους δύο τύπους δικτύων φαίνεται ότι μπορεί να είναι πολύ 

διαφορετική. 
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Σε ένα φυσικό δίκτυο οι συνδέσεις που πραγματοποιούνται δεν έχουν πάντα ένα 

συγκεκριμένο σκοπό. Γίνεται σύνδεση μεταξύ διαφορετικών σημείων για λόγους που δεν 

είναι πάντα εύκολο να προσδιοριστούν. Η συγγένεια, η φιλία, η γειτνίαση δημιουργούν 

αυτόματα διάφορου είδους συνδέσεων, οι οποίοι θα μπορούσε να ειπωθεί ότι συμβαίνουν 

ανεξάρτητα από τη θέληση του ατόμου. Αντίθετα, οι συνδέσεις που αναπτύσσονται σε ένα 

διαδικτυακό δίκτυο εμφανίζουν σκοπιμότητα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Τα άτομα μέσα 

στο διαδίκτυο δικτυώνονται με έναν συνειδητό τρόπο ο οποίος τους επιτρέπει να ελέγξουν 

το είδος, τον αριθμό, ακόμη και την ποιότητα των δεσμών που αναπτύσσουν μεταξύ άλλων 

ατόμων, ιδεών και αντικειμένων. 

Ωστόσο, άλλοι θεωρητικοί όπως οι Marin & Wellman (2011), υποστηρίζουν ότι τα σημεία 

ενός δικτύου μπορούν να αποτελούνται μόνο από ανθρώπους ή οργανισμούς αποκλείοντας 

δηλαδή τις ιδέες και τα αντικείμενα. Στην παρούσα εργασία δε μπορεί να ακολουθηθεί η 

λογική λόγω του ότι με αυτό τον τρόπο αποκλείεται αμέσως η θεωρία του δικτύου δραστών 

(ενότητα 2.4.4) η οποία φαίνεται να ασκεί ιδιαίτερη επίδραση στο τρόπο με τον οποίο 

πραγματοποιούνται οι διάφορες διδασκαλίες που συμβαίνουν εξ αποστάσεως.  

Άλλωστε, σε μία εκπαιδευτική προσέγγιση της χρήσης ενός διαδικτυακού δικτύου υπάρχουν 

συνδέσεις οι οποίες δεν οδηγούν πάντα σε άλλα άτομα ή οργανισμούς. Ένα απλό 

παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η εύρεση ενός χρήσιμου βίντεο στο youtube, το οποίο 

δίνει απάντηση σε κάποια μαθησιακή αναζήτηση. Στο βίντεο αυτό μπορεί να υπάρχουν 

«θερμά σημεία» (link), τα οποία οδηγούν σε μία σελίδα της Wikipedia, στην οποία το άτομο 

βρίσκει περισσότερες πληροφορίες. Με τη σειρά της η σελίδα αυτή περιέχει νέα link, τα 

οποία οδηγούν το άτομο αυτό σε κάποιο ηχητικό αρχείο (podcast) κάποιας ηχογραφημένης 

ραδιοφωνικής εκπομπής το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω του soundshare ή του itunes. Σε όλη 

την πορεία, τα άτομα που έχουν δημοσιεύσει τα παραπάνω δεδομένα το έχουν κάνει 

ανώνυμα, χρησιμοποιώντας ίσως κάποιο ψευδώνυμο. Παράλληλα, το άτομο αυτό δεν έχει 

συνδεθεί άμεσα με κανένα από αυτά τα άτομα, αλλά παρόλ αυτά, οι συνδέσεις που έχει 

πραγματοποιήσει με τα άψυχα αυτά αντικείμενα (σημεία, κόμβοι ή nodes) τον έχουν 

οδηγήσει στην κατάκτηση της γνώσης που έψαχνε.    

Η διαδικασία του να προσδιορίσει κανείς ποιά σημεία περιέχονται σε ένα συγκεκριμένο 

δίκτυο και επομένως ποιά είναι τα όρια ενός δικτύου είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο και 

αβέβαιο στο αν πράγματι μπορεί να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο (Laumann et al., 1989). 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι συγγραφείς, η επιλογή αυτή πολλές φορές γίνεται 

αυθαίρετα. Ο Mitchell (1969) στο Laumann et al. (1989), καταθέτει ότι σε μερικές 

περιπτώσεις οι ερευνητές προσδιορίζουν ένα δίκτυο χρησιμοποιώντας τις προσωπικές τους 

εμπειρίες και την κοινή λογική, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η επιλογή δικαιολογείται μόνο από 

τη δυνατότητα πρόσβασης ή απόκτησης δεδομένων. Όμως αυτό που είναι βολικό δε 

σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και σωστό, αφού με αυτόν τον τρόπο μπορεί να οδηγηθεί ο 

ερευνητής σε αδικαιολόγητες γενικεύσεις για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες ενός 

δικτύου.  

Στα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπουν τη δημιουργία και τη συντήρηση 

δικτύων, ο προσδιορισμός του τί ανήκει και τί εντάσσεται σε ένα δίκτυο συνήθως μπορεί να 

γίνει με μεγαλύτερη ακρίβεια. Τα λογισμικά αυτά ενσωματώνουν μηχανισμούς οργάνωσης 

μέσα στο δίκτυο που υποστηρίζουν οι οποίοι βοηθούν σημαντικά στην κατηγοριοποίηση των 

υποδικτύων που αναπτύσσονται. Για παράδειγμα το linkedin καταγράφει και αναφέρει με 

ακρίβεια τον αριθμό των ατόμων που συνδέονται με το προσωπικό σου επαγγελματικό 

προφίλ σε βαθμίδες (σύνδεση πρώτου βαθμού, δευτέρου κλπ).Αντίστοιχα, αν θεωρήσουμε 
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τη δημοσίευση ενός συνδέσμου στο tweeter ως βασικό κόμβο (σημείο) ενός δικτύου, 

αναγράφεται επίσης με ακρίβεια ο αριθμός των ατόμων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 

για τη συγκεκριμένη διαμοίραση, όπως επίσης και ο αριθμός των ατόμων που την έχουν 

αναδημοσιεύσει. Σε άλλες περιπτώσεις καταγράφεται ακόμη και ο αριθμός των ατόμων που 

είδαν ένα σημείο του δικτύου (π.χ. μίας δημοσίευσης, ενός προφίλ, μίας εικόνας, ενός 

βίντεο) ακόμη και αν δεν πραγματοποίησαν καμία άλλη ενέργεια ή αλληλεπίδραση. 

Γενικά ισχύει το γεγονός ότι συνήθως κάθε σύνδεση που πραγματοποιείται σε ένα λογισμικό 

κοινωνικής δικτύωσης αυτού του τύπου καταγράφεται. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από το 

σχετικό έλεγχο που υπάρχει στη διαδικασία δημιουργίας μίας σύνδεσης. Αυτό σημαίνει ότι 

κάνοντας χρήση ενός τέτοιου λογισμικού στις περισσότερες περιπτώσεις το άτομο δε μπορεί 

να δημιουργήσει μία νέα σύνδεση εφόσον το λογισμικό αυτό θεωρεί ότι δεν είναι χρήστης 

του (σημείο του δικτύου του) και επομένως ότι δεν έχει αρκετές πληροφορίες για το άτομο 

αυτό. Όντας καταγεγραμμένος χρήστης, το λογισμικό μπορεί πολύ εύκολα να καταγράψει τις 

κινήσεις του και επομένως το είδος των συνδέσεων που αναπτύσσει. Αυτό με τη σειρά του 

κάνει εφικτή την αριθμητική καταγραφή των δεδομένων που δημιουργούνται και 

διακινούνται μέσα στο δίκτυο, των δεσμών και των σημείων, όπως επίσης και την 

κατηγοριοποίησή τους. 

Πίνακας iii - Χαρακτηριστικά Δικτύου ως Κοινωνική Δομή Μάθησης σε Διαδικτυακό Περιβάλλον 

 
Αριθμός 

Ατόμων 
Ισχύ Δεσμών Ρόλοι Κόστος 

Παρουσία 

Εκπαιδευτή 

Δίκτυο 

Από Δύο και 

Περισσότερα, 

Συνήθως 

Εκατοντάδες 

Ασθενείς 

Δεσμοί 

Κάθε Άτομο 

Μπορεί να 

Αντιπροσωπεύει 

Πολλούς 

Ρόλους 

Ταυτόχρονα 

Χαμηλό 

Κόστος 

Δεν 

Απαιτείται 

   

3.4 - Ορισμός της "Κατηγορίας Ενδιαφέροντος1" ως Κοινωνικό Σύνολο 
Σύμφωνα με τους Dron & Anderson (2014), το set ως κοινωνική μορφή οργάνωσης 

αποτελείται από άτομα τα οποία μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά. Αυτός είναι ένας αρκετά 

ευρύς ορισμός ωστόσο, ο οποίος επιδέχεται πολλές ερμηνείες. Για παράδειγμα, τα άτομα 

εκείνα τα οποία ζουν στην ίδια πόλη μοιράζονται το κοινό χαρακτηριστικό του κοινού τόπου 

διαμονής. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να ορίσουμε ως set όλα τα άτομα τα οποία 

βρίσκονται σε μία συγκεκριμένη πόλη μία συγκεκριμένη στιγμή άσχετα με το αν τα άτομα 

αυτά μένουν παράλληλα σε αυτήν την πόλη ή είναι απλοί επισκέπτες ή και περαστικοί με 

κάποιον διαφορετικό προορισμό. Εν ολίγοις ως κοινό χαρακτηριστικό μπορεί να οριστεί το 

οτιδήποτε, όπως το έτος αποφοίτησης, η ηλικία, το γένος, η αγαπημένη μουσική, το 

χτένισμα, το σχολείο φοίτησης κ.α. το οποίο δεν εξυπηρετεί προφανώς τον τρόπο με τον 

οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή μορφή οργάνωσης στη διδασκαλία μέσω λογισμικών 

κοινωνικής δικτύωσης. 

Για πρακτικούς λόγους θα μπορούσαμε να πούμε ότι για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει 

νόημα να πούμε ότι το set ως κοινωνική μορφή οργάνωσης περικλείει άτομα τα οποία 
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μοιράζονται κοινά εκπαιδευτικά-μαθησιακά ενδιαφέροντα. Τα άτομα αυτά συσπειρώνονται 

γύρω από μία συγκεκριμένη θεματική για την οποία εκδηλώνουν κάποιο ενδιαφέρον. Η 

θεματική αυτή ουσιαστικά αποτελεί μία κατηγορία ενδιαφέροντος που ελκύει άτομα τα 

οποία παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον για το αντικείμενο αυτής της κατηγορίας. Αυτό το 

κοινό ενδιαφέρον έχει ως αποτέλεσμα να φέρει τα άτομα αυτά περισσότερο κοντά. Η 

τεχνολογία του WEB 2.0 έπειτα επιτρέπει την αξιοποίηση αυτής της εγγύτητας επιτρέποντας 

στα συγκεκριμένα άτομα να ανταλλάξουν άμεσα πληροφορίες και εμπειρίες πάνω στο 

σχετικό αντικείμενο. Με αυτόν τον τρόπο, άτομα τα οποία δε γνωρίζονται μεταξύ τους και 

που πιθανώς δεν πρόκειται να γνωριστούν ποτέ αλληλεπιδρούν με άμεσο τρόπο απαντώντας 

ο ένας στα ερωτήματα του άλλου. Έτσι, η πληροφορία και η γνώση μεταφέρεται και 

καλλιεργείται με ραγδαίους ρυθμούς καλλιεργώντας έναν αποτελεσματικό τρόπο 

απρόσωπης και άμεσης συνεργασίας. 

Η μεγαλύτερη διαφορά αυτού του είδους κοινωνικής δομής είναι το γεγονός ότι δεν 

στηρίζεται σε καμία είδους σχέση μεταξύ των ατόμων. Αυτό σημαίνει ότι κάποιο άτομο το 

οποίο συμμετέχει σε κάποιο set δεν είναι απαραίτητο ούτε να γνωρίζει, αλλά ούτε και να 

αναπτύξει κάποια σχέση με τα υπόλοιπα άτομα που επίσης συμμετέχουν στο συγκεκριμένο 

set. Ουσιαστικά αυτό που έχει σημασία σε ένα set είναι η παροχή και η κατανάλωση 

πληροφοριών χωρίς να έχει ιδιαίτερη σημασία το ποιά είναι αυτά τα άτομα τα οποία 

παρέχουν ή δέχονται την πληροφορία αυτή.  

Στα set που δημιουργούνται και αναπτύσσονται εντός του διαδικτύου οι ανθρώπινες 

συστάσεις και προτάσεις για την εύρεση νέων γνώσεων αντικαθίστανται από “έξυπνους 

μηχανισμούς”. Όπως αναφέρουν οι Zhuhadar et al. (2009), οι μηχανισμοί αυτοί μελετούν τις 

κινήσεις και τις δράσεις ατόμων που παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον πάνω σε μία 

συγκεκριμένη θεματική με εκπαιδευτικό ή μαθησιακό ενδιαφέρον. Στη συνέχει μέσω 

περίπλοκων αλγόριθμων που χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες να προτείνουν το 

κατάλληλο υλικό σε άτομο που παρουσιάζουν παρόμοιο ενδιαφέρον. Σχηματίζουν έτσι κατά 

τον τρόπο αυτό διάφορα πρότυπα δράσης, τα οποία χρησιμοποιούν για να 

κατηγοριοποιήσουν τους χρήστες με βάση τη δραστηριότητά τους. Με αυτό τον τρόπο τα 

έξυπνα λογισμικά από τη μία κάνουν τη χρήση των set περισσότερο απρόσωπη (αφού 

αντικαθιστούν την ανθρώπινη συμβολή) και από την άλλη εξαιρετικά αποτελεσματική. 

Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι όσο περισσότερα άτομα χρησιμοποιούν τα λογισμικά 

αυτού του τύπου, τόσο μικρότερη ανθρώπινη συμβολή απαιτείται για να γίνει 

αποτελεσματική η μάθηση μέσω ενός set.  

Τα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης τα οποία στηρίζονται σε αυτού του είδους τη χρήση 

έρχονται αντιμέτωπα με ένα μεγάλο όγκο δεδομένων σε κάθε θεματική κατηγορία. Είναι 

προφανές ότι προκειμένου να έχει νόημα ένα set θα πρέπει κάθε φορά να γίνεται 

μεγαλύτερη προβολή της σημαντικότερης και χρησιμότερης από τις διαθέσιμες 

πληροφορίες. Αυτός είναι και ο λόγους που τα λογισμικά αυτά έχουν το χαρακτηριστικό να 

δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης μπορεί να βαθμολογήσει και να 

αξιολογήσει μία πληροφορία. Μέσω της αξιολόγησης της πληροφορίας το σύστημα είναι σε 

θέση να κατατάξει τις διαθέσιμες πληροφορίες βάση της σημαντικότητάς τους, όπως έχει 

διαμορφωθεί από τα άτομα που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο set – κατηγορία 

ενδιαφέροντος. Ωστόσο, ταυτόχρονα το σύστημα, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, 

καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τα διάφορα ήδη 

πληροφορίας. Έτσι, σε επόμενο στάδιο, μέσω χρήσης έξυπνων αλγορίθμων το σύστημα είναι 

σε θέση να αξιολογήσει τη σημαντικότητα μίας νέας προσθήκης στο set ακόμη και αν δεν 
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έχει αξιολογηθεί από σημαντικό αριθμό ατόμων, ακόμη και αν η ανάρτησή της έχει γίνει σε 

κοντινό χρονικό διάστημα. Σε διαφορετική περίπτωση και χωρίς τη χρήση των έξυπνων 

αλγορίθμων (όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις λογισμικών κοινωνικής δικτύωσης που δεν 

έχουν αναπτυχθεί αρκετά) οι παλαιότερες πληροφορίες θα χαρακτηρίζονταν με το πέρας του 

χρόνο ως όλο και περισσότερο σημαντικές, ενώ οι περισσότερο πρόσφατες θα ήταν 

καταδικασμένες στην αφάνεια. 

Πίνακας iv - Χαρακτηριστικά των Δομών ως Κοινωνικές Δομές Μάθησης σε Διαδικτυακό Περιβάλλον 
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4 - Πώς Μπορούμε να Μάθουμε Συμμετέχοντας σε Διαφορετικά 

Κοινωνικά Συστήματα 

4.1 – Μάθηση σε Δυάδες 

4.1.1 – Υψηλό Κόστος 

Όπως αναφέρουν οι Wasik & Slavin (1993), ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που επικρατεί 

σε αυτού του είδους μάθησης είναι το υψηλό της κόστος. Είναι προφανές ότι το κόστος κάθε 

εκπαιδευτικής συνάντησης επιβαρύνει μόνο έναν εκπαιδευόμενο χωρίς τη δυνατότητα να το 

μοιραστεί με άλλα άτομα. Το ίδιο ισχύει και για το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται 

το οποίο πρέπει να αγοραστεί στην ολότητά του από έναν εκπαιδευόμενο χωρίς να είναι και 

πάλι δυνατή κάποια προσφορά κλίμακας ή το μοίρασμα π.χ. ενός υπολογιστή με 

περισσότερους του ενός εκπαιδευομένους. Σημαντικά είναι επίσης και τα έμμεσα κόστη της 

μεταφοράς που απαιτείται από τη μία ή και τις δύο πλευρές προκειμένου να επιτευχθεί η 

φυσική παρουσία τους σε έναν κοινό τόπο. Ένα από τα σημαντικότερα κόστη αυτού του 

τύπου είναι ο χρόνος που δαπανάται, τη στιγμή που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με 

διαφορετικό τρόπο.   

Τα διάφορα διαθέσιμα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να συμβάλουν σημαντικά 

στο να περιορισθεί το κόστος αυτό. Ξεκινώντας από το έμμεσο κόστος του χρόνου που 

δαπανάται για τη μεταφορά της μίας ή και των δύο πλευρών, μπορούν να εκμηδενίσουν 

άμεσα την απαιτούμενη απόσταση. Υπάρχουν φυσικά και άλλες ευκολίες, όπως η 

δυνατότητα βιντεοσκόπησης του εκπαιδευτή. Ωστόσο, δε θα αναφερθούμε λεπτομερώς σε 

αυτή την περίπτωση διότι ακόμη και αν μπορεί να υπάρξει οικονομία κλίμακας ως προς τη 

χρήση του βίντεο από πολλούς εκπαιδευομένους, δεν υπάρχει η δυνατότητα της άμεσης 

αλληλεπίδρασης με τον εκπαιδευτή.  

4.1.2 – Εκπαίδευση Στελεχών για την Απόκτηση Διοικητικών Δεξιοτήτων1  

Όπως αναφέρεται από τους Joo, (2005), McCauley & Hezlett (2001) στο Joo (2012), 

“executive coaching” είναι μία διαδικασία στην οποία εμπλέκονται δύο άτομα, ένας 

επαγγελματίας ως εκπαιδευτής και ένας μαθητευόμενος με σκοπό την ενίσχυση της αλλαγής 

της συμπεριφοράς μέσα από την απόκτηση αυτοεπίγνωσης, και εκπαίδευσης με απώτερο 

στόχο την επαγγελματική επιτυχία τόσο του ίδιου του ατόμου, όσο και του οργανισμού στον 

οποίο αυτό ανήκει. Η μάθηση, η προσωπική ανάπτυξη, η αλλαγή της συμπεριφοράς, η 

επίδοση, η ηγεσία, η επαγγελματική επιτυχία και η αφοσίωση στον οργανισμό είναι όλα 

αντικείμενα τα οποία συνδέονται στενά με το coaching. Όπως αναφέρουν οι Hellervick et al. 

(1990), το «executive coaching» προέκυψε στις αρχές του 1980, σε μία περίοδο όπου υπήρξε 

ένα έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη προγραμμάτων ανάπτυξης των ηγετικών 

ικανοτήτων. Έως και σήμερα, από τις γενικές εφαρμογές του coaching που περιγράφηκαν 

παραπάνω το «executive coaching» προσανατολίζεται κυρίως προς την ανάπτυξη ηγετικών 

ικανοτήτων, αν και όπως είναι λογικό, για κάτι τέτοιο απαιτείται και η ανάπτυξη πολλών 

άλλων διαφορετικών ικανοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση σήμερα δίνεται στο κομμάτι της 

συναισθηματικής νοημοσύνης.   

                                                             
1 Executive Coaching 
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Το coaching αποτελεί μία αναγκαιότητα της σημερινής εποχής, απαραίτητη σε μία περίοδο 

συνεχών αλλαγών, όπου τα στελέχη πρέπει να είναι ενήμερα όχι μόνο σε τοπικό, αλλά σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Υποστηρίζεται ότι όσο χρήσιμη είναι αυτή η πρακτική, άλλα τόσο 

χρήσιμη είναι και η εξ αποστάσεως εκδοχή της (Rosset & Marino, 2005). Τα σύγχρονα 

λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να συμβάλουν σε αυτή τη 

διαδικασία, αλλά και να χρησιμοποιηθούν ως τα βασικά της εργαλεία. Μάλιστα, όπως 

αναφέρει ο Rosset (2005), υπάρχει η πρακτική του «e-coaching» η οποία θέτει ολόκληρη της 

διαδικασία του coaching σε διαδικτυακό περιβάλλον.  

4.1.3 – Φροντιστηριακή Εκπαίδευση1 

Σήμερα το φροντιστηριακό μάθημα έχει εξαπλωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και έχει 

μετατραπεί σε μία “βαριά βιομηχανία”. Κρίνεται ότι τα σύγχρονα εργαλεία που εξετάζουμε 

μπορούν να συμβάλουν σημαντικά σε αυτόν τον τομέα. Χαρακτηριστικά, όπως αναφέρεται 

στον Bray (2007, 2010), ξοδεύεται από τους εκπαιδευομένους όχι μόνο σημαντικός χρόνος 

για την προετοιμασία για το φροντιστηριακό μάθημα, αλλά κυρίως σημαντικός χρόνος για να 

καλύψουν την απόσταση από το σπίτι προς τον τόπου όπου γίνεται το φροντιστηριακό 

μάθημα και το αντίστροφο. Λογικά, το ίδιο ισχύει για τους εκπαιδευτές οι οποίοι 

αναλαμβάνουν να πάνε οι ίδιοι στο σπίτι των εκπαιδευομένων. Το πλεονέκτημα μίας online 

διδασκαλίας σε αυτή την περίπτωση θα ήταν ο μηδενισμός του χρόνου που απαιτείται για 

την κάλυψη αυτής της απόστασης.  

Όταν γίνεται λόγος για φροντιστηριακά μαθήματα, η κουβέντα περιλαμβάνει και 

φροντιστηριακές τάξεις οι οποίες συνήθως περιλαμβάνουν γκρουπ μαθητών αποτελούμενα 

από 3-5 άτομα. Ωστόσο, ο λόγος που γίνεται αναφορά στην ιδιωτική εκπαίδευση στο σημείο 

αυτό είναι ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της συμβαίνει μεταξύ ενός εκπαιδευτή και ενός 

εκπαιδευομένου. Όπως αναφέρεται από τον Ilon (1998) στο Bray (2007), περισσότερο από το 

40-45% της ιδιωτικής εκπαίδευσης συμβαίνει σε ομάδες των δύο ατόμων (εκπαιδευτής και 

εκπαιδευόμενος). Έτσι, τα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης που εξυπηρετούν τη μάθηση σε 

ομάδες μπορούν να εξυπηρετήσουν και αυτή τη μορφή μάθησης.  

4.1.4 – Μέντορινγκ2 

Το μέντορινγκ (mentoring) είναι μία σχέση μεταξύ δύο ατόμων (one to one). Στη σχέση αυτή 

υπάρχει κάποιο εξειδικευμένο ή πιο έμπειρο άτομο και κάποιο λιγότερο έμπειρο. Σύμφωνα 

με τους Liu et al. (2012), η κλασική διαδικασία του μέντορινγκ μπορεί να ενισχυθεί 

σημαντικά με τη βοήθεια των διαδικτυακών εργαλείων. Ωστόσο, όπως αναφέρεται από τον 

Haggard, et al. (2011) στο ίδιο, θα πρέπει σε μία τέτοια διαδικασία να εξεταστεί ο τρόπος 

που την επηρεάζουν παράγοντες όπως το φύλο, η επαγγελματική βαθμίδα, και η ηλικία 

μεταξύ του μέντορα και του mentee. Προτείνουν ότι σε μία διαδικτυακή διαδικασία 

μέντορινγκ το να ξέρεις πράγματα για τον άλλον είναι τόσο σημαντικό όσο και η ίδια η 

διαδικασία. Έτσι, υποστηρίζουν ότι πρέπει να βρεθούν τρόποι και μηχανισμοί που να 

αποκαλύπτουν πτυχές της δράσης και της προσωπικότητας των ατόμων με τα οποία 

συνεργάζονται.  

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, τα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης που θα επιλεγούν θα 

πρέπει να καλύπτουν αυτήν την αναγκαιότητα. Γενικά, ισχύει ότι τα λογισμικά αυτού του 

τύπου συνήθως προσφέρουν ένα περιβάλλον αρκετά αυστηρό ως προς τις επιλογές 

ιδιωτικού απορρήτου. Αυτό είναι λογικό και χρήσιμο μιας και τα λογισμικά αυτά ουσιαστικά 
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εκθέτουν το προφίλ κάποιου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, με τη χρήση του κατάλληλου 

λογισμικού και συνήθως με τη χρήση κατάλληλων ρυθμίσεων απορρήτου είναι δυνατόν τα 

δύο άτομα να μοιραστούν μεταξύ τους σημαντικές πτυχές της ζωής και της προσωπικότητάς 

τους. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό οι υπόλοιπες επαφές με τις οποίες συνδέονται τα 

άτομα αυτά στα εν λόγω λογισμικά μπορούν να παραμένουν έξω από αυτόν τον τύπο 

διαμοίρασης της προσωπικής ζωής. Αυτό από τη μία θα οδηγήσει σε αύξηση της 

εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών, χωρίς να χρειαστεί τα άτομα να εκθέσουν τις 

προσωπικές τους ζωές δημοσίως. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η πρακτική αυτή θέλει 

ιδιαίτερη προσοχή και έλεγχο διότι αν και η μία πλευρά μπορεί να έχει τις σωστές ρυθμίσεις 

απορρήτου, η δεύτερη μπορεί να μη το έχει κάνει με αποτέλεσμα να εκθέσει όχι μόνο τον 

εαυτό της, αλλά και το συνεργάτη της.   

4.1.5 – Μέντοριγνκ μεταξύ Συναδέλφων1  

Παρόμοια έννοια με το «mentoring» είναι αυτή του «buddying». Σύμφωνα με τον Nigah et al. 

(2012), η κύρια διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι και τα δύο άτομα είναι σχετικά καινούργια 

στο χώρο εργασίας. Συνήθως αυτός που αναλαμβάνει το ρόλο του μέντορα (mentor) είναι το 

άτομο που έχει απλά μεγαλύτερη εμπειρία μόνο από άποψης οργάνωσης, δηλαδή από τον 

τρόπο που λειτουργεί ο οργανισμός. Ωστόσο, και το ένα και το άλλο άτομο δεν έχουν 

προχωρημένες εργασιακές δεξιότητες στο κομμάτι που ασχολούνται κυρίως λόγω του ότι 

είναι και οι δύο σχετικά καινούργιοι στο χώρο. Η έννοια αυτή συναντάται κυρίως σε 

επιχειρήσεις, αλλά και σε οργανισμούς άλλου τύπου όπως σε πεδία της υγείας. Οι 

Harricharan & Barnett (2013), αναφέρουν ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν 

πολλά σε μία πρόσωπο με πρόσωπο σχέση μεταξύ κάποιου επαγγελματία υγείας και του 

ασθενή, αλλά σε κάθε περίπτωση αν και δεν υπάρχει δυσκολία στην εφαρμογή τέτοιων 

μέσων, ωστόσο θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και σταδιακά.  

Σε αντίθεση με το mentoring, τα άτομα που συμμετέχουν σε μία budding διαδικασία είναι 

και τα δύο απομακρυσμένα από την κορυφή της ιεραρχίας του οργανισμού. Αυτό 

συνεπάγεται στην περίπτωση αυτή ότι η επικοινωνία που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο 

ατόμων συνήθως παρακολουθείται από κάποιο υψηλότερο στέλεχος. Αυτό εξηγείται από το 

φόβο που υπάρχει της διαμοίρασης των δεδομένων του οργανισμού σε τρίτους, κάτι που 

μπορεί να γίνει πολύ εύκολα μέσα από ένα λογισμικό κοινωνικής δικτύωσης. Για το λόγο 

αυτό συνήθως επιλέγονται από το οργανισμό συγκεκριμένες συσκευές που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει κάποιος για το σκοπό αυτό, όπως επίσης και συγκεκριμένα λογισμικά. Η 

πρακτική αυτή συνήθως απαντάται με την ονομασία «Mobile Device Management». 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Microsoft Exchange Active Sync (“Exchange ActiveSync,” 

2015). Φυσικά, υπάρχουν διαθέσιμες και πολλές άλλες επιλογές από διάφορους παρόχους 

όπως Black Berry, CA Technologies, Citrix Systems, Good Technology, IBM, Mobile Iron, SAP, 

Soti. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι παρατηρείται πρόσφατα μία στροφή προς τη χρήση 

λογισμικού ανοικτού κώδικα για το σκοπό αυτό. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το λογισμικό 

που ανακοίνωσε η WSO2 (“WSO2 Enterprise Mobility Manager,” n.d.).  

                                                             
1 Buddying 
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Πίνακας v - Πεδία Εκπαιδευτικής Εφαρμογής των Δυάδων ως Κοινωνικές Δομές Μάθησης 

Δυάδες Πεδία Εφαρμογής: 

 Εκπαίδευση Στελεχών: 
Φροντιστηριακή 

Εκπαίδευση 

 Mentoring Budding  

 

4.2 - Μάθηση μέσα σε Ομάδες 

4.2.1 – Κανόνες 

Οι Dron & Anderson (2014), υποστηρίζουν ότι κύριο χαρακτηριστικό των ομάδων είναι οι 

κανόνες που τις διέπουν. Όπως αναφέρουν οι Berger, Berger & Kellner (1973) στο Beranek et 

al. (2011), οι κανόνες του ιδρύματος στο οποίο οργανώνεται μία ομάδα επηρεάζουν τα 

άτομα με τέτοιο τρόπο που τα καθοδηγούν να δρουν με μία ανώνυμα συμφωνημένη ηθική. 

Οι δράσεις τους μέσα στα πλαίσια της ομάδας γίνονται προβλέψιμες και ο τρόπος που 

συμμετέχουν και δρουν μέσα στις διάφορες διαδικασίες είναι τυποποιημένος. Σύμφωνα με 

τους Beranek et al. (2011), έτσι χτίζεται κάποιο είδος εμπιστοσύνης και βεβαιότητας μεταξύ 

των μελών της σε μεγαλύτερο βαθμό απ ότι θα συνέβαινε αν η ομάδα δρούσε εκτός του 

οργανισμού αυτού. Οι ίδιου υποστηρίζουν ότι αυτό συνεχίζει να συμβαίνει και σε virtual 

περιβάλλοντα συνεργασίας και δόμησης μίας τέτοιας ομάδας. Τα άτομα συνεχίζουν και 

δρουν με την ίδια οργάνωση, αφοσίωση και αίσθηση ασφάλειας θεωρώντας ότι βρίσκονται 

υπό την ομπρέλα του ιδρύματος ακόμη και αν το εν λόγω ίδρυμα δεν συμβάλει με ενεργό 

τρόπο στον έλεγχο και την κατεύθυνση της ομάδας.  

Επομένως, η δημιουργία μίας εκπαιδευτικής ομάδας στο πλαίσιο και υπό την ομπρέλα ενός 

οργανισμού με κύρος, όχι μόνο χαρίζει ιδιαίτερη αίγλη στην ομάδα αυτή, αλλά κάνει τα 

άτομα αυτής της ομάδας να δρουν με μεγαλύτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Αυτό 

είναι κάτι το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα τα οποία γενικώς 

θεωρούνται ως ιδρύματα ιδιαίτερου κύρους και με ιδιαίτερο ρόλο στην κοινωνίας. Πλέον, 

υπάρχουν πολλές πλατφόρμες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό, ενώ το 

κόστος χρήσης μίας τέτοια πλατφόρμας είναι αρκετά χαμηλό. Το κόστος μπορεί να γίνει έως 

και μηδαμινό όταν το ακαδημαϊκό ίδρυμα αποφασίσει να χρησιμοποιήσει μία πλατφόρμα 

που ανήκει σε κάποια ιδιωτική προσπάθεια. Μπορεί σε αυτή την περίπτωση να οργανώσει 

ένα μάθημα και να το προσφέρει είτε δωρεάν, είτε με κάποια οικονομική επιβάρυνση προς 

τους εκπαιδευομένους, χωρίς να χρειαστεί το ίδιο να δαπανήσει κάποια χρήματα για το 

σκοπό αυτό. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα πανεπιστημίων που έχουν προχωρήσει σε αυτή 

την πρακτική. Χαρακτηριστικά θα μπορούσε να αναφερθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 

τον προγραμματισμό (“CS 107: Programming Paradigms,” n.d.) το οποίο έχει δημιουργηθεί 

από το πανεπιστήμιο του Stanford στην Πλατφόρμα του Udemy. Μόνο στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 28.000 μαθητές κάθε ηλικίας. Περιλαμβάνει 

85 ενότητες και υλικό βίντεο που φτάνει τις 30 ώρες.  

4.2.2 – Ομάδες Υποστήριξης1 / Ομάδες Εργασίας 

Σύμφωνα με τους Dron & Anderson (2014), υπάρχουν δύο κυρίως ήδη γκρουπ, αυτά τα 

οποία επικεντρώνονται γύρω από την επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου στόχου και αυτά τα 

                                                             
1 Support Groups 



 

41 
 

οποία στοχεύουν στην υποστήριξη των μελλών τους. Σχετικά με την δεύτερη περίπτωση ο 

Robertshaw (2000) αναφέρεται χρησιμοποιώντας τον όρο «self-help groups». Το «self-

support group» συναντάται αρκετές φορές στο διαδικτυακό χώρο και την επίλυση 

εκπαιδευτικών προβλημάτων από τους ίδιους τους εκπαιδευομένους. Ουσιαστικά σε τέτοιου 

είδους groups δεν υπάρχουν ηγετικά μέλη ή γενικά άτομα που να καθορίζουν τη δράση των 

ατόμων. Τα άτομα συμμετέχουν ισότιμα απαντώντας σε ερωτήσεις άλλων ατόμων και 

βοηθώντας τους με κάθε τρόπο. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι τέτοιου είδους ομάδες αν και 

είναι αποτελεσματικές στην πλήρη λειτουργία τους ωστόσο απαιτούν μεγάλη προσπάθεια 

στην αρχή μέχρι να ξεκινήσουν να λειτουργούν. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι τα άτομα 

μίας τέτοιας ομάδας συνήθως δε γνωρίζονται μεταξύ τους. Ωστόσο, για τη λειτουργία μίας 

ομάδας η οικειότητα μεταξύ των μελών είναι απαραίτητη προϋπόθεση σε αντίθεση με τις 

άλλες μορφές που παρουσιάζουμε στο παρόν κείμενο. Γι αυτό το λόγο προκειμένου να 

λειτουργήσει μία τέτοια ομάδα θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε τα άτομα που την 

αποτελούν να αποκτήσουν οικειότητα μεταξύ τους, αν και δεν είναι απαραίτητο να συμβεί 

αυτό με όλα ή και με πολλά άτομα της ομάδας. 

Η υποστήριξη των εκπαιδευομένων μέσα σε ομάδες κοινού ενδιαφέροντος είναι κάτι όχι 

τόσο καινούργιο. Ωστόσο, καινούργια είναι η σημαντική προσφορά του WEB 2.0 σε αυτή τη 

διαδικασία. Πλέον, η υποστήριξη αυτή μπορεί να γίνει από απόσταση και μάλιστα όχι μόνο 

από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά και από τους εκπαιδευομένους, κάτι το οποίο θα ήταν 

αδύνατο χωρίς αυτή τη νέα τεχνολογία. Πέρα από την εξυπηρέτηση της εξ αποστάσεως 

απάντησης σε ερωτήματα υποστήριξης των μελών μίας ομάδας ίσως να μην ήταν υπερβολή 

να αναφέρουμε ότι αποτελεί επανάσταση η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για κάποιο νέο 

ερώτημα ενός μέλους της ομάδας και η επίσης δυνατότητα άμεσης απάντησης από κάποιο 

δεύτερο μέλος, χωρίς να χρειαστεί ούτε καν η ανανέωση της διαδικτυακής σελίδας 

(αναφερόμαστε στις εξ αποστάσεως ομάδες βοηθείας). Όπως αναφέρουν οι Delbecq & 

Scates (1989) στο Sampson (2003), οι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι λαμβάνουν άμεση 

ανατροφοδότηση για κάποιο εκπαιδευτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν δημιουργούν μία 

περισσότερο θετική αντιμετώπιση για την εκπαιδευτική διαδικασία και οδηγούνται σε 

καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα απ ότι συνάδελφοί τους οι οποίοι πρέπει να 

περιμένουν για μία ανάλογη απάντηση.  

Ένα τέτοιο παράδειγμα ομάδας υποστήριξης είναι αυτή την οποία έχουν οργανώσει οι 

φοιτητές του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Χρησιμοποιώντας ως πλατφόρμα το Facebook δημιούργησαν μία ομάδα 

υποστήριξης στην οποία κάθε ένα μέλος της ομάδας μπορεί να θέσει κάποιο ερώτημα 

σχετικά με κάποιο εκπαιδευτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει και κάποιο άλλο μέλος μπορεί 

να απαντήσει. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μία ομάδα αυτού του τύπου αντιμετωπίζει 

ιδιαίτερα προβλήματα και ιδιαίτερη δυσκολία στο να ξεκινήσει να λειτουργεί. Η 

συγκεκριμένη ομάδα δεν αποτέλεσε εξαίρεση αφού στην αρχή της προσπάθειας λειτουργίας 

σχεδόν όλοι οι φοιτητές αρνούνταν να τη χρησιμοποιούσαν λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης. 

Σύμφωνα με τους ίδιους, το ζήτημα αυτό λύθηκε τοποθετώντας ως αρχικά μέλη της ομάδας 

10-15 φοιτητές οι οποίοι ήταν ευρέως γνωστοί για διάφορους λόγους και όχι μόνο λόγω της 

ακαδημαϊκής απόδοσή τους στους υπόλοιπους. Κρίσιμο βήμα ήταν η χρήση εικόνων προφίλ 

από τους φοιτητές αυτούς οι οποίες πρόβαλαν με ευδιάκριτο τρόπο το άτομο αυτό. Αυτό 

συνέβαλε λόγου του ότι συνήθως οι φοιτητές γνωρίζουν εξ όψεως πολλούς περισσότερους 

φοιτητές, ενώ εξ ονόματος μόνο όσους τυχαίνει να είναι φίλοι ή συνεργάτες σε κάποιο 

επίπεδο. Οι φοιτητές βλέποντας να χρησιμοποιεί την ομάδα κάποιος φοιτητής ο οποίος ήταν 

ευρέως γνωστός στους υπόλοιπους (είτε εξ ονόματος είτε εξ όψεως), συμμετείχαν ενεργά 
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στην ομάδα ζητώντας οι ίδιοι αυτή τη φορά να γίνουν μέλη. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να 

αναπτυχθεί η ομάδα και να φτάσει περίπου τα 1200 άτομα (“The Ekp Staff,” n.d.).  

4.2.3 – Κοινωνική Παρουσία μέσα στην Ομάδα 

Σύμφωνα με τους Cleveland & Campbell (2012), η κοινωνική παρουσία ενός ατόμου μέσα σε 

ένα γκρουπ το οποίο κυρίως προσανατολίζεται στην εκπαίδευση από απόσταση, εξαρτάται 

από τρεις κύριους παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας αφορά την ικανότητα του κάθε 

ατόμου να μπορεί να εκφράζεται αποτελεσματικά, πράγμα το οποίο σχετίζεται όχι μόνο με 

ψυχοκοινωνικά, αλλά και με τεχνικά ζητήματα. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι η 

δυνατότητα για ανοικτή επικοινωνία, όπου όλα τα μέλη της ομάδας μπορούν να 

συμμετάσχουν εξ ίσου και με ισότιμους όρους σε κάποιο διάλογο. Τέλος, σημαντικός 

παράγοντας είναι επίσης η συνοχή του γκρουπ, κάτι το οποίο εξαρτάται από το κατά πόσο  τα 

άτομα που αποτελούν το γκρουπ μπορούν να νιώσουν άνετα στην παρουσία των υπόλοιπων 

ατόμων αισθανόμενοι εμπιστοσύνη και οικειότητα.  

Τα σύγχρονα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης που μπορούν να εξυπηρετήσουν τη σύσταση 

μίας εκπαιδευτική ομάδας προσφέρουν αρκετά εργαλεία στους χρήστες τους. Ωστόσο, 

υπάρχει διαφορά ανάλογα με το λογισμικό που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Υπάρχουν 

λογισμικά που επιτρέπουν στους χρήστες τους να εκφραστούν περισσότερο αποτελεσματικά 

και με περισσότερους τρόπους και υπάρχουν άλλα με λιγότερες δυνατότητες αυτού του 

τύπου. Εφόσον η επιλογή του λογισμικού βαραίνει τον εκπαιδευτή ή τον ειδικό της 

εκπαίδευσης, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του. 

Σίγουρα, υπάρχουν λογισμικά των οποίων η χρήση για διάφορους λόγους είναι περισσότερο 

εύκολη για πολλούς λόγους. Όμως, η ευκολία της εφαρμογής και χρήσης τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία δε θα πρέπει να είναι τα μοναδικά κριτήρια. Συνεχίζοντας το 

παράδειγμα της προηγούμενης ενότητας, η χρήση του facebook ως εργαλείο δημιουργίας 

μιας εκπαιδευτικής ομάδας αν και είναι αρκετά βολική προσφέρει αρκετά περιορισμένες 

δυνατότητες έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των μελών. 

4.2.4 – Αίσθηση Προσωπικής Επάρκειας 

Όπως αναφέρεται από τον Bandura (1977,1984), στους Tilfarlioğlu et al. (2009), η αίσθηση 

την ικανότητας που έχει κάποιο άτομο στο να ανταποκριθεί στους εκπαιδευτικούς στόχους 

μίας ομάδας έχει πολύ μεγάλη σημασία για την έκβαση της εκπαιδευτικής του πορείας. Η 

υποκειμενική αίσθησή του ότι μπορεί να ανταποκριθεί στους εκπαιδευτικούς στόχους της 

ομάδας στην οποία συμμετέχει μπορεί να το βοηθήσει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου 

αυτού. Αντίθετα, ένα συναίσθημα υποκειμενικής ανεπάρκειας μπορεί να του προκαλέσει 

σημαντικά προβλήματα στην επίτευξη αυτού του στόχου. Επομένως, σε τέτοιου είδους 

ομάδες έχει πολύ μεγάλη σημασία η τόνωση της αυτοπεποίθησης των μαθητών. Προφανώς, 

η συνεχή έμφαση στα λάθη, οι διορθώσεις και η αρνητική ανατροφοδότηση ρίχνουν την 

αυτοπεποίθηση του εκπαιδευομένου και τον οδηγούν σε χαμηλότερες επιδόσεις. Αντίθετα, 

η ύπαρξη μίας συνεχούς θετικής ανατροφοδότησης οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα και 

σε μεγαλύτερη προσέγγιση του εκπαιδευτικού στόχου της ομάδας από τον εκπαιδευόμενο.  

Αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει γενικά στη μάθηση μέσα σε εκπαιδευτικές ομάδες, αλλά έχει 

την ίδια και ίσως περισσότερη σημασία για την μάθηση σε ομάδες μέσω του διαδικτύου. Το 

ποσοστό εγκατάλειψης των μαθητών που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές ομάδες εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της συμβατικής  

(Simpson, 2013). Επομένως, κάθε ευκαιρία μείωσης αυτού του ποσοστό δε θα πρέπει να 

πηγαίνει χαμένη. Η τόνωση του ηθικού των μελών μίας ομάδας σε μία εκπαιδευτική 
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διαδικασία όχι μόνο θα οδηγήσει τους εκπαιδευομένους σε καλύτερα εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα, αλλά θα μειώσει επίσης τον αριθμό των ατόμων που θα εγκαταλείψουν την 

προσπάθεια.  

4.2.5 – Αίσθηση Ομαδικής Επάρκειας1  

Όπως αναφέρεται από τους Earley (1993), Gibson (1999), Riggs & Knight (1994) στο Baker 

(2001), πέρα από την έννοια της προσωπικής επάρκειας μέσα σε μία ομάδα 

προσανατολισμένη στην επίτευξη ενός στόχο ιδιαίτερο ρόλο παίζει επίσης η αίσθηση της 

ομαδικής επάρκειας. Ως αίσθηση ομαδικής επάρκειας ορίζεται από τους ίδιους η πίστη που 

έχουν τα μέλη της ομάδας για τη συνολική αποτελεσματικότητα που θα έχει η  ομάδα στους 

στόχους που έχει θέσει.  

Όπως αναφέρεται από τον Lindsley et al. (1995) στο Baker (2001), η αίσθηση προσωπικής 

επάρκειας και ομαδικής επάρκειας είναι δύο μεταβλητές οι οποίες έχουν δυναμική σχέση. Η 

αύξηση της μίας προκαλεί την αύξηση της δεύτερης και το αντίστροφο. Αυτό εξηγεί ίσως και 

το γεγονός ότι μαθητές με χαμηλότερες επιδόσεις παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα 

όταν συμμετάσχουν σε μία ομάδα με μαθητές υψηλών επιδόσεων. Στην αντίθετη περίπτωση 

ένας εκπαιδευόμενος ο οποίος έχει πολλές ικανότητες μπορεί να χάσει την αυτοπεποίθησή 

του και να μειωθεί η επίδοσή του όταν συμμετάσχει σε μία ομάδα με μαθητές οι οποίοι 

έχουν χαμηλές επιδόσεις και αυτοπεποίθηση ως προς τη δυνατότητα επίτευξης του 

εκπαιδευτικού στόχου.  

Πίνακας vi - Διάρθρωση Ομάδων ως Κοινωνικές Δομές Μάθησης σε Διαδικτυακό Περιβάλλον. Παρουσίαση 
του Είδους της Ομάδας στο Οποίο Αποκτά Αξία η Αίσθηση της Ατομικής και Ομαδικής Επάρκειας 

Ομάδες Είδη Ομάδων: 

 
Ομάδες 

Υποστήριξης 
Ομάδες Εργασίας: 

  
Αίσθηση Ατομικής 

Επάρκειας 
Αίσθηση Ομαδικής Επάρκειας 

 

4.3 - Μάθηση μέσω Δικτύου 

4.3.1 – Η Αξία της Ατομικότητας στα Πλαίσια του Δικτύου2 

Όπως αναφέρουν οι Dron & Anderson (2014), από την αρχή της δημιουργίας των πρώτων 

ανθρώπινων κοινωνιών οι άνθρωποι προκειμένου να επιβιώσουν οργανώνονταν σε 

διάφορες ομάδες – groups. Ωστόσο, στις μέρες μας η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και 

του διαδικτύου φαίνεται ότι οδηγούν σε μία στροφή στη δομή των ανθρώπινων κοινωνιών. 

Σύμφωνα με τους Castells (1996, 2000) και Wellman (2002), όπως αναφέρεται στο Wellman 

(2002), οδηγούμαστε από μία ανθρώπινη κοινωνία οργανωμένη σε ομάδες σε μία κοινωνία 

στην οποία τα άτομα συνδέονται μεταξύ τους με δικτυακούς δεσμούς. Ο Wellman (2002), 

χρησιμοποιεί τον όρο «networked individualism» εξηγώντας ότι το επίκεντρο μεταβιβάζεται 

πλέον από την αξία της ομαδικότητας στην αξία της ατομικότητας. Αυτό κυρίως συμβαίνει 

διότι σε αντίθεση με το παρελθόν, οι άνθρωποι μπορούν να συνδεθούν και να 

επικοινωνήσουν με δεκάδες τρόπους ακόμη και από απόσταση.  

                                                             
1 Collective Efficacy 
2 Networked Individualism 
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Πλέον, δεν απαιτείται η εγγύτητα προκειμένου το άτομο να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 

κάποιο δεύτερο. Φυσικά και συνεχίζει ο άνθρωπος να έχει την ανάγκη των άλλων ανθρώπων 

και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό από το παρελθόν. Μάλιστα είμαστε απόλυτα εξαρτημένη 

από την εργασία και τη συμβολή εκατοντάδων ανθρώπων μιας και η έννοια της αυτάρκειας 

είναι κάτι που δε συναντάται στις σύγχρονες κοινωνίες. Υπάρχει καταμερισμός της εργασία 

σε τέτοιο βαθμό που το κάθε άτομο ξεχωριστά ασχολείται και ειδικεύεται σε ένα πολύ 

συγκεκριμένο κομμάτι απασχόλησης, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί με την 

παραγωγή έστω και των απαραίτητων για τη ζωή του. Ωστόσο, η δράση του ανθρώπου έχει 

αποκοπεί από τα στενά πλαίσια της ομάδας ως απαραίτητης δομής για την επιβίωσή του. 

Έχει αποκοπή από αυτή και δρα ανεξάρτητα, λειτουργώντας με μεγαλύτερη αυτονομία και 

ελευθερία στα πλαίσια ενός δικτύου το οποίο αναπτύσσεται τόσο εντός όσο και εκτός του 

διαδικτύου Wellman (2002). Δεν συνδέεται λοιπόν με μία ομάδα, αλλά με συγκεκριμένα 

σημεία ενός παγκόσμιου ιστού (άτομα, οργανισμοί, επιχειρήσεις, αντικείμενα, ιδέες), 

ανάλογα με το τί έχει ανάγκη κάθε φορά. Αυτό διέπει κάθε πτυχή της καθημερινότητάς του 

και όπως είναι λογικό δε θα μπορούσε να μην αφορά και την εκπαίδευσή του. Ο σημερινός 

άνθρωπος όταν έχει την ανάγκη να μάθει κάτι είναι πιθανότερο να αναζητήσει μία 

συγκεκριμένη πληροφορία μέσω μίας μηχανής αναζήτησης όπως το google παρά να 

εγγραφεί σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κλασσικής μορφής για να αποκτήσει την 

απαιτούμενη γνώση. Αυτό όχι μόνο του εξοικονομεί σημαντικό χρόνο, αλλά του επιτρέπει να 

εξελιχτεί και στην επαγγελματική του ζωή, αλλά και στο κομμάτι της προσωπικής του 

ανάπτυξης με ασύλληπτα γρήγορους ρυθμούς.     

4.3.2 – Δίκτυο και Δέσμευση 

Οι Dron & Anderson (2014) αναφέρουν ότι ως μορφή κοινωνικής οργάνωσης το Network 

απαιτεί τη λιγότερη δέσμευση σε σύγκριση με τα υπόλοιπα συστήματα οργάνωσης. Ωστόσο, 

όπως αναφέρουν οι Kim et al. (2011), αυτό εξαρτάται και από τα άτομα που χρησιμοποιούν 

το network. Βάση έρευνας που πραγματοποίησαν μεταξύ ατόμων στην Αμερική και στην 

Κορέα διαπίστωσαν ότι ο βαθμός δέσμευσης διέφερε σημαντικά. Στην πρώτη περίπτωση, οι 

Αμερικανοί εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούσα σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Social 

Networking Sites) για να έρθουν σε επαφή με νέα άτομα μέσω ενός “casual” – μη επίσημου 

τρόπου επικοινωνίας χωρίς να ζητούν ή να απαιτούν σοβαρές σχέσεις συνεργασίας με τα 

άτομα αυτά. Αντίθετα, οι Κορεάτες εκπαιδευόμενοι τείνουν να συνάπτουν σχέσεις μέσω στο 

SNS με άτομα που ήδη γνωρίζουν και μάλιστα με άτομα που ανήκουν στον στενό 

επαγγελματικό, εκπαιδευτικό και οικογενειακό τους κύκλο. Μάλιστα, σε αντίθεση με τους 

Αμερικανούς εκπαιδευομένους, ο βαθμός δέσμευσης και υπευθυνότητας στον τρόπο με τον 

οποίο γίνεται αυτή η επικοινωνία είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό υψηλότερος.  

Πάντως η γενική τοποθέτηση παραμένει η ίδια σε κάθε περίπτωση. Όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως, η ομάδα έχει ένα συγκεκριμένο στόχο κάθε φορά, στον οποίο δείχνουν 

αφοσίωση όλα τα μέλη της. Σε ένα δίκτυο δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος στόχος στον 

οποίο μπορούν να αφοσιωθούν τα άτομα από τα οποία αποτελείται. Αντίθετα, κάθε σημείο 

(πχ άτομο) έχει το δικό του προσωπικό στόχο και με βάσει το στόχο αυτό αναπτύσσει τις 

δικές του συνδέσεις, οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές από τις αντίστοιχες συνδέσεις των 

υπόλοιπων ατόμων. Ένα δίκτυο έχει εντελώς διαφορετική οργάνωση και δομή απ ότι μία 

ομάδα. Σε μία ομάδα ένας αριθμός ατόμων μαζεύεται από κοινού για να πετύχει κάτι. Είναι 

φυσικό λοιπόν, τα άτομα αυτά να νιώθουν οικειότητα μεταξύ τους, να γνωρίζουν το ένα το 

άλλο. Από την άλλη, σε ένα δίκτυο το κάθε άτομο συμμετέχει ανεξάρτητα από όλα τα 
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υπόλοιπα και επομένως είναι φυσικό και λογικό να μη νιώθει ούτε την ίδια οικειότητα, αλλά 

και ούτε να αισθάνεται την ανάγκη να γνωρίσει τα υπόλοιπα  άτομα.  

4.3.3 – Δεσμοί 

Σύμφωνα με τους Bapna et al. (2011), στη βιβλιογραφία υπάρχουν δύο τύποι δεσμών που 

αναφέρονται στις συνάψεις κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των ατόμων, οι ισχυροί δεσμοί 

(strong ties) και οι ασθενείς δεσμοί (weak ties). Οι ισχυροί δεσμοί παρατηρούνται μεταξύ 

ατόμων που αλληλεπιδρούν συχνά στη καθημερινή τους ζωή, όπως συμβαίνει μεταξύ 

στενών φίλων. Αναφέρουν ότι οι ασθενείς δεσμοί παρατηρούνται μεταξύ ατόμων που δεν 

είναι στενά συνδεδεμένοι, όπως μεταξύ συνεργατών που δεν έχουν κάποια στενή 

συνεργασία ή συνεχή αλληλεπίδραση.  Από τους ίδιους υποστηρίζεται ότι από αυτούς τους 

δύο τύπους το είδος των δεσμών που επικρατεί σε ένα δίκτυο είναι οι ασθενείς δεσμοί.  

Για ακόμη μία φορά παρατηρείται ότι το δίκτυο εξυπηρετεί διαφορετικού τύπου κοινωνικών 

δεσμών από άλλες μορφές κοινωνικής οργάνωσης. Αυτό δίνει στο δίκτυο και ειδικά στο 

διαδικτυακό ιστό το χαρακτήρα ενός πολύ χρήσιμου εργαλείου. Συνδέει μεταξύ τους άτομα 

τα οποία δε μοιράζονται ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς και διαφορετικά δε θα είχαν τη 

δυνατότητα να έρθουν σε επαφή. Μέσα από τα εργαλεία που προσφέρονται από τα 

λογισμικά που υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή τα άτομα μεταξύ των οποίων δεν υπάρχουν 

ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί μπορούν να επωφεληθούν μέσω αυτών των συνδέσεων. 

Μπορούν να μοιραστούν πληροφορίες, να ανταλλάξουν ιδέες, ακόμη και να συνεργαστούν. 

Κάθε φορά, ωστόσο, η όποια μορφή αλληλεπίδρασης στηρίζεται πάντα σε ένα συγκεκριμένο 

ζήτημα που απασχολεί τη μία από τις δύο ή και τις δύο πλευρές και όχι στην γενική επίτευξη 

κάποιου γενικότερου στόχου.   

4.3.4 – Ρόλοι 

Όπως αναφέρουν οι Agarwal & Liu (2008) στο Forestier (2012), το WEB 2.0 έχει δώσει τη 

δυνατότητα στους χρήστες του διαδικτύου όχι μόνο να καταναλώνουν την προσφερόμενη 

γνώση, αλλά και να την παράγουν. Ενώ στο παρελθόν η πληροφόρηση μέσω του διαδικτύου 

ήταν μονόδρομη με το WEB 2.0 έχει μετατραπεί σε αμφίδρομη. Αυτό όπως αναφέρουν οι 

Forestier (2012), έχει συμβάλει σημαντικά στον τρόπο με τον οποίο έχουν διαμορφωθεί οι 

ρόλοι μέσα σε ένα δίκτυο. Σε αντίθεση με μία ομάδα, ο ρόλος που έχει κάποιο άτομο μέσα 

σε ένα δίκτυο δεν είναι σταθερός, αλλά αλλάζει ανάλογα με τη κάθε σύνδεση που 

πραγματοποιεί κάθε φορά εντός του δικτύου. Έτσι,  μέσα σε ένα δίκτυο προσανατολισμένο 

στη μάθηση το ίδιο το άτομο μπορεί να είναι ταυτόχρονα και εκπαιδευτής σε κάποια 

σύνδεση που έχει συνάψει και εκπαιδευόμενος ή και απλά παρατηρητής σε κάποια άλλη.  

Η ευελιξία αυτή δίνει τη δυνατότητα σε κάθε άτομο ξεχωριστά να ασκήσει μεγάλη επιρροή 

σε ολόκληρο το δίκτυο. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα το οποίο δε συναντάται στην υπόλοιπες 

μορφές κοινωνικής οργάνωσης, ενώ παράλληλα είναι κάτι το οποίο φαντάζει εξαιρετικά 

εύκολα υλοποιήσιμο και εφαρμοστό με τη χρήση των σύγχρονων λογισμικών κοινωνικής 

δικτύωσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση και υπό την απουσία των εν λόγω λογισμικών θα ήταν 

αδύνατο για ένα μοναδικό άτομο να καταφέρει να ασκήσει τόσο μεγάλη επιρροή δρώντας 

εκτός κάποιας ομάδας και ειδικά εκτός κάποιου οργανισμού που ασκεί μεγάλη επιρροή. Για 

παράδειγμα, σήμερα με ένα απλό tweet (κείμενο 140 χαρακτήρων) κάποιο άτομο μπορεί να 

προβάλει μία πληροφορία η οποία μπορεί να αναπαραχθεί μέσα σε λίγες ώρες εκατοντάδες 

ή και χιλιάδες φορές από τα υπόλοιπα άτομα που συμμετέχουν στο δίκτυο προκαλώντας μία 

σοβαρή επίδραση σε παγκόσμιο επίπεδο. Χωρίς την ύπαρξη των λογισμικών κοινωνικής 
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δικτύωσης κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο να συμβεί από ένα άτομο που δρα εκτός κάποιου 

οργανισμού και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. 

4.3.5 – Ανοικτότητα 

Βασικό χαρακτηριστικό των δικτύων είναι η ανοικτότητά τους. Εκτός μερικών εξαιρέσεων 

που οφείλονται συνήθως σε τεχνικούς και πολιτικούς περιορισμούς όλοι μπορούν να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε ολόκληρο το διαδικτυακό ιστό (WEB). Οι Dron & Anderson (2014), 

αναφέρουν ότι ο μόνος λόγος που μπορεί να περιορίσει κάποιο άτομο από το να 

συμμετάσχει σε ένα διαδικτυακό δίκτυο μάθησης είναι η έλλειψη πρόσβασής του στο 

διαδίκτυο. Όπως αναφέρουν οι Sproull & Kiesler, (1991) στο Wellman et al. (2001), αυτό 

οδηγεί σε έναν δημοκρατικό τρόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων, ο οποίος στηρίζεται 

στην ανοικτότητα και στην ικανοποίηση του δικαιώματος για ισότιμη πρόσβαση.  

Εδώ ωστόσο, θα πρέπει να προστεθεί ότι αν και θεωρητικά όλοι έχουν πρόσβαση σε κάθε 

δίκτυο μάθησης μέσου του ιστού και εφόσον έχουν πρόσβαση σε αυτόν, ωστόσο υπάρχουν 

και ορισμένα δίκτυα μάθησης στα οποία μπορεί να συμμετάσχει κάποιον εφόσον καταθέσει 

κάποιο σχετικά μικρό χρηματικό ποσό.  Γενικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο περιορισμός 

την πρόσβασης και την ανοικτότητας ενός διαδικτυακού δικτύου είναι μία ολοένα και 

αυξανόμενη πρακτική. Τείνουν να εμφανίζονται όλο και περισσότεροι περιορισμοί και τρόποι 

περιορισμού της πρόσβασης ακόμη και στις πιο απλές μορφές δικτύων. Ένα άτομο που 

δημοσιεύσει μία εικόνα στο facebook έχει την επιλογή να περιορίσει την ορατότητά της 

μόνος στους φίλους του, μόνο σε συγκεκριμένα άτομα, ακόμη και μόνο στον εαυτό του. 

Πολλές σελίδες αποτρέπουν την πρόσβαση σε άτομα από άλλες χώρες, ενώ όλο και 

περισσότερες σελίδες αποκαλύπτουν σημαντικό περιεχόμενό τους μόνο εφόσον το άτομο 

πραγματοποιήσει κάποιου είδους εγγραφή, η οποία πολλές φορές απαιτεί κάποιο χρηματικό 

ποσό. Έτσι λοιπόν, ίσως από την ανοικτότητα, η ο οποία σίγουρα στο παρελθόν ήταν πολύ 

πιο ευρεία, σήμερα οδηγούμαστε σε μία αναγκαιότητα. Οδηγούμαστε στην αναγκαιότητα 

την ανοικτής διαμοίρασης. Ειδικά για το χώρο της εκπαίδευσης επικρατεί μία σύγχυση ως 

προ το τι εκπαιδευτικό υλικό και με πιο τρόπο μπορεί να διατεθεί αυτό στο διαδίκτυο. Για να 

αποκτήσει κανείς πρόσβαση σε ένα απλό επιστημονικό άρθρο απαιτείται τις περισσότερες 

φορές να πληρώσει για αυτό συνήθως περισσότερα από 30 δολάρια (“Choose an option,” 

n.d.). Αυτό είναι κάτι που σίγουρα αντιβαίνει σε αυτό που υποστηρίζουν οι συγγραφείς 

παραπάνω. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η συζήτηση που πραγματοποιείται γύρω από 

τη θεματική του Open Educational Resources (Εκπαιδευτικές Πηγές Ανοικτής Πρόσβασης) 

(CERI, 2007).  

Στην παρούσα εργασία δεν υπάρχει σκοπός να υποστηριχθεί ότι μία τέτοια πρακτική είναι 

απαραίτητα κακή. Σίγουρα τα άτομα που προσφέρουν το οποιοδήποτε υλικό έχουν εργαστεί 

πάνω σε αυτό και η (αξίως ανάλογη) πληρωμή για το έργο τους είναι κάτι το δίκαιο και 

απαραίτητο. Ωστόσο, και πάλι, δε μπορούμε να μιλάμε για ανοικτότητα του δικτύου υπό 

τέτοιες συνθήκες. Ναι, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης από όλους, αλλά με 

προϋποθέσεις, οι οποίες κάποιες φορές, καλώς ή κακώς, είναι απαγορευτικές για πολλά 

άτομα του δικτύου, τα οποία προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε κάποια 

συγκεκριμένη πηγή πληροφόρησης. Τελικά, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το δικαίωμα 

πρόσβασης όλων των ανθρώπων στη γνώση δεν εξυπηρετείται από τα διάφορα λογισμικά 

και εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο εξυπηρετείται το δικαίωμα της πρόσβασης 

περισσότερων.  
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4.3.6 – Μέγεθος 

Ένα δίκτυο μπορεί να συνδέσει ένα μοναδικό άτομο θεωρητικά με άπειρα άλλα άτομα ή 

γενικά με άλλους κόμβους (σημεία) του δικτύου. Ωστόσο, το ερώτημα είναι κατά πόσο ο ίδιο 

ο άνθρωπος ως φυσική κατασκευή μπορεί να διαχειριστεί την πληροφορία που έρχεται από 

ένα τόσο μεγάλο αριθμό συνδέσεων. Ίσως υπάρχει κάποιο ιδεατό όριο το οποίο μπορεί να 

διαχειριστεί ένα άτομο. Όπως αναφέρεται από το Dunbar (1993) στο López et al. (2002), οι 

άνθρωποι μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά μέσα σε μία κοινότητα συνδεόμενοι 

περίπου έως και με 150 άτομα. Υποστηρίζεται μάλιστα από τον Gladwell (2000), ότι από 

έρευνα που έγινε σε 21 διαφορετικές φυλές κυνηγών από το Walbiri της Αυστραλίας, το 

Tauade  της Νέας Γουινέας και το Ammassalik  της Γροιλανδίας, βρέθηκε ότι ο μέσος αριθμός 

των ατόμων που συνιστούσαν ένα χωριό ήταν 148,4. Βέβαια ένα δίκτυο δεν έχει καμία σχέση 

όπως είπαμε με το είδος της οργάνωσης ενός χωριού ή μιας ομάδας, αλλά ίσως αυτό μας 

αποκαλύπτει κάτι σχετικά με το ότι μπορεί τα δίκτυα να μην έχουν όρια, αλλά ίσως αυτό να 

μην ισχύει εξίσου για τη νοημοσύνη των ατόμων που τα αποτελούν και τις συνδέσεις (με 

νόημα) που μπορούν να πραγματοποιήσουν και να διαχειριστούν παράλληλα μέσα σε αυτό 

το δίκτυο.  

Ένα άτομο το οποίο έχει πραγματοποιήσει περίπου 700 συνδέσεις στο twitter (αριθμός 

αρκετά μικρός για ενεργούς χρήστες) λαμβάνει κατά μέσο όρο 3-5 νέα tweets (ενημερώσεις) 

κάθε λεπτό. Μία μέρα αποτελείται από 1,440 λεπτά, τα οποία οδηγούν σε 5,760 tweets στο 

τέλος της μέρας. Κάθε ένα από αυτά τα tweets συνήθως αποτελείται από ένα σύνδεσμο ο 

οποίος οδηγεί σε κάποιο κείμενο 200-500 λέξεων. Αυτό μεταφράζεται σε ένα συνολικό 

κείμενο 1,728,000 λέξεων ή αλλιώς 6,912 σελίδων Α4 με γραμματοσειρά Arial και μέγεθος 

12. Προφανώς, για ένα άτομο η διαχείριση ενός τόσο μεγάλου όγκο δεδομένων είναι 

αδύνατη. Επίσης, εξαιρετικά δύσκολη είναι και η διαδικασία επιλογής έστω και των 

σημαντικότερων από αυτών των πληροφοριών. Σε αυτό βοηθάει η δομή που προσφέρουν τα 

sets, η αναγκαιότητα των οποίων σύμφωνα με τα εν λόγω δεδομένων είναι προφανής. 

Πίνακας vii - Σύγκριση Μεταξύ Δικτύου και Ομάδας ως προς τα Χαρακτηριστικά της Εκπαιδευτικής τους 
Εφαρμογής 

 Εστίαση Δεσμοί Ρόλοι Πρόσβαση Μέγεθος 

Δίκτυο Στο Άτομο Ασθενείς Πολλαπλοί Ανοικτή 
Χιλιάδες 

Δεσμοί 

Εκατοντάδες 

Άτομα 

Ομάδα 
Στην 

Ομάδα 
Ισχυροί Μοναδικοί Περιορισμένη Δεκάδες Άτομα 

 

4.4 - Μάθηση μέσα σε Κατηγορίες Ενδιαφέροντος1 
Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία κατά την προσπάθειά μας να καταλάβουμε τον τρόπο που 

μία εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα set είναι ότι πρέπει να 

λάβουμε υπόψη μας δύο βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι ότι τα set στηρίζονται σε 

πολύ μεγάλο βαθμό στη κατηγοριοποίηση της γνώσης και ο δεύτερος είναι ο υψηλός 

βαθμός ανωνυμίας που παρατηρείται σε αυτό το είδος της μάθησης. Ο όρος set όπως 

χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία και στους Dron & Anderson (2014), στηρίζεται σε 

πολύ μεγάλο βαθμό στη δημιουργία θεματικών κατηγοριών γύρω από κάποιο συγκεκριμένο 

                                                             
1 Sets 
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αντικείμενο. Από την άλλη, φαίνεται ότι τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτό του είδους 

προσέγγισης της γνώσης το κάνουν με πολύ μεγαλύτερη ανωνυμία σε σχέση με τους άλλους 

τρόπους μάθησης εξ αποστάσεως. 

4.4.1 – Κατηγοριοποιώντας τον Κόσμο 

Όπως αναφέρουν οι Lamberts and Shanks (2013), η όποια προηγούμενη γνώση έχει ένα 

άτομο για κάποιο αντικείμενο το οδηγεί στο να σχηματίσει κατηγορίες οι οποίες έχουν 

κάποιο νόημα σχετικά με τη γνωστική του πρόοδο στο αντικείμενο αυτό. Οι ήδη υπάρχουσες 

αυτές κατηγορίες μειώνουν σημαντικά το χρόνο και τον κόπο που απαιτείται για να 

κατακτήσει κανείς το επόμενο στάδιο γνώσης στον τομέα αυτό.  

Το ίδιο υποστηρίζουν και οι Tommasi et al. (2010) λέγοντας ότι ένα άτομο το οποίο έχει ήδη 

κατακτήσει ένα k αριθμό γνώσεων μία γνωστικής κατηγορίας, η προσπάθεια που χρειάζεται 

να καταβάλει για να κατακτήσει ένα k+1 αριθμό είναι προφανώς μικρότερη. 

Στη λογική αυτή στηρίζονται πολλές εκπαιδευτικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται 

μέσω του ιστού. Ένα σχετικό παράδειγμα είναι ο ιστότοπος www.w3schools.com/ (δεν 

αποτελεί λογισμικό κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αναφέρεται χάριν παραδείγματος). Το 

συγκεκριμένο site ως σκοπό του έχει να δώσει της ευκαιρία στους χρήστες του να 

αποκτήσουν τη δεξιότητα της δόμησης ιστοσελίδων μέσω της χρήσης κώδικα. Για να το 

πετύχει αυτό έχει χωρίσει την προσφερόμενη γνώση σε 6 βασικές κατηγορίες (HTML, CSS, 

Javascript, SQL, PHP, Bootstrap). Κάθε μία από αυτές τις 6 κατηγορίες έχει χωριστεί σε ακόμη 

μικρότερες υποκατηγορίες. Για να κατακτήσει κανείς τις γνώσεις που απαιτούνται για να 

απαντήσει στις ερωτήσεις δοκιμής και αξιολόγησης της αποκτηθείσας γνώσης της πρώτης 

κατηγορίας ο χρήστης απαιτείται να καταβάλει ελάχιστη προσπάθεια. Με τις γνώσεις που 

ήδη έχει όταν μεταβεί στην επόμενη κατηγορία η προσπάθεια που απαιτείται αυτή τη φορά 

για να απαντήσει στις νέες ερωτήσεις είναι το ίδιο εξαιρετικά μικρή. Το ίδιο συμβαίνει και 

στην τρίτη και τέταρτη και όλες τις υπόλοιπες έως και τη μετάβαση στην εκμάθηση της CSS 

και συνεχίζεται έως και το τέλος με την ίδια μέθοδο. Ουσιαστικά, με αυτόν τον τρόπο ο 

χρήστης κάνει μικρά μικρά βήματα τα οποία απαιτούν εξαιρετικά μικρή προσπάθεια, ενώ 

στο τέλος κάθε βήματος μέσω της ανατροφοδότησης του συστήματος παίρνει την 

ικανοποίηση ότι μπορεί να ανταποκριθεί χωρίς δυσκολία στις ερωτήσεις αξιολόγησης του 

βήματος στο οποίο βρίσκεται. Ο χωρισμός των βημάτων αυτών σε κατηγορίες είναι 

εξαιρετικά σημαντικός διότι επιτρέπει στο χρήστη να ανατρέξει πολύ γρήγορα και πολύ 

εύκολα σε γνώση που έχει αποκτηθεί σε προηγούμενο στάδιο και για κάποιο λόγο έχει 

ξεχάσει. Ειδικά στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι η γλώσσα 

προγραμματισμού στηρίζεται σε συμβολικές αναπαραστάσεις οι οποίες δεν έχουν συνήθως 

κάποιο σαφές γλωσσικό νόημα. Αν δεν υπήρχε λοιπόν αυτή η κατηγοριοποίηση και εφόσον ο 

χρήστης είχε ξεχάσει τη συμβολική αναπαράσταση θα ήταν πολύ δύσκολο το ανατρέξει ένα 

ένα τα βήματα προς τα πίσω μέχρι να την εντοπίσει εκ νέου. Με την κατηγοριοποίηση αυτή, 

μπορεί από τα πλαϊνά της σελίδας όπου και εμφανίζονται οι επιμέρους κατηγορίες να 

εντοπίσει πολύ γρήγορα και εύκολα εκείνη τη κατηγορία που φαίνεται ότι περιλαμβάνει τη 

συμβολική γραμμή που έχει ξεχάσει.  Έτσι, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η συνολική τεράστια 

προσπάθεια που απαιτείται για να αποκτήσει γνώσεις προγραμματισμού κατακερματίζεται 

σε πολλά μικρά αυτοτελή επεισόδια μάθησης τα οποία είναι εύκολα προσβάσιμα ανά πάσα 

στιγμή μέσω της κατηγοριοποίησής τους. Βέβαια, θα πρέπει να ειπωθεί ότι στην πράξη έχει 

παρατηρηθεί ότι από κάποιο σημείο και έπειτα ο χρήστης, εφόσον ενδιαφέρεται να 

αποκτήσει ουσιαστική γνώση προγραμματισμού, θα πρέπει να κάνει ένα βήμα μετάβασης. 

Αυτό το βήμα απαιτεί συνήθως εξαιρετικά μεγάλη προσπάθεια και δε μπορεί να 

http://www.w3schools.com/
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ικανοποιηθεί από τη συγκεκριμένη μέθοδο. Πάντως, με τις γνώσεις που ήδη έχει αποκτήσει 

ακόμη και αυτό το μεταβατικό γνωστικό στάδιο είναι πολύ πιο εύκολο στην εφαρμογή του 

απ ότι αν το επιχειρούσε χωρίς να έχει μία πρότερη γνώση γύρω από το αντικείμενο. 

Η κατηγοριοποίηση της γνώσης είναι κρίσιμη στο να βοηθηθεί κάποιος να κατακτήσει εκείνο 

το κομμάτι γνώσης που επιθυμεί. Αυτό άλλωστε φαίνεται και από τον τρόπο που η σύγχρονη 

βιβλιοθηκονομία προτείνει την οργάνωση των βιβλίων σε θεματικές κατηγορίες. Κάποιο από 

τα συστήματα που χρησιμοποιούνται είναι το Colon Classification, το οποίο αναπτύχθηκε 

από τον S. R. Ranganathan ή το Dewey Decimal Classification το οποίο χρησιμοποιείται από 

πολλές βιβλιοθήκες, όπως τη βιβλιοθήκη του Κονγκρέσου. 

Τέτοια συστήματα κατηγοριοποίησης της ανθρώπινης γνώσης έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά 

χρήσιμα και πρακτικά, πράγμα το οποίο έχει οδηγήσει σύγχρονους ερευνητές (Rodriguez-

Castro,  Glaser, & Carr, 2010) στην προσπάθεια αξιοποίησής τους και ένταξής τους στις νέες 

τεχνολογίες. Αυτό κυρίως στοχεύει στο να βρεθεί ένας τρόπος επικοινωνίας μεταξύ μηχανών. 

Μία μηχανή θα μπορεί να επικοινωνήσει και να έχει πρόσβαση στα δεδομένα μίας άλλης 

μηχανής χρησιμοποιώντας για την επικοινωνία τους τέτοια σχήματα κατηγοριοποίησης. 

Ουσιαστικά, η μία μηχανή θα αντιλαμβάνεται την κατάσταση (συγκείμενο) της άλλης 

μηχανής συνολικά με αποτέλεσμα να μπορεί να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια και 

παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στη μεταξύ τους διάδραση. Για παράδειγμα όταν 

χρησιμοποιείται η λέξη «κόμμα» από μία μηχανή που ασχολείται με δακτυλογράφηση θα 

εκλαμβάνεται από μία δεύτερη ως αναφορά στο σχετικό σύμβολο της στίξης. Αντίστοιχα, η 

ίδια λέξη χρησιμοποιούμενη από μία μηχανή μισθωμένη επί πολιτικών εργασιών και σκοπών 

θα εκλαμβάνεται από μία δεύτερη μηχανή ως “πολιτικός συνασπισμός” αντιδρώντας σε 

αυτή την περίπτωση με πολύ διαφορετικό τρόπο και προβάλλοντας πολύ διαφορετικά 

αποτελέσματα.  

Ωστόσο, φαίνεται ότι η κατηγοριοποίηση αυτού του τύπου έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία 

όχι μόνο για τις μηχανές, αλλά ιδίως για την ανθρώπινη επικοινωνία. Όταν κάποιος γίνεται 

μέλος ενός set και επομένως όταν στρέφεται προς μία συγκεκριμένη γνωστική κατηγορία 

ενδιαφέροντος, τότε παράλληλα εισάγει τις αισθήσεις του σε μία συγκεκριμένη ατμόσφαιρα 

ή προδιάθεση (context). Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη σωστή και αποτελεσματική 

μεταβίβαση της πληροφορίας. Όταν ο πομπός βρίσκεται σε διαφορετικό context απ ότι ο 

παραλήπτης τότε το μήνυμα μπορεί να παραμορφωθεί σε τέτοιο βαθμό που τελικά η 

μεταβίβαση της πληροφορίας να μην έχει κανένα απολύτως νόημα (Bosco, Bucciarelli, & 

Bara, 2004).  

4.4.2 – Ανωνυμία 

Σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές δομές μάθησης, η μάθηση μέσω set 

παρουσιάζει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ανωνυμία όσον αφορά τα άτομα που συμμετέχουν 

στο set αυτό (Dron & Anderson, 2014). Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει 

ανάγκη να γνωρίζει κάποιος το άτομο που συνεισφέρει – παρέχει πληροφορίες στο set για να 

επωφεληθεί από τις πληροφορίες αυτές.  

Ένα θέμα που προκύπτει από την ανωνυμία των ατόμων που συνεισφέρουν σε μία τέτοια 

διαδικασία είναι η εγκυρότητα των προσφερόμενων πληροφοριών. Η ανωνυμία οδηγεί 

πολλές φορές το χρήστη να δρα χωρίς υπευθυνότητα γνωρίζοντας ότι κανένας δε πρόκειται 

να του καταλογίσει τίποτα για την όποια του συμπεριφορά. Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί 

υποστηρίζουν ότι τέτοια συστήματα εμφανίζουν υψηλό ρίσκο ως προς την εγκυρότητα της 
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γνώσης που διαμορφώνεται και επομένως ως προς την αλήθεια της προσφερόμενης γνώσης 

(Santana & Wood, 2009).  

Όπως αναφέρει ο Tintos (1975, 1987, 1993) στο Svedberg (2010), η αλληλεπίδραση μεταξύ 

των ατόμων σε μία εκπαιδευτική διαδικασία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο κατά πόσο τα 

άτομα αυτά δε θα εγκαταλείψουν την προσπάθεια στην οποία συμμετέχουν.  

Η αλήθεια είναι ότι σε ένα set δεν είναι δυνατό να χτιστούν σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων 

που συμμετέχουν. Ωστόσο, η έννοια της αλληλεπίδρασης είναι κάτι διαφορετικό. Μάλιστα, η 

αλληλεπίδραση σε ένα set μπορεί να συμβεί σε ίδιο μεγάλο βαθμό όπως και σε ένα Network 

ή ακόμη και σε ένα Group. Σε ένα set τα άτομα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ακόμη και αν δεν 

γνωρίζονται κατά τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιούν συνδέσεις μέσα σε κάποιο network. Η 

διαφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι παρατηρείται συσπείρωση των ατόμων γύρω 

από μία θεματική, ενώ στο network τα άτομα μπορεί να βρίσκονται σε πολύ διαφορετικό 

πλαίσιο (context) απ ότι τα υπόλοιπα άτομα. Λόγω αυτού, η επικοινωνία μεταξύ των ατόμων 

που συμμετέχουν μέσα σε ένα set γίνεται πολύ πιο εύκολα και είναι πολύ πιο 

αποτελεσματική από την αντίστοιχη που μπορεί να γίνει σε ένα network. 

Ένα ακόμη αρνητικό μίας ανώνυμης κοινότητας είναι η αδυναμία αξιοποίησης του 

ανθρώπινου δυναμικού το οποίο συσπειρώνεται στα πλαίσιά της. Θα λέγαμε ότι η 

αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου είναι ιδιαίτερα χαμηλή σε ένα τέτοιο σύστημα. 

Ωστόσο, μία άλλη προοπτική δηλώνει ότι δεν έχει μόνο σημασία το να είναι γνωστά τα 

άτομα με τα οποία συνδιαλέγεται κάποιος. Κυρίως σημασία έχει το να τα εμπιστεύεται και η 

αλήθεια είναι ότι η εμπιστοσύνη είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται πολύ πιο εύκολα ανάμεσα 

σε άτομα που μοιράζονται κοινές απόψεις, εμπειρίες, πιστεύω κλπ. Σύμφωνα με τους Thöni 

et al. (2012), η οικειότητα που αναπτύσσεται μεταξύ ατόμων που μοιράζονται τις ίδιες 

εμπειρίες, ιδέες απόψεις κ.α. μπορεί να τα οδηγήσει σε κοινές δράσεις  ή και στο να 

λειτουργήσουν ως ομάδα ακόμη και αν δε γνωρίζονται μεταξύ τους. Τα λογισμικά κοινωνικής 

δικτύωσης τα οποία είναι προσανατολισμένα προς της εξυπηρέτηση της κοινωνικής δομής 

του set, αν και στηρίζονται στην ανωνυμία των χρηστών ως αναπόφευκτη πραγματικότητα 

της συγκεκριμένης κοινωνικής οργάνωσης προσφέρουν εργαλεία που επιτρέπουν στους 

χρήστες να ενώσουν τις δυνάμεις τους προς κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.  

4.4.3 - Η Αξία της Παιγνιοποίησης στη Μάθηση μέσω Κατηγοριών Ενδιαφέροντος1  

Η συνεισφορά σε ένα set κατά βάση στηρίζεται στην υποκίνηση και τα κίνητρα που 

λαμβάνουν τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτό από τα υπόλοιπα άτομα του δικτύου. Για 

παράδειγμα το hastag του tweeter το οποίο θεωρείται μία μορφή set ελκύει με ιδιαίτερο 

τρόπο τη συμμετοχή πολλών ατόμων στη σχετική συζήτηση λόγω του ότι περιμένουν ότι 

αυτή τους τη συμμετοχή θα λάβουν περισσότερα follow, favorites και retweets (μορφές 

θετικής υποκίνησης στο twitter). Για τη συμμετοχή σε τέτοιου είδους δραστηριότητες μέσω 

του διαδικτύου και ειδικά για εκπαιδευτικά ζητήματα οι Deiman et al (2010), υποστηρίζουν 

ότι μονάχα τέτοιου είδους πρακτικές υποκίνησης είναι κάτι το οποίο δεν αρκεί. Αντίθετα, 

υποστηρίζουν ότι πέρα από το κίνητρο πρέπει να υπάρχει και εθελοντισμός ο οποίος όπως 

ορίζεται από του ίδιους είναι η προσήλωση σε κάποιο συγκεκριμένο στόχο παρά τις όποιες 

αντιξοότητες. Το αντιφατικό και σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πάλι σύμφωνα με τους 

ίδιους ο εθελοντισμός είναι μία έννοια η οποία δε μπορεί να λειτουργήσει στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. Πάντως, πέρα από τον εθελοντισμό οι μορφές υποκίνησης (οι 

οποίες είναι μη χρηματικής μορφής) που χρησιμοποιούνται από τα διάφορα λογισμικά 

                                                             
1 Gamification and Sets 
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κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ότι λειτουργούν εξαιρετικά καλά στο να ελκύσουν την ενεργό 

συμμετοχή των χρηστών τους. Βέβαια θεωρείται ότι ακόμη και τα παιχνίδια κλασσικού 

τύπου μπορούν να συμβάλουν και αυτά στην εκπαίδευση του ατόμου, όπως η περίπτωση 

του hattrick (Παπαριστείδη, 2011), αλλά αυτό είναι κάτι που απαιτεί διαφορετική ερευνητική 

προσέγγιση.  

Αντίθετα με το παιχνίδι, το συγκεκριμένο πρότυπο πρακτικής στηρίζεται σε μία προσέγγιση 

που απαντάται με τον όρο gamification (παιγνιοποίηση) και έχει αρκετές διαφορές από τους 

σκοπούς και τα χαρακτηριστικά του όρου «παιχνίδι». Όπως αναφέρουν οι Hamari et al. 

(2014), η πρακτική αυτή παρακινεί το χρήστη μίας υπηρεσίας στην εμπλοκή του σε ένα 

συγκεκριμένο τύπο δραστηριότητας, όπως στην αύξηση της ποσότητας των ενεργειών του 

(πχ περισσότερες αγορές) ή στην ποιότητα των ενεργειών του (πχ διαμοίραση πληροφοριών, 

σχολιασμός κα). Αυτό γίνεται προσφέροντας στο χρήση μία εμπειρία που προσεγγίζει αυτή 

του παιχνιδιού. Στην πιο συνηθισμένη μορφή αυτού του τύπου υποκίνησης ο χρήστης 

καλείται να επιτελέσει ενέργειες οι οποίες έχουν κάποιο νόημα για τον πάροχό τους (πχ 

προώθηση ενός προϊόντος), ενώ ο ίδιος ο χρήστης κερδίζει πόντους οι οποίοι μπορεί να 

έχουν διάφορες μορφές (Likes, Retweets, Recommendations, Stars και πολλά άλλα). Οι 

πόντοι κάθε χρήστη είναι εμφανείς στους υπόλοιπους χρήστες με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται ένα είδος ανταγωνισμού (και παιχνιδιού) για το ποιος θα συγκεντρώσει τους 

περισσότερους. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι η πρακτική αυτή μπορεί να έχει πολλές εφαρμογές 

και στον τομέα της εκπαίδευσης.  

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, τα άτομα συγκεντρώνονται σε ένα κοινό group 

έχοντας ως ισχυρό κίνητρο την από κοινού επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου στόχου. Σε ένα 

network τα άτομα επίσης έχουν ισχυρά κίνητρα συμμετοχής, αφού μέσου του δικτύου 

μπορούν να συνδεθούν άμεσα με μία συγκεκριμένη πηγή πληροφόρησης, η οποία μπορεί να 

δώσει μία απάντηση στα ερωτήματά τους. Αντίθετα, η συγκέντρωση των ατόμων και η 

συνεισφορά τους σε ένα set και γύρω από μία συγκεκριμένη θεματική θα ήταν εξαιρετικά 

δύσκολο να πραγματοποιηθεί χωρίς τη παιγνιοποίηση (gamification) της συγκεκριμένης 

δραστηριότητας. Αυτό φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο έχουν αντιληφθεί τα λογισμικά 

κοινωνικής δικτύωσης που εξυπηρετούν τη δημιουργία και ανάπτυξη set, αφού σε όλες τις 

περιπτώσεις τους υπάρχουν πόντοι που λειτουργούν με τον τρόπο που περιγράψαμε. Το 

χαμηλό κίνητρο ενεργούς συμμετοχής και συνεισφοράς σε ένα set είναι ένα χαρακτηριστικό 

των set, το οποίο φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά από την εν λόγω πρακτική.   

4.4.4 – Επίλυση Προβλημάτων 

Σύμφωνα με τους Dron & Anderson (2014), ένα set είναι χρήσιμο για κάποιον ο οποίος είναι 

αρκετά σίγουρος σχετικά με το τί επιθυμεί να μάθει ή τουλάχιστον σχετικά με τη γενικότερη 

σφαίρα στην οποία ανήκει αυτό. Κατ αυτόν τον τρόπο η μάθηση σε set είναι 

προσανατολισμένη στην επίλυση προβλημάτων. Ουσιαστικά, συμμετέχοντας κάποιος σε ένα 

set μπορεί να λάβει άμεση απάντηση σε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα – θέμα που τον 

προβληματίζει. Δεν απαιτείται να ενταχθεί σε μία οργανωμένη εκπαιδευτική διαδικασία στο 

τέλος της οποίας θα απαντηθεί το ερώτημά του. Αντίθετα, χρησιμοποιώντας τη δομή που 

προσφέρει ένα set λαμβάνει άμεσα μία συγκεκριμένη απάντηση για ένα συγκεκριμένο 

ερώτημα. 

Θα έλεγε κανείς ότι μία μάθηση η οποία στηρίζεται στην επίλυση ενός προβλήματος θα είναι 

πολύ πιο σύντομη και σε διάρκεια και σε προσπάθεια απ ότι μία συμβατική διαδικασία. 

Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι άτομα τα οποία τείνουν να μαθαίνουν έχοντας μία εστίαση 
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βασισμένη στην επίλυση κάποιου προβλήματος ναι μεν ασχολούνται με πολύ λιγότερες 

γνωστικές θεματικές από εκείνες που θα προσέφερε μία συμβατική διαδικασία, αλλά 

προχωρούν σε μεγαλύτερο επιστημονικό βάθος σε σύγκριση με την περίπτωση που θα 

παρακολουθούσαν κάποιο συμβατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Επίσης, αφιερώνουν 

περισσότερο από το χρόνο τους (Thomas, 1997).  

Το set ως μία δομή που εξυπηρετεί την επίλυση προβλημάτων έχει μία διαφορετική 

σύσταση, οργάνωση και σκοπό από μία συμβατή εκπαιδευτική διαδικασία η οποία 

θεωρείται ότι εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό. Υπάρχουν συμβατές διαδικασίες μάθησης στις 

οποίες ο καθηγητής παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και μάλιστα, αποτελούν μία 

διαδικασία η οποία είναι αυστηρά οργανωμένη και προσδιορισμένη, χωρίς να αφήνει στο 

χρήστη μεγάλα περιθώρια για επιλογές και αποφάσεις. Η κύρια διαφορά είναι ότι στο set η 

απάντηση σε ένα πρόβλημα αποτελεί αυτοσκοπό της όλης διαδικασίας, ενώ στην περίπτωση 

μίας συμβατικής διδασκαλίας προσανατολισμένης προς την επίλυση ενός προβλήματος, η 

επίλυσή του δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά το μέσο που θα οδηγήσει τον εκπαιδευόμενο στην 

κατάκτηση μίας συνήθως διαφορετικής ή τουλάχιστον όχι όμοιας δεξιότητας.  

Η επίλυση πρακτικών προβλημάτων φαίνεται ωστόσο ότι δεν είναι κάτι το οποίο έχει την ίδια 

αξία για όλους τους εκπαιδευομένους. Μπορεί για παράδειγμα οι εκπαιδευόμενοι να 

εστιάζουν στην απόκτηση κάποιας πιστοποίησης ή σε κάτι άλλο. Φαίνεται ότι υπάρχουν 

διαφορές και στον τύπο των ανθρώπων που αρέσκονται σε μία τέτοιου είδους εκπαιδευτικής 

προσέγγισης. Μάλιστα σύμφωνα με τους González-Gómez  et al. (2012), το γυναικείο φύλο 

εκδηλώνει μεγαλύτερη αρέσκεια σε μία διαδικασία εξ αποστάσεως μαθησιακής 

προσέγγισης, εστιασμένη στην επίλυση κάποιου συγκεκριμένου προβλήματος απ ότι το 

ανδρικό φύλλο.  

Η μάθηση μέσα σε ένα set παρουσιάζει μία αμεσότητα. Αν και όπως ειπώθηκε και 

παραπάνω η προσέγγιση αυτή στηρίζεται σε μία αυτόβουλη πρωτοβουλία από τον ίδιο το 

χρήστη, ωστόσο έχουν γίνει προσπάθειες να ενταχθεί αυτό το σύστημα και σε περιβάλλοντα 

τυπικής εκπαίδευσης. Σε αυτήν την περίπτωση οι μαθητές καλούνται να λάβουν μία άμεση 

απάντηση (Just-in-time) σε ένα ερώτημα χρησιμοποιώντας πολλές φορές διαδικτυακά 

εργαλεία όπως τα blog ή τα wikis κατά τη διάρκεια του προσωπικού τους διαβάσματος. Με 

αυτόν τον τρόπο υποστηρίζεται ότι επιτυγχάνεται ουσιαστικότερη και βαθύτερη γνώση γύρω 

από κάποιο γνωστικό αντικείμενο (Higdon & Topaz, 2009).  

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει ο Novak (2011), χρησιμοποιώντας το παράδειγμα των Guertin, 

Zappe, & Kim (2007), η εκπαιδευτική διαδικασία ενισχύεται σημαντικά όταν οι μαθητές 

καλούνται να απαντήσουν μόνοι τους ερωτήματα μέσα από τη χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή στο προσωπικό τους χρόνο. Οι μαθητές απαντώντας σε τέτοιου είδους 

ερωτήσεις κάνουν μία προθέρμανση (warm-up), ώστε να πάνε στο μάθημα ήδη 

προετοιμασμένοι και έχοντας ήδη εισαχθεί στη διδασκόμενη θεματική (context). Έχοντας 

ήδη μία επαφή με το αντικείμενο οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τη 

διδασκόμενη ύλη και να συμμετάσχουν ενεργά στην παράδοση του μαθήματος. Ωστόσο, θα 

πρέπει να ειπωθεί ότι οι ερωτήσεις στις οποίες καλούνται να απαντήσουν οι μαθητές είναι 

και πάλι συγκεκριμένες και ορισμένες από τον εκπαιδευτή. Η αναζήτηση σε set δίνει πολύ 

μεγάλη ευελιξία στις επιλογές των πηγών που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για να 

απαντήσει σε κάποιο ερώτημα. Όμως, ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία και ελευθερία θα υπήρχε 

αν μπορούσαν να ορίσουν τις ερωτήσεις οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι.  
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4.4.5 – Ανακάλυψη 

Όπως προτείνουν οι Dron & Anderson (2014), μία επίσης χρηστικότητα για το Set είναι το 

γεγονός ότι αποτελεί έναν πολύ καλό τρόπο για της ανακάλυψη νέας γνώσης και νέων 

γνωστικών αντικειμένων και ενδιαφερόντων.  

Τα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης τα οποία επιτρέπουν τη μάθηση σε set έχουν τη 

δυνατότητα να καταμετρούν τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης αντιδρά στο διανεμόμενο 

υλικό. Έτσι, το υλικό μπορεί να χωριστεί πλέον σε κατηγορίες ανάλογα με το πόσο χρηστικό 

είναι, πόσο δημοφιλές, πόσο αγαπητό. Ο χρήστης μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει 

αυτές τις κατηγορίες εξοικονομώντας σημαντικό χρόνο στην προσπάθειά του να βρει 

ποιοτικές πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας μηχανισμός, ο οποίος 

στηριζόμενες στις αντιδράσεις των χρηστών οδηγεί την προσοχή τους στις πληροφορίες που 

έχουν μεγαλύτερη σημασία για τους ίδιους, κάνοντας την όλη διαδικασία ακόμη πιο 

ελκυστική (Benhardus & Kalita, 2013).  

Όπως αναφέρουν οι Dron & Anderson (2014), το set είναι επίσης ένα σύστημα το οποίο 

βοηθάει στην σκιαγράφηση ορισμένων συγκεκριμένων προτύπων-μοτίβων συμπεριφοράς τα 

οποία επαναλαμβάνονται από πολλά άτομα. Υπάρχουν διάφορες πρακτικές και τρόποι 

δράσεις οι οποίες αναπαράγονται μέσα σε ένα set με τρόπο που είναι εύκολο για κάποιον να 

τις παρατηρήσει ή να τις καταγράψει. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα άτομα που 

δρουν μέσα σε ένα set τείνουν να αντιγράψουν και να αναπαράγουν τη συμπεριφορά άλλων 

ατόμων τα οποία μέσα στο συγκεκριμένο set ασκούν κάποια επιρροή ή αίγλη. Αυτό σημαίνει 

ότι η συμπεριφορά του χρήστη ο οποίο συγκεντρώνει περισσότερους followers, likes, 

favourites, stars, recommendations και άλλα όμοια, αντιγράφεται σε πολύ μεγαλύτερο 

βαθμό απ ότι συμπεριφορά άλλων χρηστών ανεξάρτητα από την ποιότητα ή την ορθότητά 

της (Huffaker, 2010).  

Πίνακας viii - Σύγκριση Μεταξύ των Δομών Κοινωνικής Δικτύωσης ως προς τους 5 Παράγοντες οι Οποίοι 
Αφορούν Πρωτίστως τις Κατηγορίες Μάθησης 

 
Κατηγορίες 

Μάθησης 
Ομάδες Δυάδες Δίκτυα 

Αξία 

Κατηγοριοποίησης 
Πολύ Υψηλή Μικρή Μικρή Υψηλή 

Ανωνυμία Πολύ Υψηλή Πολύ Μικρή Ανύπαρκτη Υψηλή 

Αξία 

Παιγνιοποίησης 
Πολύ Υψηλή Πολύ Μικρή Πολύ Μικρή Υπαρκτή 

Επίλυση 

Προβλημάτων 
Άμεση Έμμεση Έμμεση Άμεση 

Ανακάλυψη Νέων 

Γνωστικών 

Αντικειμένων 

Σε Μεγάλο 

Βαθμό 

Σε Μέτριο 

Βαθμό 

Σε Μικρό 

Βαθμό 

Σε Μέτριο 

Βαθμό 
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5 - Λογισμικά Κοινωνικής Δικτύωσης που Εξυπηρετούν τη Μάθηση σε 

Διαφορετικά Κοινωνικά Συστήματα 

5.1 – Λογισμικά που Εξυπηρετούν τη Μάθηση σε Δυάδες 
Η μάθηση αυτού του είδους συνήθως, αλλά όχι πάντα, συναντάται σε άτομα τα οποία 

θέλουν να μάθουν μία ξένη γλώσσα. Όπως αναφέρει ο Kozar (2014), υπάρχουν εκατοντάδες 

σελίδες οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες για εξ αποστάσεως μάθηση κάποιας ξένης 

γλώσσας, αλλά θα αποφύγουμε την παρουσίουσή τους σε αυτό το σημείο λόγου του ότι δεν 

υπάρχει ένας τρόπος ομαδοποίησης και παρουσίασης όλων αυτών των σελίδων. Ωστόσο, 

θεωρείται ότι συνιστούν και αυτές οι προσπάθειες λογισμικά κοινωνική δικτύωσης που 

εξυπηρετούν τη μάθηση. Κάποιες από αυτές στηρίζονται σε πλατφόρμες που ήδη υπάρχουν 

και λογισμικά που ήδη εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς, αλλά υπάρχουν και άλλες οι  

οποίες έχουν προχωρήσει στη κατασκευή δικών τους λογισμικών και πλατφόρμων για το 

σκοπό αυτό.  

Σύμφωνα με τον Alshammari (2010), οι εφαρμογές που εξυπηρετούν τη μάθηση σε δυάδες 

είναι συνήθως εφαρμογές οι οποίες στηρίζονται στο πρωτόκολλο VoIP (Voice over Internet 

Protocol). Μερικές από αυτές τις εφαρμογές που αναφέρονται από τον ίδιο είναι το Skype, 

το Gtalk, το Microsoft Messenger (αν και πλέον έχει γίνει κομμάτι του Skype), το Yahoo 

Messenger. Οι Leow et al. (2014), προτείνουν επίσης εφαρμογές όπως το Viber, το watsapp 

και το wechat, ενώ ο Nagi (2014), προσθέτει το facebook και το Line. Ο Romero (2015), 

αναφέρei και το Kakaotalk. O Stewart (2015), προτείνει το Tutor Universe και ο Son (2011), 

προσθέτει το TokBox. Οι Jin και Erben (2013), προσθέτουν το AOL Insta Messenger. 

Παρόμοιες εφαρμογές είναι επίσης το ooVoo (Hashemi et al., 2011; Ezike et al., 2015), το 

tango (www.tango.me) και το kik (www.kik.com). 

5.1.1 – Skype 

Το skype είναι ένα λογισμικό κοινωνικής δικτύωσης το οποίο επιτρέπει τη επικοινωνία δύο 

ατόμων μέσω του διαδικτύου όπου και αν βρίσκονται. Με το πέρας τον χρόνων το λογισμικό 

έχει αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του προσφέροντας πλέον και δυνατότητες συνεδρίας μεταξύ 

περισσότερων των δύο ατόμων. Τα άτομα μπορούν να δεχθούν ή να κάνουν φωνητική 

κλήση, φωνητική κλήση με ταυτόχρονη προβολή βίντεο, όπως επίσης και ανταλλαγή 

μηνυμάτων. Μέσω της ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων οι χρήστες μπορούν επίσης να 

ανταλλάξουν διάφορους τύπους αρχείων. Το Skype αποτελεί μία εφαρμογή την οποία για να 

τη χρησιμοποιήσει κανείς θα πρέπει να την εγκαταστήσει στον υπολογιστή του ή σε κάποια 

άλλη ηλεκτρονική συσκευή που την υποστηρίζει όπως ένα smarthone, μία smartTV ή ένα 

tablet. Η βασικές χρήσεις – υπηρεσίες Skype, όπως περιγράφηκαν παραπάνω παρέχονται 

δωρεάν, ενώ υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής συνδρομής για την απόκτηση περισσότερων 

δυνατοτήτων. Τέτοιες δυνατότητες είναι η κλήση σε τηλεφωνικούς αριθμούς, η αποστολή 

sms, η πρόσβαση σε κλειδωμένα σημεία WiFi, οι επαγγελματικές λύσεις τηλεδιάσκεψης κ.α. 

Τo skype χρησιμοποιείται κυρίως για την εκμάθηση κάποιας ξένης γλώσσας (Eaton, 2010), 

αλλά ως εργαλείο μπορεί να έχει άπειρες εκπαιδευτικές εφαρμογές, όπως η εκμάθηση 

κάποιου μουσικού οργάνου Heavner (2012). 
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5.1.2 – Google Hangouts 

Το Hangouts της Google είναι μία εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να 

πραγματοποιήσουν βιντεοκλήσεις μεταξύ 2 ή περισσότερων ατόμων δωρεάν. Επίσης, όπως 

και στο Skype, τα άτομα μπορούν να πραγματοποιήσουν φωνητικές κλήσεις και να 

ανταλλάξουν άμεσα μηνύματα (Teras & Teras, 2012) στο Roseth et al. (2013).  Το Hangout 

δεν απαιτεί την εγκατάσταση κάποιου λογισμικού στον υπολογιστή, καθώς μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μέσω κάποιου browser. Ωστόσο, απαιτείται τη εγκατάστασή του (αν δεν 

είναι προεγκατεστημένο) σε άλλες συσκευές, όπως το tablet ή το κινητό. Είναι μία εφαρμογή 

η οποία προσφέρεται δωρεάν, ενώ μπορεί να υπάρχουν κάποιες έξτρα χρεώσεις όπως σε 

περίπτωση που κάποιος θέλει να πραγματοποιήσει μία κλήση σε κάποιο τηλεφωνικό αριθμό. 

Όπως αναφέρουν οι Roseth et al. (2013), ένα μεγάλο πλεονέκτημα του Hangout (συνεδρία 

τηλεδιάσκεψης) είναι ότι επιτρέπει τους μαθητές να μπαίνουν, να βγαίνουν και να 

μετακινούνται από το ένα hangout στο άλλο με πολύ μεγαλύτερη ευκολία απ’ ότι συμβαίνει 

με άλλες εφαρμογές. Η ευκολία αυτή κυρίως έγκειται στο γεγονός ότι στα hangout δεν 

απαιτείται να υπάρχει μία “κλήση” από την μία πλευρά και μία “αποδοχή κλήσης” από τη 

δεύτερη για να έρθουν σε επαφή τα άτομα. Αντίθετα, εφόσον το hangout είναι ανοικτό 

μπορεί να εισέλθει και να εξέλθει από αυτό κάποιος χωρίς να απαιτείται αυτή η πρόσθετη 

διαδικασία.  

Η ευελιξία η οποία προσφέρει ένα hangout είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα επειδή 

επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση από μεγάλο αριθμό ατόμων. Αυτό έχει θετικές εφαρμογές 

στο κομμάτι της εκπαίδευσης, αφού απλοποιεί σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 

οργανωθεί όχι μόνο η συνεδρία μεταξύ δύο ατόμων, αλλά και περισσότερων. Επίσης, 

δεδομένου του ότι οι εφαρμογές google χρησιμοποιούνται ήδη από τα περισσότερα άτομα, 

αυτό σημαίνει ότι κάποιος εκπαιδευόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό χωρίς να 

χρειαστεί να κάνει κάποιο νέο λογαριασμό. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα πρόσβασης 

(όνομα χρήστη και κωδικό χρήστη), τα οποία χρησιμοποιούν για την πρόσβαση σε κάποια 

άλλη εφαρμογή Google, όπως το Gmail και απλά αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης μπορεί 

κάποιος να συμμετάσχει άμεσα σε κάποια συνεδρία χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω 

βήματα και προϋποθέσεις.  

5.1.3 - Yahoo Messenger 

Το Yahoo Messenger είναι μία εφαρμογή η οποία προσφέρει τη δυνατότητα ανταλλαγής 

μηνυμάτων, επικοινωνίας με ήχο και επικοινωνίας με βίντεο μεταξύ δύο ή περισσότερων 

συμμετεχόντων (Wang, 2008). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτό για την εκπαίδευση 

μεταξύ δύο ατόμων, αλλά και περισσότερων. Ωστόσο, θα πρέπει να ειπωθεί ότι δεν είναι 

δυνατή η πραγματοποίηση φωνητικής ή βίντεο κλήσης, χωρίς την εγκατάσταση της σχετικής 

εφαρμογής. Μία σημαντική λεπτομέρεια που μπορεί να δυσχεραίνει τη πραγματοποίηση 

μίας εκπαιδευτικής συνεδρίας είναι ο περιορισμός στη διαμοίραση αρχείων. Για 

παράδειγμα, η ανταλλαγή αρχείων εικόνας τουλάχιστον για το 2015 δε μπορεί να γίνει σε 

υπολογιστή mac ή μέσω web. Αντίθετα απαιτείται η χρήση λογισμική της Microsoft 

(Windows) (“ Features - Yahoo,” n.d.).  

5.1.4 – Viber 

Το Viber είναι μία εφαρμογή για κινητές συσκευές η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή γραπτών 

μηνυμάτων, φωνητικών κλήσεων και κλήσεων με βίντεο. Η εφαρμογή είναι δωρεάν, ενώ 

μπορεί να υπάρχουν κάποια μικρά κόστη για έξτρα υπηρεσίες, όπως η κλήση σε εθνικά 

δίκτυα. Σε αντίθεση με άλλες εφαρμογές που έχουμε αναφέρει το viber δεν είναι διαθέσιμο 
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για σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και για laptop. Τo viber στηρίζεται στην 

τεχνολογία VoIP (Voice over Internet Protocol) (Rahmanzadeh & Langroudi, 2015).  

5.1.5 – Watsapp 

Τo Watsapp είναι μία εφαρμογή η οποία προσφέρει τη δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων. 

Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες εφαρμογές που αναφέραμε, η εφαρμογή αυτή υποστηρίζεται 

μόνο από κινητά τηλέφωνα (smartphones) χωρίς να είναι δυνατή η χρήση της από κάποιο 

tablet, σταθερό υπολογιστή ή laptop. Επίσης, σε αντίθεση με πολλές από τις εφαρμογές που 

έχουμε αναφέρει δε προσφέρει τη δυνατότητα φωνητικής κλήσης ή κλήσης με βίντεο. 

Ωστόσο, επιτρέπει την ανταλλαγή βίντεο που έχουν ήδη τραβηχτεί και εικόνες μέσω των 

μηνυμάτων πολυμέσων που υποστηρίζει. Πολλοί κατηγορούν το watsapp ως ένα εργαλείο 

διάσπασης της προσοχής από εκπαιδευτικά ζητήματα και ότι δρα αρνητικά στον ορθό τρόπο 

γραφής (Yeboah et al. 2014), αλλά υπάρχουν και αυτοί που έχουν την αντίθετη άποψη, 

θεωρώντας ότι μπορεί να συμβάλει θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία (Maniar, 2014).  

Πίνακας ix - Σύγκριση Λογισμικών Κοινωνικής Δικτύωσης που Εξυπηρετούν τη Μάθηση σε Δυάδες 

 

Κλήση Βίντεο 
Ανταλλαγή 

Μηνυμάτων 
Τηλεδιάσκεψη 

Όλες οι 

Συσκευές 

Υποστηρίζονται 

Google Hangout NAI NAI NAI NAI 

Facebook NAI NAI OXI NAI 

WeChat ΝΑΙ NAI OXI NAI 

Line ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Kakao Talk ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Tango NAI NAI OXI OXI 

ooVoo ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Yahoo 

Messenger 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Viber ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Skype ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

WhatsUp ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

5.2 - Λογισμικά που Εξυπηρετούν τη Μάθηση σε Ομάδες 
Όπως αναφέρουν οι Klitmoller et al. (2015), η επιλογή του μέσου-εργαλείου που θα 

εξυπηρετήσει μία διαδικτυακή ομάδα καθορίζεται από την ικανότητα που έχει το εργαλείο 

αυτό να μετριάζει και να ενώνει τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των μελλών αυτών. Τα 

σύγχρονα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης είναι σχεδόν στο σύνολό τους κατασκευασμένα 

με έναν τέτοιο προσανατολισμό. Στο σύνολό τους τα λογισμικά αυτά απευθύνονται σε ένα 

παγκόσμιο κοινό και επομένως το περιβάλλον τους και οι λειτουργίες τους πρέπει να είναι 

τέτοιες που να μη προκαλούν δυσκολία στο παγκόσμιο κοινό τους. Αλλά και πέρα από αυτό, 
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μία εκπαιδευτική ομάδα σήμερα αποτελείται από άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό 

παρελθόν. Ειδικά, για τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία πραγματοποιούνται εξ 

αποστάσεως, το εκπαιδευτικό κοινό μπορεί να προέρχεται από διαφορετικές πόλεις και 

περιοχές ολόκληρου του πλανήτη. Η μετρίαση των διαφορών αυτών είναι ένα κρίσιμο 

ζήτημα για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όπως αναφέρουν οι 

Klitmoller et al. (2015), αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά σε μεγάλο βαθμό το λογισμικό που 

χρησιμοποιείται κάθε φορά για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών της ομάδας αυτής εξ 

αποστάσεως.  

5.2.1 – Εκπαιδευτικά Συστήματα Διαχείρισης της Γνώσης1 

Όπως αναφέρουν οι Dron & Anderson (2014), υπάρχουν πολλά εργαλεία που εξυπηρετούν 

τη μάθηση σε ομάδες μέσω του διαδικτύου, αλλά τα πιο δημοφιλή και κατάλληλα από αυτά, 

όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι είναι τα Learning Management Systems (LMSs). Όπως ορίζονται 

από τους Lonn, Teasley, & Krumm (2011) στο Ryan et al. (2011), LMSs είναι διαδικτυακά 

συστήματα τα οποία επιτρέπουν τους εκπαιδευτές και/ή τους εκπαιδευόμενους να 

μοιράζονται (εκπαιδευτικό) υλικό και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αν και τα συστήματα 

αυτά διαφέρουν μεταξύ τους, κεντρικό τους χαρακτηριστικό είναι η ύπαρξη ιεραρχίας. 

Μπορούν να υπάρχουν εκπαιδευτές, συντονιστές, διαχειριστές του εκπαιδευτικού υλικού, 

άτομα υπεύθυνα για την τεχνική υποστήριξη, εκπαιδευόμενοι, ακόμη και παρατηρητές. Τα 

συστήματα αυτά μπορούν να υποστηρίζουν τόσο σύγχρονη, όσο και ασύγχρονη διδασκαλία. 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι επίσης το αυξημένο επίπεδο ασφάλειας που υπάρχει 

σχετικά με τη διακίνηση της πληροφορίας και την προσβασιμότητα στην πλατφόρμα. 

Συνήθως, κάθε χρήστης έχει έναν προσωπικό κωδικό με τον οποίο εξασφαλίζει την 

πρόσβασή του στο σύστημα, ενώ παράλληλα υπάρχουν πολλά άλλα συστήματα ασφαλείας 

και ελέγχου, όπως το ποιος μπορεί να λάβει το λόγο σε ένα σύγχρονο (live) περιβάλλον 

εκπαίδευσης, το πότε μπορεί κάποιος να κατεβάσει το εκπαιδευτικό υλικό, το πότε μπορεί 

να ανεβάσει ο ίδιος υλικό και πολλά άλλα. Στη βιβλιογραφία συναντώνται επίσης ως Virtual 

Learning Environments (VLEs)και ως Managed Learning Environments (MLEs). Παραδείγματα 

LMSs συστημάτων είναι το Blackboard, το ConnectEDU, το SumTotal Systems, το 

Cornerstone, το Schoology, SuccessFactors (SAP), Collaborize Classroom, SkillSoft, 

Desire2Learn, NetDimensions, Instructure, Docebo, Interactyx, DigitalChalk, Latitude 

Learning, eFront, Inquisiq r3, Merideia Knowledge Solutions και άλλα (“The 20 Best Learning,” 

2014). Σχετικά πρόσφατα (2014) η Google ανακοίνωσε και το δικό της σύστημα LMS με την 

επονομασία Google Classroom (“Classroom by Google,” 2015). Μία από τις πιο γνωστές 

πλατφόρμες για τα ελληνικά δεδομένα είναι η ePrecence, η οποία προσφέρεται από τον 

φορέα grnet (“Περιγραφή ePrecence,” 2015). Αρκετά διαδεδομένη στην Ελλάδα όσον αφορά 

την εξ αποστάσεων διδασκαλία είναι και η πλατφόρμα Centra του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Hadjinicolaou, 2014) και η πλατφόρμα elearning.auth.gr του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Bougatzeli, Soulioti & Togia, 2015). 

Οι πλατφόρμες αυτές δημιουργούνται είτε εξ ολοκλήρου μέσω των προσπαθειών του φορέα 

στον οποίο ανήκουν ή μερικώς με τη χρήση εργαλείων τα οποία προσφέρονται για την 

κατασκευή τέτοιων πλατφόρμων. Ένα σχετικό παράδειγμα είναι η πλατφόρμα moodle η 

οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς οργανισμούς και φορές για τη 

δημιουργία πλατφόρμων που εξυπηρετούν την εξ αποστάσεως μάθηση. Το moodle είναι ένα 

λογισμικό ανοικτό το οποίο προσφέρεται δωρεάν σε όποιον επιθυμεί να το αποκτήσει. Αν 

και αποτελεί μία ιδανική λύση για την κατασκευή συστημάτων LMSs, ωστόσο η εφαρμογή 
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του απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού και χρήσης βάσεων δεδομένων, όπως 

επίσης και την εγκατάστασή του σε ιδιόκτητο server.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ειπωθεί ότι συνήθως τα συστήματα αυτά στηρίζονται στη 

δημιουργία και καταχώριση υλικού στο οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση ο εκπαιδευόμενος 

από απόσταση και όποια στιγμή ο ίδιο το επιθυμεί. Κυρίαρχος τύπους αυτού του υλικού 

είναι το βίντεο, το οποίο δημιουργείται μία φορά από το εκπαιδευτή και είναι ορατό από 

τους εκπαιδευομένους κάθε φορά που το επιθυμούν και που τους επιτρέπετε. Ένα από τα 

μειονεκτήματα των βίντεο είναι η δυσκολία που παρουσιάζουν τόσο ως προς τη λήψη τους 

όσο και ως προς τη δημοσίευσή τους. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά λογισμικά τα οποία 

μπορούν να βοηθήσουν αυτή τη διαδικασία. Για παράδειγμα το panopto (Mallinson & 

Baumann, 2015) είναι ένα λογισμικό που χρησιμοποιείται από διάφορα πανεπιστήμια για 

αυτό το σκοπό όπως το Carnegie Mellon University και το Newcastle University. Επιτρέπει την 

εύκολη λήψη βίντεο, τη διαχείριση και τη χρήση των βίντεο σε επίπεδο ομάδας ή και σε 

δημόσιο επίπεδο, όπως επίσης και την ανίχνευση - αναζήτηση κειμένου μέσα στο βίντεο. Το 

panopto είναι κυρίως μία διαδικτυακή πλατφόρμα δημιουργίας και χρήσης βίντεο, το οποίο 

καθιστά τη διαμοίραση και την κοινή χρήση του περιεχομένου της πολύ αποτελεσματική. Οι 

δημιουργοί του λογισμικού αυτού έχουν δώσει ιδιαίτερη φροντίδα στον τρόπο με τον οποίο 

μπορεί να γίνει χρήσιμο στην εκπαίδευση. Ένα δεύτερο λογισμικό είναι το  Kaltura (Gafni & 

Filin, 2015), το οποίο χρησιμοποιείται επίσης κατά κόρον στην εκπαίδευση από διάφορους 

οργανισμούς όπως το University of New Hamsphire και το University of Virginia. Και σε αυτήν 

την περίπτωση οι δημιουργοί της εν λόγω πλατφόρμας υπογραμμίζουν τις δυνατότητες και 

τα οφέλη που έχει η χρήση της στον εκπαιδευτικό χώρο και κυρίως από μεγάλα ακαδημαϊκά 

ιδρύματα. Ίσως θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ένα βήμα παραπάνω στο σχετικό τομέα της 

εκπαίδευσης κάνει το λογισμικό echo360 (Pettit, 2015), το οποίο όχι μόνο βοηθάει στη λήψη 

βίντεο και στην αρχειοθέτηση του μέσω μίας βιβλιοθήκης με ελεγχόμενη πρόσβαση από 

τους μαθητές. Πολύ περισσότερο επιτρέπει την σε άμεσο χρόνο αλληλεπίδραση μίας 

ολόκληρης εκπαιδευτικής τάξης μέσω πληθώρας εργαλείων και δυνατοτήτων, ενώ 

ταυτόχρονα γίνεται καταγραφή της χρήσης τους εκπαιδευτικού υλικού σε άμεσο χρόνο με 

αποτέλεσμα στο τέλος του μαθήματος να είναι δυνατή η γραμμική αναπαράσταση των 

δεδομένων αυτών μέσω γραφημάτων.  

5.2.2 - Συστήματα Τηλεδιάσκεψης μέσω του Ιστού1 

Όπως αναφέρεται από τους Moreland and Levine (1982) στο Dron & Anderson (2014), η 

ορατότητα είναι καίριο χαρακτηριστικό στην επιτυχημένη συμμετοχή σε κάποιο γκρουπ – 

ομάδα και καθοριστικός παράγοντας στη θετική έκβαση της ομαδικής συνεργασίας και 

γενικά των στόχων της ομάδας. Γι αυτό το λόγο τα συστήματα τηλεδιάσκεψης έχουν 

καταλυτικό ρόλο την ομαδική διδασκαλία. Μερικά από αυτά τα συστήματα που 

χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς όπως αναφέρουν ο Bower (2011), είναι το 

Adobe Connect, το Elluminate Live και το WebEx. Σύμφωνα με τους ίδιους, η μάθηση σε 

σύγχρονα περιβάλλοντα όπως αυτά τα οποία προσφέρουν αυτά τα εργαλεία είναι μία πιο 

περίπλοκη διαδικασία από την αντίστοιχη σε κάποιο ασύγχρονο περιβάλλον. Η κύρια 

δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι απαιτείται συγχρονισμός από όλα τα μέλη της ομάδας. 

Αυτό σημαίνει όχι μόνο ότι όλα τα άτομα πρέπει να είναι αίτημα για μάθηση μία 

συγκεκριμένη στιγμή, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να είναι επίσης σε ετοιμότητα το 

λογισμικό, το hardware που χρησιμοποιούν, η σύνδεση στο internet, ο χώρος στον οποίο 
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βρίσκονται (πχ να μην έχει θορύβους) όπως επίσης και άλλα επιμέρους ζητήματα (πχ 

συμβατότητα έκδοσης λογισμικού κλπ).  

5.2.3 – Μη Πραγματικά Ρεαλιστικά Περιβάλλοντα1  

Όπως αναφέρουν οι De Freitas et al. (2010), ίσως το πιο γνωστό παράδειγμα από τα 

επικαλούμενα ως «immersive environments» ή «virtual words» (Ρεαλιστικά - Μη Πραγματικά 

Περιβάλλοντα) είναι αυτό του Second Life. Ουσιαστικά πρόκειται για φανταστικούς 

τρισδιάστατους κόσμους στους οποίους κάποιος έχει πρόσβαση μόνο μέσω της τεχνολογίας 

(και του διαδικτύου). Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί σε αυτόν τον φανταστικό κόσμο και 

να επιτελέσει ορισμένες δραστηριότητες κινώντας κάποιο avatar (τρισδιάστατη – όχι πιστή 

αναπαράσταση του εαυτού του). Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να είναι η συζήτηση με 

κάποιο άλλο avatar, η συμμετοχή σε κάποιο παιχνίδι παγκόσμιας κλίμακας (π.χ. World of 

Warcraft), αλλά και η συμμετοχή σε κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα.  

Τα μέλη μίας ομάδας μπορούν να συναντηθούν σε ένα φανταστικό περιβάλλον ως avatars 

(ψηφιακοί χαρακτήρες τριών διαστάσεων), ενώ η φυσική παρουσία τους μπορεί να 

βρίσκεται σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη. Κάθε avatar μπορεί να αλληλεπιδράσει με 

κάποιο άλλο μιλώντας του, αποστέλλοντάς του κάποιου μήνυμα, ακόμη και αγγίζοντάς το. Τα 

άτομα αυτά μπορούν να περιηγηθούν σε αυτό το διαδικτυακό κόσμο και να επισκεφθούν 

διάφορες δομές, όπως αυτή ενός πανεπιστημίου. Υπάρχουν περιπτώσεις πανεπιστημίων τα 

οποία όχι μόνο έχουν δημιουργήσει ένα ψηφιακό πανεπιστήμιο σε κάποιο τέτοιο 

φανταστικό κόσμο, αλλά προσφέρουν επίσης και μαθήματα, τα οποία μπορεί να 

παρακολουθήσει κάποιος σχεδόν με τον ίδιο τρόπο που θα τα παρακολουθούσε στον 

αληθινό κόσμο. Πέρα από το ψεύτικο του κόσμου αυτού, το υλικό των μαθημάτων και οι 

εκπαιδευτές ή οι ειδικοί της εκπαίδευσης που τα οργανώνουν και τα πραγματοποιούν είναι 

πέρα για πέρα αληθινοί. Μερικά παραδείγματα τέτοιων πανεπιστημίων είναι τα Arkansas 

State University, East Carolina University, Northern Virginia Community College, Ohio 

University, University of Wisconsin: Milwaukee, αν και φαίνεται ότι σήμερα η πρακτική αυτή 

αρχίζει και εγκαταλείπεται ως ξεπερασμένη (Hogan, 2015).  

5.2.4 – Εφαρμογές Διαδικτυακής Διαμοίρασης2 

Με τον όρο «Cloud Based Applications»  χαρακτηρίζονται πλατφόρμες όπως το Google Drive, 

το Drobox και το Sugar Sync (Chan et al. 2015), οι οποίες παράλληλα με άλλες λειτουργίες, 

επιτρέπουν στα μέλη μίας εκπαιδευτικής ομάδας να ανταλλάξουν αρχεία μεταξύ τους μέσω 

της αποθήκευσής τους σε servers (υπολογιστές) στους οποίους μπορεί να έχει κάποιος 

συνεχή πρόσβαση μέσω του δικτύου. Κατ' αυτόν τον τρόπο επιτρέπουν την πρόσβαση στα 

αρχεία αυτά από διαφορετικούς υπολογιστές ή άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Αυτό είναι μία εξαιρετικά κρίσιμη λειτουργία καθώς με αυτόν τον τρόπο όλα τα μέλη μίας 

ομάδας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάποιο αρχείο που έχει μοιραστεί μαζί τους κάποιο 

άτομο από οποιοδήποτε σημείο επιθυμούν, αρκεί όπως ειπώθηκε να υπάρχει πρόσβαση στο 

διαδίκτυο. Οι εφαρμογές που αναφέρονται παραπάνω (εκτός από το Sugar Sync) 

προσφέρονται δωρεάν στο βασικό πακέτο, αλλά τα υπόλοιπα πακέτα που προσφέρουν 

περισσότερες υπηρεσίες, όπως μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης, απαιτούν μία μηνιαία ή 

ετήσια συνδρομή. Άλλες εφαρμογές που επίσης υποστηρίζουν αυτό τον τύπο διαμοίρασης 

σύμφωνα με τον Embi (2011), είναι: Slideshare (για διαφάνειες παρουσίασης τύπου Power 

Point), Zohoshare (διάφοροι τύποι αρχείων υποστηρίζονται), Scribd (για κείμενα πχ σε PDF - 
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Βιβλία), Evernote (για Σημειώσεις – διάφοροι τύποι αρχείων υποστηρίζονται), Youtube (για 

Βίντεο). 

5.2.5 – Εργαλεία για Συνεργασία σε Πραγματικό Χρόνο1 

Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν σε μία ομάδα, τα μέλη της οποία βρίσκονται από απόσταση να 

εργαστούν ταυτόχρονα πάνω σε ένα κοινό project. Όπως αναφέρουν οι Brodahl et al. (2011), 

παραδείγματα τέτοιων λογισμικών είναι το Google Docs (το οποίο έχει απορροφηθεί από το 

Google Drive) και το etherpad. Τα άτομα μπορούν σύγχρονα ή και ασύγχρονα να 

εφαρμόσουν αλλαγές πάνω στο ίδιο το αρχείο (κειμένου, παρουσίαση, λογιστικά φύλλα 

κ.α.). Οι αλλαγές που προκαλούν εμφανίζονται άμεσα στα υπόλοιπα μέλη της ομάδα εφόσον 

είναι και αυτά ταυτόχρονα συνδεδεμένα, διαφορετικά τις βλέπουν τη στιγμή που θα 

συνδεθούν, ακόμη και αν το άτομο που έκανε τις αλλαγές δεν βρίσκεται online. Μερικές 

παρόμοιες εφαρμογές κατάλληλες για εκπαιδευτικούς σκοπούς που αναφέρονται από τους 

Camelia et al. (2014), είναι το OneDrive (παλαιότερα SkyDrive) της Microsoft, οι υπηρεσίες 

της Salesforce και το Mikrosoft Office 365.  

Στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές άλλες χώρες το λογισμικό που χρησιμοποιείται κυρίως για 

την παραγωγή αρχείων όπως λογιστικά φύλλα, αρχεία κειμένου, παρουσιάσεις είναι το 

λογισμικό της Microsoft (Office Suite). Τόσο το Google Drive, όσο και το OneDrive είναι 

απόλυτα συμβατά ακόμη και με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του λογισμικού αυτού. Η κύρια 

διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι στην πρώτη περίπτωση (Google Drive) η επεξεργασία ενός 

εγγράφου απαιτεί πρώτα τη μετατροπή του σε Google Doc. Ωστόσο μετά την επεξεργασία 

του ο χρήστης μπορεί να το κάνει λήψη σε μορφή office. Στη δεύτερη περίπτωση (One Drive) 

κάποιος μπορεί να κάνει άμεσα αλλαγές από απόσταση σε κάποιο αρχείο Microsoft Office 

χωρίς να χρειαστεί να το μετατρέψει σε άλλη μορφή και να το αποθηκεύσει εκ νέου. 

Δυστυχώς, και στις δύο περιπτώσεις, η επεξεργασία ενός αρχείου online μπορεί να οδηγήσει 

σε παραμορφώσεις του αρχικού. Πάντως, η ταυτόχρονη εργασία πάνω σε ένα αρχείο ένα 

κάτι το εξαιρετικά χρήσιμο σε μία ομαδική δουλειά παρά τις πιθανές παραμορφώσεις που 

μπορούν να προκύψουν (διαφορετικές γραμματοσειρές, αλλαγή στη θέση εικόνων κ.α.).  

Για παράδειγμα, το Podio είναι μία εφαρμογή στην οποία κάποιος έχει πρόσβαση τόσο από 

σταθερό υπολογιστή ή laptop όσο και από κινητές συσκευές. Η εφαρμογή αυτή σκοπό της 

έχει να δώσει στο χρήστη της μία επιφάνεια εργασίας που θα εξυπηρετεί τη συνεργατική 

αποπεράτωση ενός έργου. Το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι ότι οργανώνει τόσο τη ροή της 

εργασίας, όσο και τα διάφορα αρχεία κοινής χρήσης με τέτοιο τρόπο που ο χρήστης μπορεί 

να έχει πρόσβαση σε κάθε τι που αφορά την ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου έργου σε μία 

μοναδική σελίδα. Πλεονέκτημα φυσικά είναι και ο τρόπος αλληλεπίδρασης που 

δημιουργείται μεταξύ αυτού του περιεχομένου και των υπόλοιπων μελών της ομάδας. Η 

εφαρμογή αυτή κυρίως στοχεύει στην εξυπηρέτηση εμπορικών εταιρειών, αλλά 

χρησιμοποιείται και από άλλους οργανισμούς, όπως οργανισμούς εθελοντικής εργασίας 

(Razmerita, 2013). Ειδικά για την εκπαίδευση, σύμφωνα με τους Razmerita et al. (2014), 

φαίνεται ότι η πλατφόρμα αυτή ενισχύει σημαντικά την ομαδική εργασία μεταξύ των 

εκπαιδευομένων οδηγώντας σε καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.  

5.2.6 – Υποστήριξη Ομάδας σε Δεύτερο Χρόνο 

Πέρα από όλα τα παραπάνω συστήματα τα οποία έχουν το χαρακτηριστικό του σύγχρονου, 

υπάρχουν και συστήματα τα οποία προσανατολίζονται για επίλυση θεμάτων σε δεύτερο 

                                                             
1 Real Time Collaborating Tools 
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χρόνο. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα γνωστά Forum. Τα forum αν και μπορούν να 

ειδωθούν ως εργαλεία που κυρίως εξυπηρετούν την κοινωνική δομή των «δικτύων», ωστόσο 

δίνουν μία εικόνα για το πώς μπορεί μία ομάδας να επιλύσει διάφορα θέματα που 

προκύπτουν ακόμη και αν δεν είναι όλα τα μέλη της ομάδας συνδεδεμένα την ίδια στιγμή. 

Κάποιο μέλος της ομάδας καταθέτει ένα θέμα ή ένα ζήτημα που αντιμετωπίζει και κάποιο 

άλλο άτομο απαντάει σε δεύτερο χρόνο. Για το σκοπό αυτό μία ομάδα μπορεί να 

δημιουργήσει μία μορφή forum στην οποία έχουν πρόσβαση συνήθως μόνο τα μέλη που την 

αποτελούν. Αν και τα forum αρχικά αναπτύχθηκαν για την εξυπηρέτηση ομάδων (πράγμα το 

οποίο εξηγεί τους αυστηρούς κανόνες πρόσβασης που χαρακτηρίζουν τα περισσότερα) στη 

συνέχεια έγιναν λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης ευρείας πρόσβασης όπου κάθε άτομο 

μπορεί να μπει μέσα και να αναζητήσει πληροφορίες για κάποιο θέμα που το ενδιαφέρει. 

Στην προκειμένη περίπτωση δεν εξετάζουμε αυτή την εξέλιξη των forum, αλλά την αρχική 

δομή τους ως συστήματα υποστήριξης των μελών μίας ομάδας (Lewinson, 2005).  

Μία εξέλιξη των forums είναι τα συστήματα ticket τα οποία γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. 

Πίνακας x - Κατηγοριοποίηση των Λογισμικών Κοινωνικής Δικτύωσης που Εξυπηρετούν τη Μάθηση σε 
Ομάδες 

 Κατηγορίες Λογισμικών Κοινωνικής Δικτύωσης 

Ομάδες Ομάδες Υποστήριξης Ομάδες Εργασίας 

  Διδασκαλία 

Ομάδας: 

Συνεργασία Μελών ομάδας: 

 Σύγχρονη: Ασύγχρονη: Συστήματα 

Διαχείρισης 

(LMS) 

Κοινή Χρήση: Κοινή 

Επεξεργασία: 

 Τηλεδιάσκεψη Forums  Cloud Systems Online 

Cooperation 

Systems 

 Virtual Reality  

 

5.3 - Λογισμικά που Εξυπηρετούν τη Μάθηση μέσα σε ένα Δίκτυο 

5.3.1 – Facebook 

Κατά τους Dron & Anderson (2014), το Facebook και το Linkedin είναι τα πιο 

αντιπροσωπευτικά εργαλεία που εξυπηρετούν τη μάθηση σε ένα network. Το 

χαρακτηριστικό στοιχείο του facebook είναι ότι έχει τη δυνατότητα να δικτυώνει τους 

χρήστες του πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα με άτομα, ιδέες, τάσεις, ενημερώσεις, γνωστικό 

υλικό και γενικά «σημεία»  (nodes) σε όλον τον πλανήτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλεται 

φυσικά στην ευρεία εξάπλωσή τους παγκοσμίως, αλλά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβάνονται τη συμπεριφορά ενός χρήση με σκοπό να αναπτύξουν όσο το δυνατόν 

περισσότερες συνδέσεις οι που κρίνουν ότι τον αφορούν ή ότι τον ενδιαφέρουν. Κάθε 

σύνδεση που πραγματοποιεί κάποιος με ένα νέο άτομο μέσα στο δίκτυο τον συνδέει 

ταυτόχρονα με άλλα άτομα που συνδέονται με το άτομο αυτό, κάτι το οποίο 

επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. To facebook έχει αυξήσει και συνεχίζει να εμπλουτίζει τις 
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υπηρεσίες που προσφέρει, όπως με τη δυνατότητα δημιουργίας ομάδας, σελίδων κ.α. Άξιο 

παρατήρησης είναι το γεγονός ότι αν και οι ομάδες στο facebook είναι μία επιμέρους 

δυνατότητα, όχι και πολύ αναπτυγμένη ακόμη, ωστόσο φαίνεται να είναι το πιο ευρέως 

μελετημένο αντικείμενο στη βιβλιογραφία που αφορά την εκπαίδευση μέσω λογισμικών 

κοινωνικής δικτύωσης. Για παράδειγμα, έχουν γίνει προσπάθειες χρήσης αυτής της 

λειτουργίας του facebook στη θέση ενός LMS συστήματος (Wang et al., 2012).  

5.3.2 – Linkedin 

Η βασική λειτουργία του Linkedin είναι όμοια με τη βασική λειτουργία του Facebook - η 

δημιουργία δεσμών επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων μέσω του διαδικτύου. 

Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι το Facebook επικεντρώνεται στις συνδέσεις 

μεταξύ ατόμων που γνωρίζονται μεταξύ τους σε φιλικό ή συγγενικό επίπεδο, ενώ το Linkedin 

ενδιαφέρεται για επαγγελματικές – συνεργατικές συνδέσεις που μπορούν να 

δημιουργηθούν μεταξύ των ατόμων. Το Linkedin χρησιμοποιείται σε μεγάλη κλίμακα από 

ακαδημαϊκούς, πανεπιστημιακό προσωπικό, οργανισμούς και πανεπιστημιακά γραφεία 

επαγγελματικής κατάρτισης. Από έρευνα των Moran et al. (2011), φαίνεται ότι περισσότερο 

από το 80% του ακαδημαϊκού προσωπικού είναι ενήμερο για την πλατφόρμα του Linkedin. 

Θα πρέπει βέβαια να επισημάνουμε ότι παρά την γνώριμη φύση του Linkedin, το 

ακαδημαϊκό προσωπικό δεν το χρησιμοποιεί συστηματικά. Μόλις το 20% δήλωσε ότι 

χρησιμοποίησε το μέσω αυτό σε περίοδο ενός μήνα, ενώ μόλις λιγότερο από το 10% 

ανέφερε ότι πραγματοποίησε κάποια δημοσίευση. Παρόλ αυτά, πολλά ιδρύματα μέσω των 

γραφείων επαγγελματικού προσανατολισμού, σύνδεσης με την εργασία και όμοια, τηρούν 

αρκετά ενεργούς λογαριασμούς καταθέτοντας σημαντικό όγκο αξιόλογης και χρήσιμης 

πληροφόρησης μέσα στο δίκτυο. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι πολλά άτομα 

χρησιμοποιούν εργαλεία όπως το Linkedin για να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις και 

πληροφόρηση για την επαγγελματική τους ανάπτυξη (Hooley, 2012), αλλά και από τους 

συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού αντίστροφα, προκειμένου να βρουν άτομο 

τα οποία επιζητούν επαγγελματική συμβουλευτική (Kevin Grubb, 2013). Όλη αυτή η 

πληροφόρηση που διακινείται στο δίκτυό του σε συνδυασμό με την εξοικείωση που 

παρατηρείται ίσως το καθιστούν πρόσφορο έδαφος για πολλαπλές εφαρμογές και χρήσεις 

στον τομέα της εκπαίδευσης. Φαίνεται ότι μπορεί να προσφέρει πολλά στην ανακάλυψη 

νέας γνώσης και νέων κατευθύνσεων για την απόκτησή της (Marovich et al. 2010).  

5.3.3 – Ning 

Τo Ning αποτελεί μία πλατφόρμα η οποία επιτρέπει στο χρήστη της να δομήσει το δικό του 

κοινωνικό δίκτυο. Το ning παρέχει τις υπηρεσίες του χρεώνοντας μία μηνιαία συνδρομή στο 

άτομο εκείνο που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα για να φτιάξει ένα δικό του κοινωνικό δίκτυο. 

Φυσικά, τα άτομα που θα χρησιμοποιήσουν έπειτα το δίκτυο αυτό δεν απαιτείται να 

πληρώσουν κάποια συνδρομή στο ning και πιθανώς να μη γνωρίσουν ποτέ ότι το δίκτυο στο 

οποίο συμμετέχουν έχει δομηθεί σε ένα Ning περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι το Ning είναι 

περισσότερο ένα εργαλείο για τη δημιουργία ενός SNS (social network site) παρά το ίδιο μία 

σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Η μεγαλύτερη διαφορά ενός κοινωνικού δικτύου που χτίζεται 

στην πλατφόρμα του Ning σε σχέση με τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα είναι το γεγονός ότι οι 

διαχειριστές του έχουν πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο οργάνωσής του και πλήρη 

πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών του δικτύου αυτού. Ένα παράδειγμα τέτοιου 

κοινωνικού δικτύου είναι το Classroom 2.0 (http://www.classroom20.com/) με 80.000 μέλη 

από 200 χώρες. Τα μέλη αυτού του κοινωνικού δικτύου είναι άτομα που ενδιαφέρονται να 

ενσωματώσουν τις νέες δυνατότητες του διαδικτύου σε μια εκπαιδευτική τάξη. Όλα τα 

http://www.classroom20.com/
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στοιχεία επικοινωνίας των ατόμων αυτών βρίσκονται στα χέρια του ατόμου που 

χρησιμοποίησε το Ning για να δημιουργήσει αυτό το δίκτυο. Σε διαφορετική περίπτωση, πχ 

αν το άτομο αυτό είχε χρησιμοποιήσει το facebook, όχι μόνο δε θα είχε πρόσβαση στα 

στοιχεία αυτά, αλλά δε θα μπορούσε να προβεί σε καμία άλλη ενέργεια πέρα από τις 

επιτρεπόμενες εντός του δικτύου αυτού (οι οποίες είναι αρκετά περιορισμένες έως και 

ελάχιστες). Αρκεί να αναφέρουμε ότι ο ιδιοκτήτης μίας σελίδας στο facebook δε μπορεί να 

στείλει ούτε ένα μήνυμα έστω και σε ένα από τα χιλιάδες μέλη που μπορεί να έχει αυτή. Οι 

Brady et al. (2010), προτείνουν ότι social networking sites όπως το Ning μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά σε εκπαιδευτικά μαθήματα που πραγματοποιούνται εξ 

αποστάσεως ως τεχνολογικά εργαλεία που βελτιώνουν την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών 

στο υπέρτατο εκπαιδευτικό επίπεδο. Ίσως να ακούγεται αρκετά αισιόδοξη μία τέτοια 

πρόταση, αλλά το βέβαιο είναι ότι οι πλατφόρμες αυτές και ειδικά το ning προσφέρουν την 

ευελιξία που απαιτείται για να γίνει κάτι τέτοιο πραγματικότητα. Ωστόσο, η ευελιξία είναι 

μία έννοια που κρύβει πίσω της πολύ απαιτούμενη προσπάθεια και πολλές γνώσεις από το 

άτομο που θα τη χρησιμοποιήσει σε ικανοποιητικό βαθμό προκειμένου να φτιάξει μία τέτοια 

εκπαιδευτική εμπειρία.  

5.3.4 – Elgg 

Τo Elgg παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με το Ning ως προς την ικανότητά του να δημιουργεί 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, αλλά έχει μεγάλες διαφορές ως προς τον τρόπο χρήσης και 

διακίνησής τους. Το Elgg, σε αντίθεση με το Ning, αποτελεί μία πλατφόρμα ανοικτού κώδικα, 

την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας δωρεάν με τον τρόπο που ο ίδιος επιθυμεί. 

Επίσης, η πλατφόρμα αυτή απαιτεί την εγκατάστασή της σε server του ίδιου του χρήστη, 

πράγμα το οποίο απαιτεί λίγη μεγαλύτερη σχετική εμπειρία απ ότι το Ning το οποίο 

προσφέρει για το σκοπό αυτό τους δικούς του servers. Βέβαια, αυτό θα μπορούσε να το δει 

κάποιος και ως πλεονέκτημα μιας και χωρίς τη δέσμευση ενός server που δεν σου ανήκει 

(περίπτωση Ning) δεν έχεις κάποιο όριο ή κάποιο περιορισμό ως προς το bandwidth ή τον 

όγκο του χώρου αποθήκευσης. Όπως αναφέρεται και στην επίσημη σελίδα 

(https://elgg.org/about.php) το Elgg μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε λύση διαδικτυακού 

κοινωνικού δικτύου, όπως ένα κοινωνικό περιβάλλον για κάποιο πανεπιστήμιο, λύκειο, 

κολλέγιο ή ακόμη και ως μία πλατφόρμα επικοινωνίας ενός μεγάλου κερδοσκοπικού 

οργανισμού που θα μπορούσε να εξυπηρετεί για παράδειγμα τη σύνδεση και την 

επικοινωνία μεταξύ μίας εταιρείας με τους πελάτες της. Ήδη η πλατφόρμα αυτή 

χρησιμοποιείται από αρκετούς μεγάλους διεθνής οργανισμούς όπως την Αυστραλιανή 

Κυβέρνηση, την Βρετανική Κυβέρνηση, το  υπουργείο παιδείας της Νέας Ζηλανδίας, τη 

Διεθνή Τράπεζα, την UNESCO, την NASA, αλλά και από εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως το 

Πανεπιστήμιου του Harvard και πολλά άλλα. Γενικά υποστηρίζεται ότι αποτελεί μία 

πλατφόρμα πολλά υποσχόμενη στο χώρο της εκπαίδευσης. Τέλος από άποψης ευελιξίας, το 

Elgg προσφέρει πολύ περισσότερες δυνατότητες σε σχέση με το Ning, καθώς επιτρέπει στο 

χρήση όχι μόνο να φτιάξει όποιο και ό,τι κοινωνικό δίκτυο επιθυμεί, αλλά ακόμη και να 

επέμβει στον βασικό κώδικα της ίδιας της πλατφόρμας. Αυτό την κάνει ένα εργαλείο με 

εξαιρετικές πιθανές χρήσεις και δυνατότητες. Βέβαια, η αξιοποίηση αυτής της ευελιξίας του 

Elgg απαιτεί εξειδικευμένες προγραμματιστικές και άλλες γνώσεις και εμπειρία τη στιγμή 

που το Ning μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και από κάποιον που δεν έχει καθόλου 

γνώσεις προγραμματισμού (Bitar, Melki, & Chammas, 2013). 

  

https://elgg.org/about.php
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Πίνακας xi - Σύγκριση Λογισμικών Κοινωνικής Δικτύωσης που Εξυπηρετούν τη Μάθηση σε Δίκτυο 
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5.4 - Λογισμικά που Εξυπηρετούν τη Μάθηση σε Κατηγορίες Ενδιαφέροντος1 

5.4.1 – Hashtags 

Σύμφωνα με τους Davenport et al. (2014), hashtag είναι μία λέξη η οποία στην αρχή της έχει 

πάντα το σύμβολο # (δίεση). Οι λέξεις αυτές έχουν διαφορετική εμφάνιση από τις υπόλοιπες 

λέξεις του κειμένου, έχουν το χαρακτηριστικό ότι εντοπίζονται εύκολα και λειτουργούν ως 

σύνδεση (link) σε σχετικό περιεχόμενο. Συνήθως σχετίζονται και αναφέρονται σε κάποια 

συγκεκριμένη  εκδήλωση (event), τοποθεσία, ιδέα, δράση, πολιτικό ή πολιτιστικό συμβάν και 

γενικά καλύπτουν μία συγκεκριμένη θεματική κατηγορία ενδιαφέροντος. Το hashtag 

αποτελεί μία λέξη ή διαφορετικά ένα σύνολο χαρακτήρων το οποίο δε χωρίζεται με κενό. 

Αυτό σημαίνει ότι αν θέλει να περιλάβει κάποιος δύο λέξεις σε αυτό, τότε θα πρέπει να το 

κάνει ενώνοντας τις λέξεις αυτές σε μία.  

Το hashtag είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρον από διάφορα λογισμικά 

κοινωνικής δικτύωσης, όπως το facebook, το twitter, το instagram, το Google +, το Tumblr, 

και το Pinterest. Μία λεπτομέρεια είναι ότι σε αντίθεση με όλες τις άλλες περιπτώσεις μόνο 

στο Tumblr τα διάφορα hashtags μπορούν να έχουν κενό μεταξύ των λέξεων. Αυτό συμβαίνει 

διότι αν και στην αρχή των λέξεων υπάρχει το σύμβολο της δίεσης (#), ουσιαστικά το tumblr 

χρησιμοποιεί τις λέξεις αυτές ως ετικέτες (tags), το οποίο είναι κάτι διαφορετικό. 

Τουλάχιστον για το 2015, το hashtag μέσα στο σώμα κειμένου μίας δημοσίευσης στο tumblr 

δεν μετατρέπεται σε θερμό σημείο και δεν έχει τις ιδιότητες που προαναφέραμε. 

Η χρησιμότητα αυτής της πρακτικής έγκειται στο ότι πατώντας κάποιος σε αυτή τη λέξη, 

σχεδόν αμέσως βλέπει στην οθόνη του δημοσιεύσεις που σχετίζονται με αυτή. Για 

παράδειγμα, αν ενδιαφέρομαι για την ελεύθερη χρήση των δεδομένων του ιστού και δω 

κάποια σχετική δημοσίευση που έχει μέσα της το hashtag #opendata αυτό σημαίνει 

συνήθως ότι υπάρχουν άλλα άτομα, τα οποία δεν έχω υπόψη μου που επίσης αναρτούν 

δημοσιεύσεις πάνω στο θέμα των ανοικτών δεδομένων. Στη συνέχεια, απλά πατώντας πάνω 

σε αυτή τη λέξη βλέπω όλες τις δημοσιεύσεις που σχετίζονται με αυτό το θέμα. Στην 

περίπτωση αυτή αντί για #opendata θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι το ίδιο θα 

μπορούσε να ισχύει και για το #dataopen το οποίο αν και μπορεί να αναφέρεται στο ίδιο 

                                                             
1 Sets 
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πράγμα, δεν παύει να είναι ένα διαφορετικό hashtag. Το ενδιαφέρον και χρήσιμο της 

υπόθεσης είναι ότι όταν κάποιος βάζει ένα hashtag σε μία δημοσίευσή του δε τον κάνει 

τυχαία. Εφόσον ασχολείται με το θέμα που πραγματεύεται στη δημοσίευσή του ξέρει ποιό 

είναι το πιο δημοφιλές hashtag που χρησιμοποιείτε από συναδέλφους του ή από άλλα 

άτομα που μοιράζονται το ίδιο ενδιαφέρον. Αυτό από τη μία εξασφαλίζει στο άτομο αυτό ότι 

η δημοσίευσή του θα γίνει ορατή από ένα μεγαλύτερο αριθμό ατόμων και από την άλλη 

δίνει στο συγκεκριμένο hashtag ολοένα και μεγαλύτερη ισχύ μέσα από τη συγκέντρωση όλο 

και περισσότερων χρήσιμων πληροφοριών γύρω από αυτό.  

5.4.2 – Η Πρακτική της Κοινωνικής Ετικετοποίησης1 

Σύμφωνα με τους Beevi et al. (2011), με τον όρο «Folksonomies» περιγράφεται μία πρακτική 

κοινωνικής ετικετοποίησης του περιεχομένου του ιστού. Είναι και αυτή μία δυνατότητα 

ενεργούς συμμετοχής των χρηστών του ιστού στην κατηγοριοποίηση του περιεχομένου του 

που προέκυψε από την εμφάνιση της web 2.0 τεχνολογίας.  Σύμφωνα με τους ίδιους στην 

πρακτική αυτή συμμετέχουν άτομα ή ομάδες οι οποίες μοιράζονται κοινά ενδιαφέρονται 

γύρω από μία κοινή θεματική. Τα άτομα αυτά μέσω κάποιου λογισμικού κοινωνικής 

δικτύωσης που προσφέρει αυτή τη δυνατότητα προσθέτουν μεταπληροφορίες στο ήδη 

υπάρχων περιεχόμενο του ιστού με σκοπό την κατηγοριοποίησή του και την εύκολη εύρεση 

και πρόσβασή του από άτομα που μοιράζονται κοινό ενδιαφέρον πάνω σε μία ή 

περισσότερες θεματικές κατηγορίες. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι η πρακτική αυτή έχει 

ιδιαίτερα χρηστικές εφαρμογές και στο χώρο της εκπαίδευσης μιας και μέσω της σχετικής 

έρευνας που διεξήγαγαν φάνηκε ότι μία διαδικασία εξ αποστάσεως μάθησης επωφελείται 

σημαντικά διευκολύνοντας τους εκπαιδευομένους στην εύρεση, διαχείριση και χρήση 

εκπαιδευτικού υλικού και νέων σχετικών πληροφοριών.  

Μερικά λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης που μπορούν να εξυπηρετήσουν το συγκεκριμένο 

σκοπό είναι τα: Delicious, Digg, Reddit, Stumbleupon, Pinboard, Diigo, Xmarks, Papaly, 

Tagpacker κ.α. Οι Du et al. (2014), προσθέτουν ότι υπάρχουν σχετικοί ιστότοποι οι οποίοι 

έχουν έναν προσανατολισμό σε ακαδημαϊκό κοινό, ενώ οι προηγούμενες περιπτώσεις που 

αναφέρθηκαν έχουν γενικότερη χρήση και εφαρμογή. Παραδείγματα αυτής της περίπτωσης 

είναι τα Connotea (www.Connotea.org) και CiteULike (www.citeulike.org). Ένα μεγάλο 

μειονέκτημα όλων των παραδειγμάτων που αναφέρθηκαν είναι ότι τα λογισμικά αυτά για να 

παραμείνουν λειτουργικά εξαρτώνται από την ενεργό συμμετοχή πολλών χρηστών. Αυτό 

όμως είναι κάτι το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο, αφού υπάρχουν διάφοροι λόγοι που 

οδηγούν τους χρήστες να χρησιμοποιήσουν κάποια παρόμοια εφαρμογή επειδή του βολεύει 

περισσότερο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Αυτό οδηγεί συχνά τα λογισμικά αυτά σε 

δυσλειτουργία ή και διακοπή. Συχνά μάλιστα παρατηρείται η μετατροπή τους σε μία τελείως 

διαφορετική υπηρεσία ή πάψη της υποστήριξης του site. Αυτό όπως εύκολα μπορεί να 

καταλάβει κανείς είναι κάτι πολύ ενοχλητικό για κάποιον που έχει ήδη αποθηκεύσει και 

ετικετοποιήσει σωρεία συνδέσμων από τον ιστό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του 

Connotea, το οποίο σχετικά πρόσφατα διέκοψε τις υπηρεσίες που προσφέρει (“Connotea to 

discontinue,” 2013).   

5.4.3 - Υπηρεσίες Αποθήκευσης και Διαχείρισης Πληροφοριών σε Δεύτερο Χρόνο2 

Τα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης αυτού του τύπου επιτρέπουν στο χρήστη να διαβάσει 

κάτι που εντόπισε στον ιστό και τον ενδιαφέρει αργότερα. Γενικό χαρακτηριστικό των 

                                                             
1 Folksonomies 
2 Read it Later Services 

http://www.citeulike.org/
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υπηρεσιών αυτών είναι η αποθήκευση περιεχομένου από όλο τον ιστό σε μία εφαρμογή, 

συνήθως προσβάσιμη από διάφορους τύπους συσκευών (σταθερός υπολογιστής, laptop, 

tablet, smartphone) και η κατηγοριοποίησή του σε κατηγορίες. Αν και τα λογισμικά αυτού 

του τύπου προσφέρουν τη δυνατότητα διαμοίρασης του περιεχομένου με άλλα άτομα, 

ωστόσο έχουν διαφορετική λειτουργία από τα λογισμικά που στηρίζονται σε folksonomies 

και που περιγράφησαν παραπάνω. Η κύρια διαφορά είναι ότι η κατηγοριοποίηση και 

αποθήκευση του περιεχομένου στοχεύει στην εξυπηρέτηση κάθε ατόμου ξεχωριστά και όχι 

στην εξυπηρέτηση μαζικά των χρηστών του διαδικτύου. Στην περίπτωση των read it later 

services το περιεχόμενο των ιστοτόπων τις περισσότερες των περιπτώσεων δεν αξιολογείται 

και δεν ανακατατάσσεται ανάλογα με τον τρόπο που το χρησιμοποιούν άλλοι χρήστες. 

Αντίθετα, το πόσο σημαντική είναι μία πληροφορία του ιστού ή σε ποια θεματική κατηγορία 

ανήκει ορίζεται από τον κάθε χρήστη ξεχωριστά και αφορά κάθε χρήστη ξεχωριστά επίσης. 

Μερικά παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών όπως αναφέρει ο Graham (2012), είναι το Pocket 

(getpocket.com), το Readability  (www.readability.com/), το Instapaper 

(www.instapaper.com/). Τα συγκεκριμένα λογισμικά εστιάζουν τη χρήση τους σε αυτό το 

σκοπό, ενώ υπάρχουν και άλλα που ενσωματώνουν αυτή τη λειτουργία ως συνοδευτική ή 

βοηθητική. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι αυτό του Clearly το οποίο αποτελεί μία επιμέρους 

εφαρμογή (app) ενός αρκετά γνωστού και χρήσιμου λογισμικού με εφαρμογές κοινωνικής 

δικτύωσης, το Evernote. Την εφαρμογή αυτή μπορεί να την εγκαταστήσει κάποιος σε ένα 

από τους γνωστούς περιηγητές (chrome, firefox κλπ). Έπειτα η εφαρμογή αυτή μπορεί να 

απομονώσει το χρήσιμο κείμενο μίας σελίδας με ποικίλο περιεχόμενο, να το αποθηκεύσει 

στο σημειωματάριο του evernote και να το τοποθετήσει σε μία κατηγορία με μία ή 

περισσότερες ετικέτες (Arnhem, 2013).   

5.4.4 - Συστήματα Ερωταπαντήσεων1 

Σύμφωνα μ τους Dron & Anderson (2014), τα συστήματα ερωταπαντήσεων αποτελούν 

λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης τα οποία εντάσσονται και αυτά στην κατηγορία των 

λογισμικών που αφορούν τη μάθηση μέσα σε set. Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα 

αυτών των λογισμικών είναι το Quora και το Yahοo Answers, τα οποία είναι προσβάσιμα 

μέσω του διαδικτύου, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση ή η χρήση κάποιου άλλου 

λογισμικού ή συσκευής. Ουσιαστικά, τα συστήματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα σε όλους 

τους χρήστες που τα χρησιμοποιούν να καταθέτουν ερωτήσεις οι οποίες απευθύνονται σε 

όλα τα μέλη που έχουν δηλώσει ότι ενδιαφέρονται για τη θεματική κατηγορία στην οποία 

εντάσσεται η συγκεκριμένη ερώτηση. Αντίστοιχα, τα άτομα που έχουν δηλώσει στο σύστημα 

ότι έχουν γνώσεις πάνω σε μία σχετική κατηγορία ενδιαφέροντος λαμβάνουν στην οθόνη 

τους ερωτήσεις, τις οποίες το σύστημα θεωρεί ότι μπορούν να απαντήσουν. Ουσιαστικά, θα 

λέγαμε ότι τα εν λόγω λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης οργανώνουν τους χρήστες σε 

θεματικές κατηγορίες ώστε να μπορούν να δείχνουν την κατάλληλη ερώτηση στο κατάλληλο 

άτομο, στο άτομο δηλαδή που μπορεί να την απαντήσει. Αυτό, όπως είναι λογικό είναι κάτι 

εξαιρετικά χρήσιμο για κάποιον ο οποίος καταθέτει μία ερώτηση και παίρνει μία απάντηση 

συνήθως μέσα σε λίγα λεπτά (αυτό είναι και ένα από τα γνωστά slogan του yahoo answers – 

“ Ask a question. Usually answered in minutes! ”). Ωστόσο, οφέλη φαίνεται ότι έχουν και τα 

άτομα τα οποία απαντούν στις ερωτήσεις. Πέρα από το στοιχείο της κοινωνικής αναγνώρισης  

(social currency), όπως υποστηρίζει ο Fusch στο Nyangau et al. (2012), πολλά ακαδημαϊκά 

ιδρύματα χρησιμοποιούν τις απαντήσεις του Quora ως εργαλείο προώθησης (marketing). Το 
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http://www.readability.com/
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ακαδημαϊκό προσωπικό υποκινείται στην απάντηση ερωτήσεων του Quora. Με τον τρόπο 

αυτό θεωρείται ότι το ακαδημαϊκό ίδρυμα αποκτά δημόσιο κύρος και αναγνωσιμότητα.   

5.4.5 – Εμπλουτισμένη Πραγματικότητα  

Ως εμπλουτισμένη πραγματικότητα (enhanced environments ή augmented reality) ορίζεται 

από τους Carmigniani and Furht (2011), στο Wasko (2013), η σε πραγματικό χρόνο άμεση ή 

έμμεση θέα του πραγματικού κόσμου η οποία έχει ενισχυθεί με την προσθήκη ορατών 

στοιχείων πληροφορίας δημιουργημένα από κάποιον υπολογιστή. Και σε αυτήν την 

περίπτωση υπάρχουν διάφορα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με διάφορες εφαρμογές για την εκπαίδευση σύμφωνα με τους Dron & 

Anderson (2014). Όπως αναφέρεται στο Wasko (2013) υπάρχουν πολλά παραδείγματα 

προσπαθειών που έχουν γίνει (Dunleavy, Dede & Mitchell, 2009; Klopfer, 2008; Squire & Jan, 

2007; Squire & Jenkins, 2011; Squire & Klopfer, 2007), με σκοπό να αξιοποιηθεί αυτή η 

δυνατότητα σε μαθησιακά περιβάλλοντα.  

Ένα σχετικό παράδειγμα που θα μπορούσε να αναφερθεί είναι οι εφαρμογές QR Codes οι 

οποίες μπορούν να εγκατασταθούν και να χρησιμοποιηθούν σχεδόν από κάθε σύγχρονη 

κινητή συσκευή η οποία διαθέτει κάμερα. Το QR Code είναι μία τετράγωνη ετικέτα η οποία 

τοποθετείται πάνω σε κάποιο φυσικό αντικείμενο, όπως ένα έργο τέχνης, μία αφίσα, στην 

είσοδο ενός χώρου και γενικά σε οποιοδήποτε σημείο μπορεί να τοποθετηθεί μία ετικέτα. Ο 

χρήστης χρησιμοποιώντας την εφαρμογή αυτή περνάει την κάμερα του κινητού του πάνω 

από την ετικέτα και αυτόματα εμφανίζεται στο κινητό του κάποια πληροφορία που 

σχετίζεται με την ετικέτα αυτή. Για παράδειγμα αν ο χρήστης βρίσκεται σε κάποιο μουσείο 

και περάσει το κινητό του μπροστά από μία ετικέτα που βρίσκεται σε κάποιο πίνακα 

ζωγραφικής, ο χρήστης μπορεί να δει εικόνες, βίντεο και πολλές άλλες πληροφορίες σχετικά 

με το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πίνακας από ποιον κ.α. Μπορεί ακόμη να κάνει άμεσα και 

μία δωρεά στο ίδρυμα εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί 

να μοιραστεί όλες αυτές τις πληροφορίες με τους φίλους του, τους συμμαθητές τους ή 

ακόμη και με κάποια άλλη εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί. Σε ένα 

σχετικό εκπαιδευτικό σενάριο που περιγράφουν οι Lai et al. (2013), οι εκπαιδευόμενοι 

έχοντας το κατάλληλο εξοπλισμό (κινητά τηλέφωνα) παρακολούθησαν ένα εκπαιδευτικό 

project σε εξωτερικό χώρου, όπου μέσω της χρήσης ήδη τοποθετημένων ετικετών αυτού του 

τύπου εξερευνούσαν τις διάφορες ποικιλίες φυτών της περιοχής στην οποία 

πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική διαδικασία.  

Ένα ακόμη παράδειγμα λογισμικού αυτού του τύπου είναι η εφαρμογή Google Sky Map. Η 

εφαρμογή αυτή είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές όπως smarphones και tablets. Ο 

χρήστης αυτής της συσκευής στρέφει την οθόνη του κινητού του προς τον ουρανό και 

ανάλογα με το σημείο του ουρανού που στοχεύει εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής του 

το αντίστοιχο σημείο του ουρανό σε ψηφιακή – ρεαλιστική μορφή. Έπειτα ο χρήστης μπορεί 

να κάνει εστίαση στα αστέρια σε τόσο μεγάλο βαθμό που δημιουργείται η αίσθηση ότι 

χρησιμοποιεί κάποιο ισχυρό τηλεσκόπιο. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δει αστερισμούς, 

πλανήτες και άλλα. Επίσης, κάθε σημείο που παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον (όπως ένας 

πλανήτης), έχει πρόσθετες πληροφορίες, όπως ονομασία, απόσταση από τον ήλιο κ.α. Μία 

παρόμοια εφαρμογή που αναφέρεται από τους Zhang et al. (2014), είναι το stellarium.  

Θα πρέπει να ειπωθεί ότι στις περιπτώσεις που περιγράφηκαν παραπάνω οι ετικέτες 

τοποθετούνται από συγκεκριμένα άτομα και όχι από όλους τους χρήστες. Όμως, η 

τεχνολογία δεν σταματάει να εξελίσσεται. Ολοένα και περισσότερο λόγος γίνεται για τα 
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google glasses, τα οποία φαίνεται ότι έχουν ποικίλες εφαρμογές και στο πεδίο της 

εκπαίδευσης (Sivakumar, 2014). Με τι χρήση των γυαλιών αυτής ή κάποιας παρόμοιας 

τεχνολογίας οι χρήστες μπορούν πλέον να τοποθετούν ετικέτες (ψηφιακά ορατές) σε 

οποιοδήποτε φυσικό σημείο ή αντικείμενο. Η ετικέτα αυτή με τις διάφορες πρόσθετες 

πληροφορίες που θα περιλαμβάνει στη συνέχεια είναι προσβάσιμη και ορατή από 

οποιοδήποτε άλλο χρήστη που θα περάσει από το σημείο αυτό και θα κοιτάξει το φυσικό 

αυτό αντικείμενα μέσα από γυαλιά αυτού του τύπου.  

Πίνακας xii - Παραδείγματα Λογισμικών Κοινωνικής Δικτύωσης που Εξυπηρετούν τη Μάθηση σε Κατηγορίες 
Μάθησης 

Hashtags Κοινωνική 

Ετικετοποίηση 

Ακαδημαϊκή 

Ετικετοποίηση 

Συστήματα 

Ερωταπαντήσεων 

Αποθήκευση 

& Ανάγνωση 

σε 2ο Χρόνο 

Εμπλουτισμένη 

Πραγματικότητα 

Facebook Delicius Connotea Quora Readability QR Codes 

Twitter Digg CiteULike Yahoo Answers Instapaper Google Glasses 

Tumblr Reddit   Clearly Google Earth 

Pinterest Stumbleupon   Pocket Stellarium 

Instagram Pinboard     

Google 

Plus 

Diigo     

 Xmarks     

 Papaly     

 Tagpacker     
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6 – Περιγραφή Έρευνας 

6.1 – Σκοπός Έρευνας 
Σκοπός του ερευνητικού μέρους της παρούσας εργασίας ήταν να αντλήσει δεδομένα για τον 

τρόπο με τον οποίο τα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα επιλέγονται από το σύνολο των διαθέσιμων εργαλείων κοινωνικής 

δικτύωσης. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο επιλογής 

τους με αποτέλεσμα. Η εν λόγω προσπάθεια αν και δεν απαντάει στο αρχικό της ερώτημα, 

μέσα από τις απαντήσεις των εκπαιδευομένων αποκαλύπτει τους τρόπους με τους οποίους 

εφαρμόστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία αυτά στην εκπαιδευτική πράξη. Μέσα 

από τις απαντήσεις τους θεωρείται ότι μπορεί κανείς να σχηματιστεί μία συνολική εικόνα για 

τον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω εργαλεία χρησιμοποιούνται σε ελλαδικό επίπεδο. Η 

παρούσα έρευνα επωφελείται της ευκαιρίας και προσφέρει μία λεπτομερή εξέταση όλων 

των φάσεων της υλοποίησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με τη χρήση των λογισμικών 

κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι επιδιώκεται η παροχή χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με τις 

λεπτομέρειες που χρειάζεται να γνωρίζει ο σύγχρονος εκπαιδευτικός ή ειδικός της 

εκπαίδευσης ως προς τον τρόπο εφαρμογής των λογισμικών κοινωνικής δικτύωσης στην 

εκπαιδευτική πράξη, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη 

χρήση τους και στην τελική ενσωμάτωσή τους στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Ήδη 

ειπώθηκε ότι η παρούσα εργασία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της επιλογής του 

κατάλληλου εργαλείου, πράγμα το οποίο σε αυτή τη φάση κρίνεται ότι θα αποδειχθεί μέσα 

από τη μελέτη ολόκληρης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ασυνείδητα ή μη οι 

συνεντευξιαζόμενοι κλήθηκαν να επιλέξουν κάποιο εργαλείο. Η ορθότητα της επιλογής 

μπορεί να προσδιοριστεί με περισσότερο ξεκάθαρο τρόπο μέσα από την παρακολούθηση 

της όλης πορείας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Επιδιώκεται να εξεταστούν και να παρουσιαστούν τα εργαλεία εκείνα τα οποία έχουν 

χρησιμοποιηθεί σε επίπεδο Ελλάδας για να εκπαιδεύσουν μία ομάδα πληθυσμών ή ακόμη 

και ένα μοναδικό άτομο. Σκοπός είναι να αναζητηθούν οι λόγοι που οδηγούν στην επιλογή 

αυτού του εργαλείου, όπως επίσης και η περιγραφή των πλεονεκτημάτων και των 

μειονεκτημάτων του. Ακόμη επιχειρείται η καταγραφή της εμπειρίας χρήσης του εργαλείου 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς από τα εμπλεκόμενα άτομα, ώστε να προσμετρηθούν στην 

συνολική εκπαιδευτική προοπτική του κάθε εργαλείου ξεχωριστά ανάλογα φυσικά με την 

ορθότητα της επιλογής του. Τέλος, σκοπός είναι η εξέταση των παραγόντων εκείνων οι 

οποίοι για οποιοδήποτε λόγο έδρασαν ανασταλτικά προς την όλο μαθησιακή ή εκπαιδευτική 

προσπάθεια. Οι παράγοντες αυτές θα συσχετιστούν και πάλι με την ορθότητα της επιλογής 

του υπό εξέταση εργαλείου.  

6.2 – Μεθοδολογία 
Η εν λόγω ερευνητική προσέγγιση ακολουθεί την ποιοτική ερευνητική μεθοδολογία 

συλλογής απαντήσεων μέσω συνεντεύξεως. Με τον τρόπο αυτό γίνεται εις βάθος μελέτη 

μεμονωμένων περιπτώσεων που αφορούν το περιεχόμενο και στους σκοπούς της παρούσας 

εργασίας. Ένας από τους λόγους που επίσης εξηγεί την επιλογή αυτή της μεθόδου είναι ότι 

μέσω της συνέντευξης μπορεί να γίνει αναλυτικότερη παρουσίαση και εξήγηση της κάθε 

ερώτησης εξασφαλίζοντας με αυτόν τρόπο για την ακριβή και εύστοχη απάντηση σε κάθε 
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επιμέρους ερώτημα. Ακόμη, μέσω της άμεσης επικοινωνίας γίνεται εφικτό ένα μεγαλύτερο 

επίπεδο ευελιξίας ως προς τον τρόπο δόμησης και παρουσίασης των ερωτήσεων. Αυτό με τη 

σειρά του προσφέρει το πλεονέκτημα της κάλυψης ζητημάτων τα οποία προκύπτουν και δεν 

καλύπτονται από τις ερωτήσεις, όπως επίσης και την αποφυγή απάντησης σε ερωτήσεις που 

δεν έχουν νόημα για την υφιστάμενη εξεταζομένη περίπτωση.  

Ως προς το τύπο της συνέντευξης χρησιμοποιήθηκε η ημι-δομιμένη συνέντευξη. Κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης ο συνεντευκτής είχε την ευελιξία να αναδιατυπώσει τις ερωτήσεις, 

να τις αλλάξει, όπως επίσης και να παραλείψει ορισμένες από αυτές. Ωστόσο σε κάθε 

περίπτωση οι ερωτήσεις ήταν αυστηρά συνδεδεμένες με τους 6 βασικούς θεματικούς άξονες 

των ερωτήσεων. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύχθηκαν περιττές ερωτήσεις, όπως επίσης και 

ερωτήσεις οι οποίες δεν είχαν κάποια ουσιαστική αξία για τους σκοπούς της συνέντευξης. Η 

δυνατότητα τροποποίησης των ερωτήσεων γύρω από τους 6 αυτούς βασικούς άξονες 

αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμη λόγω της ποικιλίας και της διαφορετικότητας των 

παραδειγμάτων. Η ποικιλία, τόσο στα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης που επιλέχθηκαν, όσο 

και στον τρόπο με τον οποίο αυτά χρησιμοποιήθηκαν στην κάθε περίπτωση έκανε επιτακτική 

την ανάγκη για τροποποίηση και προσαρμογή των ερωτήσεων στην πορεία της συνέντευξης.  

6.3 – Συμμετέχοντες 
Συνολικά στις ερωτήσεις της παρούσας έρευνας απάντησαν 8 άτομα. Στο σύνολό τους τα 

άτομα αυτά συμμετείχαν ενεργά στις εκπαιδευτικές περιπτώσεις που αναφέρονται είτε ως 

εκπαιδευτές, είτε ως εκπαιδευόμενοι. Συγκεκριμένα, στις 7 περιπτώσεις τα άτομα 

συμμετείχαν ως εκπαιδευτές και στη μία από αυτή ο συνεντευξιαζόμενος συμμετείχε ως 

εκπαιδευόμενος. Όλα τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα είναι διδάκτορες και 

υποψήφιοι διδάκτορες (4 περιπτώσεις) ή κάτοχοι κάποιου μεταπτυχιακού τίτλου (4 

περιπτώσεις). 

Για τη χρήση του skype ως εκπαιδευτικού εργαλείου απάντησαν δύο από τους οχτώ 

συμμετέχοντες. Ο πρώτος από αυτούς είναι καθηγητής του Τμήματος Θεολογικής Σχολής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη δεύτερη περίπτωση ο συμμετέχων είναι 

διδάκτορας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, αυτή τη 

στιγμή είναι λέκτορας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Για τη χρήση του facebook ως εργαλείου εκπαίδευσης απάντησαν επίσης 2 από τους οχτώ 

συμμετέχοντες. Στην πρώτη περίπτωση η συνεντευξιαζόμενη είναι καθηγήτρια στο ΤΕΙ 

Σερρών πάνω σε θέματα που αφορούν τις νέες τεχνολογίες. Η ενασχόλησή της με το εν λόγω 

εργαλείο έγινε στα πλαίσια της διπλωματικής της εργασία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με κατεύθυνση την Εκπαίδευση Ενηλίκων. 

Στη δεύτερη περίπτωση ο συμμετέχων είναι εκπαιδευτής ενηλίκων πάνω σε θέματα που 

αφορούν την ψυχολογία και τη συστηματική ψυχοθεραπεία.  Έχει κάνει σπουδές πάνω στην 

Κλινική και Κοινωνική Ψυχολογία, ενώ είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού πάνω στην 

«Έρευνα για την Κοινωνική Συνοχή και Τοπική Ανάπτυξη». Ο εν λόγω συνεντευξιαζόμενος 

έχει μεγάλη εμπειρία στη χρήση του facebook ως εκπαιδευτικού εργαλείου λόγω του ότι το 

χρησιμοποιεί ενεργά κατά τις εκπαιδεύσεις ενηλίκων που οργανώνει, όπως επίσης και στα εξ 

αποστάσεως σεμινάρια συμβουλευτικής που πραγματοποιεί εξ αποστάσεως ως εισηγητής 

τους. 

Για την εκπαιδευτική αξία των wikis απαντάει συνεντευξιαζόμενη η οποία είναι υποψήφια 

διδάκτορας στο τμήμα «Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική 
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Ηλικία» του Πανεπιστημίου Πατρών με κύριο ερευνητικό αντικείμενο τη μελέτη της 

εκπαιδευτικής αξιοποίησης των wikis. Επίσης, έχει λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης 

στις Επιστήμες Εκπαίδευσης και Αγωγής με ειδίκευση τη «Διδακτική Θετικών Επιστημών». Τα 

ενδιαφέροντά της από ερευνητικής σκοπιάς σχετίζονται με θέματα που αφορούν τις 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. 

Η ερευνήτρια η οποία έδωσε συνέντευξη για την εκπαιδευτική αξία του twitter στη 

μαθησιακή πράξη είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών του Πανεπιστημίου 

Πειραιά πάνω στην «Ηλεκτρονική Μάθηση». Η ενεργός εμπλοκή της στην εκπαιδευτική 

διαδικασία την οποία περιγράφει στη συνέντευξή της έγινε στο πλαίσιο σχετικής ερευνητικής 

της προσπάθειας για τη συλλογή δεδομένων τα οποία αφορούσαν την εκπόνηση της 

πτυχιακής εργασίας της. 

Σχετική με την εκπαιδευτική χρήση και αξιοποίηση του Edmodo στην εκπαιδευτική πράξη 

αναφέρεται συμμετέχων ο οποίος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στην 

«Εκπαιδευτική Τεχνολογία». Στο επάγγελμα είναι καθηγητής Φυσικής και αυτή τι στιγμή 

ασκεί τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα σε σχολείο μέσης εκπαίδευσης στην Κίνα, όπου και 

χρησιμοποιεί ενεργά και σε καθημερινή βάση το εν λόγω εργαλείο. Ωστόσο, το περιεχόμενο 

της συνέντευξης, για λόγους που άπτονται του πλαισίου την εν λόγω ερευνητικής 

προσπάθειας αναφέρεται στη χρήση του εργαλείου από τον ίδιο σε Έλληνες 

εκπαιδευομένους. 

Τέλος, σχετικά με την εκπαιδευτική χρήση του Coursera έδωσε συνέντευξη υποψήφιος 

διδάκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ερευνητικά ενδιαφέρονται 

που άπτονται θεμάτων που αφορούν την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευσης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στις «Νέες Τεχνολογίες 

στην Εκπαίδευση», ενώ αυτή τη στιγμή παράλληλα με το διδακτορικό του παρακολουθεί το 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πάνω στην 

«Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση». 

Πίνακας xiii - Δεδομένα Συνεντεύξεων 

Συνεντεύξεις Εργαλείο Εκπαιδευτική 

Ομάδα 

Αντικείμενο 

Εκπαίδευσης 

Φορέας 

Συνέντευξη 1 Facebook 40 άτομα Εκμάθηση Χρήσης 

Matlab 

ΕΑΠ 

Συνέντευξη 2 Wikispaces Τμήμα 

Προπτυχιακού 

Εισαγωγή στην 

Επιστήμη του Ιστού 

Πανεπιστήμιο 

Πατρών 

Συνέντευξη 3 Twitter Τμήμα 

Προπτυχιακού 

Λογισμικά και 

Εφαρμογές του WEB 

και του WEB 2.0 

Πανεπιστήμιο 

Πατρών 

Συνέντευξη 4 Skype Καθηγητές 

Θεολογικής 

Σχολής 

Συνεδρίαση για 

Εκπαιδευτικά 

Ζητήματα 

ΑΠΘ 
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Συνέντευξη 5 Edmodo Φροντιστηριακό 

Τμήμα 

Φυσική Γ’ Λυκείου Φροντιστήριο 

Μέσης 

Εκπαίδευσης 

Συνέντευξη 6 Skype 13 άτομα Βυζαντινή Μουσική Ιδιωτική 

Πρωτοβουλία 

Συνέντευξη 7 Coursera Άθροισμα 

Μοναδικών 

Ατόμων σε 

Παγκόσμιο 

Επίπεδο 

Foundations of 

Teaching for Learning 

Commonwealth 

Education Trust 

Συνέντευξη 7 Facebook 300 Άτομα Πιστοποιημένη 

Κατάρτιση στη 

Συμβουλευτική 

Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων 

 

6.4 – Περιεχόμενο Ερωτήσεων 
Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αυτοσχέδιες. Ο τρόπος με τον οποίο επιλέχθηκαν 

έχει ως εξής: Αρχικά συγκεντρώθηκε βιβλιογραφία από έλληνες ερευνητές η οποία 

περιέγραφε τον τρόπο με τον οποίο κάποιο λογισμικό κοινωνικής δικτύωσης 

χρησιμοποιήθηκε κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε όλες τις περιπτώσεις που 

μελετήθηκαν κύριο αντικείμενο της επιστημονικής δημοσίευσης ήταν ο τρόπος με τον οποίο 

το πραγματευόμενο λογισμικό μπορούσε να ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία ως 

κύριο ή ως βοηθητικό εργαλείο εκπαίδευσης. Αφού μελετήθηκε το σύνολο της 

βιβλιογραφίας παρατηρήθηκαν 6 βασικοί θεματικοί άξονες οι οποίοι απαντώνταν σε όλες τις 

εξεταζόμενες επιστημονικές δημοσιεύσεις. Οι 6 αυτοί βασικοί άξονες αφορούσαν: 1) τα 

χαρακτηριστικά του εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε και το λόγο επιλογής του, 2) την 

περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου της όλης διαδικασίας 3) πληροφορίες για τη φάση 

προετοιμασίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της προετοιμασίας ένταξης του εργαλείου 

σε αυτή, 4) τον τρόπο με τον οποίο στην πράξη χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο, 5) ζητήματα 

που αφορούσαν τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι αλληλεπιδρούσαν μεταξύ τους 

μέσω του εν λόγω εργαλείου και τέλος, 6) μία συνολική αποτίμηση της εκπαιδευτικής αξίας 

του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και της όλης εκπαιδευτική πορείας γενικότερα. Όπως 

είναι φυσικό, κάθε επιστημονική δημοσίευση έδινε μία διαφορετική πληροφορία για κάθε 

έναν από αυτούς τους έξι άξονες. Οι πληροφορίες αυτές καταγράφηκαν σε τυποποιημένη 

μορφή. Στη συνέχεια για κάθε μία από αυτές τις πληροφορίες διατυπώθηκε μία ερώτηση. 

Αυτό σημαίνει ότι κάθε μία ερώτηση που δημιουργήθηκε απευθυνόταν (νοητά) στους 

ερευνητές της μελέτης και η καταγεγραμμένη πληροφορία αποτελούσε τη νοητή απάντηση. 

Με αυτόν τον τρόπο συλλέχτηκαν οι συνολικές ερωτήσεις που μπορούσαν να διατυπωθούν 

με τις αντίστοιχες απαντήσεις τους. Στη συνέχεια, παρατηρήθηκε ότι πολλές από τις 

ερωτήσεις επαναλαμβανόταν ή διατυπωνόταν με διαφορετικό τρόπο ή καλυπτόταν από 

άλλες παρόμοιες ερωτήσεις. Έπειτα, οι ερωτήσεις αυτές ταξινομήθηκαν στους έξι άξονες το 

περιεχόμενο των οποίο αναφέρθηκε παραπάνω. Τέλος έγινε μία διαλογή των ερωτήσεων 

διαγράφοντας τις ερωτήσεις οι οποίες επαναλαμβανόταν, ή καλυπτόταν από άλλη ερώτηση 

ή δεν είχαν σημαντική αξία για τους σκοπούς της εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο 

δημιουργήθηκαν συνολικά 31 ερωτήσεις, οι οποίες επισυνάπτονται στο παράθεμα. 
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6.5 – Διαδικασία 
Τα άτομα τα οποία συμμετείχαν στην έρευνα προσεγγίστηκαν αρχικά είτε μέσω της 

αποστολής κάποιου mail, είτε τηλεφωνικά. Στα άτομα τα οποία απάντησαν θετικά 

απεστάλλει ένα δεύτερο mail στο οποίο υπήρχαν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο 

των ερωτήσεων, ώστε να είναι προετοιμασμένα για το γενικό θέμα της συζήτησης. 

Παράλληλα κανονίστηκε μία συγκεκριμένη μέρα και ώρα για τη συνέντευξη. Η συνέντευξη 

πραγματοποιήθηκε είτε δια ζώσης, είτε μέσω skype, είτε μέσω τηλεφώνου. Συγκεκριμένα, 

διά ζώσης έγιναν τρεις συνεντεύξεις στη Θεσσαλονίκη, μέσω τηλεφώνου μία συνέντευξη σε 

άτομο που κατοικούσε στις Σέρρες και μέσω skype δύο συνεντεύξεις σε άτομα που 

κατοικούσαν στην Αθήνα, μία στην Κίνα και μία στην Πάτρα.  Κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης δεν τηρήθηκε κάποιο αρχείο μαγνητοφώνησης. Αντίθετα, τηρήθηκε ένα 

σύστημα γρήγορης σημείωσης και ταυτόχρονης ταξινόμησης των απαντήσεων, αλλά και 

γενικότερα του συνόλου των θεμάτων που συζητήθηκαν. Στο τέλος της διαδικασίας και σε 

δεύτερο χρόνο ο συνεντευκτής συνέτασσε ένα κείμενο το οποίο περιλάμβανε τις 

πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη συνέντευξη. Στη συνέχεια το κείμενο αυτό 

αποστάλθηκε στα αντίστοιχα άτομα που είχαν δώσει την αντίστοιχη συνέντευξη. Τέλος, οι 

συνεντευξιαζόμενοι είτε επιβεβαίωναν το περιεχόμενο του κειμένου ή το επίστρεφαν πίσω 

με αιτήσεις για αλλαγές, συμπληρώσεις και διορθώσεις. Το διορθωμένο κείμενο 

αποστελλόταν ξανά, αν χρειαζόταν για την τελική επιβεβαίωση των λεγομένων από τον 

συνεντευξιαζόμενο. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι συνεντευξιαζόμενοι ζητούσαν μία – 

δύο αλλαγές ή καμία. Ακολουθούν τα κείμενα των απαντήσεων όπως αυτά προέκυψαν μετά 

τη συνέντευξη και τη τελική διόρθωσή τους σύμφωνα με τις απαντήσεις των 

συνεντευξιαζόμενων.  
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7 - Αποτελέσματα Έρευνας 

7.1 – Facebook 
Το Εργαλείο 

Το Facebook ως κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε σε έρευνα των Σωτηριάδου 

& Παπαδάκης (2014). Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η λειτουργία Facebook Groups 

(Ομάδες στο Facebook) του εν λόγω εργαλείου. Οι εκπαιδευόμενοι ήταν 40 άτομα ηλικίας 

από 18 έως και 50 ετών, τα οποία προσεγγίστηκαν κυρίως μέσω πρόσκλησης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (email). Οι εκπαιδευόμενοι προέρχονται από διαφορετικά εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα, χωρίς να έχουν κάποια προηγούμενη εμπειρία πάνω στο εκπαιδευτικό 

αντικείμενο. Σύμφωνα με την ερευνήτρια σε συνέντευξη που έδωσε για τους σκοπούς της 

παρούσας εργασίας η επιλογή του συγκεκριμένου εργαλείου έγινε λόγω του ότι ήταν ένα 

εργαλείο αρκετά διαδεδομένο. Σύμφωνα με την ίδια, η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2010, 

εποχή που άλλα σχετικά εργαλεία όπως ακόμη και το twitter (το οποίο σήμερα είναι το ίδιο 

γνωστό με το facebook) ήταν ελάχιστα διαδεδομένα. Επίσης αναφέρεται ότι οι 

εκπαιδευόμενοι αν και ήταν ενήμεροι για την ύπαρξη του facebook και είχαν ήδη 

δημιουργήσει κάποιο λογαριασμό, ωστόσο δεν ήταν ακόμη εξοικειωμένοι με τη χρήση του 

και τις λειτουργίες του. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι μπόρεσαν μετά από κάποιο διάστημα να 

προσαρμοστούν με τρόπο τέτοιο που δεν τους εμπόδιζε να επωφεληθούν από την 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Το Αντικείμενο Εκπαίδευσης 

Το αντικείμενο της εκπαίδευσης ήταν η εκμάθηση και η χρήση του Matlab. Το Matlab είναι 

μία γλώσσα αριθμητικού προγραμματισμού η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για την επίλυση 

μαθηματικών προβλημάτων. Ωστόσο, η γλώσσα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 

άλλους σκοπούς, όπως για την γραφική σχεδίαση αναπαράσταση ιστογραμμάτων, 

τομεογραμμάτων, ραβδογραμμάτων, εμβαδογραμμάτων κ.α. Το Matlab είναι μία αρκετά 

διαδεδομένη γλώσσα αριθμητικού προγραμματισμού λόγω των πολλαπλών εφαρμογών που 

μπορεί να έχει. Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε το Matlab ως γλώσσα προγραμματισμού, 

όπως αναφέρει στη συνέντευξή της η ερευνήτρια ήταν ότι αποτελούσε ένα γνωστικό 

αντικείμενο αρκετά περίεργο και σπάνιο με αποτέλεσμα να ελκύεται με αυτόν τον τρόπο το 

ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Όπως αναφέρει η ίδια, όντας καθηγήτρια Πληροφορικής 

στο ΤΕΙ Σερρών, είχε τη δυνατότητα και τις γνώσεις να διδάξει και άλλες γλώσσες 

προγραμματισμού ή και εντελώς διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με 

την επιστήμη των υπολογιστών. Ωστόσο, φαίνεται ότι η επιλογή της διδασκαλίας ενός 

σχεδόν άγνωστου και ασυνήθιστου αντικειμένου φαίνεται ότι λειτούργησε αποτελεσματικά, 

καθώς όπως η ίδια αναφέρει από την αρχή και σε σύντομο χρονικό διάστημα δήλωσαν τη 

πρόθεση για συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία 44 άτομα. Το συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου. Ωστόσο, θα πρέπει να ειπωθεί ότι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο δεν  

είχε κάποια σχέση με το περιεχόμενο της διδασκόμενης ύλης ή τον τρόπο με τον οποίο 

διεξαγόταν η όλη διαδικασία. Όπως αναφέρεται από την ερευνήτρια στη συνέντευξή της η 

συμβολή του ΕΑΠ εξηγείται από το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο πραγματοποιούσε το 

μεταπτυχιακό της πάνω στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Έτσι λοιπόν, η εν λόγω εκπαιδευτική 
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διαδικασία πραγματοποιήθηκε με αφορμή αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα και για καθαρά 

ερευνητικούς σκοπούς που αφορούσαν τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο μπορεί να 

αξιοποιηθεί το facebook στην εκπαίδευση.   

Προετοιμασία της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας 

Κατά την προετοιμασία της εκπαιδευτικής διαδικασίας εστάλη ηλεκτρονικό μήνυμα στους 

υποψήφιους συμμετέχοντες. Το μήνυμα αυτό ενημέρωνε για τη δημιουργία κλειστής 

ομάδας μέσω facebook. Επίσης περιγράφηκε ο σκοπός της ομάδας αυτής και το 

εκπαιδευτικό αντικείμενο που επρόκειτο να διδαχθεί. Σύμφωνα με την ερευνήτρια, στη 

συνέντευξή της αναφέρει ότι τα mail που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κυρίως mail που η ίδια 

είχε στην κατοχή της από παλαιότερους φοιτητές της. Στο σώμα του κειμένου του 

ηλεκτρονικού μηνύματος γινόταν λόγος επίσης για μία ανοικτή πρόσκληση προς κάθε 

ενδιαφερόμενο. Με αυτόν τον τρόπο τα άτομα που έλαβαν το μήνυμα είχαν τη δυνατότητα 

να το προωθήσουν σε φίλους και γνωστούς τους, πράγμα που με τη σειρά του οδήγησε σε 

μία μεγάλη ποικιλία ως προς τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων της εκπαιδευτικής 

διαδικασία. Κατόπιν της σύμφωνης αποδοχής των όρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας από 

τους συμμετέχοντες εστάλησαν αιτήματα ένταξης στην ομάδα του facebook τα οποία και 

έγιναν αποδεκτά από τους εκπαιδευομένους, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία.  

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η συνεντευξιαζόμενη, φαίνεται ότι παράλληλα με τις λεπτομέρειες 

για το είδος, το περιεχόμενο και τον τρόπο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσω του 

ηλεκτρονικού μηνύματος επισυνάφθηκε και κάποιο είδος άτυπου μαθησιακού συμβολαίου. 

Συγκεκριμένα, εξηγήθηκαν οι ακαδημαϊκοί λόγοι και σκοποί της συγκεκριμένης 

προσπάθειας, όπως επίσης και η στενή σύνδεσή της με την ακαδημαϊκή έρευνα που 

υλοποιούνταν στα πλαίσια του μεταπτυχιακού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Με 

αυτόν τον τρόπο ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δείξουν τη δέουσα συμπεριφορά 

χαρακτηριζόμενη από υπευθυνότητα και συνέπεια. Όπως αναφέρθηκε από την ίδια, δε 

δόθηκε κάποιο κίνητρο για τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη διαδικασία.  

Η ίδια θεωρεί ότι ένα σημαντικό κίνητρο το οποίο εξηγεί τη μεγάλη συμμετοχή στο εν λόγω 

πρόγραμμα ήταν η πρωτοτυπία του όλου εγχειρήματος. Ειδικά, για τα δεδομένα του 2010, 

ήταν αρκετά πρωτότυπο και περίεργα ελκυστικό να μπορείς από την άνεση του σπιτιού σου 

και μέσω του διαδικτύου να αποκτήσεις μία νέα δεξιότητα παρακολουθώντας κάποιο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Παραμένει ελκυστικό ακόμη και σήμερα μετά από 5 χρόνια, αλλά 

είναι προφανές ότι ειδικά για εκείνη την περίοδο, η συμμετοχή σε μία τέτοια διαδικασία 

ήταν κάτι που ελάχιστοι είχαν επιχειρήσει. Η ερευνήτρια παραθέτει σχετικά παραδείγματα 

από ολόκληρο τον κόσμο. Η ίδια παρατηρεί ότι η συμμετοχή σε μία εξ αποστάσεως 

εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί ισχυρό κίνητρο από μόνη της.  Όπως αναφέρεται από την 

ίδια αυτό ίσως να οφείλεται στην ευελιξία του τρόπου με τον οποίο μπορεί κανείς να μάθει 

μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ίσως ωστόσο, να εξηγείται από το γεγονός ότι ακόμη και 

σήμερα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί μία νέα τύπου τάση, η οποία ασκεί τόσο 

μεγάλη έλξη στο σύγχρονο μέσο παγκόσμιο πολίτη ο οποίος αντιλαμβάνεται τη συμμετοχή 

του σε τέτοιες διαδικασίες ως κάτι που του προσδίδει κοινωνική αναγνωρισιμότητα (social 

currency).  

Τρόπος και Διαδικασία Χρήσης του Εργαλείου 

Η όλη κατεύθυνση και έλεγχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας φαίνεται ότι βάρυνε τον 

εκπαιδευτή του συγκεκριμένου προγράμματος. Ο εκπαιδευτής τροφοδοτούσε τον «Τοίχο» 
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της ομάδας με υλικό γύρω από τη χρήση του Matlab, το οποίο οι εκπαιδευόμενοι καλούνταν 

να εξετάσουν και να μελετήσουν στον προσωπικό τους χρόνο και με ρυθμό που οι ίδιοι 

αποφάσιζαν. Ουσιαστικά, ο τοίχος μίας ομάδας στο facebook απεικονίζει μία ροή δεδομένων 

και ενημερώσεων που καταθέτουν οι χρήστες. Ως ενημέρωση μπορεί να προσθέσει κάποιος 

ένα κείμενο, μία εικόνα, κάποιο βίντεο ή κάποιο αρχείο. Στις κλειστές ομάδες (σε αντίθεση 

με τις ανοικτές) το υλικό αυτό είναι ορατό μόνο από τα μέλη της ομάδας. Όπως αναφέρει η 

ερευνήτρια στη συνέντευξή της, αυτό που της έκανε μεγάλη εντύπωση κατά την πορεία της 

όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας ήταν η αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευομένων η 

οποία στόχευε στην αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελλών (εκπαιδευομένων) της ομάδας.  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από την ίδια, λόγω των εκπαιδευτικών και 

επαγγελματικών της υποχρεώσεων από κάποια στιγμή και έπειτα δεν είχε το χρόνο να 

απαντήσει σε κάθε νέο θέμα που προέκυπτε στον τοίχο της ομάδας υπό τη μορφή διάφορων 

ερωτήσεων και σχολίων τα οποία επιζητούσαν μία απάντηση. Προς μεγάλη της έκπληξη  

διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε ανάγκη να απαντήσει σε όλα τα νέα ερωτήματα και θέματα που 

προέκυπταν λόγω του ότι είχαν ήδη απαντηθεί από άλλους συμμετέχοντες. Όπως αναφέρει 

η ερευνήτρια στη συνέντευξή της, η όλη διαδικασία κράτησε 5 εβδομάδες, κατά τη διάρκεια 

των οποίων δεν υπήρχε κάποιο αυστηρό πρόγραμμα που αφορούσε την προσθήκη νέου 

υλικού ή την παράδοση κάποιας εργασίας από τους συμμετέχοντες. Όπως υποστηρίχθηκε 

από την ίδια, υπήρχε μία συνεχής ροή ενημερώσεων τόσο από την ίδια όσο και από τους 

εκπαιδευόμενους η οποία οριζόταν σχεδόν μόνη της από τον τρόπο και το ρυθμό με τον 

οποίο μπορούσαν οι συμμετέχοντες να αφομοιώσουν τη νέα γνώση. Αυτό εξηγείται και από 

το γεγονός ότι επρόκειτο για μία ασύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία υπήρχε 

πολύ μεγάλη ελευθερία για το πώς μπορούσε να συμμετάσχει και να μάθει μέσα από αυτή ο 

εκπαιδευόμενος. Σχετικά με το απόρρητο των συμμετεχόντων η ερευνήτρια δήλωσε ότι το 

ίδιο το facebook προσφέρει αρκετά αυξημένες ρυθμίσεις και επιλογές για την προστασία του 

κάθε ατόμου κατά τη χρήση του εργαλείου αυτού. Ωστόσο, υπήρξε και πρόβλεψη για το 

απόρρητο και τη μετέπειτα χρήση των ερευνητικών δεδομένων που προέκυψαν από τη 

διαδικασία. Συγκεκριμένα, στους διαλόγους που καταγράφηκαν υπήρξε φροντίδα ώστε να 

επισκιαστούν ή να σβηστούν προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων, όπως όνομα ή εικόνα 

προφίλ. Επίσης, οι ίδιοι οι συμμετέχοντες είχαν ενημερωθεί ότι η συμμετοχή τους θα 

παραμείνει ανώνυμη, κάτι το οποίο τηρήθηκε σε απόλυτο βαθμό.    

Αλληλεπίδραση κατά τη Χρήση του Εργαλείου 

Οι εκπαιδευόμενοι για κάθε απορία που είχαν σχετικά με το διανεμόμενο υλικό από τον 

εκπαιδευτή μπορούσαν να καταθέσουν ερωτήσεις ή παρατηρήσεις στον τοίχο της ομάδας. 

Στα ερωτήματα αυτά μπορούσε να απαντήσει αργότερα ο εκπαιδευτής ή και κάποιο άλλο 

από τα μέλη της ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο υπήρξε κάποιου είδους αλληλεπίδραση 

μεταξύ των μελών της ομάδας, αφού μπορούσαν να συνομιλήσουν μεταξύ τους, να 

σχολιάσουν θέσεις και γενικά να συμβάλλουν ενεργά στην όλη διαδικασία. Εφόσον οι 

χρήστες ήταν συνδεδεμένοι στο facebook, είχαν άμεση ενημέρωση για οποιαδήποτε 

ενέργεια κάποιου μέλους της ομάδας η οποία σχετιζόταν με την ομάδα αυτή, όπως η 

κατάθεση ενός νέου σχολίου ή ερωτήματος. Αυτό ήταν δυνατό μέσα από το σύστημα 

ενημερώσεων που διαθέτει το facebook, το οποίο και ειδοποιεί (εφόσον δεν 

απενεργοποιηθεί η εν λόγω λειτουργία) τους χρήστες για την ενέργεια ή τις ενέργειες 

κάποιου μέλους της ομάδας. Ωστόσο, όπως αναφέρει η συνεντευξιαζόμενη, δεν υπήρχε ο 

ίδιος βαθμός αλληλεπίδρασης από όλους τους συμμετέχοντες. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς 

(περίπου 20 άτομα) συμμετείχαν διαρκώς και ενεργά απαντώντας σε κάθε ενημέρωση, 
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σχόλιο, παρατήρηση κ.α. Το υπόλοιπο μισό των συμμετεχόντων φαίνεται ωστόσο ότι 

παρέμενε σιωπηλό και απρόθυμο να λάβει μέρος στη συζήτηση. Η ίδια η εκπαιδεύτρια 

σεβόμενη την ελευθερία την όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και γενικά τη φύση της 

ενήλικης εκπαίδευσης δεν επιχείρησε κάποια προσπάθεια παρατήρησης στους μη ενεργούς 

εκπαιδευομένους με σκοπό την υποκίνησή τους.  

Αξιολόγηση και Αποτελέσματα της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας 

Στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι εκπαιδευόμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις που σχετίζονταν με την αποτελεσματικότητα του εργαλείου αυτού στον τομέα της 

εκπαίδευσης. Επίσης, αξιολόγησαν το κατά πόσο θεώρησαν αποτελεσματική τη 

συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και τη συμβολή του εκπαιδευτή. Υπήρξαν και 

άλλες επιμέρους ερωτήσεις οι οποίες αφορούσαν το λόγο χρήσης του facebook από τους 

συμμετέχοντες (π.χ. ψυχαγωγικό, επικοινωνιακό κ.α.), όπως επίσης και για την αξία του 

τρόπου με τον οποίο τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας συνέβαλαν προς όφελος του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. Σε γενικές γραμμές οι εκπαιδευόμενοι στο σύνολό τους 

αξιολόγησαν θετικά κάθε επιμέρους θέμα της όλης διαδικασίας.  Η ίδια η ερευνήτρια στα 

πλαίσια της συνέντευξής της δήλωσε ότι η βοήθεια του facebook ήταν σημαντική, αν και δεν 

έμεινε απόλυτα ικανοποιημένη. Υποστηρίχθηκε από την ίδιας ότι ως εφαρμογή με 

προοπτικές εκπαιδευτικής χρήσης διαθέτει κάποιες λειτουργίες LMS (Learning Management 

System), αλλά και πάλι είναι αρκετά ελλιπείς. Ένα ακόμη αρνητικό που παρατηρήθηκε από 

την ίδια είναι το γεγονός ότι αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο συνεχώς αλλάζει, ενώ 

παράλληλα φαίνεται ότι γίνεται όλο και μεγαλύτερος ο έλεγχος από το ίδιο το εργαλείο του 

τρόπου με τον οποίο τα άτομα μπορούν να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, 

αναφέρεται στη λειτουργία newsroom η οποία πλέον δεν υπάρχει, αν και εξυπηρετείται με 

άλλες νέες λειτουργίες σε κάποιο βαθμό και η οποία επέτρεπε την ομαδική επικοινωνία 

ολόκληρης της ομάδας. Ωστόσο, αυτή η λειτουργία δε χρησιμοποιήθηκε λόγω του ότι το 

facebook επέτρεπε τη χρήση της έως και 3 φορές, ενώ η διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας θα απαιτούσε 5 σε περίπτωση που αξιοποιούνταν αυτή η δυνατότητα. Πέρα 

από τα όποια προβλήματα και δυσκολίες, η ερευνήτρια έμεινε ευχαριστημένη από το όλο 

εγχείρημα. 

Πίνακας xiv - Συνέντευξη 1 - Ορθότητα Επιλογής Εργαλείου 
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7.2 – Wikis 
Το Εργαλείο 

Το wikispaces ως κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε από το πανεπιστήμιο 

Πατρών, όπως περιγράφεται σε δημοσίευση των Tselios, Altanopoulou & Katsanos, (2011) . 

Το wikispaces είναι ένα λογισμικό κοινωνικής δικτύωσης το οποίο πλέον (2015) λειτουργεί 

και ως ένα σύστημα LMS (Learning Management System), αν και παλαιότερα κυρίως 

εξυπηρετούσε την κατασκευή ιστοσελίδων τύπου wiki (Sulisworo, 2012) . Η διαφορά αυτών 

των σελίδων έγκειται στο γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι χρήστες (και όχι οι απλοί επισκέπτες 

συνήθως) μπορούν να επέμβουν στο περιεχόμενο της σελίδας προσθέτοντας νέες 

πληροφορίες ή μέσω της επεξεργασίας παλαιότερων. Πλέον η προσφερόμενη υπηρεσία 

αυτού του λογισμικού η οποία αφορά την εκπαιδευτική χρήση και εφαρμογή του έχει 

τροποποιηθεί προσφέροντας έναν τοίχο στο οποίο ο εκπαιδευτής ή οι εκπαιδευόμενοι 

μπορούν να προσθέσουν κάποιο αρχείο, να ξεκινήσουν μία συζήτηση πάνω σε κάποιο θέμα, 

να ξεκινήσουν κάποιο project (περιγραφή και ημερομηνίες έναρξης και λήξης), κάποια 

εκδήλωση (περιγραφή, ημερομηνία, τόπος) και να δημιουργήσουν νέες σελίδες (καρτέλες). 

Όλα αυτά φυσικά, με εκπαιδευτικό προσανατολισμό, όπως ορίζει και το ίδιο το λογισμικό 

(“Wikispaces Classroom,” 2015) .  

Όπως αναφέρει η ερευνήτρια σε συνέντευξη που έδωσε για τους σκοπούς της παρούσας 

εργασίας πλέον το wikispaces έχει χωρίσει τις υπηρεσίες του σε δύο κεντρικές κατηγορίες, 

κάτι το οποίο δεν ίσχυε στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, η πρώτη κατηγορία αφορά τη χρήση 

του εργαλείου αυτού ως συστήματος LMS όπως ήδη περιγράφτηκε παραπάνω, ενώ στη 

δεύτερη περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο συνεργατικής δημιουργίας μίας 

σελίδας. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εν λόγω εργαλείο αφορά τη δεύτερη 

περίπτωση και όχι ως σύστημα LMS. Αυτό σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν το 

wikispaces για να κατασκευάσουν μία δική τους ιστοσελίδα, το περιεχόμενο της οποίας 

οριζόταν από τους οργανωτές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όπως αναφέρεται από την 

ίδια την ερευνήτρια ο λόγος που χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο λογισμικό και όχι κάποιο 

παρεμφερές, όπως το blogger ή το wordpress είναι το γεγονός ότι ενισχύει σε μεγαλύτερο 

βαθμό την ομαδική εργασία πάνω στην δόμηση και εν τέλει τη δημοσίευση και διαχείριση 

της σελίδας.  

Οι συμμετέχοντες σε κάποιο wiki όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από την 

συνεντευξιαζόμενη, αναθέτουν και μοιράζονται αρμοδιότητες μεταξύ τους, μπορούν να 

προσθέσουν υλικό, να επεξεργαστούν ήδη υπάρχων υλικό ή ακόμη και να διαγράψουν κάτι 

που έχει προστεθεί από άλλο χρήστη. Επίσης, ένας σημαντικός λόγος της επιλογής του κατά 

την ίδια, είναι ότι το wikispaces ήταν ένα από τα πρώτα εργαλεία του web 2.0 τα οποία 

επέτρεπαν σε μία ομάδα ατόμων να εργαστούν, χωρίς να απαιτείται η γνώση 

προγραμματισμού ή άλλες σχετικών δεξιοτήτων για τη δημιουργία μίας σελίδας. Στο σημείο 

αυτό θα πρέπει να προστεθεί ότι η συνεντευξιαζόμενη έχει ασχοληθεί επισταμένα με το εν 

λόγω εργαλείο μέσω πολλών επιστημονικών δημοσιεύσεων και άλλων ερευνητικών 

προσπαθειών. Μάλιστα αυτή τη στιγμή, όπως δηλώνει η ίδια πραγματοποιεί το διδακτορικό 

της, κύριος πυρήνας του οποίου είναι η εκπαιδευτική χρήση των wikis. Αναφέρει ότι 

εμφανίζει για την ίδια σημαντικό ενδιαφέρον το πώς συνεχίζει να εξελίσσεται και πως θα 

εξελιχθεί στο μέλλον το εργαλείο αυτό ως προς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συμβάλει 

στην εκπαίδευση. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο διαχωρισμός των υπηρεσιών του σε 
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«καθαρά εκπαιδευτικούς» και «για όλους τους υπόλοιπους σκοπούς», όπως μπορεί κανείς 

να διαπιστώσει στην κύρια σελίδα του (“Wikispaces,” 2015)  μαρτυρά πράγματι ότι το εν 

λόγω εργαλείο φαίνεται να τροποποιείται με τρόπο τέτοιο που αποκτά όλο και μεγαλύτερο 

εκπαιδευτικό ενδιαφέρον.  

Το Αντικείμενο Εκπαίδευσης 

Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιήθηκε για στη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στην 

Επιστήμη του Ιστού». Το συγκεκριμένο μάθημα είναι μάθημα επιλογής του δευτέρου 

εξαμήνου στο τμήμα «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία» 

του Πανεπιστημίου Πατρών. Η επιλογή του μαθήματος αυτού για την εφαρμογή της 

διδασκαλίας μέσω wikispaces έγινε σύμφωνα με τους ερευνητές λόγω του ότι τόσο η 

θεματική του μαθήματος, όσο και το χρησιμοποιούμενο εργαλείο είχαν σημαντική συνάφεια 

μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται κατά τους ίδιους ένα γόνιμο έδαφος για 

κριτική σκέψη, ανταλλαγή επιχειρημάτων και πρακτικής προσέγγισης του διδασκόμενου 

αντικειμένου. Η ερευνήτρια στη συνέντευξή της αναφέρει ότι για τους σκοπούς του 

ακαδημαϊκού μαθήματος απαιτούνται συνολικά 12 εργαστήρια και η πραγματοποίηση 

κάποιων εργασιών. Η εκπαιδευτική διαδικασία που αφορούσε τα wikispaces θεωρήθηκε και 

αυτή ως εργαστηριακό μάθημα και συγκεκριμένα ως τα 2 από τα συνολικά 12 απαιτούμενα 

εργαστήρια. Στο πρώτο εργαστήριο έγινε μία εισαγωγή γενικής φύσης η οποία αφορούσε τη 

γενική χρήση και σκοπό ενός wiki, ενώ στο δεύτερο εργαστήριο οι εκπαιδευόμενοι είχαν την 

ευκαιρία να παρουσιάσουν τα wiki που είχαν υλοποιήσει στα πλαίσια του μαθήματος 

γενικότερα και ειδικά των εργαστηριακών υποχρεώσεών τους.  

Προετοιμασία της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας 

Πριν την έναρξη της διαδικασίας μοιράστηκε στους φοιτητές ένα ερωτηματολόγιο το οποίο 

αξιολογούσε το επίπεδο γνώσεων που είχαν πάνω στο θεματικό αντικείμενο. Το ίδιο 

ερωτηματολόγιο δόθηκε και στο τέλος της διαδικασίας με σκοπό να μετρηθεί το ποσοστό 

της εκπαιδευτικής επιτυχίας του εγχειρήματος. Οι εκπαιδευόμενοι δε γνώριζαν ότι πρόκειται 

να συμπληρώσουν κάποιο ερωτηματολόγιο τόσο στην πρώτη φάση της απάντησής του όσο 

και στη δεύτερη. Η διαδικασία ξεκίνησε με μία εισαγωγή πάνω στις βασικές λειτουργίες των 

wikis η οποία αφορούσε τους μαθητές που θα συμμετείχαν στο μάθημα. Στη συνέχεια, 

ανατέθηκε στους εκπαιδευόμενους μία «υποχρεωτική» εργασία, τα κύρια χαρακτηριστικά 

της οποίας περιγράφηκαν από τους εκπαιδευτές μέσω της χρήσης ενός wiki. Όπως 

αναφέρεται από την ερευνήτρια στη συνέντευξή της, το συγκεκριμένο wiki αποτελούνταν 

από τέσσερις καρτέλες κάθε μία από τις οποίες περιέγραφε μία συγκεκριμένη θεματική 

ενότητα. Η πρώτη αφορούσε την «αξιολόγηση», η δεύτερη την «ευχρηστία», η τρίτη τις 

«παραμέτρους ευχρηστίας» και η τέταρτη τη «διεπιφάνεια χρήσης». Για κάθε μία από αυτές 

τις τέσσερις ενότητες υπήρχαν ερωτήσεις τι οποίες έπρεπε να απαντηθούν από τους 

φοιτητές μέσω τη δημιουργίας ενός wiki και χρησιμοποιώντας την εφαρμογή wikispaces. 

Τέλος, οι φοιτητές χωρίστηκαν σε ομάδες της δικής τους επιλογής με σκοπό την 

αποπεράτωση της ανατιθέμενης εργασίας. Κάθε μέλος της ομάδας είχε ένα διαφορετικό 

ρόλο, όπως τη συλλογή υλικού, το συντονισμό, την επεξεργασία του υλικού, την πιστοποίηση 

της εγκυρότητας των πηγών και του περιεχομένου. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως 

από την ίδια την ερευνήτρια, η χρήση του wikispaces είχε εργαστηριακό χαρακτήρα το οποίο 

σημαίνει ότι ήταν απαραίτητη η συμμετοχή των φοιτητών για να ολοκληρώσουν με επιτυχία 

την παρακολούθηση του μαθήματος και να πάρουν προβιβάσιμο βαθμό. Αυτό μπορεί να 

θεωρηθεί και ως ένα αρκετά ισχυρό και αποτελεσματικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους στην 

όλη διαδικασία. 
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Τρόπος και Διαδικασία Χρήσης του Εργαλείου 

Οι υπηρεσίες του wikispaces χρησιμοποιήθηκαν τόσο για το συντονισμό όλων των ομάδων 

από τον εκπαιδευτή, όσο και από κάθε ομάδα ξεχωριστά για τη δημιουργία ενός wiki 

σύμφωνα με τις οδηγίες της υποχρεωτικής εργασίας που ανατέθηκε στους φοιτητές. Στην 

πρώτη περίπτωση οι εκπαιδευτές χρησιμοποίησαν ένα wiki για να αναρτούν πληροφορίες 

και οδηγίες σχετικά με την εργασία, όπως επίσης και ανακοινώσεις σχετικά με την 

ημερομηνία παράδοσης, παρουσίασης και άλλα σημαντικά θέματα. Στη δεύτερη περίπτωση 

οι εκπαιδευόμενοι δημιούργησαν ουσιαστικά μία σελίδα η οποία απαντούσε στις ερωτήσεις 

των εκπαιδευτών. Ουσιαστικά η κάθε μία από τις συμμετέχουσες ομάδες καλούνταν να 

δημιουργήσει ένα wiki με το ίδιο περιεχόμενο, αν και όπως αναφέρει η συνεντευξιαζόμενη 

το τελικό αποτέλεσμα απέδειξε ότι τα wiki που προέκυψαν διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους. 

Τα μέλη της κάθε ομάδας μπορούσαν να εργαστούν από απόσταση, ενώ η αρχική 

παρουσίαση, η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και οι τελικές παρουσιάσεις του 

ολοκληρωμένου έργου κάθε ομάδας πραγματοποιήθηκαν σε μία δια ζώσης συνάντηση στο 

εργαστήριο πληροφορικής του τμήματος. Η ερευνήτρια ανέφερε ότι δε παρατηρήθηκαν 

σημαντικά προβλήματα κατά τη χρήση της εφαρμογής. Υπήρξε μονάχα η ανάγκη για 

διευθέτηση επιμέρους τεχνικών ζητημάτων, όπως η εξασφάλιση ότι όλοι οι συμμετέχοντες 

είχαν λάβει την πρόσκληση συμμετοχής τους για επεξεργασία και χρήση του wiki. Για 

παράδειγμα, αν κάποιος φοιτητής δεν είχε λάβει το σχετικό mail δε μπορούσε να έχει 

πρόσβαση στην πλατφόρμα και να συμμετάσχει στη διαδικασία δόμησης και επεξεργασίας 

του wiki της ομάδας του. Ωστόσο, όπως παραθέτει η ίδια αυτά τα προβλήματα 

ξεπεράστηκαν γρήγορα χωρίς να δημιουργήσουν κάποιο σημαντικά πρόβλημα.  

Αλληλεπίδραση κατά τη Χρήση του Εργαλείου 

 Όπως αναφέρεται από την ερευνήτρια στη συνέντευξή της, οι συμμετέχοντες είχαν τη 

δυνατότητα να επικοινωνήσουν μεταξύ τους μέσω της ίδιας της πλατφόρμα 

χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Menu Discussion», όπου μπορούσαν να έρθουν σε επαφή 

και να ανταλλάξουν ιδέες, πληροφορίες και προτάσεις ελεύθερα. Όπως η ίδια αναφέρει, 

πλέον υπάρχει και η δυνατότητα της προσθήκης σχολίων από τους χρήστες πάνω στο ίδιο το 

σώμα της σελίδας, κάτι για το οποίο δεν ήταν δυνατό να γίνει στην έκδοση του τότε 

λογισμικού. Η ερευνήτρια αναφέρει ότι σε αντίθεση με άλλες εφαρμογές συνεργατικής 

υλοποίησης ενός έργου, όπως το google docs, οι εκπαιδευόμενοι δεν είχαν τη δυνατότητα να 

επεξεργαστούν ταυτόχρονα την ίδια σελίδα. Για παράδειγμα, όταν κάποιο χρήστης 

πραγματοποιούσε αλλαγές σε κάποια από τις σελίδες του wiki, ένας δεύτερος χρήστης δε 

μπορούσε να πραγματοποιήσει επίσης αλλαγές. Ωστόσο, είχε τη δυνατότητα να 

τροποποιήσει κάποια διαφορετική σελίδα. Σχετικά με τα ζητήματα προσωπικού απορρήτου 

των συμμετεχόντων η ερευνήτρια αναφέρει ότι δεν υπήρξε ανάγκη για λήψη σχετικών 

μέτρων ασφαλείας διότι η προβολή του wiki ήταν δυνατή μόνο στα ίδια τα άτομα τα οποία 

είχαν πρόσβαση σε αυτό. Κατά συνέπεια κανένας τρίτος δεν μπορούσε να δει ούτε το 

περιεχόμενο τη συγκεκριμένης σελίδας, αλλά ούτε και τα άτομα τα οποία συμμετείχαν σε 

αυτό. Επιπροσθέτως τα άτομα δε συμμετείχαν στη συγγραφή του wiki με τα πραγματικά 

τους ονόματα, αλλά με κωδικοποιημένα nicknames τα οποία αντιπροσώπευαν το Φοιτητικό 

Αριθμό Μητρώου του κάθε συμμετέχοντα. Αυτό εξυπηρετούσε στο να είναι σε θέση οι 

καθηγητές του μαθήματος, αλλά και οι ερευνητές να μπορούν να αξιολογήσουν τη συμβολή 

του κάθε εκπαιδευόμενου στη διαδικασία, αλλά και στο ακαδημαϊκό μάθημα γενικότερα.  

Αξιολόγηση και Αποτελέσματα της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας 
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Από το όλο εγχείρημα φαίνεται ότι οι εκπαιδευόμενοι ωφελήθηκαν σημαντικά στην 

απόκτηση νέων γνώσεων μιας και στο ερωτηματολόγιο ελέγχου των γνώσεων και δεξιοτήτων 

που αποκτήθηκαν, οι φοιτητές παρουσίασαν 54 % ποσοστό επιτυχίας σε αντίθεση με το 35,2 

% της πρώτης φάσης της αξιολόγησης. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η αξιολόγηση 

αυτή αφορούσε τις γνώσεις των φοιτητών πάνω στη θεματική του διδασκόμενου μαθήματος 

(Εισαγωγή στην Επιστήμη του Ιστού). Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι εξέφρασαν θετική στάση ως 

προς τη χρήση των wikis ως κύρια εκπαιδευτικά εργαλεία σε μία εκπαιδευτική διαδικασία. 

Μάλιστα, υποστηρίχθηκε από τους ίδιους ότι η χρήση του λογισμικού αυτού τους βοήθησε 

να αποκτήσουν δεξιότητες σύνταξης, ομαδοσυνεργατικές δεξιότητες όπως επίσης και 

δεξιότητες προσωπικής οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου. 

Πίνακας xv - Συνέντευξη 2 - Ορθότητα Επιλογής Εργαλείου 
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7.3 – Twitter – Πανεπιστήμιο Πατρών 
Το Εργαλείο 

Σε δημοσίευση των Λούτου, Σ., Τσέλιος, Ν., & Αλτανοπούλου, Π. (2015), γίνεται αναφορά στη 

χρήση του twitter ως εκπαιδευτικού εργαλείου. Στην εν λόγω εκπαιδευτική διαδικασία 

εκπαιδευόμενοι ήταν φοιτητές του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής 

στην Προσχολική Ηλικία, του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ηλικία των ατόμων που συμμετείχαν 

κυμαινόταν από 18 έως 34 ετών. Από το σύνολο των εκπαιδευομένων αναφέρεται ότι πριν 

την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας μόνο ένας από τους φοιτητές διέθετε 

λογαριασμού στο twitter. Όπως αναφέρει η ερευνήτρια σε συνέντευξη που έδωσε η εν λόγω 

προσπάθεια χρήσης του εργαλείου αυτού για εκπαιδευτικού σκοπούς έγινε στο πλαίσιο της 

σχετικής πτυχιακής εργασίας η οποία πραγματοποιήθηκε από την ίδια και η οποία εξέταζε τη 

συμβολή του μέσου αυτού στην ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών. Όπως συμπληρώνει, ο 

λόγος που χρησιμοποιήθηκε το twitter και όχι μία δεύτερη εναλλακτική λύση ήταν το 

γεγονός ότι παρατηρήθηκε ένα κενό στη βιβλιογραφία σχετικά με τη χρήση του 

συγκεκριμένου λογισμικού κοινωνικής δικτύωσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επομένως, 

θεωρήθηκε ότι αποτελεί πρόσφορο έδαφος για περισσότερη μελέτη και εφαρμοσμένη 

έρευνα. 

Το Αντικείμενο Εκπαίδευσης 

Το αντικείμενο της εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε σε συνδυασμό με τη χρήση του 

twitter αφορούσε τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης του διαδικτύου. 

Συγκεκριμένα, επρόκειτο για ένα προπτυχιακό μάθημα επιλογής β’ εξαμήνου. Το 

περιεχόμενο του μαθήματος αφορούσε λογισμικά και εφαρμογές του web και του web 2.0, 

αλλά και γενικότερα θεωρητικά θέματα, όπως η αξία της ευρετικής αξιολόγησης. Αυτό 
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σημαίνει ότι το twitter χρησιμοποιήθηκε ως εκπαιδευτικό εργαλείο ενίσχυσης της όλης 

διαδικασίας και όχι απλά ως παράδειγμα της εφαρμογής της τεχνολογίας web 2.0. 

Προετοιμασία της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας 

Πριν της έναρξη της εκπαιδευτική διαδικασίας, οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα 

ερωτηματολόγιο - τεστ, το οποίο αφορούσε κυρίως την αυτοαποτελεσματικότητα της χρήσης 

του διαδικτύου. Το ίδιο ερωτηματολόγιο απάντησαν οι εκπαιδευόμενοι και μετά το πέρας 

της διαδικασίας. Αυτό είχε ως σκοπό να γίνει μία σύγκριση μεταξύ των δύο και να εξαγχθούν 

συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα και την αξία της παρέμβασης. Συνολικά το 

ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 46 ερωτήσεις οι 5 από τις οποίες ήταν ερωτήσεις 

δημογραφικού τύπου, οι 19 αφορούσαν την χρήση του διαδικτύου, ενώ οι υπόλοιπες 

ερωτήσεις αφορούσαν ερωτήσεις γενικού περιεχομένου σχετικά με την εμπλοκή των 

φοιτητών σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες. Όπως αναφέρει η ερευνήτρια σε συνέντευξη που 

έδωσε για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, στην αρχή υπήρξε κάποιος δισταγμός από 

τη μεριά των φοιτητών σχετικά με τη χρήση του εργαλείου. Όπως εξηγεί η ίδια αυτό μάλλον 

οφείλεται στο ότι από το σύνολο των φοιτητών υπήρχε μόνο ένας ο οποίος διέθετε 

λογαριασμό στο twitter και ήταν εξοικειωμένος με τη χρήση του, ενώ για τους υπόλοιπους η 

διαδικασία αυτή φάνταζε δύσκολη. Ωστόσο, όπως παρατηρήθηκε μετά από τη χρήση του 

εργαλείου, οι φοιτητές όχι μόνο το χρησιμοποίησαν πρόθυμα στα πλαίσια και για τους 

σκοπούς του μαθήματος, αλλά και για προσωπική τους χρήση συνειδητοποιώντας τις 

δυνατότητες και τα πλεονεκτήματά του στην αναζήτηση νέων πληροφοριών, στην 

επικοινωνία, αλλά και στη κοινή διαμοίραση εικόνων, βίντεο, ιδεών κ.α.  

Τρόπος και Διαδικασία Χρήσης του Εργαλείου 

Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το twitter στην εκπαιδευτική διαδικασία στηριζόταν 

κυρίως στην απάντηση ερωτήσεων που έθετε ο εκπαιδευτής. Υπήρξαν συνολικά τέσσερις 

ερωτήσεις, κάθε μία εκ των οποίων γινόταν ανά μία εβδομάδα. Κάθε εκπαιδευόμενος 

μπορούσε να απαντήσει στην ερώτηση αυτή με έως και δύο απαντήσεις. Όπως έχουν 

αναφέρει και σε προηγούμενο σημείο οι απαντήσεις αυτές, όπως και οι ερωτήσεις έχουν το 

μέγιστο μέγεθος των 140 χαρακτήρων (tweet). Τόσο οι ερωτήσεις, όσο και οι απαντήσεις 

περιλάμβαναν μέσα τους το hashtag #websci (η χρήση του hashtag έχει αναλυθεί στην 

ενότητα 5.4.1). Επίσης, οι μαθητές είχαν την υποχρέωση να σχολιάσουν τις απαντήσεις 

τουλάχιστον δύο συμφοιτητών τους. Τέλος, μέχρι το τέλος του εξαμήνου έπρεπε να 

διατυπώσουν τουλάχιστον δύο απορίες σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος. Ως 

κίνητρο για την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων δόθηκε από τον καθηγητή του 

μαθήματος η ενίσχυση της τελικής βαθμολογίας του μαθήματος για τους πιο ενεργούς 

φοιτητές. Η συνεντευξιαζόμενη αναφέρει ότι καθ όλη τη διάρκεια της χρήσης του εργαλείου 

δεν υπήρξε κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Αντίθετα, θεωρεί ότι η ένταξή του στην 

εκπαιδευτική διαδικασία ήταν απλή, εύκολη και γρήγορα εφαρμόσιμη. Αξίζει να αναφερθεί 

ότι κατά τα λεγόμενα της ερευνήτριας, η καταγραφή των δεδομένων χρήσης της εν λόγω 

πλατφόρμας έγινε από την ίδια την ερευνήτρια, χωρίς να υπάρχει κάποιο αυτόματο σύστημα 

καταγραφής και ταξινόμησης του υλικού που προέκυπτε. Αυτό είναι κάτι το οποίο εξηγεί 

επίσης τον περιορισμό στον αριθμό των tweets που κάθε εκπαιδευόμενος είχε τη 

δυνατότητα να καταθέσει. Δεδομένης της δυναμικής του μέσου, σε μία περίπτωση 

ελεύθερης απάντησης, η καταγραφή των δεδομένων θα ήταν σχεδόν αδύνατη λόγω του 

γραμμικού-χρονικού τρόπου με τον οποίο το twitter προβάλλει τις νέες δημοσιεύσεις. 

Αλληλεπίδραση κατά τη Χρήση του Εργαλείου 
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Οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιώντας το hashtag #websci μπορούσαν να βλέπουν άμεσα 

κάθε νέα ανάρτηση που γινόταν από τους συμφοιτητές τους ή από το καθηγητή και το 

βοηθητικό επιστημονικό προσωπικό. Επίσης, λάμβαναν άμεσες ενημερώσεις τόσο μέσω της 

ίδιας της πλατφόρμας όσο και στο προσωπικό τους mail κάθε φορά που κάποιος από τους 

συμφοιτητές τους σχολίαζε, δήλωνε ενδιαφέρον ή αναδημοσίευε κάποια απάντησή τους στο 

ερώτημα του καθηγητή ή κάποιο σχόλιό τους. Με αυτόν τον τρόπο, αν και δεν υπήρχε η 

δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας (πχ chat) υπήρξε μεγάλος βαθμός αλληλεπίδρασης. 

Βέβαια, οι εκπαιδευόμενοι μπορούσαν μέσω τη πλατφόρμας να ανταλλάξουν προσωπικά 

μηνύματα (με προϋποθέσεις), αλλά η δυνατότητα αυτή μοιάζει περισσότερο με τη 

λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείο και δεν έχει τα χαρακτηριστικά της άμεσης 

επικοινωνίας. Επίσης, η επικοινωνία με αυτόν τον τρόπο δε ήταν κάτι που προβλεπόταν στην 

όλη διαδικασία.  

Αξιολόγηση και Αποτελέσματα της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας 

Σύμφωνα με τους ερευνητές τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι φοιτητές που 

συμμετείχαν με τρόπο συστηματικό και συνεπή στις δραστηριότητες του twitter 

παρουσίασαν μεγαλύτερη απόδοση στο διδασκόμενο μάθημα. Επίσης, υποστηρίχθηκε ότι η 

χρήση του εργαλείου αυτού οδήγησε σε διαφοροποίηση του βαθμού της εμπλοκής των 

φοιτητών σε επιμέρους ακαδημαϊκές δραστηριότητες, αν και η εφαρμογή του 

πραγματοποιήθηκε μόνο σε τέσσερις εβδομάδες. Σύμφωνα με τους ίδιους παρατηρήθηκε 

μία σημαντική συσχέτιση μεταξύ της επιθυμίας για ένταξη του twitter στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και του μέσου όρου απόδοσης των φοιτητών. Συγκεκριμένα, οι μαθητές με 

μεγαλύτερο μέσο όρο εκδήλωναν μεγαλύτερη επιθυμία για την ένταξη του twitter στην 

εκπαιδευτική διαδικασία θεωρώντας ότι η χρήση του μπορεί να έχει θετικές εφαρμογές. 
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7.4 – Skype – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο,  Θεολογική Σχολή 
Το Εργαλείο 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα η Θεολογική Σχολή 

χρησιμοποιεί το Skype προκειμένου να οργανώσει τηλεδιασκέψεις. Η επιλογή του 

συγκεκριμένου εργαλείου εξηγείται σύμφωνα με τον συνεντευξιαζόμενο λόγω του ότι είναι 

λογισμικό που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Έτσι λοιπόν η χρήση του από το εν λόγω 

Πανεπιστήμιο ξεκίνησε όταν ήδη ακόμη δεν υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις και από τότε 

συνεχίζεται και χρησιμοποιείται λόγω της αποτελεσματικότητάς τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, 

συνήθως χρησιμοποιείται η επί πληρωμή έκδοση του λογισμικού η οποία επιτρέπει τη 

σύνδεση και την ομιλία μεταξύ περισσότερων του ενός υπολογιστών. 
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Το Αντικείμενο Εκπαίδευσης 

Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε κάποιο αντικείμενο εκπαίδευσης, αλλά συναντήσεις 

που αφορούν εκπαιδευτικά ζητήματα. Οι τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιούνται γίνονται 

με αφορμή διάφορες πρωτοβουλίες που προκύπτουν από τους καθηγητές του τμήματος ή 

καθηγητές άλλων πανεπιστημίων οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με κάποιο τρόπο με 

τους καθηγητές της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Οι πρωτοβουλίες 

αυτές ποικίλουν κάθε φορά ανάλογα με ζητήματα και θέματα που προκύπτουν τόσο σε 

επίπεδο σχετικό με τις λειτουργίες και τις δράσεις την ίδιας της σχολής, όσο και με άλλες 

δράσεις άλλων οργανισμών. Μερικά παραδείγματα αυτών των δράσεων είναι διάφορα 

προγράμματα τα οποία οργανώνονται από Ευρωπαϊκούς Φορείς, αλλά και δράσεις άλλων 

οργανισμών και φορέων που σχετίζονται με το πεδίο της επιστήμης της Θεολογίας. Μερικές 

συνεργασίες οι οποίες έχουν εξυπηρετηθεί μέσω της τηλεδιάσκεψης με το Skype είναι 

μεταξύ του University of Grants – Sri Lanka (“UNIVERSITY GRANTS COMMISSION,” 2015), του 

Joensuu University (“University of Eastern Filand,” 2015), του Holly Cross University (“College 

of the Holy Cross,” 2015), του University of Sibiu (“ULBS ,” 2015), του University of Ballamand 

– Λίβανος (“UOB Home,” 2015) και του Πανεπιστημίου «Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης» στην 

Κινσάσα του Κονγκό (Καζαμία, 2014). 

Προετοιμασία της Συνδιάσκεψης 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως ή πρόσκληση για συμμετοχή σε μία εξ αποστάσεως 

συνεδρία ξεκινάει συνήθως με την πρωτοβουλία κάποιου καθηγητή της Θεολογικής Σχολής 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ο καθηγητής συνήθως έρχεται πρώτα σε επαφή με 

καθηγητές συναδέλφους του από τη Θεολογική Σχολή οι οποίοι συζητάνε μαζί σε κάποια 

πρώτη φάση τα σχετικά ζητήματα με τη νέα ιδέα που έχει προκύψεις, όπως επίσης και τον 

τρόπο με τον οποίο μπορεί να προσεγγιστεί η άλλη πλευρά – το συνεργαζόμενο 

πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια από κοινού, το εμπλεκόμενο ακαδημαϊκό προσωπικό, το οποίο 

αποφασίζει να συμμετάσχει στην ιδέα έρχεται σε επαφή με το άλλο πανεπιστήμιο συνήθως 

μέσω κάποιου αντιπροσώπου, το οποίο ορίζεται από την ίδια την ακαδημαϊκή ομάδα. Στη 

συνέχεια καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη της εξ αποστάσεως συνεδρίασης παίζει το 

προσωπικό της «Νησίδας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» της Θεολογικής Σχολής. Οι καθηγητές 

έρχονται σε επαφή με το εν λόγω προσωπικό και με βοήθειά του φροντίζουν για τις τεχνικές 

λεπτομέρειες που αφορούν τη σύνδεση με την άλλη πλευρά. Παράλληλα χάριν των 

εξειδικευμένων γνώσεων του προσωπικού εξασφαλίζεται ότι με τη βοήθειά του δε θα 

εμφανιστεί ή θα αντιμετωπιστεί όποιο πιθανό πρόβλημα ενδέχεται να προέκυπτε υπό την 

απουσία του. 

Τρόπος και Διαδικασία Χρήσης του Εργαλείου 

Ο πρακτικός τρόπος εφαρμογής της εν λόγω διαδικασίας μπορεί να ποικίλει κάθε φορά, 

ανάλογα με το τί εξυπηρετεί καλύτερα τους συμμετέχοντες στην όλη διαδικασία. Για 

παράδειγμα, ένα από τα μειονεκτήματα του Skype το οποίο αναφέρθηκε είναι ότι για την 

κοινή σύνδεση περισσοτέρων του ενός υπολογιστή μπορεί να χρειαστεί κάποια πρόσθετη 

οικονομική επιβάρυνση. Σε αυτή την περίπτωση η ακαδημαϊκή ομάδα μπορεί να 

συμφωνήσει να συγκεντρωθεί σε μία κοινή αίθουσα και να διεξάγουν ομαδικά την 

επικοινωνία με την άλλη πλευρά μέσω ενός κοινού υπολογιστή. Ωστόσο, όπως επίσης 

ειπώθηκε οι περισσότεροι καθηγητές χρησιμοποιούν ήδη την ειδική έκδοση του skype η 

οποία επιτρέπει την επαγγελματική χρήση του και τη διενέργεια τηλεδιασκέψεων με 

περισσότερες από δύο οθόνες. Σε αυτή την περίπτωση οι καθηγητές μπορούν να 
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συμμετέχουν στη συνδιάσκεψη ο καθένας από το γραφείο του ή από οποιοδήποτε άλλο 

χώρο επιθυμούν. Όπως αναφέρθηκε από τον συνεντευξιαζόμενο καθηγητή, οι συνεδριάσεις 

αυτού του τύπου συνήθως δεν ξεπερνούν τις 12-14 ώρες έως ούτε επιτευχθεί το 

αναμενόμενο αποτέλεσμα. Φυσικά, οι ώρες αυτές δεν είναι συνεχόμενες, αλλά χωρίζονται 

σε μέρες και χρονικά διαστήματα που εξυπηρετούν καλύτερα και τις δύο πλευρές των 

συνεργαζομένων προσώπων. Όπως αναφέρθηκε από τον συνεντευξιαζόμενο τα προβλήματα 

τα οποία εμφανίζονταν περισσότερο συχνά είχαν τεχνικής φύσης και κυρίως αφορούσαν 

προβλήματα με τη σύνδεση ή του ίδιου του λογισμικού, το οποίο κάποιες φορές σταματούσε 

να ανταποκρίνεται. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία και τη 

συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων. Αντίθετα, όπως υποστηρίχτηκε από τον ίδιο τον 

καθηγητή, μία εξ αποστάσεως συνεδρίαση κυλάει πολύ πιο ομαλά από ότι θα κυλούσε μία 

αντίστοιχη η οποία θα είχε πραγματοποιηθεί δια ζώσης. 

Αλληλεπίδραση κατά τη Χρήση του Εργαλείου 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, κύριο πλεονέκτημα του skype είναι η δυνατότητα 

άμεση μεταφοράς εικόνας και ήχου. Η ακαδημαϊκή ομάδα κατά τη διάρκεια της εξ 

αποστάσεως συνεδρίασης είχε τη δυνατότητα να βλέπει και να ακούει όλους του 

συμμετέχοντες. Η λειτουργία του Skype επιτρέπει την ταυτόχρονη μεταφορά ήχου και 

εικόνας από όλους τους υπολογιστές που συμμετέχουν στη διαδικασία. Ωστόσο, όπως 

ανέφερε ο καθηγητής στη συνέντευξή του, κατά την έναρξη της διαδικασίας ορίζεται κάποιο 

από τα δύο συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια ή Φορείς ως προεδρεύων. Την προεδρία του 

συνεδρίου αναλαμβάνει επίσης ένα συγκεκριμένο άτομο από το πανεπιστήμιο αυτό. Με 

αυτόν τον τρόπο το προεδρεύον άτομο εξυπηρετεί την ομαλότερη ροή του λόγω και της 

συζήτησης δίνοντας το λόγο ή ελέγχοντας τον προσανατολισμό και τους στόχους της 

συνάντησης. Πέρα από τη βασική χρήση του ήχου και της εικόνας αναφέρθηκε από τον 

συνεντευξιαζόμενο ότι γίνεται αξιοποίηση και χρήση από τους συμμετέχοντες καθηγητές και 

της λειτουργίας του chat. Μέσω αυτής της λειτουργίας οι καθηγητές μπορούν να 

ανταλλάξουν μεταξύ τους αρχεία διαφόρων τύπων και κυρίως εικόνες και αρχεία κειμένου. 

Ένα πρόβλημα που αναφέρθηκε είναι η δυσκολία μεταφοράς μεγάλων αρχείων. Συχνότερα 

παρατηρείται η δυσκολία αποστολής κάποιου βιβλίου, η ηλεκτρονική μορφή του οποίου έχει 

προκύψει από την ένωση πολλών σκαναρισμένων εικόνων λόγω του μεγέθους του. Για το 

λόγο αυτό πολλές φορές χρησιμοποιούνται άλλα λογισμικά που μπορούν να εξυπηρετήσουν 

καλύτερα το συγκεκριμένο σκοπό. Ένα παράδειγμα τέτοιου λογισμικού που αναφέρθηκε 

κατά τη συνέντευξη είναι το sendspace (“sendspace,” 2015). 

Αξιολόγηση και Αποτελέσματα της Διαδικασίας 

Κάνοντας μία αξιολόγηση της εκπαιδευτικής χρησιμότητας του εργαλείο ο 

συνεντευξιαζόμενος καθηγητής ανέφερε ότι ειδικά για την εξ αποστάσεως συνεδρίαση ή 

επικοινωνία του ακαδημαϊκού προσωπικού διαφορετικών πανεπιστημίων η αξία του είναι 

πολύ σημαντική και ο ρόλος του καθοριστικός. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο ίδιος για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς και για να έρθει σε επαφή με το εκεί ακαδημαϊκό προσωπικό 

χρειάστηκε να ταξιδέψει έως το Κονγκό. Για να πραγματοποιήσει αυτό το ταξίδι χρειάστηκε 

να κάνει πρώτα κάποιο εμβόλιο το οποίο του προκάλεσε πυρετό για ορισμένες μέρες. Έπειτα 

όπως αναφέρει και ο ίδιος χρειάστηκε να ξοδέψει μέρες ολόκληρες για έρθει σε επαφή με 

την άλλη πλευρά και να αντιμετωπίσει διάφορους κινδύνους. Ένα παρόμοια παράδειγμα το 

οποίο αναφέρθηκε από τον ίδιο είναι το ταξίδι του στο Λίβανο, το οποίο λόγω των 

τεταμένων πολιτικών καταστάσεων της περιοχής των έφερε αντιμέτωπο με σωρεία 

προβλημάτων και επικίνδυνων επεισοδίων. Αντίθετα, όπως αναφέρεται, με τη χρήση του 
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skype όλα αυτά τα επιμέρους ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν ή να αντιμετωπίσει κανείς 

λόγω της απόστασης εξανεμίζονται. Με τη χρήση του λογισμικού αυτού σημαντικά 

προβλήματα μεταξύ δύο απομακρυσμένων περιοχών όπως η διαφορά κλίματος, η δυσκολία 

κάλυψης της απόστασης ο χρόνος που απαιτείται για την κάλυψη της απόστασης οι 

διάφοροι κίνδυνοι του ταξιδιού, ανάλογα με το είδος του, παύουν να υφίστανται. 
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7.5 – Edmodo – Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης «Σύστημα», Θεσσαλονίκη 
Το Εργαλείο 

Το Edmodo χρησιμοποιήθηκε ως εκπαιδευτικό εργαλείο από το Φροντιστήριο Μέσης 

Εκπαίδευσης «Σύστημα» της Θεσσαλονίκης (Γεωργάκαινας, 2014). Ο λόγος για τον οποίο 

χρησιμοποιήθηκε το εν λόγω λογισμικό είναι η οικειότητα που παρουσιάζει το περιβάλλον 

του με αυτό του facebook. Λόγω του ότι οι περισσότεροι των μαθητών χρησιμοποιούσαν 

ήδη το facebook, θεωρήθηκε ότι η προσαρμογή τους στον τρόπο χρήσης και στις λειτουργίες 

του Edmodo θα ήταν πολύ πιο εύκολη σε σχέση με άλλες παρόμοιες λύσεις που υπάρχουν. Ο 

λόγος για τον οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε το facebook απευθείας είναι λόγω του ότι δεν 

προσφέρει το ίδιο εύρος εκπαιδευτικών δυνατοτήτων του Edmodo, του οποίου ο 

προσανατολισμός είναι καθαρά εκπαιδευτικός. Η χρήση του λογισμικού αυτού είχε κυρίως 

υποστηρικτικό χαρακτήρα, αφού ο κύριος εκπαιδευτικός άξονας των μαθημάτων 

πραγματοποιούνταν σε δια ζώσεις συναντήσεις στους χώρους του φροντιστηρίου 

«Σύστημα». Όπως αναφέρεται από τον ερευνητή, σε συνέντευξη που έδωσε για τις ανάγκες 

της παρούσας εργασίας, η πρόταση της χρήσης του εργαλείου αυτού έγινε από τον ίδιο, 

έχοντας τη ιδιότητα του κύριου εκπαιδευτική της εν λόγω εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όπως 

σημειώνει, η πρακτική αυτή δεν συνεχίστηκε να εφαρμόζεται από το φροντιστήριο 

«Σύστημα» σε άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του φορέα. Θεωρείται ότι αυτό 

οφείλεται στην μικρή ευελιξία που παρουσιάζουν τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης στην 

υιοθέτηση νέων πρακτικών και η αφοσίωση που δείχνουν στον περιορισμένο και σαφώς 

ορισμένο στόχο της επιτυχίας των εκπαιδευομένων στις σχολικές εξετάσεις.  

Το Αντικείμενο Εκπαίδευσης 

Το αντικείμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας αφορούσε το μάθημα της Φυσικής Θετικής 

Κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου. Ουσιαστικά, αποτελούσε μία πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία 

                                                             
1 Το skype αν και στην κανονική του έκδοση έκδοση υποστηρίζει τη μάθηση σε δυάδες, με την 
premium έκδοση λειτουργεί ως εργαλείο τηλεδιάσκεψης όπως το webex ή το adobe connect. 
Ωστόσο, δεν έχει εξελιχθεί ακόμη αρκετά ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας ομάδας εργασίας, 
όπως η διαμοίραση μεγάλων αρχείων σε σύντομο χρόνο και με μεθοδικό τρόπο.  
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η οποία σκοπό της είχε την προετοιμασία των μαθητών για την τελική εξέταση του 

μαθήματος αυτού στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Για το σκοπό αυτό μέσω του Edmodo 

δημιουργήθηκε η «Ψηφιακή Τάξη», η οποίο εξυπηρετούσε τόσο την καλύτερη κατανόηση 

των διδασκομένων εννοιών μέσω της προβολής πρακτικών παραδειγμάτων, όσο και την 

ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτή. Ακόμη, στόχος 

της εκπαιδευτικής χρήσης του εν λόγω λογισμικού ήταν η εξοικείωση των εκπαιδευομένων 

με το εργαλείο καθώς θεωρήθηκε ότι η δεξιότητα χρήσης του θα μπορούσε να τους φανεί 

χρήσιμη για την ακαδημαϊκή πορεία που επρόκειτο να ακολουθήσουν στην συνέχεια. Στη 

συνέντευξή του ο ερευνητής αναφέρει ότι η χρήση του λογισμικού παρουσιάστηκε αρχικά 

ως προαιρετική στους εκπαιδευομένους λόγω του ότι δε θεωρείται ως καλή πρακτική η 

υποχρεωτική χρήση ενός εργαλείου το οποίο έχει υποστηρικτικό εκπαιδευτικό χαρακτήρα. 

Ωστόσο, οι λειτουργικές και πρακτικές λύσεις του εργαλείου μετέτρεψαν τη χρήση του σε 

αναγκαία, με αποτέλεσμα να μην προκύψει κάποια άρνηση αξιοποίησής του από τους 

συμμετέχοντες.  

Προετοιμασία της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας 

Πριν την έναρξη χρήσης του λογισμικού και κατά την εναρκτήριο συνάντηση των 

εκπαιδευομένων η οποία πραγματοποιήθηκε στους χώρους του φροντιστήριο «Σύστημα», οι 

εκπαιδευόμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο αυτό 

ζητούσε από τους μαθητές προσωπικά τους στοιχεία επικοινωνίας, όπως τηλέφωνο και 

όνομα skype με σκοπό να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ 

αυτών και των εκπαιδευομένων. Επίσης, ρωτήθηκε αν είχαν λογαριασμό facebook με σκοπό 

να εκτιμηθεί ο βαθμός εξοικείωσής τους με τη χρήση του Edmodo, το περιβάλλον του 

οποίου είναι αρκετά οικείο για κάποιον ο οποίος χρησιμοποιεί ήδη το facebook. Οι 

απαντήσεις έδειξαν ότι πράγματι οι περισσότεροι μαθητές ήταν ήδη εξοικειωμένοι με τη 

χρήση του facebook κάτι το οποίο αποδείχθηκε χρήσιμο κατά την έναρξη χρήσης του 

Edmodo.  

Επίσης, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να απαντήσουν για το αν θα είχαν τη δυνατότητα 

πρόσβασης στον ιστό κατά τις καλοκαιρινές τους διακοπές, όπου οι μισοί απάντησαν με 

σιγουριά ότι θα μπορούσαν να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το εργαλείο. Κατά τη 

συνάντηση αυτή ο εκπαιδευτής έδωσε στους εκπαιδευομένους τα στοιχεία του προσωπικού 

του λογαριασμού στο facebook. Την ίδια μέρα οι εκπαιδευόμενοι έσπευσαν να κάνουν 

αίτημα φιλίας στον εκπαιδευτή. Κατά την εναρκτήρια συνάντηση είχε ήδη δημιουργηθεί η 

«Ψηφιακή Τάξη» και είχαν ήδη δημιουργηθεί λογαριασμοί για κάθε μαθητή ξεχωριστά. Τα 

στοιχεία πρόσβασης (όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης) δόθηκαν στους συμμετέχοντες την 

ίδια μέρα, τα οποία και μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν άμεσα για να αποκτήσουν 

πρόσβαση στο λογισμικό. Παράλληλα, οι μαθητές έλαβαν και ένα έντυπο οδηγό στον οποίο 

καταγράφονταν με λεπτομέρειες τα βήματα που έπρεπε να ακολουθήσουν προκειμένου να 

χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά το λογισμικό.  

Στη συνέντευξή του ο ερευνητής αναφέρει ότι το κίνητρο που δόθηκε στους συμμετέχοντες 

για τη χρήση του εργαλείου ήταν καθημερινό μέσω της συστηματικής δημοσίευσης νέου 

υλικού. Το υλικό αυτό αφορούσε κυρίως παραδείγματα προσομοιώσεων πειραμάτων της 

φυσικής τα οποία συνέβαλαν σημαντικά στην γενικότερη κατανόηση της διδασκόμενης ύλης, 

αλλά και άλλο πρόσθετο βοηθητικό υλικό. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ωφελούσε σημαντικά την 

όλη εκπαιδευτική πορεία των εκπαιδευομένων με αποτέλεσμα να δείχνουν μεγάλη 

προθυμία για τη χρήση και αξιοποίηση του εργαλείου προς όφελός τους. 
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Τρόπος και Διαδικασία Χρήσης του Εργαλείου 

Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο αφορούσε κυρίως τη δημοσίευση από 

τον εκπαιδευτή στον “τοίχο” της ηλεκτρονικής τάξης διάφορων χρήσιμων αρχείων. Για 

παράδειγμα από τα πρώτα αρχεία που δημοσιεύτηκαν με αυτόν τον τρόπο ήταν η 

ηλεκτρονική έκδοση του σχολικού βιβλίου της Φυσικής Γ’ Λυκείου, το οποίο οι περισσότεροι 

μαθητές δεν είχαν ακόμη στην κατοχή τους, όπως επίσης και ένα τυπολόγιο τριγωνομετρίας. 

Με τον ίδιο τρόπο στη συνέχεια δημοσιεύτηκαν διάφορα βίντεο, τα οποία πρόβαλαν την 

εκτέλεση πειραμάτων, όπως επίσης και σύνδεσμοι προς εξωτερικές σελίδες στις οποίες οι 

μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν σε πραγματικό χρόνο την επίδραση που είχε η 

αλλαγή κάποιων μεταβλητών κατά την εκτέλεση κάποιου πειράματος. Ουσιαστικά, με αυτόν 

τον τρόπο οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να επέμβουν μόνοι τους και να συμμετάσχουν σε 

διάφορες δραστηριότητες πάνω σε προσομοιώσεις εικονικών εργαστηρίων.  

Μία ακόμη λειτουργία της εφαρμογής που αξιοποιήθηκε ήταν η πραγματοποίηση “quiz” με 

ερωτήσεις αντίστοιχες αυτές που επρόκειτο να τεθούν στους εκπαιδευομένους κατά τη 

συμμετοχή τους στις τελικές Πανελλαδικές Εξετάσεις. Όπως αναφέρεται από τον ερευνητή, η 

συμμετοχή των εκπαιδευομένων στα εν λόγω “quiz” ήταν πολύ μεγάλη, επειδή εκτιμήθηκε 

από τους ίδιους ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο θα αποδεικνυόταν εξαιρετικά χρήσιμο κατά την 

προσπάθεια προετοιμασίας τους για τις Πανελλαδικές. Μετά την απάντηση των ερωτήσεων 

του “quiz” ο εκπαιδευτής μέσω της ανάλυσης που πραγματοποιούσε το ίδιο το λογισμικού 

μπορούσε να δει το ποσοστό επιτυχίας που παρουσίαζε ο κάθε συμμετέχων όπως επίσης και 

συνολικά το βαθμό επιτυχίας όλης της τάξης σε κάθε ερώτηση που απαντήθηκε. Σύμφωνα 

με τον συνεντευξιαζόμενο, τα “quiz” πραγματοποιούνταν σε εβδομαδιαία βάση και το 

περιεχόμενο των ερωτήσεών τους αφορούσε την αξιολόγηση της κατανόησης από τους 

μαθητές του υλικού που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Όπως υποστηρίζεται 

από τον ίδιο, τα “quiz” αποτέλεσαν ένα εξαιρετικό εργαλείο διαμορφωτικής αξιολόγησης 

χρήσιμο τόσο για τον ίδιο τον εκπαιδευτή όσο και για τους εκπαιδευομένους. Σίγουρα, κατά 

την επαφή με τους μαθητές ο εκπαιδευτικός έχει μία εικόνα για την εκπαιδευτική πορεία και 

απόδοση του κάθε εκπαιδευομένου. Ωστόσο, μέσω της διαμορφωτικής αξιολόγησης και 

ειδικά όταν αυτή γίνεται με παρουσίαση απτών αποτελεσμάτων μπορεί να παρουσιαστούν 

με περισσότερο σαφή τρόπο οι εκπαιδευτικές ελλείψεις κάποιων μαθητών οι οποίοι 

αδυνατούν να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν τις μαθησιακές τους αδυναμίες πάνω στο 

γνωστικό αντικείμενο.  

Η διάρκεια του φροντιστηριακού μαθήματος προετοιμασίας των μαθητών ήταν από τις 24 

Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου, καθώς επρόκειτο θα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Ωστόσο, οι 

εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το Edmodo και κατά τη 

διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών. Μάλιστα, παρατηρήθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε 

από τους ίδιους τους εκπαιδευομένους ως δίαυλος επικοινωνίας ώστε να επιλύουν μεταξύ 

τους θέματα και απορίες που προέκυπταν κατά την ενασχόλησή τους με το εκπαιδευτικό 

αντικείμενο. Όπως αναφέρεται, το ίδιο συνέβη και κατά τη διάρκεια των διακοπών των 

Χριστουγέννων οπότε και πάλι έγινε διακοπή των φροντιστηριακών μαθημάτων τα οποία 

πραγματοποιούνταν σε δια ζώσης συναντήσεις. 

Αλληλεπίδραση κατά τη Χρήση του Εργαλείου 

Οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους απαντώντας μέσω 

σχολίων στις αναρτήσεις που υπήρχαν στον “τοίχο” της ψηφιακής τάξης. Ωστόσο, το ίδιο το 

εργαλείο δεν προσέφερε πιο άμεσους τρόπους επικοινωνίας, όπως μέσω κάποιου chat. 
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Όπως παρατηρήθηκε από τον εκπαιδευτή, οι συμμετέχοντες προτιμούσαν να επικοινωνούν 

μαζί του μέσω του facebook και με τη χρήση κάποιου άμεσου μηνύματος στο chat της 

εφαρμογής, παρά μέσω του Edmodo ή κάποιου άλλου τρόπου. Ο ίδιος o εκπαιδευτής εξηγεί 

το γεγονός αυτό λέγοντας ότι οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι έχουν συνήθως πάντα 

ανοικτό το facebook παράλληλα με τις υπόλοιπες εφαρμογές του ιστού και νιώθουν πιο 

εξοικειωμένοι να το χρησιμοποιήσουν για επικοινωνία λόγω της αμεσότητας και της 

απλότητας του τρόπου με τον οποίο αυτή επιτυγχάνεται. Κατά τη χρήση του εργαλείου δεν 

παρατηρήθηκαν σημαντικά προβλήματα, ενώ κάποια επιμέρους θέματα που προέκυψαν 

λύθηκαν πολύ γρήγορα. Κάποιο από αυτά ήταν η απώλεια του κωδικού πρόσβασης κάποιων 

μαθητών και η αδυναμία χρήσης εφαρμογών java από το λογισμικού κάποιου συμμετέχοντα. 

Ωστόσο, κάθε επιμέρους πρόβλημα αντιμετωπίστηκε σχεδόν άμεσα χωρίς να παρεμποδιστεί 

η γενική εκπαιδευτική διαδικασία και η χρήση του λογισμικού. 

 Ένα ακόμη επιμέρους πρόβλημα που αναφέρθηκε ήταν η ύπαρξη δισταγμού από πλευράς 

των γονέων κάποιων συμμετεχόντων για την εκπαιδευτική αξία της χρήσης του ιστού 

παράλληλα με τις σχολικές υποχρεώσεις. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις απαγορεύτηκε 

στους μαθητές η πρόσβαση στο διαδίκτυο από τους γονείς του επειδή οι δεύτεροι 

θεώρησαν ότι η χρήση του παρεμπόδιζε την μελέτη. Από τον ερευνητή υποστηρίχθηκε ότι 

αυτή η νοοτροπία μπορεί να ξεπεραστεί μέσω μίας ενημέρωσης των γονέων για τις 

εκπαιδευτικές εφαρμογές του ιστού και την αξία τους στην εκπαιδευτική πράξη. Αλλαγή 

πρέπει επίσης να γίνει και από τους εκπαιδευομένους οι οποίοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν 

τις τεχνολογίες του ιστού με μεγαλύτερη υπευθυνότητα αποδεικνύοντας έτσι στους γονείς 

τους ότι η χρήση του δεν παρεμποδίζει, αλλά αντίθετα ενισχύει την συνολική τους 

εκπαιδευτική απόδοση.  

Μέσω των εργαλείων που προσέφερε το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε, για κάθε 

εκπαιδευόμενο δημιουργήθηκε ένας ηλεκτρονικός φάκελος (portfolio) στον οποίο 

απεικονίζονταν η συνολική εκπαιδευτική απόδοση του ατόμου αυτού. Τόσο στο τέλος της 

διαδικασίας, όσο και κατά τη διάρκειά της η απεικονιζόμενη πρόοδος του μαθητή μπορούσε 

να είναι άμεσα ορατή τόσο από τον εκπαιδευτή, όσο και από τους γονείς του μαθητή. Αυτό 

ήτα δυνατό να συμβεί μέσω της δυνατότητας πρόσκλησης των γονέων η οποία προσφέρεται 

από το ίδιο το λογισμικό. Ο ερευνητής αναφέρει ότι τα γενικά αποτελέσματα της χρήσης του 

εργαλείου για εκπαιδευτικούς σκοπούς ήταν θετικά. Στη συνέντευξη του ο ερευνητής 

αναφέρει ότι οι μαθητές οι οποίοι συμμετείχαν πιο συστηματικά στις δραστηριότητες που 

προφέρονταν μέσω της εφαρμογής, παρουσίασαν καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα 

στις τελικές εξετάσεις σε σύγκριση με τους υπόλοιπους μαθητές οι οποίες δεν έδειξαν το 

ίδιο ζήλο. Συνολικά, ο ίδιος υποστηρίζει ότι το εργαλείο αυτό βοήθησε σημαντικά στο να 

ξεπεραστούν σημαντικά προβλήματα που θα υπήρχαν χωρίς αυτό. Όπως εξηγείται, τα 45 

λεπτά μίας διδακτικής ώρας τόσο στο φροντιστήριο όσο και στο σχολείο δεν επαρκούν για να 

επεκταθεί ο εκπαιδευτής πέραν της υποχρεωτικής διδασκομένης ύλης. Με τη χρήση του 

Edmodo για παράδειγμα, ήταν δυνατή η παρουσίαση παραδειγμάτων προσομοίωσης 

πειραμάτων φυσικής, τα οποία θα ήταν αδύνατο να έχουν παρουσιαστεί στο περιβάλλον της 

τάξης. Αρκεί να φανταστεί κανείς ότι κάτι τέτοιο δεν απαιτεί μόνο σημαντικό χρόνο για την 

προβολή του πειράματος, αλλά απαιτεί και σημαντικό χρόνο για την προετοιμασία της τάξης. 

Είναι προφανές ότι στην περίπτωση άμεσης παρουσίασης ενός πειράματος χρειάζεται η 

κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου, η λήψη μέτρων ασφαλείας και πολλά άλλα διαδικαστικά 

ζητήματα. Από την άλλη, ακόμη και όταν μιλάμε για προβολή ενός πειράματος σε μορφή 

βίντεο μέσα στην εκπαιδευτική τάξη μπορεί να απαιτηθεί κατά μέσο όρο 10 λεπτά για την 

παρακολούθηση του βίντεο, το οποίο σημαίνει ότι έτσι δαπανάται το ¼ περίπου του 
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διαθέσιμου χρόνου. Αλλά και πέραν τούτου, ο χρόνος των 10 λεπτών συνήθως παρατείνεται 

και άλλο μέσω του χρόνου που απαιτείται για την κατάλληλη προσαρμογή της προβολής του 

βίντεο, όπως η σύνδεση με τον προτζέκτορα, ο χρόνος απόκρισης του υπολογιστή κ.α.   

Αντίθετα, με τη χρήση του Edmodo οι εκπαιδευόμενοι μπορούσαν να εξετάσουν το 

προσφερόμενο υλικό σε χρόνο πέρα από αυτόν της εκπαιδευτικής τάξης. Σύμφωνα με τον 

συνεντευξιαζόμενο η πρακτική αυτή εξυπηρετεί και είναι σύμφωνη με τις αρχές της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, με τον τρόπο αυτό ο εκπαιδευόμενος 

μπορεί στον προσωπικού του χρόνο και μέσω των διάφορων προσφερόμενων εργαλείων να 

επεκτείνει και να ενισχύσει τη μάθησή του. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί και ο εκπαιδευτής να 

συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια αφιερώνοντας λίγο από τον προσωπικού του χρόνου για 

την εκπαιδευτική ενδυνάμωση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευομένων και πετυχαίνοντας με 

αυτόν τον τρόπο σημαντικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα. 

Αξιολόγηση και Αποτελέσματα της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας 

Ο ερευνητής στη συνέντευξή του επίσης αναφέρει ότι τα θετικά αποτελέσματα από τη χρήση 

του Edmodo στην εκπαιδευτική διαδικασία τον οδήγησαν στον να το χρησιμοποιήσει ενεργά 

εκ νέου σε νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία εκπαιδευτική 

διαδικασία τυπικής μορφής η οποία απευθύνεται σε μαθητές μέσης εκπαίδευσης. Η εν λόγω 

εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται στην Κίνα σε σχολείο μέσης εκπαίδευσης το 

οποίο αποτελεί παράρτημα του Cambridge και στηρίζεται στο βρετανικό σύστημα. Τα 

μαθήματα πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα, ενώ ο τίτλος παρακολούθησης δίνεται 

από τον ίδιο τον φορέα ως ισότιμος τίτλος με τον αντίστοιχο της κεντρικής δομής του. Ο 

συνεντευξιαζόμενος υπογραμμίζει ότι οι 16χρονοι μαθητές ήταν ήδη αρκετά εξοικειωμένοι 

με τη χρήση του εργαλείου πριν ακόμη τους προταθεί η χρήση του. Αυτό κατά τον ίδιο 

καταδεικνύει την σε παγκόσμιο επίπεδο ευρεία διάδοση και εξάπλωση της χρήσης του εν 

λόγω λογισμικού. Μάλιστα αξίζει να αναφερθεί ότι οι μαθητές δεν χρειάστηκε να έχουν μία 

πρότερη εξοικείωση με το facebook. Άλλωστε κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο μιας και η χρήση 

του facebook είναι απαγορευμένη στην Κίνα.  

Ο συνεντευξιαζόμενος προσθέτει επίσης, ότι σε αντίθεση με το φροντιστήριο, σε μία 

εκπαιδευτική τάξη σχολικής μορφής (τυπική εκπαίδευση) ο εκπαιδευτής όχι μόνο έχει 

μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση και εφαρμογή τέτοιων εργαλείων, αλλά πολύ περισσότερο 

παρακινείται από τον ίδιο τον φορέα για εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης του 

γνωστικού διδασκόμενου αντικειμένου. Δεν υπάρχει αυστηρή προσκόλληση στον 

εκπαιδευτικό εγχειρίδιο και ο στόχος κεντρικός στόχος είναι πολύ πιο διαφορικός και ευρύς. 

Σε αντίθεση με το φροντιστήριο, αυτό που επιδιώκεται δεν είναι η επιτυχία στις τελικές 

σχολικές εξετάσεις, αλλά η καλλιέργεια του ίδιου του ατόμου ως προσωπικότητα και ως 

ανθρώπου με δικαίωμα και ελευθερία στις εκπαιδευτικές τους επιλογές και μέλλον. 

Πίνακας xviii - Συνέντευξη 5 - Ορθότητα Επιλογής Εργαλείου 

Εργαλείο Κοινωνική 

Δομή που 

Εξυπηρετεί 

Είδος Κοινωνικής 

Δομής που 

Χρησιμοποιήθηκε 

Ορθότητα 

Επιλογής 

Προβλήματα Σύνδεση 

Προβλήματος 

με Ορθότητα 

Επιλογής 

Edmodo Ομάδες Ομάδα Μεγάλη Απώλεια 

Κωδικών 

Πρόσβασης 

ΟΧΙ 
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    Απαγόρευση 

Πρόσβασης 

στον Ιστό 

από τους 

Γονείς 

ΟΧΙ 

      

7.6 – Skype – Εκατερίνμπουργκ – Ρωσία 
Το Εργαλείο 

Το Skype χρησιμοποιήθηκε ως εκπαιδευτικό εργαλείο από τον συνεντευξιαζόμενο για τη 

διδασκαλία της βυζαντινής μουσικής. Όπως αναφέρεται από τον ίδιο σε συνέντευξη που 

έδωσε για την ερευνητική υποστήριξη της παρούσας εργασίας, τα μαθήματα αυτά 

αφορούσαν την εκμάθηση της βυζαντινής μουσικής σε μοναχές από τον Εκατερίνμπουργκ 

της κεντρικής Ρωσίας. Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε το συγκεκριμένο εργαλείο σύμφωνα 

με τον ίδιο είναι το γεγονός ότι είναι πιο φιλικό στη χρήση του σε σχέση με άλλες διαθέσιμες 

επιλογές. Ως παράδειγμα εναλλακτικής λύσης αναφέρθηκε το ooVoo το οποίο εκείνη την 

εποχή κατά την οποία ξεκίνησε το όλο εγχείρημα προσέφερε την πρόσθετη δυνατότητα της 

ταυτόχρονης σύνδεσης περισσότερων ατόμων. Πλέον αυτή η δυνατότητα προσφέρεται και 

από το Skype. Ωστόσο, η απλότητα στη χρήση του Skype και η αποτελεσματικότητά του στη 

μεταφορά ήχου και εικόνας με υψηλή ποιότητα οδήγησαν στην επιλογή του ως το βασικό 

εκπαιδευτικό εργαλείο. 

Το Αντικείμενο Εκπαίδευσης 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το εκπαιδευτικό αντικείμενο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας αφορούσε την εκμάθηση της βυζαντινής μουσικής. Η βυζαντινή μουσική 

χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό τρόπο γραπτής καταγραφής της μελωδίας από τον αντίστοιχο 

της δυτικής μουσικής. Επίσης, εντοπίζονται διαφορές στα ηχητικά διαστήματα και στον 

τρόπο εκτέλεσης του μουσικού μέλους, αν και υπάρχουν ως προς αυτό αρκετές ομοιότητες 

με το δυτικό μουσικό σύστημα. Η βυζαντινή μουσική χρησιμοποιείται στην εκκλησιαστική 

λατρεία ως μοναδικό σύστημα εκτέλεσης των λατρευτικών ύμνων. Η εν λόγω εκπαιδευτική 

διαδικασία δεν πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια κάποιου εκπαιδευτικού οργανισμού ή άλλου 

φορέα, αλλά ήταν το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας του ίδιου του εκπαιδευτή και της 

επιθυμίας των μοναχών του Εκατερίνμπουργκ για την εκμάθηση του εν λόγω γνωστικού 

αντικειμένου. Η διδασκαλία της βυζαντινής μουσικής απαιτεί πέρα από τη θεωρητική 

προσέγγιση, σημαντική προσπάθεια στην πρακτική της εκτέλεσης του βυζαντινού μέλους. 

Δεδομένου του ότι το Skype κατά την περίοδο έναρξης των μαθημάτων ήταν ένα από τα λίγα 

αν όχι το μοναδικό εργαλείο ποιοτικής και άμεσης μεταφοράς του ήχου μέσου του ιστού, το 

κατέστησε ιδανικό για  τους σκοπούς των μαθημάτων. Το σύνολο των εκπαιδευομένων κατά 

τη έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας ήταν περίπου 20, ενώ έως το τέλος 

παρακολούθησαν τα μαθήματα 12-13 από τα άτομα αυτά. 

Προετοιμασία της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας 

Όπως αναφέρει ο συνεντευξιαζόμενος καθηγητής, πριν την έναρξη της διδασκαλίας μέσω 

του Skype χρειάστηκε να ταξιδέψει ο ίδιος από την Ελλάδα έως το Εκατερίνμπουργκ της 

Ρωσίας για πραγματοποιήσει ένα σεμινάριο ταχύρρυθμης εκμάθησης στις μοναχές που θα 

συμμετείχαν στα εξ αποστάσεως μαθήματα. Το σεμινάριο αυτό σκοπό του είχε την 
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εκμάθηση βασικών εννοιών της δομής και της λειτουργίας της βυζαντινής μουσικής. Με 

αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευτής κατάφερε να οδηγήσει τις εκπαιδευόμενες σε κάποιο αρχικό 

εκπαιδευτικό στάδιο κατάκτησης βασικών γνώσεων, απαραίτητο κατά τον ίδιο για τη 

συνέχιση των μαθημάτων μέσω της χρήσης του εν λόγω λογισμικού. Το σεμινάριο αυτό 

κράτησε 15 μέρες και αφορούσε την παρακολούθηση ενός 4ωρου μαθήματος το πρωί και 

ενός ακόμη 4ωρου μαθήματος το απόγευμα. Η ιδιότητα με την ο οποία ο 

συνεντευξιαζόμενος πραγματοποίησε τα μαθήματα αυτά ήταν αυτή του λέκτορα μαθημάτων 

βυζαντινής μουσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η πρόσκληση για 

εκμάθηση της βυζαντινής μουσικής έγινε κατόπιν αιτήσεως των ίδιων των μοναχών του 

Εκατερίνμπουργκ. Σημαντική προετοιμασία απαιτούνταν και για κάθε ένα μάθημα 

ξεχωριστά. Όπως αναφέρει ο συνεντευξιαζόμενος τις περισσότερες φορές ο χρόνος που 

απαιτούνταν για να προετοιμαστεί το εκπαιδευτικό υλικό ενός μαθήματος έφτανε τις 6-7 

ώρες. 

Τρόπος και Διαδικασία Χρήσης του Εργαλείου 

Σύμφωνα με τον καθηγητή, κρίσιμο στάδιο για την επιτυχία της όλης διαδικασίας ήταν η 

απόκτηση της εμπιστοσύνης από μεριάς των μοναχών. Στην αρχή όπως αναφέρει υπήρχε 

κάποια επιφυλακτικότητα η οποία δεν αφορούσε τη χρήση του εργαλείου, αλλά τη 

συνεργασία με τον εκπαιδευτή. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο ίδιος κατά το προπαρασκευαστικό 

σεμινάριο των 15 ημερών οι εκπαιδευόμενοι πείστηκαν για την αποτελεσματική συνεργασία 

με τον εισηγητή των μαθημάτων και τον εμπιστεύτηκαν απόλυτα σε όλα τα επόμενα στάδια 

της όλης μαθησιακής πορείας. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από τις ίδιες τις 

μοναχές, με το πέρασμα του καιρού η σχέση που ανέπτυξαν με τον εκπαιδευτή ήταν τόσο 

στενή που θα μπορούσε να συγκριθεί με αυτή που τρέφουν τα παιδιά προς τον πατέρα τους. 

Ο ίδιος ο εκπαιδευτής συμπληρώνει ότι τα αισθήματα ήταν αμοιβαία, μιας και ο ίδιος τρέφει 

βαθύ σεβασμό και εκτίμηση προς το πρόσωπο των εκπαιδευομένων. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προπαρασκευαστικού σεμιναρίου, τα μαθήματα 

συνεχίστηκαν σε εβδομαδιαία βάση. Κάθε εβδομάδα πραγματοποιούνταν ένα μάθημα το 

οποίο διαρκούσε τρεις ώρες. Η συνολική εκπαιδευτική διαδικασία κράτησε 7 χρόνια, ενώ 

τώρα συνεχίζεται με ένα δεύτερο τμήμα αρχαρίων εκπαιδευομένων. Μία από τις δυσκολίες 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας υπήρξε το γεγονός ότι οι μοναχές δε γνώριζαν την ελληνική 

γλώσσα. Για το σκοπό αυτό σε κάθε μάθημα υπήρχε μία ελληνο-ουκρανή μεταφράστρια η 

οποία έκανε τη διερμηνεία μεταξύ των δύο πλευρών. Όπως αναφέρει στη συνέντευξή του ο 

κ. Γιαννόπουλος, ήταν ελάχιστες οι περιπτώσεις στις οποίες δεν ήταν δυνατή η παρουσία της 

διερμηνέως. Στις περιπτώσεις αυτές τα μαθήματα πραγματοποιούνταν στα Αγγλικά. Ο λόγος 

για τον οποίο δεν πραγματοποιήθηκαν όλα τα μαθήματα στην αγγλική και προτιμήθηκε η 

χρήσης της ελληνικής είναι η βαθιά σύνδεση της βυζαντινής μουσικής με την ελληνική 

γλώσσα. Άλλωστε, στην πλειονότητά τους οι ύμνοι που συναποτελούν τη βυζαντινή μουσική 

παράδοση είναι γραμμένοι στην ελληνική. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τόσο από τον 

ίδιο τον εκπαιδευτή, όσο και από τις εκπαιδευόμενες έγινε προσπάθεια μετάφρασης και 

προσαρμογής πολλών βυζαντινών ύμνων στη σλαβονική γλώσσα. Η σλαβονική 

χρησιμοποιείται από τη ρωσική εκκλησία στη λατρεία της όπως χρησιμοποιείται η αρχαία 

ελληνική αντίστοιχα αντί για τη νέα ελληνική στην Ελλάδα.  

Αλληλεπίδραση κατά τη Χρήση του Εργαλείου 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι είχαν μπροστά τους δύο οθόνες. Στην 

πρώτη οθόνη έβλεπαν το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο στελνόταν από τον εκπαιδευτή και 
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στη δεύτερη εικόνα παρακολουθούσαν τη ζωντανή διδασκαλία του εισηγητή. Για κάθε 

απορία που είχαν μπορούσαν να ρωτήσουν άμεσα μέσω της διερμηνέως, αλλά και σε 

δεύτερο χρόνο μέσω του chat της εφαρμογής. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον κ. 

Γιαννόπουλου, πέρα από την καθιερωμένη εβδομαδιαία συνάντηση υπήρχε μία διαρκή 

ανταλλαγή αρχείων. Ένα σχετικό παράδειγμα είναι μουσικά κείμενα τα οποία προσάρμοζαν 

οι μοναχές στη σλαβονική γλώσσα και τα έστελναν στον εκπαιδευτή τους για να τα ελέγξει 

και να τα διορθώσει. Η διαδικασία αυτή ήταν αμφίδρομη, αφού και ο ίδιος ο εκπαιδευτής 

ετοίμαζε κείμενα στη σλαβονική τα οποία έστελνε στις μοναχές για να τα ελέγξουν. Αλλά και 

πέρα από αυτό, υπήρχε διαρκής ανατροφοδότηση με εκπαιδευτικό υλικό, με ηχητικό υλικό, 

με βυζαντινές εκτελέσεις κ.α. 

Αξιολόγηση και Αποτελέσματα της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας 

Στη συνέντευξή του ο καθηγητής δηλώνει πολύ ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα της όλης 

προσπάθειας. Επίσης, όπως αναφέρει, δεν είναι λίγα τα θετικά σχόλια που ακούγονται 

γενικά από τον ακαδημαϊκό κύκλο σε πανελλαδικό επίπεδο για το όλο εγχείρημα. Σαν 

επιστέγασμα της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας θα μπορούσε να αναφερθεί το CD 

βυζαντινών ύμνων το οποίο κυκλοφόρησαν με δικές τους προσπάθειες οι εκπαιδευόμενες 

που συμμετείχαν, με ψαλμωδίες και βυζαντινές εκτελέσεις από τις ίδιες τις μοναχές. 

Σύμφωνα με τον εκπαιδευτή οι συμμετέχουσες της διδασκαλίας έφτασαν σε ένα πολύ 

υψηλό επίπεδο γνώσης της βυζαντινής μουσικής. Παράλληλα, οι περισσότερες από αυτές 

μέσω της συνεχής χρήσης της ελληνικής, πλέον είναι σε θέση να διαβάζουν και να 

καταλαβαίνουν ελληνικά, ενώ κάποιες από αυτές μπορούν και να τα μιλούν σε ικανοποιητικό 

βαθμό.  

Πίνακας xix - Συνέντευξη 6 - Ορθότητα Επιλογής Εργαλείου 

Εργαλείο Κοινωνική 

Δομή που 

Εξυπηρετεί 

Είδος Κοινωνικής 

Δομής που 

Χρησιμοποιήθηκε 

Ορθότητα 

Επιλογής 

Προβλήματα Σύνδεση 

Προβλήματος 

με Ορθότητα 

Επιλογής 

Skype Δυάδες Ομάδα Μεγάλη1 Δεν 

Παρατηρήθηκαν 

 

     

7.7 – Coursera 
Το Εργαλείο 

Σε συνέντευξη που έδωσε για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας ο συνεντευξιαζόμενος 

ερευνητής αναφέρει ότι χρησιμοποίησε ο ίδιος το Coursera σε μία διαδικασία μη τυπικής 

                                                             
1 Αν και πρόκειται για ομάδα, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε ήταν σύμφωνα με τα 
πρότυπα μάθησης σε Κοινωνική Δομή Δυάδας. Αυτό συμβαίνει διότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι 
παρακολουθούσαν το μάθημα από την ίδια οθόνη. Πρόκειται για μία ιδιαίτερη περίπτωση δια ζώσης 
συνάντησης των εκπαιδευομένων με μοναδική απώλεια του εκπαιδευτή, όπως συμβαίνει στην 
περίπτωση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της Κοινωνικής Δομής της Δυάδας. Στη συνέντευξη 
αναφέρθηκε ότι τα διάφορα κενά που προέκυπταν στα διαφορετικά μέλη της ομάδας τις 
περισσότερες φορές καλυπτόταν από υπόλοιπα μέλη τα οποία είχαν κατανοήσει καλύτερα το 
διδαχθέν αντικείμενο. Ο λόγος που συνέβαινε αυτό ήταν ότι ο εκπαιδευτής προφανώς δεν ήταν σε 
θέση να απαντήσει στις εκπαιδευτικές ελλείψεις κάθε ενός ατόμου ξεχωριστά, όπως συμβαίνει στην 
περίπτωση της μάθησης σε δυάδες.  
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μάθησης. Το Coursera αποτελεί ένα λογισμικό κοινωνικής δικτύωσης το οποίο προσφέρει 

μία πλατφόρμα εκμάθησης ακαδημαϊκών μαθημάτων σε άτομα από όλο τον κόσμο. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο λόγος για τον οποίο επέλεξε το συγκεκριμένο εργαλείο έγκειται στην 

καλύτερη προώθησή του απ ότι άλλες σχετικές επιλογές. Ως παράδειγμα αναφέρει το Khan 

Academy, για τη χρήση του οποίου έμαθε αρκετά αργότερα και το οποίο θεωρεί ότι δεν 

προωθείται το ίδιο αποτελεσματικά με το Coursera. Όπως αναφέρει ο συνεντευξιαζόμενος, 

αργότερα ενημερώθηκε για την ύπαρξη και άλλων παρόμοιων λύσεων, αλλά ο ίδιος 

συνεχίζει να προτιμά για την αυτομόρφωσή του πάνω σε διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα 

το Coursera. Όπως παρατηρεί ο ίδιος, αυτό συμβαίνει διότι έχοντας παρακολουθήσει το 

πρώτο σεμινάριο μέσω της πλατφόρμα του εν λόγω εκπαιδευτικού εργαλείου εξοικειώθηκε 

με τη χρήση της και η μετάβαση σε κάποια διαφορετική πλατφόρμα ήταν σίγουρα κάτι το 

οποίο απαιτούσε μία πρόσθετη προσπάθεια προσαρμογής στις λειτουργίες και στους 

κανόνες χρήσης της νέας πλατφόρμας. Το Coursera είναι μία πλατφόρμα η οποία δεν 

χρησιμοποιείται υποστηρικτικά επί κάποιας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αντίθετα, έχει κύριο 

ρόλο αφού ολόκληρη η εκπαίδευση έως και η τελική αξιολόγηση της προόδου των 

εκπαιδευομένων γίνεται μέσω της πλατφόρμα αυτής.  

Το Αντικείμενο Εκπαίδευσης 

Στη συνέντευξη που έδωσε ο ερευνητής αναφέρει ότι η εκπαιδευτική διαδικασία που 

παρακολούθησε είχε τον τίτλο «Foundations of Teaching for Learning». Η θεματική αυτή 

απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς και αφορούσε διάφορα ζητήματα της εκπαιδευτικής 

πράξης, αλλά και ορθές εκπαιδευτικές πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζονται και να 

ακολουθούνται από το σύγχρονο εκπαιδευτικό. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ειπωθεί ότι η 

ίδια η πλατφόρμα και το προσωπικό που την υποστηρίζει δεν έχουν καμία σχέση με το 

περιεχόμενο των μαθημάτων. Η πλατφόρμα απλά λειτουργεί ως ένας τεχνολογικός σκελετός 

στον οποίο κάποιο πανεπιστήμιο ή κάποιος άλλος επίσημος εκπαιδευτικός οργανισμός ή 

φορέας μπορεί να δομήσει ένα μάθημα με ασύγχρονο τρόπο παρακολούθησης το οποίο 

απευθύνεται στο παγκόσμιο κοινό. Για παράδειγμα, το μάθημα που παρακολούθηση ο 

συνεντευξιαζόμενος προσφερόταν υπό την ομπρέλα του φορέα Commonwealth Education 

Trust. Ο οργανισμός αυτός επενδύει στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

βοηθώντας στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (“CET – 

About Us,” 2015). Οι κύριοι εκπαιδευτές που συμμετείχαν στις εισηγήσεις των επιμέρους 

ενοτήτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας ήταν κυρίως καθηγητές από διάφορα 

πανεπιστήμια. Μερικά από τα πανεπιστήμια αυτά είναι τα: University of the Free State 

(Bloemfontein, Νότια Αφρική), University of Auckland (Νέα Ζηλανδία), University of Cape 

Coast (Δυτική Αφρική - Γκάνα), University of Cambridge, Vancouver Island University 

(Καναδάς), University of Melbourne (Αυστραλία), University of Malaya. Όπως αναφέρει ο 

συνεντευξιαζόμενος η αρχική ολιγόλεπτη εισήγηση κάθε ενότητας γινόταν σχεδόν πάντα από 

κάποιον έγκριτο και γνωστό καθηγητή πανεπιστημίου, ενώ στη συνέχεια η εισήγηση 

συνεχιζόταν από κάποιον άλλον ακαδημαϊκό συνεργάτη συνήθως με την ιδιότητα του 

υποψηφίου διδάκτορα.  

Προετοιμασία της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας 

Προκειμένου να παρακολουθήσει κάποιο μάθημα μέσου του Coursera κάθε πιθανός 

εκπαιδευόμενος το μόνο που χρειαζόταν να κάνει ήταν να δημιουργήσει ένα λογαριασμό 

χρήστη για την πλατφόρμα. Τα στοιχεία που απαιτούνται για το σκοπό αυτό είναι το πλήρες 

όνομα του συμμετέχοντα, ένα όνομα χρήστη (username), ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και έναν κωδικό. Το όνομα του συμμετέχοντα πρέπει να είναι αληθινό διότι 
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αποτελεί το ίδιο όνομα στο οποίο εκδίδεται η βεβαίωση παρακολούθησης (statement of 

accomplishment & statement of accomplishment with distinction)  Όλα τα μαθήματα 

προσφέρονται από την πλατφόρμα χωρίς κάποιο κόστος παρακολούθησης, αν και υπάρχουν 

πλάγια κόστη, όπως για την απόκτηση τυπικής πιστοποίησης. Πριν την έναρξη της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και ειδικότερα πριν την έναρξη του μαθήματος (course), οι 

συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο (Pre-Survey) του οποίου 

οι ερωτήσεις σχετίζονται με δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων. Επίσης, επιδιώκεται 

ο προσδιορισμός των ωρών ενασχόλησης τις οποίες θεωρεί κάθε εκπαιδευόμενος ότι μπορεί 

να αφιερώσει για τους σκοπούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Τρόπος και Διαδικασία Χρήσης του Εργαλείου 

Όπως αναφέρει στη συνέντευξή του ο ερευνητής, για την παρακολούθηση των μαθημάτων 

αν και ο τύπος της διδασκαλίας είναι ασύγχρονος, ωστόσο απαιτείται κάποιος χρονικός 

συντονισμός. Για παράδειγμα, η εν λόγω εκπαιδευτική διαδικασία την οποία και 

παρακολούθησε ο ίδιος είχε διάρκεια 6 εβδομάδων. Στο τέλος των 6 αυτών εβδομάδων οι 

εκπαιδευόμενοι συμπλήρωναν ένα ερωτηματολόγιο (Post - Survey) στο οποίο αξιολογούσαν 

το πόσοι ικανοποιημένοι έμειναν από όλη τη διαδικασία, ενώ παράλληλα μπορούσαν αν 

καταγράψουν κάποια πρόταση για βελτίωσή της. Επίσης, δήλωναν αν ήταν πρόθυμοι να 

παρακολουθήσουν κάποιο άλλο μάθημα από το ίδιου πανεπιστήμιου ή τους ίδιους 

εισηγητές. Η εβδομάδα έναρξης, όπως και η εβδομάδας λήξης είχαν συγκεκριμένη 

ημερομηνία στην οποία θα έπρεπε να συντονισθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Συγκεκριμένα, 

σε κάθε εβδομάδα οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν και να μελετήσουν 

μία συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Στο τέλος της εβδομάδας είχαν την υποχρέωση να 

συμπληρώσουν ένα τεστ αξιολόγησης (Quiz) το οποίο καταμετρούσε την εκπαιδευτική τους 

απόδοση στη διδασκομένη ύλη. Κάθε επιτυχημένη εβδομαδιαία αξιολόγηση προσέδιδε στον 

εκπαιδευόμενο το 10% των μονάδων που απαιτούνταν για την επιτυχή ολοκλήρωση της όλης 

διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι η θετική αξιολόγηση σε όλες τις αξιολογήσεις αυτού του 

τύπου των 6 συνολικά εβδομάδων έδιναν στο χρήστη το 60% των απαιτούμενων μονάδων. 

Το υπόλοιπο 40% όφειλαν να το αποκτήσουν μέσω από την υποχρεωτική παράδοση 2 

εργασιών (20% + 20%) στο τέλος της τρίτης και της έκτης εβδομάδας. Οι εργασίες αυτές 

είχαν έκταση περίπου 500 – 800 λέξεις. Συνολικά για την επιτυχή ολοκλήρωση της 

εκπαίδευσης απαιτούνταν μία βάση της τάξης του 60%. Τα άτομα τα οποία συγκεντρώνουν 

βαθμολογία μεγαλύτερη > του 90% παίρνουν ειδική διάκριση (Statement of Accomplishment 

with Distinction). Κατά τη διάρκεια μίας εβδομάδας ο εκπαιδευόμενος είχε τη δυνατότητα να 

μελετήσει της προσφερόμενη εκπαιδευτική ύλη και να παρακολουθήσει τις 

βιντεοσκοπημένες διαλέξεις όποτε επιθυμούσε ο ίδιος. Για την απάντηση της εβδομαδιαίας 

αξιολόγησης δινόταν ένα πρόσθετο περιθώριο 2 ημερών, ενώ για τις υποχρεωτικές εργασίες 

το περιθώριο αυτό ήταν μεγαλύτερο (10 ημέρες). Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιαζόταν η 

εκπαιδευτική ύλη είχε γραμμική μορφή. Το περιεχόμενο αφορούσε βίντεο με εισηγήσεις, 

αρχεία κειμένου και άλλο πρόσθετο υλικό. Αφού κάποιος εκπαιδευόμενος είχε 

παρακολουθήσει το πρώτο κατά σειρά βίντεο μπορούσε να μεταβεί στην παρακολούθηση 

του επόμενο και με τον ίδιο τρόπο οδηγούνταν έως και την ολοκλήρωση της ενότητας. 

Αλληλεπίδραση κατά τη Χρήση του Εργαλείου 

Όπως αναφέρει ο ερευνητής στη συνέντευξή του, δεν υπήρχε η δυνατότητα άμεσης 

αλληλεπίδρασης με τους υπόλοιπους εκπαιδευομένους ή με τους εκπαιδευτές μέσω της 

πλατφόρμας. Μάλιστα, δεν υπήρχε ούτε η δυνατότητα προβολής του συνόλου των 

εκπαιδευόμενων οι οποίοι επίσης παρακολουθούσαν το ίδιο μάθημα. Όπως αναφέρεται από 
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τον ίδιο, σε περίπτωση που υπήρχαν κάποιες απορίες σχετικά με το περιεχόμενο των 

μαθημάτων, για το σκοπό αυτό η πλατφόρμα προσέφερε ένα forum ξεχωριστό για κάθε 

μάθημα (όχι για κάθε ενότητα) στο οποίο μπορούσε κάποιος να καταθέσει την ερώτησή του. 

Η ερώτηση αυτή ήταν ορατή από όλους τους συμμετέχοντες της διαδικασίας, τόσο από τους 

εκπαιδευομένους, όσο και από τους εκπαιδευτές, οι οποίοι μπορούσαν να απαντήσουν 

χρησιμοποιώντας την ίδια λειτουργία. Για ερωτήσεις οι οποίες δε σχετιζόταν με το 

εκπαιδευτικό αντικείμενο των μαθημάτων υπήρχε ένα δεύτερο forum (subforum) στο οποίο 

οι συμμετέχοντες μπορούσαν να διατυπώσουν οποιαδήποτε άλλη, μη σχετική ερώτηση. Στο 

subforum μπορούσαν να κατατεθούν και ερωτήσεις που σχετίζονταν με προβλήματα 

τεχνικής φύσης. Όπως αναφέρεται από τον συνεντευξιαζόμενο, ειδικά για ερωτήσεις αυτού 

του τύπου έχει δημιουργηθεί από το Coursera μία ομάδα ειδικών οι οποίοι είναι υπεύθυνοι 

να απαντήσουν και να λύσουν τα επιμέρους ζητήματα. Ο ίδιος αναφέρει ότι αντιμετώπισε 

ένα σχετικό πρόβλημα με την προβολή της βαθμολογίας του. Κατέθεσε το ερώτημά του στο 

subforum και η ομάδα της τεχνικής υποστήριξης τον βοήθησε στο να επιλύσει το εν λόγω 

θέμα. Πέρα από τη συμμετοχή στις ομάδες συζητήσεων ο κάθε εκπαιδευόμενος οφείλει να 

αλληλεπιδράσει με τρεις υπόλοιπους εκπαιδευόμενους αξιολογώντας και βαθμολογώντας 

την τελική εργασία (Peer Assesment). Η αλληλεπίδραση αυτή αφορά μόνο τον έλεγχο και 

αξιολόγηση της εργασίας και την υποβολή κάποιων σχολίων σχετικά με αυτή. Έτσι λοιπόν για 

κάθε υποχρεωτική εργασία συγκεντρώνονται τρεις βαθμολογίες από κάποιους άλλους 

εκπαιδευομένους συν τη βαθμολογία του ίδιου του ατόμου που υπέβαλε την εργασία του 

προς αξιολόγηση. Ο μέσος όρος αυτών των τεσσάρων αξιολογήσεων αποτελεί το τελικό 

βαθμό της εργασίας. 

Αξιολόγηση και Αποτελέσματα της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας 

Ο συνεντευξιαζόμενος δηλώνει πολύ ευχαριστημένος με την εκπαιδευτική 

αποτελεσματικότητα της εν λόγω πλατφόρμας. Μάλιστα, όπως αναφέρει έχει ήδη 

παρακολουθήσει με αυτόν τον τρόπο 11 σεμινάρια και είναι πρόθυμος να συμμετάσχει σε 

περισσότερα. Μεγάλο θετικό κατά τον ίδιο είναι η ευελιξία που προσφέρεται ως προς το 

ρυθμό παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Επίσης, η ύπαρξη χρονικών 

πλαισίων οδήγησε τον ίδιο στην εφαρμογή ενός συστηματικό προγράμματος 

παρακολούθησης προκειμένου να ανταπεξέλθει στo χρονικό πλαίσιο παράδοσης των 

εκπαιδευτικών του υποχρεώσεων (εβδομαδιαίες αξιολογήσεις και υποχρεωτική εργασία). 

Υπό την έλλειψη αυτών των αυστηρών χρονικών πλαισίων (όπως συμβαίνει για παράδειγμα 

στη πλατφόρμα του Udemy) η ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας θεωρείται ότι θα 

κρατούσε περισσότερο ή και μπορεί να μην έφτανε στο τέλος της. 

Πίνακας xx - Συνέντευξη 7 - Ορθότητα Επιλογής Εργαλείου 

Εργαλείο 

Κοινωνική 

Δομή που 
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Είδος Κοινωνικής 
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Χρησιμοποιήθηκε 

Ορθότητα 

Επιλογής 
Προβλήματα 

Σύνδεση 

Προβλήματος 

με Ορθότητα 

Επιλογής 

Coursera Ομάδες Ομάδα Μεγάλη 
Δεν 

Παρατηρήθηκαν 
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7.8 – Facebook – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Το Εργαλείο 

Ο ερευνητής σε συνέντευξη που έδωσε για τις ανάγκες τις παρούσας εργασίας αναφέρει ότι 

το facebook χρησιμοποιήθηκε ως εκπαιδευτικό εργαλείο σε μία μαθησιακή διαδικασία στην 

οποία ο ίδιος συμμετείχε ως συντονιστής / εισηγητής της (Παπάνης et al. 2015). Ο λόγος για 

τον οποίο επιλέχθηκε το εργαλείο αυτό είναι ο μεγάλος βαθμός εξοικείωσης που έχει ο 

ευρύτερος ελληνικός πληθυσμός με τη χρήση του. Ο σκοπός με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε 

το συγκεκριμένο λογισμικό κοινωνικής δικτύωσης αφορούσε την ταυτόχρονη φιλοξενία στην 

πλατφόρμα του του συνόλου των εκπαιδευομένων για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. 

Όπως αναφέρεται από τον συνεντευξιαζόμενο, για τον ίδιο σκοπό αρχικά δοκιμάστηκε το 

λογισμικό moodle, το οποίο είχε εγκατασταθεί σε severs του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Ωστόσο, κατά την πρώτη συνάντηση, το πλήθος των ατόμων που συνδέθηκαν ταυτόχρονα 

στην πλατφόρμα (περίπου 300 άτομα), οδήγησε σε διακοπή της λειτουργίας της πλατφόρμας 

επειδή οι servers δεν είχαν αρκετή υπολογιστική ισχύ για να ανταπεξέλθουν. Αντίθετα, οι 

servers του facebook φιλοξενούν καθημερινά εκατομμύρια άτομα σε παράλληλη σύνδεση. 

Επίσης, πέρα από τους ισχυρούς servers και την εξοικείωση με τη χρήση του, το γεγονός ότι 

το facebook αποτελεί μία πλατφόρμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν το κατέστησαν 

μία ιδανική εναλλακτική λύση. 

Το Αντικείμενο Εκπαίδευσης 

Το γνωστικό αντικείμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας αφορούσε ένα ετήσιο σεμινάριο 

πάνω στη συμβουλευτική. Η οργάνωση του σεμιναρίου αυτού γινόταν από το Εργαστήριο 

Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο ακριβής τίτλος του προγράμματος ήταν «Πιστοποιημένη 

Κατάρτιση στη Συμβουλευτική» και αποτελούσε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα των ενοτήτων είχαν ποικίλο 

περιεχόμενο γύρω από τη συμβουλευτική όπως: επαγγελματική συμβουλευτική, 

οικογενειακή συμβουλευτική, συμβουλευτική ανέργων, συμβουλευτική ευάλωτων ομάδων, 

σχολική συμβουλευτική κ.α. Το εν λόγω πρόγραμμα απευθυνόταν κατά κύριο λόγο σε 

κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, σε ψυχολόγους και εργαζομένους στην ψυχική 

υγεία, σε εκπαιδευτικούς, αλλά και σε όποιον άλλον είχε την επιθυμία να κατανοήσει 

βαθύτερα τα κίνητρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η συνολική διάρκεια του 

προγράμματος ήταν 48 εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων το facebook 

χρησιμοποιήθηκε ως κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διεξαγωγή των 

προγραμματισμένων εβδομαδιαίων συναντήσεων όλων των συμμετεχόντων του σεμιναρίου. 

Προετοιμασία της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας 

Όπως αναφέρεται από τον ερευνητή στη συνέντευξη που έδωσε, η πρόσκληση για 

συμμετοχή σε μία εκπαιδευτική διαδικασία στο facebook έγινε κατόπιν συνεννόησης με το 

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Στη συνέχεια, μέσω του 

ίδιου το εργαστηρίου στάλθηκαν προσκλήσεις συμμετοχής στη χρήση του εν λόγω 

λογισμικού κοινωνικής δικτύωσης παράλληλα με τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές υποχρεώσεις 

που οι συμμετέχοντες είχαν ως προς την γενική παρακολούθηση του σεμιναρίου. Στην 

επιστολή αυτή εξηγούνταν επίσης με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το πλαίσιο, οι προϋποθέσεις 

και ο τρόπος συμμετοχής.  Όπως αναφέρει ο συνεντευξιαζόμενος, κατά την αρχική αυτή 

φάση υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις από ορισμένους εκπαιδευομένους οι οποίοι δεν ήταν 

πρόθυμοι να το χρησιμοποιήσουν. Οι λόγοι που εξηγούσαν αυτήν την άρνηση ήταν κυρίως 
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ιδεολογικοί και σχετίζονταν με ζητήματα ιδιωτικού απορρήτου. Για την επίλυση των ηθικών 

αυτών ζητημάτων οι συντονιστές της όλης προσπάθειας πρότειναν στους συμμετέχοντες που 

ήταν αρνητικοί ως προς τη χρήση του εργαλείου να δημιουργήσουν κάποιο εικονικό – 

ψεύτικό προφίλ χρήσης μόνο για την αποπεράτωση του εκπαιδευτικού σκοπού, ώστε να μη 

χρειαστεί να εκθέσουν με κανέναν τρόπο την προσωπική τους ζωή εφόσον δε το 

επιθυμούσαν. Τα περισσότερα άτομα από αυτά που συμμετείχαν τελικά, ήταν ήδη 

εξοικειωμένα με την πλατφόρμα οπότε δε χρειάστηκε να υπάρξει κάποια 

προπαρασκευαστική φάση προσαρμογής και διδασκαλίας της χρήσης του εργαλείου. Επίσης, 

η ευκολία στη χρήση του facebook έκανε εφικτή την άμεση αξιοποίησή του ακόμη και από τα 

άτομα εκείνα τα οποία δε διέθεταν κάποιο λογαριασμό facebook πριν την έναρξη της 

εκπαιδευτική διαδικασίας. 

Τρόπος και Διαδικασία Χρήσης του Εργαλείου 

Στη συνέντευξή του ο κ. ερευνητής αναφέρει ότι η διάρκεια της εκπαίδευσης μέσω του 

facebook ήταν 48 εβδομάδες και εξυπηρετούσε καθαρά πρακτικά ζητήματα εφαρμογής της 

εξ αποστάσεως διδασκαλίας του σεμιναρίου. Αυτό σημαίνει ότι η χρήση τους δεν ήταν απλά 

υποστηρικτική, αλλά έπαιζε κύριο ρόλο στην όλη διαδικασία. Για το σύνολο των εβδομάδων 

αυτών ορίστηκε μία συγκεκριμένη ώρα και μέρα για κάθε εβδομάδας κατά την οποία 

χρονική στιγμή όλοι οι συμμετέχοντες όφειλαν να βρίσκονται μέσα στο facebook. 

Συγκεκριμένα, ο χώρος συνάντησης ήταν μία «κλειστή» ομάδα στο facebook που είχε 

δημιουργηθεί από τους εκπαιδευτές / συντονιστές για το συγκεκριμένο σκοπό. Η διαδικασία 

με την οποία εξελισσόταν η εκπαιδευτική αυτή συνάντηση ήταν η εξής: Οι εκπαιδευτές 

έκαναν μία ανάρτηση στον «τοίχο» της ομάδας και καλούσαν όλα τα άτομα να την εξετάσουν 

και να τη σχολιάσουν. Όπως αναφέρει ο συνεντευξιαζόμενος κατά μέσο όρο, όπως 

υπολόγισε ο ίδιος, απαιτούνταν 10 λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το πρώτο σχόλιο και από εκεί 

και πέρα ο ρυθμό εμφάνισης των νέων σχολίων ήταν καταιγιστικός. Όπως αναφέρεται από 

τον ίδιο, το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου είχαν την 

υποχρέωση να μελετήσουν το αναρτούσαν στην πλατφόρμα moodle του πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων και όχι στο facebook (αν και υπήρχε αυτή η δυνατότητα). Αυτό πρακτικά σήμαινε 

ότι κάποιος θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις του σεμιναρίου 

ακόμη και αν δεν είχε παραβρεθεί σε καμία από τις συναντήσεις του facebook ή ακόμη και 

αν δεν είχε μπει ποτέ στην εν λόγω ομάδα. Αυτό εξυπηρετούσε το γεγονός ότι, όπως 

αναφέρθηκε και προηγουμένως, υπήρχαν άτομα τα οποία δεν ήταν σύμφωνα με τη χρήση 

του εργαλείου. Όπως αναφέρεται από τον συνεντευξιαζόμενο αυτή η πρακτική μοιάζει με τις 

εβδομαδιαίες συναντήσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια ενός ακαδημαϊκού 

μαθήματος. Σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατόν ο φοιτητής να ανταπεξέλθει στις τελικές 

εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου χωρίς να έχει παραβρεθεί σε κάποιες από τις 

εβδομαδιαίες συναντήσεις αρκούμενος στη συστηματική μελέτη της διδασκομένης ύλης. 

Προφανώς αυτή δεν είναι μία καλή πρακτική, αλλά μπορεί να δώσει μια εικόνα για τον 

τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε ή όχι από τους εκπαιδευομένους το facebook στο 

πλαίσιο του εν λόγω σεμιναρίου. 

Αλληλεπίδραση κατά τη Χρήση του Εργαλείου 

Ως εργαλείο, το facebook προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των 

ατόμων μέσω άμεσων μηνυμάτων. Ωστόσο, ο συνεντευξιαζόμενος αναφέρει ότι στο πλαίσιο 

της συγκεκριμένης διαδικασίας δεν υπήρχε κάποια πρόβλεψη για τον έλεγχο αυτού του 

τύπου αλληλεπίδρασης. Οπότε, ενδεχομένως τα άτομα που συμμετείχαν στην εκπαιδευτικές 

συναντήσεις μέσω της ομάδας του facebook να είχαν συνάψει μεταξύ τους δεσμούς και να 
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επικοινωνούσαν μέσω άμεσων μηνυμάτων, αλλά δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για να 

επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν κάτι τέτοιο. Ο προβλεπόμενος τρόπος αλληλεπίδρασης 

αφορούσε το σχολιασμό των αναρτήσεων που τοποθετούσαν στο τοίχο της ομάδας οι 

εκπαιδευτές ή οι συντονιστές της διαδικασίας και η απάντηση στα σχόλια των υπολοίπων 

συμμετεχόντων. Όταν κάποιο άτομα απαντούσε στο σχόλιο κάποιου δευτέρου ατόμου, τότε 

ο δεύτερος συμμετέχον ειδοποιούνταν άμεσα για αυτό το συμβάν μέσω του συστήματος 

ειδοποιήσεων του facebook. 

Αξιολόγηση και Αποτελέσματα της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας 

Παρά τις αρχικές ενστάσεις και δισταγμούς ο ερευνητής στη συνέντευξή του αναφέρει ότι 

κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι εκπαιδευόμενοι έγιναν λιγότερο 

επιφυλακτικοί με τη χρήση του facebook, ενώ παράλληλα αναγνώρισαν τις εκπαιδευτικές 

τους ιδιότητες και προοπτικές. Ωστόσο, υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι συνέχισαν να έχουν 

κάποιες επιφυλάξεις ως προς την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα του εργαλείου κυρίως 

λόγω ζητημάτων ασφαλείας και ταξινόμησης του υλικού. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

συνεντευξιαζόμενος, πολύ συμμετέχοντες δήλωναν ότι τους προκαλούσε άγχος ο ρυθμός με 

τον οποίο συγκεντρωνόταν τα νέα σχόλια κατά την προσπάθειά τους να σχολιάσουν και οι 

ίδιοι. Οι εκπαιδευτές προσπαθούσαν να πείσουν τα άτομα αυτά ότι δεν υπάρχει λόγος 

βιασύνης στην τοποθέτηση των σχολίων, καθώς όλα τα σχόλια, ανεξάρτητα από τον αριθμό 

τους ήταν ορατά στους εκπαιδευτές. Παρολ αυτά, όπως αναφέρεται από τον ίδιο, πέρα από 

κάθε άλλο επιμέρους ζήτημα υπάρχουν τρεις πολύ βασικοί λόγοι οι οποίοι εξηγούν και 

επιβεβαιώνουν την εκπαιδευτική δυναμική χρήσης του εργαλείου αυτού. Ο πρώτος αφορά 

το γεγονός ότι ο περισσότερος κόσμος είναι ήδη εξοικειωμένος με τη χρήση του εργαλείου, 

ενώ παράλληλα είναι και εκ φύσεως εύκολο και φιλικό στη χρήση του. Δεύτερον, είναι μία 

πλατφόρμα η οποία προσφέρεται δωρεάν, χωρίς να χρειάζεται κάποιος να καταβάλει κάποιο 

ποσό ή κάποια συνδρομή προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει. Τέλος, είναι μία πλατφόρμα 

ήδη εγκατεστημένη σε δικούς της servers και πλήρως λειτουργική, ώστε ένας εκπαιδευτικός 

οργανισμός μπορεί να τη χρησιμοποιήσει άμεσα για την οργάνωση μίας εκπαιδευτικής 

συνάντησης, χωρίς την ανάγκη για εγκατάσταση άλλου λογισμικού ή για περαιτέρω τεχνικές 

και προγραμματιστές προσαρμογές.        

Πίνακας xxi – Συνέντευξη 8 – Ορθότητα Επιλογής Εργαλείου 

 

Εργαλείο 

Κοινωνική 

Δομή που 

Εξυπηρετεί 

Είδος Κοινωνικής 

Δομής που 

Χρησιμοποιήθηκε 

Ορθότητα 

Επιλογής 
Προβλήματα 

Σύνδεση 

Προβλήματος 

με Ορθότητα 

Επιλογής 

Facebook Δίκτυο Ομάδα Μικρή 
Δυσκολίες 

Συμμετοχής 
ΝΑΙ 

    

Δυσκολίες 

Παρακολούθησης 

Ροής 

ΝΑΙ 

    

Δισταγμοί 

Χρήσης για 

λόγους Ιδιωτικού 

Απορρήτου 

ΝΑΙ 
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Πίνακας xxii - Συγκεντωτικός Πίνακας Συνεντεύξεων - Ορθότητα Επιλογής Εργαλείου 

Συν

/ξει

ς 

 

Εργαλείο 

Κοινωνική 

Δομή που 

Εξυπηρετεί 

Είδος Κοινωνικής 

Δομής που 

Χρησιμοποιήθηκ

ε 

Ορθότητα 

Επιλογής 
Προβλήματα 

Σύνδεση 

Προβλήματος 

με Ορθότητα 

Επιλογής 

1 Facebook Δίκτυα Ομάδα Μικρή 
Ελλιπή 

Συμμετοχή 
ΝΑΙ 

     
Συνεχείς 

Αλλαγές 
ΟΧΙ 

     

Έλλειψη 

Εργαλείων 

Διαχείρισης 

Εκπαιδευτικού 

Υλικού 

ΝΑΙ 

2 Wikispaces Ομάδες Ομάδα Μεγάλη 

Απώλεια 

Κωδικών 

Πρόσβασης 

ΟΧΙ 

3 Twitter 

Κατηγορίε

ς 

Μάθησης 

/ Δίκτυο 

Ομάδα Μικρή 

Δυσκολία 

Παρακολούθη

σης 

Αναρτήσεων 

Εκπαιδευομέν

ων 

ΝΑΙ 

4 Skype Δυάδες Ομάδα Μέτρια1 

Αδυναμία 

Διαμοίρασης 

Μεγάλων 

Αρχείων 

ΝΑΙ 

5 Edmodo Ομάδες Ομάδα Μεγάλη 

Απώλεια 

Κωδικών 

Πρόσβασης 

ΟΧΙ 

     

Απαγόρευση 

Πρόσβασης 

στον Ιστό από 

τους Γονείς 

ΟΧΙ 

                                                             
1 Το skype αν και στην κανονική του έκδοση έκδοση υποστηρίζει τη μάθηση σε δυάδες, με την 
premium έκδοση λειτουργεί ως εργαλείο τηλεδιάσκεψης όπως το webex ή το adobe connect. 
Ωστόσο, δεν έχει εξελιχθεί ακόμη αρκετά ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες μίας ομάδας εργασίας, 
όπως η διαμοίραση μεγάλων αρχείων σε σύντομο χρόνο και με μεθοδικό τρόπο.  
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6 Skype Δυάδες Ομάδα Μεγάλη1 

Δεν 

Παρατηρήθηκα

ν 

 

7 Coursera Ομάδες Ομάδα Μεγάλη 

Δεν 

Παρατηρήθηκα

ν 

 

8 Facebook Δίκτυο Ομάδα Μικρή 
Δυσκολίες 

Συμμετοχής 
ΝΑΙ 

     

Δυσκολίες 

Παρακολούθη

σης Ροής 

ΝΑΙ 

     

Δισταγμοί 

Χρήσης για 

λόγους 

Ιδιωτικού 

Απορρήτου 

ΝΑΙ 

 

                                                             
1 Αν και πρόκειται για ομάδα, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε ήταν σύμφωνα με τα 
πρότυπα μάθησης σε Κοινωνική Δομή Δυάδας. Αυτό συμβαίνει διότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι 
παρακολουθούσαν το μάθημα από την ίδια οθόνη. Πρόκειται για μία ιδιαίτερη περίπτωση δια ζώσης 
συνάντησης των εκπαιδευομένων με μοναδική απώλεια του εκπαιδευτή, όπως συμβαίνει στην 
περίπτωση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της Κοινωνικής Δομής της Δυάδας. Στη συνέντευξη 
αναφέρθηκε ότι τα διάφορα κενά που προέκυπταν στα διαφορετικά μέλη της ομάδας τις 
περισσότερες φορές καλυπτόταν από υπόλοιπα μέλη τα οποία είχαν κατανοήσει καλύτερα το 
διδαχθέν αντικείμενο. Ο λόγος που συνέβαινε αυτό ήταν ότι ο εκπαιδευτής προφανώς δεν ήταν σε 
θέση να απαντήσει στις εκπαιδευτικές ελλείψεις κάθε ενός ατόμου ξεχωριστά, όπως συμβαίνει στην 
περίπτωση της μάθησης σε δυάδες.  
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7.9 - Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Συνεντεύξεων 
Αρχικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι μόλις από το σύνολο των 8 συνεντεύξεων, αλλά και από 

τις υπόλοιπες ερευνητικές περιπτώσεις που υπάρχουν στο παράθεμα, φαίνεται ότι σε 

ελλαδικό επίπεδο έχουν γίνει πολλές και ποικίλες εφαρμογές εκπαιδευτική χρήσης των 

λογισμικών κοινωνικής δικτύωσης στην πράξη. Συγκεκριμένα, τα εργαλεία που αναφέρθηκαν 

είναι το facebook, το Edmodo, το Twitter, το Wikispaces, το Coursera και το Skype. Άξιο 

αναφοράς είναι το γεγονός ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, η επιλογή του 

εκπαιδευτικού εργαλείου δεν έγινε κυρίως με το προσδοκώμενο της εκπαιδευτικής του 

αποτελεσματικότητας, αλλά βάσει του πόσο διαδεδομένο ήταν και βάσει του πόσο εύκολα 

μπορούσαν να ξεκινήσουν να το χρησιμοποιούν άμεσα οι εκπαιδευόμενοι. Τα τρία από τα 

πέντε αναφερόμενα εργαλεία (Facebook, Twitter, Skype) είναι αναμφισβήτητα εργαλεία 

γνωστά παγκοσμίως σχεδόν σε όλους όσους ασχολούνται έστω και επιφανειακά με τις νέες 

τεχνολογίες, ενώ στην περίπτωση του Edmodo, η επιλογή του έγινε διότι το περιβάλλον 

διάδρασής του είναι σε μεγάλο βαθμό όμοιο με το αντίστοιχο του Facebook. Δεν υπήρξε 

κάποια περίπτωση η οποία να αναφέρει ως λόγο επιλογής την κοινωνική δομή της ομάδας 

στόχου. 

Μεγάλη ποικιλία εντοπίζεται και στους εκπαιδευτικούς σκοπούς για τους οποίους 

χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά αυτά. Τα γνωστικά αντικείμενα ήταν: «Εκμάθηση Χρήσης 

της Γλώσσας Προγραμματισμού Matlab», «Λογισμικά και Εφαρμογές του Ιστού και του Web 

2.0», «Εισαγωγή στην Επιστήμη του Ιστού», «Μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής», «Φυσική 

Θετικής Κατεύθυνσης της 3ης Λυκείου», «Ορθές Εκπαιδευτικές Πρακτικές για το Σύγχρονο 

Δάσκαλο», «Σεμινάριο Συμβουλευτικής». Επίσης, σε μία από τις περιπτώσεις το λογισμικό 

κοινωνικής δικτύωσης δε χρησιμοποιήθηκε για την εκμάθηση κάποιου συγκεκριμένου 

εκπαιδευτικού αντικειμένου, αλλά για τη επικοινωνία μεταξύ πανεπιστημίων από διάφορες 

χώρες για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αυτή η ποικιλία στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των 

λογισμικών κοινωνικής δικτύωσης μαρτυρά ότι είναι εργαλεία εύκολα προσαρμόσιμα για 

μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών περιστάσεων. Σε αυτό μπορεί να προστεθεί το γεγονός ότι 

χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία τόσο σε περιβάλλον τυπικής, μη τυπικής, όσο και άτυπης 

εκπαίδευσης. 

Κοινός άξονας σε όλες τις συνεντεύξεις αποτελεί το γεγονός ότι χρειάστηκε κάποια 

προετοιμασία πριν τη χρήση των εργαλείων αυτών. Στις περισσότερες των περιπτώσεων 

όπου η εκπαιδευτική διαδικασία καλούσε τους εκπαιδευομένους να χρησιμοποιήσουν 

κάποιο συγκεκριμένο λογισμικό κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκαν από τους ερευνητές 

ενστάσεις από την πλευρά των εκπαιδευομένων. Οι ενστάσεις αυτές αφορούσαν σε άλλες 

περιπτώσεις φόβο για την ασφάλεια του προσωπικού απορρήτου, ενώ σε άλλες η αντίδραση 

αφορούσε κυρίως την μη εξοικείωση με τη χρήση του εν λόγω εργαλείου. Ενδιαφέρον 

αποτελεί το γεγονός ότι μετά από την χρήση του λογισμικού κοινωνικής δικτύωσης σε όλες 

τις περιπτώσεις οι περισσότερες ή όλες οι ενστάσεις υποχωρούσαν και αντ’ αυτών υπήρχε 

έκφραση θετικών σχολίων για την εκπαιδευτική συμβολή του εργαλείου που 

χρησιμοποιήθηκε στην όλη εκπαιδευτική πορεία. Πέρα από τη συμφωνία στη χρήση από 

τους εκπαιδευομένους χρειάστηκε και κάποια προετοιμασία για τα τεχνικά ζητήματα της 

εφαρμογής του λογισμικού. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα ζητήματα αυτά σχετιζόταν με 

τη δημιουργία λογαριασμών για τους εκπαιδευομένους, όπως επίσης και για την 

παραμετροποίηση του περιβάλλοντος της εικονικής τάξης / ηλεκτρονικού τόπου 

συνάντησης. 
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Ο τρόπος εφαρμογής και χρήσης του κάθε εργαλείου ήταν διαφορετικός κατά περίπτωση και 

οφειλόταν κυρίως στον τρόπο οργάνωσης που είχε επιλεχθεί από τον ίδιο τον εκπαιδευτή. 

Για παράδειγμα, στις περιπτώσεις του facebook και του twitter στις οποίες συγκεντρώθηκαν 

από δύο απαντήσεις παρατηρούμε ότι το εργαλείο σε κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές 

χρησιμοποιήθηκε με πολύ διαφορετικό τρόπο. Αυτό συνεπάγεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλη 

ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο εκπαιδευτής ή ο ειδικός της εκπαίδευσης να 

εντάξει τα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαιδευτική πράξη. Το θετικό ως προς 

αυτό είναι ότι δίνει το πλεονέκτημα των πολλών και πολλαπλών επιλογών, όμως από την 

άλλη, όταν υπάρχουν πολλές επιλογές αυτόματα συνεπάγεται ότι κάποιες από αυτές είναι 

περισσότερο αποτελεσματικές από τις υπόλοιπες. Έτσι, γίνεται συνειδητό ότι δεν απαιτείται 

μονάχα η σωστή επιλογή του εργαλείου, ανάλογα με την εκπαιδευτική περίσταση, αλλά 

κυρίως, η σωστή χρήση του και ενσωμάτωσή του στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Τα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης είναι εξ ορισμού λογισμικά τα οποία επιτρέπουν την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών τα οποία τα χρησιμοποιούν. Αυτό φάνηκε και στις 

απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν, όπου φαίνεται ότι οι εκπαιδευόμενοι των διαφόρων 

περιπτώσεων χρησιμοποίησαν τις προσφερόμενες υπηρεσίες των εργαλείων αυτών για να 

επικοινωνήσουν τόσο μαζί τους όσο και με τους εκπαιδευτές τους. Ωστόσο, είναι εμφανές 

ότι κάποια από τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

συμμετεχόντων σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ ότι τα υπόλοιπα. Από τα λεγόμενα των 

συνεντευξιαζομένων ίσως το λογισμικό με το μεγαλύτερο βαθμό αλληλεπίδρασης που 

αναφέρεται να είναι το Skype. Ακολουθεί το Facebook, το Twitter, το Edmodo, το Wikispaces 

και τέλος του Coursera με το μικρότερο επιτρεπτό βαθμό αλληλεπίδρασης. Θα πρέπει επίσης 

να συμπληρωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις αναφέρθηκε ότι οι συμμετέχοντες 

αλληλεπιδρούσαν μεταξύ τους κάνοντας χρήση και άλλων λογισμικών κοινωνικής δικτύωσης. 

Για παράδειγμα, στο φροντιστηριακό μάθημα «Φυσική Θετικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου», αν 

και ως κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο είχε επιλεχθεί το Edmodo οι συμμετέχοντες συνήθιζαν 

να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του facebook.  

Όσον αφορά την εκπαιδευτική αξία των εργαλείων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και στις οχτώ 

αναφερόμενες περιπτώσεις οι ερευνητές δήλωσαν ευχαριστημένοι από την συνολική τους 

απόδοση. Μάλιστα, στις περιπτώσει εκείνες όπου υπήρξε και κάποια ανατροφοδότηση και 

από τους εκπαιδευομένους της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι απόψεις που εκφράστηκαν 

ήταν το ίδιο θετικές και αισιόδοξες. Αυτό επιβεβαιώνουν για του αναφερόμενους 

εκπαιδευομένους και τα τεστ αξιολόγησης τα οποία έδωσαν στα οποία φαίνεται ότι η χρήση 

των λογισμικών κοινωνικής δικτύωσης βελτίωσε τη συνολική τους εκπαιδευτική απόδοση. Εν 

τέλει, θα μπορούσε να σημειωθεί ότι υπάρχει ακόμη μία επιφυλακτική στάση όσον αφορά 

την εκπαιδευτική αξία των υπό συζήτηση λογισμικών. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι στις 

περισσότερες των περιπτώσεων είχαν υποστηρικτικό χαρακτήρα και δε χρησιμοποιήθηκαν 

ως κύρια εκπαιδευτικά εργαλεία. Από την άλλη όμως υπήρξαν και περιπτώσεις όπως αυτή 

του Skype και του Coursera, όπου τα εργαλεία αυτά όχι μόνο χρησιμοποιήθηκαν ως βασικά 

και απαραίτητα εργαλεία μεταφορά της γνώσης, αλλά υπήρξαν και πολύ αποτελεσματικά ως 

προς τα τελικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν.  

Συνολικά φαίνεται ότι τα σύγχρονα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης σε ελλαδικό επίπεδο 

έχουν πολλές προοπτικές ως προς την ένταξή τους σε κάθε μορφή εκπαιδευτικής ή 

μαθησιακής διαδικασίας. Φαίνεται, παράλληλα ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η χρήση τους 

αρχίζει να μετατρέπεται από βοηθητική σε απαραίτητη. Όλο και περισσότερες είναι οι 

περιπτώσεις των εκπαιδευτικών διαδικασιών οι οποίες πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως. 
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Χωρίς τη χρήση των λογισμικών αυτών είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο. 

Ακόμη και λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης τα οποία δεν έχουν μακράν παρουσία στην 

εκπαίδευση και δεν έχουν δημιουργηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε ορισμένες 

περιπτώσεις μπορούν να μετατραπούν σε απαραίτητα εκπαιδευτικά εργαλεία. Αυτό 

παρατηρήθηκε στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου λόγου τεχνικής 

αδυναμίας του server οι εκπαιδευτές αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν ως σύστημα 

σύγχρονης εξ αποστάσεως συνάντησης το facebook σε όλη τη διάρκεια του 12μηνου 

σεμιναρίου που υλοποιήθηκε. 

Μία βασική παρατήρηση που μπορεί να γίνει για τα δεδομένα των συνεντεύξεων βάσει των 

σκοπών και των στόχων της εργασία είναι σχετική με την εξέταση του τρόπου με τον οποία 

τα υπό συνέντευξη άτομα επέλεξαν κάποιο λογισμικό κοινωνικής δικτύωσης ως 

εκπαιδευτικό εργαλείο. Σε καμία από τις αναφερόμενες περιπτώσεις η επιλογή των 

εργαλείων δεν έγινε βάσει την κοινωνικής δομής στην οποία απευθυνόταν η εκπαιδευτική 

περίσταση. Αντίθετα, η επιλογή των εργαλείων έγινε βάσει επιμέρους παραγόντων όπως η 

ευκολία χρήσης του εργαλείου, η δημοφιλότητά τους και το κόστος τους. Προφανώς, 

έχοντας κάποιος ως κριτήρια αυτούς τους παράγοντες η επιλογή του εργαλείου δεν οδηγεί 

μόνο σε περισσότερο αβέβαια εκπαιδευτικά αποτελέσματα, αλλά ταυτόχρονα γίνεται και μία 

διαδικασία εξαιρετικά επίπονη ή ευκαιριακή. Επίπονη γίνεται διότι υπάρχουν πολλές 

εκατοντάδες λογισμικών που θα πρέπει να τοποθετηθούν παράλληλα το ένα δίπλα στο άλλο, 

ώστε να επιλεχθεί το καλύτερο ως προς του παράγοντες αυτούς. Ευκαιριακή είναι διότι 

κατανοώντας κάποιος τη δυσκολία της επιλογής ενός εργαλείου βάσει αυτών των κριτηρίων 

καταλήγει στο να επιλέξει ένα λογισμικό του τυχαίνει να γνωρίζει και απλά να πληρεί 

ικανοποιητικά τις παραπάνω προϋποθέσεις, χωρίς να είναι βέβαιο το αν μπορεί να ενταχθεί 

αποτελεσματικά στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική περίσταση. 

Για παράδειγμα, ας γίνει αναφορά στην περίπτωση του facebook, το οποίο χρησιμοποιήθηκε 

ως εκπαιδευτικό εργαλείο σε δύο συνεντεύξεις. Στην πρώτη περίπτωση (εκμάθηση Matlab) 

υπάρχει ουσιαστικά μία «ομάδα» στην οποία επιχειρείται η μάθηση της γλώσσας 

προγραμματισμού. Από όσα έχουν ήδη παρουσιαστεί στην παρούσα εργασία και έχοντας 

κάποιος υπόψη τον τρόπο επιλογής κατάλληλου λογισμικού, η επιλογή του facebook στην εν 

λόγω εκπαιδευτική περίσταση μάλλον δεν είναι ιδανική. Σύμφωνα με όσα έχουν ειπωθεί το 

εργαλείο εκείνο που θα εξυπηρετούσε καλύτερα την εν λόγω εκπαιδευτική περίσταση είναι 

κάποιο λογισμικό LMS. Από τη συνέντευξη φαίνεται ότι το facebook δεν εξυπηρέτησε ιδανικά 

την εν λόγω μαθησιακή περίσταση. Αυτό, σύμφωνα με τις θέσεις της παρούσας εργασίας 

εξηγείται από το ότι χρησιμοποιήθηκε για διδασκαλία σε μία κοινωνική δομή η οποία έχει τα 

χαρακτηριστικά της «ομάδας», ενώ το ίδιο το εργαλείο εξυπηρετεί καλύτερα κοινωνικές 

δομές «δικτύου». Οι διαφορές μεταξύ των δύο έχουν ήδη αναλυθεί σε προηγούμενο σημείο. 

Έτσι, αν για τη συγκεκριμένη μαθησιακή περίσταση χρησιμοποιούνταν αντί για το facebook 

κάποιο σύστημα LMS, όπως το Google Classroom, κάποιο moodle ή το edmodo, η όλη 

μαθησιακή διαδικασία θα ήταν πολύ πιο αποδοτική. Μάλιστα, αυτό το επισημαίνει και η ίδια 

η ερευνήτρια, λέγοντας ότι ως σύστημα LMS το facebook είναι ελλιπές, αναγνωρίζοντας και η 

ίδια ότι κάποιο σύστημα LMS θα ήταν ιδανικότερο για την εν λόγω περίσταση. Ωστόσο, θα 

πρέπει να ειπωθεί ότι στην προκειμένη περίπτωση έχουμε την χρήση του facebook ως 

εκπαιδευτικού εργαλείου σε «ομάδα» για ερευνητικούς λόγους, επομένως ίσως οι λόγοι 

επιλογής του να είναι περισσότερο σύνθετοι. 

Στην δεύτερη περίπτωση το facebook χρησιμοποιήθηκε, πάλι σε «ομάδα», αλλά αυτή τη 

φορά όχι ως σύστημα διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού (LMS), αλλά ως τόπου online 
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συνάντησης όλων των εκπαιδευομένων. Όπως αναφέρθηκε, γινόταν προγραμματισμός μίας 

ημέρας και ώρας συνάντησης όπου όφειλαν να συναντηθούν όλοι οι εκπαιδευόμενοι 

προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε θέματα που εισήγαγε ο συντονιστής της εξ 

αποστάσεως συνάντησης. Από όσα έχουν αναφερθεί στην εργασία το facebook και πάλι δεν 

ανήκει στην κατηγορία των λογισμικών που μπορούν να εξυπηρετήσουν τη μάθηση σε 

«ομάδες». Για τη συγκεκριμένη περίπτωση τα ιδανικά λογισμικά είναι αυτά που εντάσσονται 

στην κατηγορία της εξ αποστάσεως συνάντησης σε online περιβάλλον των μελλών μίας 

«ομάδας». Ήδη έχει αναφερθεί ότι παραδείγματα τέτοιων προγραμμάτων είναι τα webex, 

adobe connect κ.α. Με τη χρήση του facebook οι εκπαιδευόμενοι αναφέρουν ότι αγχωνόταν 

κατά την προσπάθειά τους να συμμετάσχουν στη συζήτηση λόγω του τρόπου με τον οποίο 

ανανεωνόταν η ροή της συζήτησης. Με τη χρήση τον προτεινόμενων λογισμικών αυτό δε θα 

συνέβαινε. Επίσης, ο ερευνητής αναφέρει ότι στην αρχή υπήρχε ένα 10λεπτο αμηχανίας 

μέχρι να αρχίσουν να αναρτούνται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων. Και αυτό είναι κάτι 

που δε θα υπήρχε στις εναλλακτικές προτεινόμενες περιπτώσεις. Ωστόσο, θα πρέπει να 

ειπωθεί ότι στην υπό εξέταση περίπτωση το facebook ήταν μονόδρομος μιας και δεν υπήρχε 

η οικονομική δυνατότητα εφαρμογής των άλλων μέσων, τα οποία έχουν υψηλό κόστος 

χρήσης για τόσο μεγάλες εκπαιδευτικές ομάδες.       

Κλείνοντας, μπορεί να ειπωθεί ότι τα λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικά εργαλεία και χρησιμοποιούνται ήδη για το σκοπό αυτό 

τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο. Πλέον, η προσοχή του ερευνητή πρέπει να 

στραφεί στο τρόπο καλύτερης αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη. Η παρούσα 

εργασία προτείνει, όπως ειπώθηκε, η επιλογή αυτή να στηρίζεται στο είδος της κοινωνικής 

δομής στην οποία απευθύνεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Από τις ερωτήσεις που 

συλλέχθηκαν φαίνεται ότι η επιλογή στηρίζεται περισσότερο σε πρακτικά, παρά σε 

εκπαιδευτικά κριτήρια. Ξεκινώντας από την επιλογή του κατάλληλου εργαλείου, ο 

εκπαιδευτής, ο ειδικός της εκπαίδευσης ή ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος, θα πρέπει στη συνέχεια 

να προχωρήσει στον τρόπο ένταξής και αξιοποίησής του στην εκπαιδευτική ή μαθησιακή 

πράξη. Αυτό είναι κάτι που προφανώς απαιτεί περαιτέρω έρευνα και μελέτη.  
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8 – Συμπεράσματα 
Κάθε μαθησιακή περίσταση που πραγματοποιείται σε διαδικτυακό περιβάλλον και αφορά τη 

δια βίου μάθηση των ατόμων μπορεί να γίνει περισσότερο αποτελεσματική όταν γίνεται 

σωστή επιλογή του λογισμικού κοινωνικής δικτύωσης που θα χρησιμοποιηθεί για το σκοπό 

αυτό. Ξεκινώντας με τη σωστή επιλογή του κατάλληλου λογισμικού κοινωνικής δικτύωσης η 

μαθησιακή περίσταση έχει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να οδηγήσει το άτομο στην 

κατάκτηση της γνώσης ή της πληροφορίας που επιθυμεί με τρόπο που δεν το κουράζει και 

δεν το οδηγεί στο να σχηματίσει μία αρνητική εντύπωση για την όλη διαδικασία. Με αυτόν 

τον τρόπο από τη μία προκύπτει ένα ποιοτικότερο μαθησιακό αποτέλεσμα και από την άλλη 

το ίδιο το άτομο σχηματίζει μία θετική εντύπωση για τη μαθησιακή διαδικασία. Η θετική 

εντύπωση που θα σχηματίσει το καθιστά πρόθυμο να εμπλακεί εκ νέου σε παρόμοιες 

μαθησιακές περιστάσεις, ενισχύοντας έτσι τη δια βίου μαθησιακή πορεία του. 

Η εν λόγω επιλογή του κατάλληλου εργαλείου πρέπει να στηρίζεται στο είδος της κοινωνικής 

δομής των ατόμων στα οποία απευθύνεται η μαθησιακή περίσταση. Οι υπό συζήτηση 

κοινωνικές δομές διακρίνονται σε «δυάδες», «ομάδες», «κατηγορίες μάθησης», και 

«δίκτυα». Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες παρουσιάζουν διαφορετικές ιδιότητες, 

λειτουργίες και τρόπους με τους οποίους το άτομο μπορεί μέσα από αυτές να προσεγγίσει 

τη γνώση και τη πληροφόρηση. Η κατανόηση της κατηγορίας στην οποία εντάσσονται οι 

εκπαιδευόμενοι κάθε μαθησιακής περίστασης οδηγεί τον εκπαιδευτή, τον ειδικό της 

εκπαίδευσης ή τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο να επιλέξει το κατάλληλο εργαλείο με 

αυτοπεποίθηση και σιγουριά ως προς την ικανότητα του μέσου να εξυπηρετήσει τους 

σκοπούς και τους στόχους της μαθησιακής περίστασης. 

Για παράδειγμα μπορεί να υπάρχει ένα πλήθος εκπαιδευομένων με αριθμό εκατό ατόμων. 

Αυτά τα άτομα μπορούν εξ ίσου να συγκαταλέγονται στην κοινωνική δομή «κατηγορία 

μάθησης», «ομάδα» ή και «δίκτυο». Το αξιοσημείωτο σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι αν 

και στις τρεις περιπτώσεις ο αριθμός των ατόμων είναι ο ίδιος, ο τρόπος ωστόσο με τον 

οποίο μπορούν να εκπαιδευτούν, να προσεγγίσουν τη γνώση, να αλληλεπιδράσουν μεταξύ 

τους και γενικά να μάθουν, διαφέρει πάρα πολύ. Το ίδιο διαφέρουν μεταξύ τους και τα 

εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξυπηρετήσουν την κάθε περίπτωση. 

Αυτό σημαίνει ότι αν χρησιμοποιηθεί ένα λογισμικό κοινωνικής δικτύωσης κατάλληλο για 

την κοινωνική δομή «κατηγορίες μάθησης» στην κοινωνική δομή «ομάδες», το εργαλείο θα 

είναι ανίκανο να εξυπηρετήσει τους εκπαιδευομένους και θα χαρακτηριστεί ως μη 

αποτελεσματικό. Αυτό δε σημαίνει ότι το χρησιμοποιούμενο εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης 

δεν είναι κατάλληλο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Απλά σημαίνει ότι 

χρησιμοποιήθηκε στη λάθος κοινωνική δομή. 

Η παρούσα εργασία προτείνει ότι δε μπορούμε να μιλάμε απευθείας για 

αποτελεσματικότητα ή μη ενός λογισμικού κοινωνικής δικτύωσης στης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση γενικά. Για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα να ληφθεί υπόψη σε ποια κατηγορία 

εντάσσεται το ίδιο το λογισμικό ως προς το είδος της κοινωνικής δομής που εξυπηρετεί και 

αν χρησιμοποιήθηκε στην ίδια κοινωνική δομή ή σε άλλη. Στην περίπτωση που 

χρησιμοποιήθηκε σε άλλη κοινωνική δομή, δε μπορούμε να μιλάμε για ελλιπή 

αποτελεσματικότητα του εργαλείου, αλλά για λανθασμένη επιλογή του. Το ίδιο εργαλείο θα 

μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμο σε μία διαφορετική μαθησιακή περίσταση στην 
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οποία η εκπαιδευτική ομάδα θα είχε την ίδια κοινωνική δομή με αυτή που εξυπηρετεί το 

επιλεγόμενο λογισμικό κοινωνικής δικτύωσης. 

Από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν φαίνεται ότι σε ελλαδικό επίπεδο 

τουλάχιστον η επιλογή του λογισμικού κοινωνικής δικτύωσης δε στηρίζεται στο είδος της 

κοινωνικής δομής των εκπαιδευομένων στους οποίους αυτή απευθύνεται. Αντίθετα, τα 

κριτήρια σχετίζονται με το κόστος χρήσης του εργαλείου, τη δημοφιλότητά του, την ευκολία 

χρήσης και άλλους ευκαιριακούς παράγοντες, όπως το γεγονός ότι είναι οικείο στον 

εκπαιδευτή ή στους εκπαιδευομένους. Αυτό οδηγεί πολλές φορές σε διάφορα προβλήματα 

και δυσκολίες πραγματοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με αποτέλεσμα να 

χαρακτηρίζεται το εργαλείο ως μη αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Παράλληλα, 

οδηγείται η όλη διαδικασία σε φτωχότερα μαθησιακά αποτελέσματα. Όλα αυτά προτείνεται 

ότι θα είχαν αποφευχθεί αν κύριο κριτήριο επιλογής ήταν το είδος της κοινωνικής δομής των 

ατόμων που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη μαθησιακή περίσταση. 

Τέλος, μία επιτυχημένη εξ αποστάσεως μαθησιακή περίσταση έχει ιδιαίτερη σημασία για τη 

δια βίου μαθησιακή πορεία ενός ατόμου και πέρα από την ίδια την απόκτηση της 

συγκεκριμένης γνώσης που εξυπηρετεί. Πολύ περισσότερο, ένα άτομο το οποίο έχει 

συμμετάσχει σε ένα επιτυχημένο εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή μαθησιακή 

περίσταση, αποκτά μία φιλική στάση προς την όλη διαδικασία. Έτσι, σε κάθε άλλη παρόμοια 

μαθησιακή ευκαιρία θα είναι πολύ πιο πρόθυμο να συμμετάσχει σε αυτή εκ νέου. Με αυτόν 

τον τρόπο ενισχύεται όλη η μελλοντική δια βίου μαθησιακή του πορεία. Αν λοιπόν απλά και 

μόνο η σωστή επιλογή το λογισμικού κοινωνικής δικτύωσης που θα χρησιμοποιηθεί για 

κάποια μαθησιακή περίσταση οδηγεί σε τόσα πολλά οφέλη, τότε προφανώς πρέπει να 

γίνεται με περισσότερη προσοχή. Η παρούσα εργασία προτείνει έναν αποτελεσματικό τρόπο 

για κατάλληλη επιλογή. Ωστόσο, θα πρέπει να μελετηθεί σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου το 

προτεινόμενο μοντέλο για να επιβεβαιωθεί η χρηστικότητά του.    
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9 - Προτάσεις για Περαιτέρω Έρευνα 
Στη παρούσα εργασία προτείνεται ότι η δια βίου μάθηση του ατόμων η οποία 

πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και με τη χρήση του διαδικτύου μπορεί να βελτιωθεί μέσα 

από τη σωστή επιλογή του λογισμικού κοινωνικής δικτύωσης που θα την εξυπηρετήσεις. 

Ωστόσο, όπως εύκολα μπορεί να γίνει αντιληπτό αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό για να 

εξασφαλίσει μία επιτυχημένη εκπαιδευτική διαδικασία. Πέρα από την επιλογή του σωστό 

εκπαιδευτικού εργαλείου απαιτείται φυσικά και η ορθή χρήση του, ένταξή του στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και αξιοποίησή του. Αυτό είναι κάτι το οποίο απαιτεί περαιτέρω 

μελέτη. 

Συγκεκριμένα, προτείνεται η πραγματοποίηση νέας έρευνας η οποία θα εξετάζει τον 

αποτελεσματικό τρόπο χρήσης σημαντικών λογισμικών κοινωνικής δικτύωσης στην 

εκπαιδευτική πράξη. Αναφέρεται η λέξη «σημαντικών» διότι είναι μεγάλο το πλήθος των 

υπαρκτών λογισμικών κοινωνικής δικτύωσης και θα πρέπει να γίνει ενδελεχής εξέταση του 

τρόπου χρήσης κάθε ενός από αυτά ξεχωριστά. Επομένως, αν δεν είναι δυνατή η εξέταση 

κάθε ενός από τα εκατοντάδες λογισμικά κοινωνικής δικτύωσης που υπάρχουν, τότε θα ήταν 

καλό να γίνει μία επιλογή από αυτά που επικρατούν, ώστε αν μελετηθούν σε βάθος. Για κάθε 

ένα από αυτά τα λογισμικά ο ερευνητής θα πρέπει να εξετάσει το πώς ο εκπαιδευτής ή ο 

ειδικός της εκπαίδευσης μπορεί να το εντάξει στην εκπαιδευτική πράξη και να αξιοποιήσει 

αποτελεσματικά. 

Φυσικά, ήδη έχουν γίνει παρόμοιες έρευνες και σε παγκόσμιο, αλλά και σε ελλαδικό 

επίπεδο, κάποιες από τις οποίες αναφέρονται στο κυρίως μέρος του κειμένου και στη 

βιβλιογραφία. Τα λογισμικά που έχουν εξεταστεί είναι τα πιο δημοφιλή που υπάρχουν αυτή 

τη στιγμή, όπως το facebook, το moodle, το edmodo, τα wikis κ.α. Η νέα πρόταση που 

κατατίθεται για τον ενδιαφερόμενο ερευνητή είναι να εξετάσει εκ νέου τα λογισμικά αυτά 

προσμετρώντας παράλληλα τον παράγοντα της επιλογής του εργαλείου με κριτήριο το είδος 

της κοινωνικής δομής όπως αυτό περιγράφεται στο σώμα της παρούσας εργασίας. Με αυτόν 

τον τρόπο ίσως προκύψουν περισσότερο ασφαλή δεδομένα για τον ορθό τρόπο ένταξης ενός  

λογισμικού κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαιδευτική ή μαθησιακή διαδικασία. 

Μία ακόμη πρόταση είναι η διεξαγωγή μίας ποσοτικής έρευνας σε μεγάλη κλίμακα η οποία 

θα εξετάζει το προτεινόμενο μοντέλο διάκρισης των κοινωνικών δομών που επιχειρούν τη 

μάθηση μέσω του ιστού σε «δυάδες», «ομάδες», «κατηγορίες μάθησης» και «δίκτυα». Έτσι, 

μπορεί να επιβεβαιωθεί το προτεινόμενο μοντέλο, να απορριφθεί ή ακόμη και να 

προκύψουν ένα ήδη κοινωνικών δομών. Σε κάθε περίπτωση τα εν λόγω είδη θα πρέπει να 

εξεταστούν ως προς τον τρόπο με τον οποία αυτά μπορούν να εξηγήσουν το πώς τα άτομα 

μαθαίνουν μέσω του ιστού. Στη συνέχεια, τα δεδομένα που θα προκύψουν θα μπορούν να 

προτείνουν μεθόδους αποτελεσματικής εκπαίδευσης η κατεύθυνσης της μάθησης των 

ατόμων αυτών. 

Τέλος, ίσως μία ακόμη χρήσιμη ερευνητική προσπάθεια θα ήταν εκείνη της χαρτογράφησης 

εκείνων των λογισμικών κοινωνικής δικτύωσης που μπορούν να εξυπηρετήσουν τη δια βίου 

μάθηση των ατόμων. Ο οδηγός αυτός επωφελούμενος την κατηγοριοποίησης που προτείνει 

η παρούσα εργασία, θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια 

του εκπαιδευτή ή του ειδικού της εκπαίδευσης ο οποίος θέλει να προσφέρει ευκαιρίες 
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μάθηση μέσου του ιστού. Φυσικά, η φύση του συγκεκριμένου εγχειρήματος απαιτεί μία 

συνεχή ανανέωση και υποστήριξη της λίστας των λογισμικών που θα προκύψουν. Ωστόσο, 

όπως φαίνεται, με το πέρας των χρόνων υπάρχει μία τάση για παγιοποίηση των λογισμικών 

κοινωνικής δικτύωσης που υπάρχουν. Αν και ακόμη οι αλλαγές είναι πολλές και σημαντικές 

που συμβαίνουν στο χώρο, είναι λιγότερες από αυτές που συνέβησαν στο πρόσφατο 

παρελθόν. Ίσως λοιπόν στο μέλλον να οδηγηθούμε στην επικράτηση ορισμένων μόνων 

λογισμικών κοινωνικής δικτύωσης, οπότε και το προτεινόμενο εγχείρημα θα είναι πολύ πιο 

εύκολο και πρακτικά αξιοποιήσιμο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και γενικότερα στην δια 

βίου μάθηση. 
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Παράθεμα 

Ερωτήσεις Συνέντευξης 

1 – Το Εργαλείο 

Ποιο εργαλείο χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας? 

Ποιες λειτουργίες του εργαλείου αυτού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς? 

Ποιος ο εκπαιδευτικός σκοπός της χρήσης του εργαλείου? 

Το εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ως υποστηρικτικό μέσο ή είχε βασικό ρόλο στη διαδικασία? 

2 – Το Αντικείμενο Εκπαίδευσης 

Ποιος ήταν ο τίτλος και τι αφορούσε το αντικείμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας? 

Στα πλαίσια ποιου εκπαιδευτικού προγράμματος και ποιού φορέα πραγματοποιήθηκε η 

εκπαιδευτική διαδικασία? 

Ποια ήταν η αφορμή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ποιά η σχέση της με τους γενικούς 

σκοπούς του φορέα στα πλαίσια του οποίου υλοποιήθηκε το πρόγραμμα?  

Ποια ήταν η ιδιότητα του εισηγητή ή των εισηγητών του εκπαιδευτικού προγράμματος? 

Για ποιο λόγο επιλέχθηκε το συγκεκριμένο αντικείμενο για τη διδασκαλία μέσω του 

εργαλείου που αναφέρατε? – Τί θεωρείτε ότι επιτυγχάνεται κατ αυτόν τον τρόπο? 

3 – Προετοιμασία της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας 

Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων και ποιά η εμπειρία τους ως προς τη 

χρήση του εργαλείου αυτού πριν την έναρξη της διαδικασίας? 

Με ποιο τρόπο έγινε η πρόσκληση για συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη διαδικασία και 

ποιες ήταν οι προϋποθέσεις της συμμετοχής τους? 

Δόθηκε κάποιο κίνητρο για τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη διαδικασία? 

Ποιος ήταν ο σκοπός της εισαγωγικής συνάντησης και πού πραγματοποιήθηκε, εφόσον 

υπήρξε? - Υπήρξε κάποιο μαθησιακό συμβόλαιο που πραγματοποιήθηκε κατά τη συνάντηση 

αυτή και αν ναι, τι συμφωνήθηκε σε αυτό? 

Οι εκπαιδευόμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε κάποιο ερωτηματολόγιο πριν την έναρξη της 

διαδικασίας και αν ναι, ποιό ήταν το περιεχόμενό του και σε τί αποσκοπούσε? 

4 – Τρόπος και Διαδικασία Χρήσης του Εργαλείου 

Εξηγήστε τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως επίσης και τον τρόπο με τον οποίο 

χρησιμοποιήθηκαν. 

Υπήρχαν κάποια πλαίσια ασφαλείας ως προς το ποιος μπορούσε να δει, να επεξεργαστεί και 

να έχει πρόσβαση στα δεδομένα μέσω του εργαλείου και ως προς το προσωπικό απόρρητο 

των συμμετεχόντων? 
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Ποια ήταν η διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πόσο συχνή ήταν η συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία? 

Από ποιον γινόταν ο έλεγχος και η κατεύθυνση της όλης διαδικασίας? 

Υπήρξαν κάποιες δια ζώσης συναντήσεις κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

αν ναι σε ποιο χώρο πραγματοποιήθηκαν και ποιος ήταν ο σκοπός τους? 

Οι συμμετοχή των εκπαιδευομένων έγινε σε ομάδες και αν ναι τι δραστηριότητες 

ανατέθηκαν σε κάθε ομάδα (ή σε κάθε άτομο) και με ποια κριτήρια? 

5 – Αλληλεπίδραση Κατά τη Χρήση του Εργαλείου 

Υπήρχε η δυνατότητα άμεσης ή έμμεσης επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευομένων και 

μεταξύ των εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτή μέσω του εργαλείου? Με ποιο τρόπο 

μπορούσε να γίνει εφικτή και πού απέβλεπε? 

Υπήρξε ανάγκη συντονισμού της διαδικασίας αλληλεπίδρασης ή άλλα προβλήματα τεχνικής 

φύσης που προέκυψαν στην προσπάθεια επικοινωνίας μέσω της χρήση του εργαλείου από 

τους συμμετέχοντες? 

Υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί ως προς τις δυνατότητες του εργαλείου για αλληλεπίδραση 

μεταξύ των συμμετεχόντων? 

Υπήρξαν κάποιες δυνατότητες αλληλεπίδρασης που προσέφερε το εργαλείο οι οποίες δε 

χρησιμοποιήθηκαν - αξιοποιήθηκαν και για ποιο λόγο? 

Η εξ αποστάσεως επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων απαιτούσε την εγκατάσταση 

κάποιου άλλου λογισμικού ή έξτρα υλικού? 

6 – Αξιολόγηση και Αποτελέσματα της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας 

Από ποιους έγινε η αξιολόγηση της όλης διαδικασίας, με ποιο τρόπο και ποια τα 

αποτελέσματά της ως προς την αποτελεσματικότητα του εργαλείου στην εκπαιδευτική 

διαδικασία? 

Υπήρξε κάποια επιστημονική ή μη δημοσίευση - ανακοίνωση σχετικά με την εν λόγω 

εκπαιδευτική διαδικασία? 

Υπήρξε καταγραφή του ποσοστού χρήσης του εργαλείου και αν ναι, μαρτυρούν τη συνεπή 

συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία? 

Συνέβαλε το εργαλείο αυτό στην υπερπήδηση σημαντικών πρακτικών προβλημάτων τα 

οποία θα υπήρχαν χωρίς τη χρήση του, όπως η έλλειψη χρόνου από τους εκπαιδευομένους ή 

η δυσκολία μετακίνησης?  

Ποια οφέλη παρατηρήθηκε ότι απέκτησαν οι εκπαιδευόμενοι από τη συμμετοχή τους στην 

εν λόγω εκπαιδευτική διαδικασία? 
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Άλλες Ερευνητικές Περιπτώσεις 
Παρακάτω παρατίθενται περιπτώσει εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν από έλληνες ερευνητές ή ειδικούς της εκπαίδευσης ως εκπαιδευτικά 

εργαλεία. Ο λόγος που η παράθεσή τους γίνεται σε αυτό το σημείο έγκειται στο γεγονός ότι 

δεν ήταν δυνατή η συνέντευξη με τα άτομα αυτά. 

Skype 

To skype χρησιμοποιήθηκε για την επιμόρφωση φοιτητών κατά το 4ο Θερινό Σχολείο 

Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (“4o Θερινό Σχολείο,” 2015). Η 

διάρκειά του ήταν από τις 6 Ιουλίου 2015 έως και τις 10 Ιουλίου 2015 και πραγματοποιήθηκε 

από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στη Χίο. Το Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας 

αφορούσε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου με 

ενδιαφέροντα πάνω στην επιχειρηματική δράση. Η οργάνωσή του έγινε από τη Μονάδα 

Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου, η οποία σκοπό της έχει την 

προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικής νοοτροπίας και καινοτομίας όπως επίσης και τη 

σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με παραγωγικούς φορείς. 

Το αντικείμενο της εκπαιδευτικής συνεδρίας κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε το skype 

αφορούσε την Εισαγωγή στο Επιχειρηματικό Σχέδιο. Επίσης, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με 

ευκαιρίες αναγνώρισης και ισχυροποίησης μίας επιχειρηματικής ιδέας (Opportunity 

Recognition and Idea Validation). Τα θέματα αυτά αποσκοπούσαν στο να δώσουν στους 

φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για να προωθήσουν την επιχειρηματική 

τους ιδέα δίνοντάς της πρώτα την κατάλληλη μορφή κοινοποίησης. Οι φοιτητές 

αντιλήφθηκαν ότι μέσω ενός επιχειρηματικού σχεδίου μπορούν να κατανοήσουν οι ίδιοι 

καλύτερα τα πλεονεκτήματα και τα αδύναμα σημεία της ιδέας τους όπως επίσης και να την 

επικοινωνήσουν ευκολότερα σε άλλα άτομα που θα μπορούσαν ίσως να τους βοηθήσουν ή 

να συνεργαστούν μαζί τους προς υλοποίησή της. 

Προκειμένου να συμμετάσχουν στο παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι φοιτητές έπρεπε 

πρώτα να δηλώσουν συμμετοχή στο site της MKE. Οι φοιτητές είχαν το δικαίωμα να κάνουν 

αίτηση για την παρακολούθησή του έως τις 15 Ιουνίου του 2015. Έπειτα η Μονάδα 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας αφού αξιολόγησε τις αιτήσεις ανακοίνωσε στους 

συμμετέχοντες φοιτητές για την επιλογή τους. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, 

μοναδική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητών ήταν να είναι προπτυχιακοί ή 

μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Το skype σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο τηλεδιάσκεψης 

προκειμένου να φέρει σε επαφή τους φοιτητές και την εισηγήτρια, η οποία δε μπορούσε να 

παραστεί στη διά ζώσης συνάντηση. Η εισηγήτρια, κα. Ε. Πίτσα μίλησε με την ιδιότητα του 

ακαδημαϊκού μέλους του Judge Business School, του Πανεπιστημίου του Cambridge του 

Ηνωμένου Βασιλείου (Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία). Η εκπαιδευτική συνεδρία πραγματοποιήθηκε 

σε μία αμφιθεατρική ακαδημαϊκή αίθουσα όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι φοιτητές. Στο βήμα 

υπήρχε μία μεγάλη οθόνη όπου οι φοιτητές μπορούσα μέσω της τεχνολογίας skype να 

παρακολουθήσουν τη ζωντανή εισήγηση της κα. Ε. Πιτσας. 

Δεδομένου του ότι το skype είναι ένα εργαλείο το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα 

αμφίδρομης επικοινωνίας, η εισηγήτρια μπορούσε επίσης να δει ζωντανά την τάξη μέσω 

κάμερας που είχε τοποθετηθεί στην αίθουσα. Οι φοιτητές μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν 
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με την ομιλήτρια έχοντας τη δυνατότητα να της απευθύνουν ερωτήσεις και 

προβληματισμούς τους σχετικά με το περιεχόμενο της εισήγησής της. Η εφαρμογή του 

συγκεκριμένου τρόπου επικοινωνίας φάνηκε ότι απαιτεί ωστόσο το συντονισμό και την 

ετοιμότητα κάποιου τρίτου ατόμου σε κάθε φάση της υλοποίησής της. Απαιτήθηκε 

συντονισμός και φροντίδα τόσο για την ορθή λειτουργία του hardware (μικρόφωνα, κάμερα, 

σύνδεση στο ίντερνετ), όσο και του software (επιβεβαίωση της λειτουργίας του λογισμικού 

και ικανότητα σύνδεσης με την άλλη πλευρά). Επίσης, απαιτήθηκε η ύπαρξη βοηθητικού 

προσωπικού και κατά τη διάρκεια της εισήγησης για τον συντονισμό της αλληλεπίδρασης 

των φοιτητών με την εισηγήτρια, όπως επίσης και για τη διευθέτηση διάφορων ζητημάτων 

που θα μπορούσαν να προκύψουν, όπως προβλήματα σύνδεσης, θόρυβος ή ανησυχία στο 

ακροατήριο κ.α. (“Μέσω skype,” 2015).   

Google Drive 

Σε επιστημονική δημοσίευση των Apergi, Anagnostopoulou & Athanasiou (2015), 

περιγράφεται η χρήση του Google Drive ως βασικού εργαλείου σε μία εκπαιδευτική 

διαδικασία μάθησης μέσω project (Project Based Learning). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 

δύο τμήματα μαθητών της έκτης τάξης του δημοτικού σχολείου. Συγκεκριμένα, η εν λόγω 

μέθοδος διδασκαλίας εφαρμόστηκε στο μάθημα εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας το 

οποίο οι μαθητές παρακολουθούσαν δύο φορές την εβδομάδα.  

Η θεματική του project αφορούσε το τείχος του Βερολίνου, για το οποίο οι μαθητές 

καλούνταν να βρουν πληροφορίες και να οργανώσουν μία παρουσίαση. Για το σκοπό αυτό οι 

μαθητές των δύο τμημάτων (40 μαθητές περίπου) χωρίστηκαν σε 6 ομάδες, κάθε μία από τις 

οποίες ανέλαβε και μία διαφορετική προσέγγιση του θέματος. Στην πρώτη ομάδα ανατέθηκε 

η δραστηριότητα της εύρεσης πληροφοριών σχετικά με τη Μαρλέν Νίτριχ. Η δεύτερη ομάδα 

αναζήτησε ιστορικές πληροφορίες για τη δημιουργία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γερμανίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Η τρίτη ομάδα αναζήτησε 

πληροφορίες για το τείχος του Βερολίνου, ενώ η τέταρτη ομάδα για τον Μπέρτολτ Μπρεχτ. Η 

πέμπτη από αυτές ανέλαβε να καταγράψει περισσότερες πληροφορίες για το Υπουργείο της 

ομοσπονδιακής ασφάλειας της Ανατολικής Γερμανίας (Stasi). Τέλος, η έκτη από αυτές μέσω 

της χρήσης τρισδιάστατης περιήγησης αναζήτησε απομεινάρια από το τείχους του Βερολίνου 

στους σύγχρονους δρόμους της Γερμανίας μέσω της λειτουργίας Street View του Google 

Maps. 

Υπήρξε μία συνάντηση προετοιμασίαw και εισαγωγής στη θεματική ενότητα κατά την οποία 

οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να προτείνουν ιδέες για το project, όπως επίσης και 

εκπαιδευτικές τεχνικές. Στους μαθητές παρουσιάστηκαν παραδείγματα παρουσιάσεων 

Google Drive, ενώ είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν και οι ίδιοι με το εργαλείο αυτό. 

Κατά τη συνάντηση αυτή συμφωνήθηκε μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτή το 

μαθησιακό συμβόλαιο. Μία από τις βασικές συμφωνίες ήταν το γεγονός ότι η επικοινωνία 

τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο θα γινόταν μέσω του Google Drive. 

Κατά την έναρξη του Project ένας μαθητής από κάθε ομάδα δημιούργησε μία παρουσίαση 

στο Google Drive και τη μοιράστηκε με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας όπως επίσης και με τον 

καθηγητή. Η παρουσίαση αυτή ως προς τη λειτουργία της μοιάζει αρκετά με μία αντίστοιχη 

παρουσίαση του power point. Τα μέλη της ομάδας μπορούσαν από το σπίτι τους ή από 

όποιο άλλο σημείο επιθυμούσαν να επεμβαίνουν στο αρχείο αυτό προσθέτοντας ή 

επεξεργάζοντας πληροφορίες. Επίσης, μπορούσαν να προσθέτουν σχόλια και παρατηρήσεις 

σε διάφορα σημεία της παρουσίασης, κάνοντας έτσι πιο αποτελεσματικό το έργο της 
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αποπεράτωσης της συγκεκριμένης παρουσίασης. Σε κάθε περίπτωση με τον ίδιο τρόπο 

μπορούσε να επέμβει και ο καθηγητής. 

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία κατά τη διάρκεια μίας συνηθισμένης 45λεπτης εκπαιδευτικής 

ώρας να συγκεντρωθούν και να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με το project. 

Μπορούσαν να αναθέσουν αρμοδιότητες και δραστηριότητες στα διάφορα μέλη της ομάδας 

τους και να καταθέσουν διάφορους προβληματισμούς τους. Η 45λεπτη ώρα αφορούσε την 

συνάντηση των μαθητών στο χώρο της τάξης του σχολείου, όπως συμβαίνει με κάθε άλλο 

μάθημα που πραγματοποιείται στο δημοτικό σχολείο. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

συνάντηση οι μαθητές είχαν επίσης την ευκαιρία να μεταφέρουν προβληματισμούς, 

ερωτήματα ή σκέψεις τους στον καθηγητή τους. 

Το υλικό που ετοιμάστηκε από τις ομάδες κατά τη διάρκεια του project, οι μαθητές είχαν την 

ευκαιρία να το παρουσιάσουν σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση κάθε μία από τις ομάδες 

που συμμετείχαν παρουσίασε το υλικό που ετοίμασε μέσω του Google Drive στα υπόλοιπα 

μέλη των υπόλοιπων ομάδων, όπως επίσης και στον καθηγητή τους. Στη δεύτερη φάση ένας 

εκπρόσωπος από κάθε μία από τις ομάδες παρουσίασε τη δουλειά της ομάδας σε ένα 

σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε με τίτλο: “Web 2.0 Tools in Foreign Language Teaching 

within Public Schools”. Μάλιστα οι μαθητές των ομάδων που συμμετείχαν στο Project 

ανέθεσαν σε έναν από τους συμμαθητές τους να εκπαιδεύσει τους καθηγητές που 

παρακολούθησαν το σεμινάριο στη χρήση αυτού του εργαλείου. 

Αξιολόγηση της όλης διαδικασίας έγινε από τους ίδιους τους μαθητές, αλλά και από τον 

καθηγητή κατά τη διάρκεια της τελικής παρουσίασης του project στην εκπαιδευτική τάξη. Οι 

ερωτήσεις που απαντήθηκαν σχετίζονταν με την παιδαγωγική αξία του όλου εγχειρήματος, 

όπως επίσης και με την αξία της ομαδικής εργασίας. Η ανατροφοδότηση που πήραν από 

αυτή τη διαδικασία, όπως υποστηρίχθηκε από τους ίδιους όχι μόνο τους βοήθησε στο να 

αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με το θέμα του project, αλλά και νέες δεξιότητες. 

Συγκεκριμένα, απόκτησαν τη δυνατότητα να καταλάβουν καλύτερα το μαθησιακό μοντέλο 

που τους ταιριάζει, όπως επίσης και να δρουν και να εργάζονται αποτελεσματικά μέσα σε 

ομάδες.        

Edmodo 

Το Edmodo παρουσιάστηκε ως εκπαιδευτικό εργαλείο σε δημοσίευση που έγινε από τους 

Λέκκα, Ά. Θ., Σύψας, Α., & Παγγέ, Τ. (2013), στο «Πρώτο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και 

Εξ Αποστάσεως Μάθηση – Αθήνα 2013». Το εργαλείο αυτό αποτελεί σύμφωνα με τους 

ίδιους ένα είδους Social Networking Site (Σελίδα Κοινωνικής Δυκτύωσης) το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να ενώσει εκπαιδευτές, εκπαιδευομένους, όπως επίσης και γονείς στα 

πλαίσια μίας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η χρήση του εργαλείου αυτού εφαρμόστηκε σε 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν 5 μεταπτυχιακοί φοιτητές του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η εν λόγω εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στα 

πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του τμήματος της 

Σχολής Επιστημών της Αγωγής. 

Αφορμή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ήταν κάποια έρευνα που πραγματοποιούσαν οι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές, πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα και θέματα που αφορούν τις 

επιστήμες της εκπαίδευσης.  

Οι φοιτητές χρησιμοποίησαν το εργαλείο αυτό για να συγκεντρώσουν από κοινού υλικό, 

αλλά και γενικά με σκοπό την ολοκλήρωση της εργασίας τους. Μέσω της χρήσης του 
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Edmodo οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μία διαδικτυακή τάξη (virtual 

class) και στα πλαίσιά της να ανταλλάσσουν πληροφορίες και απόψεις γύρω από το θέμα 

που τους απασχολούσε. Ουσιαστικά, με το όρο τάξη, στη συγκεκριμένη εφαρμογή 

περιγράφεται ένα περιβάλλον στο οποίο τα άτομα που συμμετέχουν μπορούν να αναρτούν 

δημοσιεύσεις με κείμενο, όπως επίσης και να επισυνάψουν κάποιο αρχείο ή κάποιον 

σύνδεσμο. Επίσης, κύριο χαρακτηριστικό της εφαρμογή είναι επίσης η χρήση ημερολογίου 

το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το συντονισμό των ενεργειών των ατόμων που 

συμμετέχουν στη διαδικασία. 

Η αλληλεπίδραση των ατόμων μέσω της εφαρμογής αυτή γίνεται μέσω ειδοποιήσεων που 

λαμβάνουν για τη δράση ή τις ενέργειες άλλων μελών της εκπαιδευτικής τάξης, οι οποίες 

τους αφορούν. Για κάθε δημοσίευση που πραγματοποιεί κάποιο άτομο πρέπει να επιλέξει 

επίσης το άτομο στο οποίο θα είναι ορατή η δημοσίευση αυτή. Αυτό συμβαίνει για να μη 

«γεμίζει» ο «τοίχος» της εκπαιδευτικής τάξης με ειδοποιήσεις, αν και σε αυτή την περίπτωση 

υπάρχει το μειονέκτημα ότι μειώνεται ο βαθμός αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

εκπαιδευομένων ή και του εκπαιδευτή (εφόσον συμμετέχει). Ωστόσο, είναι διαθέσιμη και η 

επιλογή δημοσίευσης προς όλους, οπότε τότε η ενημέρωση γίνεται εμφανής σε όλους. 

Οι συμμετέχοντες της διαδικασίας υποστήριξαν ότι ήταν πολύ θετικά τα αποτελέσματα από 

τη χρήση της εν λόγω εφαρμογής. Ειπώθηκε ότι στα πλαίσια της χρήσης του λογισμικού 

αυτού το άτομο μπορούσε να καθορίσει μόνο του το ρυθμό και τον τρόπο της μάθησής του. 

Παράλληλα με την ευελιξία οι εκπαιδευόμενοι είχαν τα οφέλη της μάθησης μέσα σε ένα 

οργανωμένο πλαίσιο. Τέλος, υποστηρίχθηκε ότι το Edmodo είναι ένα εργαλείο κοινωνικής 

δικτύωσης με άμεση σύνδεση μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η επικοινωνία και η συνεργασία 

των εκπαιδευομένων. 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος της Σχολής των 

Επιστημών Αγωγής χρησιμοποίησε για ένα εξάμηνο το Emodo για ενημέρωση, εκπαίδευση 

και επικοινωνία. 
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Γραπτές Απαντήσεις 
Οι παρακάτω απαντήσεις δόθηκαν από ερευνητές οι οποίοι ήθελαν να προσφέρουν στην 

παρούσα εργασία, αλλά δεν κατάφεραν να δώσουν τελικά συνέντευξη: 

Περίπτωση 1 – Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

1 – Το Εργαλείο 

Ποιο εργαλείο χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας? 

Χρησιμοποιήθηκε το Edmodo 

Ποιες λειτουργίες του εργαλείου αυτού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς? 

Η καταχώρηση αναρτήσεων, ο σχολιασμός τους, η διαμοίραση εκπαιδευτικού υλικού και η 

επικοινωνία σε ομάδες 

Ποιος ο εκπαιδευτικός σκοπός της χρήσης του εργαλείου? 

Η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως 

εκπαιδευτικής διαδικασίας  

Το εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ως υποστηρικτικό μέσο ή είχε βασικό ρόλο στη διαδικασία? 

Το Edmodo χρησιμοποιήθηκε ως υποστηρικτικό μέσο. 

2 – Το Αντικείμενο Εκπαίδευσης 

Ποιος ήταν ο τίτλος και τι αφορούσε το αντικείμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας? 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης το οποίο περιλαμβάνει τη 

συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις και τη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού. Συμπληρωματικά στο 

πλαίσιο της επικοινωνίας χρησιμοποιήθηκε το edmodo. 

Στα πλαίσια ποιου εκπαιδευτικού προγράμματος και ποιού φορέα πραγματοποιήθηκε η 

εκπαιδευτική διαδικασία? 

Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Ποια ήταν η αφορμή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ποιά η σχέση της με τους γενικούς 

σκοπούς του φορέα στα πλαίσια του οποίου υλοποιήθηκε το πρόγραμμα?  

Η ανάγκη υποστήριξης της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου και κυρίως 

μεταξύ των εκπαιδευόμενων στο διάστημα μεταξύ των τηλεδιασκέψεων. 

Ποια ήταν η ιδιότητα του εισηγητή ή των εισηγητών του εκπαιδευτικού προγράμματος? 

Μέλη ΣΕΠ στο ΕΑΠ 

Για ποιο λόγο επιλέχθηκε το συγκεκριμένο αντικείμενο για τη διδασκαλία μέσω του 

εργαλείου που αναφέρατε? – Τί θεωρείτε ότι επιτυγχάνεται κατ αυτόν τον τρόπο? 

Λόγω της εξοικείωσης των εκπαιδευομένων με αντίστοιχα περιβάλλοντα όπως facebooκ, την 

ευκολία χρήσης του καθώς και των δυνατοτήτων επικοινωνίας που προσφέρει. 
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3 – Προετοιμασία της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας 

Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων και ποιά η εμπειρία τους ως προς τη 

χρήση του εργαλείου αυτού πριν την έναρξη της διαδικασίας? 

Καθόλου εξοικείωση στην συντριπτική τους πλειοψηφία, ήταν όμως πτυχιούχοι τμημάτων 

πληροφορικής. 

Με ποιο τρόπο έγινε η πρόσκληση για συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη διαδικασία και 

ποιες ήταν οι προϋποθέσεις της συμμετοχής τους? 

Εστάλη επιστολή με λεπτομερείς οδηγίες εγγραφής και χρήσης. 

Δόθηκε κάποιο κίνητρο για τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη διαδικασία? 

Ναι, η συμμετοχή στο Edmodo θα τους βοηθούσε σε εργασίες που θα έπρεπε να κάνουν ανά 

ομάδες. 

Ποιος ήταν ο σκοπός της εισαγωγικής συνάντησης και πού πραγματοποιήθηκε, εφόσον 

υπήρξε? - Υπήρξε κάποιο μαθησιακό συμβόλαιο που πραγματοποιήθηκε κατά τη συνάντηση 

αυτή και αν ναι, τι συμφωνήθηκε σε αυτό? 

Σκοπός ήταν η αλληλογνωριμία μέσα από την ανταλλαγή post ως προς την ιδιότητα του 

καθενός και τις προσδοκίες τους από το πρόγραμμα. Το συμβόλαιο είχε σκοπό να τους 

δεσμεύσει στη συμμετοχή στην εκπόνηση των εργασιών και στο σεβασμό στην ανταλλαγή 

απόψεων καθώς και στο προσωπικό απόρρητο. 

Οι εκπαιδευόμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε κάποιο ερωτηματολόγιο πριν την έναρξη της 

διαδικασίας και αν ναι, ποιό ήταν το περιεχόμενό του και σε τί αποσκοπούσε? 

Απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο που είχε σχέση με το προφίλ τους (φύλο, ηλικία, διαμονή, 

επίπεδο σπουδών και προσδοκίες από το πρόγραμμα. 

4 – Τρόπος και Διαδικασία Χρήσης του Εργαλείου 

Εξηγήστε τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως επίσης και τον τρόπο με τον οποίο 

χρησιμοποιήθηκαν. 

 Αναρτήσεις και σχόλια αναρτήσεων άλλων ως προς τις απορίες κατά την εκπόνηση 

των εργασιών. 

 Δημοσίευση υλικού για τις εργασίες. 

 Διαμοίραση όλων των εργασιών μετά την ολοκλήρωσή τους. 

 Ανταλλαγή ενημερώσεων σε ότι αφορά το πρόγραμμα (προσθεσμίες, συναντήσεις, 

υπενθυμίσεις). 

 

Υπήρχαν κάποια πλαίσια ασφαλείας ως προς το ποιος μπορούσε να δει, να επεξεργαστεί και 

να έχει πρόσβαση στα δεδομένα μέσω του εργαλείου και ως προς το προσωπικό απόρρητο 

των συμμετεχόντων? 

Όχι, τηρήθηκαν οι συμβάσεις που είχαν τεθεί στην πρώτη συνάντηση. 

Ποια ήταν η διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πόσο συχνή ήταν η συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία? 
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Το πρόγραμμα διήρκεσε 4 μήνες. Η συμμετοχή ήταν περίπου 1-2 post την εβδομάδα για κάθε 

εκπαιδευόμενο. 

Από ποιον γινόταν ο έλεγχος και η κατεύθυνση της όλης διαδικασίας? 

Από τον εκπαιδευτή 

Υπήρξαν κάποιες δια ζώσης συναντήσεις κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

αν ναι σε ποιο χώρο πραγματοποιήθηκαν και ποιος ήταν ο σκοπός τους? 

Πραγματοποιήθηκε 1 συνάντηση κάθε μήνα με σκοπό την παρουσίαση της ύλης και την 

ανατροφοδότηση. 

Οι συμμετοχή των εκπαιδευομένων έγινε σε ομάδες και αν ναι τι δραστηριότητες 

ανατέθηκαν σε κάθε ομάδα (ή σε κάθε άτομο) και με ποια κριτήρια? 

Η σύνθεση των ομάδων ήταν τυχαία και κάθε ομάδα ανέλαβε την εκπόνηση εργασίας (ίδια για 

όλες τις ομάδες). 

5 – Αλληλεπίδραση Κατά τη Χρήση του Εργαλείου 

Υπήρχε η δυνατότητα άμεσης ή έμμεσης επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευομένων και 

μεταξύ των εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτή μέσω του εργαλείου? Με ποιο τρόπο 

μπορούσε να γίνει εφικτή και πού απέβλεπε? 

Η επικοινωνία αποσκοπούσε στην ολοκλήρωση ομαδικών εργασιών καθώς επίσης και την 

παροχή ενημερώσεων για το πρόγραμμα 

Υπήρξε ανάγκη συντονισμού της διαδικασίας αλληλεπίδρασης ή άλλα προβλήματα τεχνικής 

φύσης που προέκυψαν στην προσπάθεια επικοινωνίας μέσω της χρήση του εργαλείου από 

τους συμμετέχοντες? 

Δεν υπήρξαν τεχνικά προβλήματα. Αν 15 ημέρες ο εκπαιδευτής έκανε ένα post για παρακίνηση 

της συμμετοχής ή την ανάκληση αποριών. 

Υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί ως προς τις δυνατότητες του εργαλείου για αλληλεπίδραση 

μεταξύ των συμμετεχόντων? 

Υπήρχε μικρή καθυστέρηση στην εμφάνιση των αναρτήσεων ιδιαίτερα όταν υπήρξε 

ταυτόχρονη συνεργασία των μελών μιας ομάδας. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου προτιμήθηκαν 

άλλα εργαλεία συνεργασίας όπως το googledocs από ομάδες. 

Υπήρξαν κάποιες δυνατότητες αλληλεπίδρασης που προσέφερε το εργαλείο οι οποίες δε 

χρησιμοποιήθηκαν - αξιοποιήθηκαν και για ποιο λόγο? 

Το κουίζ καθώς δεν υπήρξε στους στόχους 

Η εξ αποστάσεως επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων απαιτούσε την εγκατάσταση 

κάποιου άλλου λογισμικού ή έξτρα υλικού? 

όχι 

6 – Αξιολόγηση και Αποτελέσματα της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας 

Από ποιους έγινε η αξιολόγηση της όλης διαδικασίας, με ποιο τρόπο και ποια τα 

αποτελέσματά της ως προς την αποτελεσματικότητα του εργαλείου στην εκπαιδευτική 

διαδικασία? 
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Από τον εκπαιδευτή με ερωτηματολόγιο 

Υπήρξε κάποια επιστημονική ή μη δημοσίευση - ανακοίνωση σχετικά με την εν λόγω 

εκπαιδευτική διαδικασία? 

ναι 

Υπήρξε καταγραφή του ποσοστού χρήσης του εργαλείου και αν ναι, μαρτυρούν τη συνεπή 

συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία? 

Ναι, αξιοποιήθηκε το αρχείο συμβάντων και η καταγραφή αριθμητικών στοιχείων που παρέχει 

το εργαλείο. 

Συνέβαλε το εργαλείο αυτό στην υπερπήδηση σημαντικών πρακτικών προβλημάτων τα 

οποία θα υπήρχαν χωρίς τη χρήση του, όπως η έλλειψη χρόνου από τους εκπαιδευομένους ή 

η δυσκολία μετακίνησης?  

Κράτησε την επαφή μεταξύ των εκπαιδευόμενων κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρότι 

έμεναν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. 

Ποια οφέλη παρατηρήθηκε ότι απέκτησαν οι εκπαιδευόμενοι από τη συμμετοχή τους στην 

εν λόγω εκπαιδευτική διαδικασία? 

Αναγνωρίστηκε η δυνατότητα επικοινωνίας και συνεχούς αλληλεπίδρασης. 


