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Περίλθψθ 
 
 
Oι ςυνεχείσ εξελίξεισ ςτο χϊρο του διαδικτφου ιταν αδφνατο να μθν επιφζρουν αλλαγζσ 

και ςτο χϊρο τθσ εκπαιδευτικισ τεχνολογίασ. Οι τεχνολογίεσ Web 2.0, όπωσ τα blogs, τα 

wikis, social networks κ.α., δεν άργθςαν να αξιοποιθκοφν και ςτο πεδίο τθσ εκπαίδευςθσ 

εμπνζοντασ ζναν νζο χϊρο, αυτόν του Education 2.0. Τα Wikis ξεχϊριςαν λόγω των 

πολλϊν δυνατοτιτων που προςφζρουν, όταν χρθςιμοποιοφνται κατά τθ διάρκεια καλά 

ςχεδιαςμζνων εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων. Με τθ χριςθ τουσ ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία, ςε ςυνδυαςμό με το μοντζλο Μάκθςθσ που βαςίηεται ςε Ρροβλιματα 

(Problem Based Learning), ο εκπαιδευόμενοσ αναλαμβάνει το ρόλο του ερευνθτι, 

ςυμμετζχοντασ ενεργά ςτθ διαδικαςία απόκτθςθσ τθσ γνϊςθσ, αλλά ςυγχρόνωσ 

καλλιεργεί τθν επιςτθμονικι και κριτικι του ςκζψθ, απαραίτθτα εφόδια για τθν 

κακθμερινι ηωι του. 

Ειδικότερα ςτθν παροφςα ερευνθτικι εργαςία γίνεται εφαρμογι τθσ χριςθσ των Wikis 

από μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτο μάκθμα τθσ Ρλθροφορικισ, μζςα ςε 

ζνα ςυνεργατικό περιβάλλον που ςτθρίηεται ςτθ Μάκθςθ βαςιςμζνθ ςε Ρροβλιματα. 

Αξιολογείται το μακθςιακό αποτζλεςμα των μακθτϊν που διδάχτθκαν ςφμφωνα με το 

μοντζλο τθσ Μάκθςθσ βαςιςμζνθσ ςε Ρροβλιματα με χριςθ Wikis (πειραματικι 

ομάδα), ςε ςχζςθ με αυτοφσ που διδάχτθκαν τθν ίδια ενότθτα με τθν παραδοςιακι 

διδαςκαλία (ομάδα ελζγχου). Επιπλζον, γίνεται προςπάκεια να αποτιμθκεί θ ενεργι 

ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθν πλατφόρμα του Wiki.  
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Κεφάλαιο 1: ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

 1.1 Θεωρθτικι Θεμελίωςθ Προβλθματικισ  
 

Οι εφαρμογζσ των νζων τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ, επιδροφν 

καταλυτικά ςε όλουσ ςχεδόν τουσ τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ. Επιφζρουν 

ςθμαντικζσ αλλά και ραγδαίεσ αλλαγζσ ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ, ςτθν οικονομία, ςτον 

πολιτιςμό και ςτθν κοινωνία ολόκλθρθ. Οι ςθμερινοί μακθτζσ και αυριανοί πολίτεσ, 

καλοφνται να ηιςουν ςτθν «Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ» που τθ χαρακτθρίηει ζνασ 

εμφανισ δυναμιςμόσ και ευρφτατθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν. Πλο και περιςςότερο 

παρατθροφμε τθν μεγάλθ επιρροι που αςκοφν οι νζεσ τεχνολογίεσ ςτον τομζα τθσ 

εκπαίδευςθσ. Ζχουν μπει βακιά ςτθν κακθμερινότθτάσ μασ, μεταβάλλοντασ τον τρόπο 

που μακαίνουμε, ςυνεργαηόμαςτε, επικοινωνοφμε.  

Μια από τισ πιο δθμοφιλείσ κεματικζσ περιοχζσ, είναι θ εξζλιξθ του παραδοςιακοφ Web 

ςε Web 2.0 και οι νζεσ τεχνολογίεσ και εφαρμογζσ όπωσ τα Wikis, Blogs, podcasts κτλ., οι 

οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται ςε αυτό το πεδίο. Ο όροσ Web 2.0 χρθςιμοποιείται για να 

περιγράψει μια νζα ςειρά διαδικτυακϊν εφαρμογϊν που χαρακτθρίηονται από το 

γεγονόσ ότι παρζχουν ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ ςτουσ χριςτεσ τουσ να διαμοιράηονται 

πλθροφορίεσ και να ςυνεργάηονται διαδικτυακά (Cormode, 2008). Εναλλακτικόσ όροσ 

που χρθςιμοποιείται για να περιγράψει το Web 2.0 είναι Ραγκόςμιοσ Λςτόσ 

ανάγνωςθσ/γραφισ (read/write Web) που δθλϊνει τθν εξζλιξθ ςτθ χριςθ του 

διαδικτφου τα τελευταία χρόνια. Οι χριςτεσ δε μελετοφν απλϊσ τουσ διαδικτυακοφσ 

τόπουσ, αλλά τουσ διαμορφϊνουν ενεργά ειςάγοντασ περιεχόμενο ςε διάφορεσ μορφζσ. 

Σθμαντικό χαρακτθριςτικό των τεχνολογιϊν αυτϊν αποτελεί θ υψθλι ευχρθςτία με 

ςυνζπεια να είναι δυνατι θ αξιοποίθςθ τουσ από χριςτεσ με ελάχιςτεσ τεχνικζσ γνϊςεισ 

ςε ηθτιματα υπολογιςτϊν (Anderson, 2007).  

Οι επιπτϊςεισ τθσ εξζλιξθσ αυτισ δεν άργθςαν να εμφανιςτοφν και ςτο χϊρο τθσ 

εκπαίδευςθσ. Ο Downes (2005) ςε ςχετικό άρκρο του αναφζρει πωσ θ αναβάκμιςθ από 

το Web 1.0 ςτο Web 2.0, ζχει επθρεάςει τθν τεχνολογία και μεκοδολογία τθσ 

τεχνολογικά υποςτθριηόμενθσ εκπαίδευςθσ. Το γεγονόσ αυτό μασ ζχει οδθγιςει προσ το 

χϊρο του Εducation 2.0 ο οποίοσ εςτιάηει ςτθ ςυνεργατικι φφςθ τθσ μάκθςθσ και ςτθ 
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δθμιουργία ενόσ τρόπου μεταφοράσ και ςυλλογισ τθσ προθγοφμενθσ γνϊςθσ με τθ 

χριςθ τεχνολογικϊν μζςων. Στο νζο αυτό πεδίο του Education 2.0 ι E-learning 2.0 

γίνεται εκτεταμζνθ χριςθ των τεχνολογιϊν Web 2.0 όπωσ τα blogs, wikis, tagging, 

κοινωνικά δίκτυα (social software), podcasting κτλ., προκειμζνου να πραγματοποιθκοφν 

αποτελεςματικζσ διδακτικζσ παρεμβάςεισ και επιτυχθμζνα μακθςιακά αποτελζςματα. Θ 

ευκολία ςτθ χριςθ τουσ, βοθκά τουσ εκπαιδευόμενουσ να εςτιάςουν περιςςότερο ςτθν 

γνϊςθ και τθν κατάκτθςθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων (Parker & Chao, 2007). 

Μια μεγάλθ κατθγορία που ανικει ςτισ τεχνολογίεσ Web 2.0 και εφαρμόηεται ευρφτατα 

ςτο πεδίο του Education 2.0  είναι τα Wikis. Tα Wikis είναι ζνα ςφνολο διαςυνδεδεμζνων 

ιςτοςελίδων που δθμιουργείται, επεξεργάηεται και επεκτείνεται από τουσ ίδιουσ τουσ 

χριςτεσ, διατθρϊντασ παράλλθλα το ιςτορικό του, δθλαδι μπορεί να λειτουργιςει ςαν 

μια μικρι αποκικθ ι βάςθ δεδομζνων πλθροφοριϊν και ψθφιακοφ υλικοφ. Είναι ζνασ 

χϊροσ επικοινωνίασ, ςυνεργαςίασ,  ανταλλαγισ διαμοιραςμοφ και καταςκευισ γνϊςθσ 

(Σιδθροποφλου, Μαυρομματάκθ, Τηζκου, 2008). Tα Wikis μποροφν να χαρακτθριςτοφν 

ωσ ζνα bottom-up φαινόμενο (Campanini et al., 2004). Αυτό ςθμαίνει, ότι θ δυνατότθτα 

που ζχουν οι χριςτεσ να δθμοςιεφουν περιεχόμενο ςτο διαδίκτυο χωρίσ κανζνα 

περιοριςμό, τουσ δίνει τθ δφναμθ να οργανϊςουν οι ίδιοι τθ γνϊςθ από τθ βάςθ προσ 

τθν κορυφι.  

Σε ζνα εκπαιδευτικό περιβάλλον τα Wikis μποροφν να αποτελζςουν ιδανικό εργαλείο 

για ςυνεργατικι μάκθςθ (Parker, Chao, 2007). Αν θ χριςθ τουσ ςτθν εκπαίδευςθ 

ςυνδυαςτεί με τα κατάλλθλα μοντζλα μάκθςθσ, τα Wikis προςφζρουν ζνα προςωπικό 

χϊρο για ανάγνωςθ και γραφι από τουσ εκπαιδευόμενουσ ο οποίοσ κα ανανεϊνεται 

ςυνεχϊσ, αλλά και κοινόχρθςτο χϊρο για ερωτιςεισ, απαντιςεισ και ανταλλαγι ιδεϊν 

(Βίγκλασ κ.ά., 2007). 

Θ ενςωμάτωςθ των τεχνολογιϊν Web 2.0 και ειδικά των Wikis ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία, καλεί τον εκπαιδευόμενο να αλλάξει ςτάςθ απζναντι ςτθ γνϊςθ και από 

πακθτικόσ δζκτθσ να μετατραπεί ςε ενεργό ςυμμζτοχο για τθν απόκτθςι τθσ. Τα Wikis, 

είναι μια τεχνολογία που μπορεί να αξιοποιθκεί προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ, εφ' όςον 

χρθςιμοποιθκεί κατάλλθλα, με ςυςτθματικό και οργανωμζνο τρόπο, και να βοθκιςει 

ςτθν αποτελεςματικι μάκθςθ και ςτθν ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν δεξιοτιτων. 
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1.2 Παρουςίαςθ Προβλθματικισ     
 

Με βάςθ τθ γενικότερθ βιβλιογραφικι ζρευνα για τα Wikis και τθν ζνταξι τουσ ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία αποδεικνφεται, ότι ζχουν τθ δυνατότθτα να προςφζρουν ζνα 

πιο μακθτοκεντρικό και ςυνεργατικό ταυτόχρονα περιβάλλον μάκθςθσ, όπου οι 

εκπαιδευόμενοι δθμιουργοφν και διαμοιράηονται τθ γνϊςθ, αντί πακθτικά να τθ 

λαμβάνουν από τουσ δαςκάλουσ (Yun-Jo An, 2010). Συγκεκριμζνα, επιτρζπουν ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ να εργαςτοφν ομαδικά, να επεξεργαςτοφν και να ςυνκζςουν πάνω ςε 

ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα με κοινό ςτόχο, ςε ζνα ανοιχτά προςβάςιμο ψθφιακό χϊρο 

(Wheeler et al, 2008). 

Είναι γεγονόσ ότι μζχρι ςτιγμισ οι περιςςότερεσ ζρευνεσ που ζχουν γίνει για τθν ζνταξθ 

των Wikis ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ, ςτθρίηονται ςε ςυνεργατικά μοντζλα μάκθςθσ, εφ’ 

όςον θ παραγόμενθ εργαςία είναι κοινι και προκφπτει από τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι των 

μελϊν μιασ ομάδασ εκπαιδευομζνων (Parker, Chao, 2007). Κακϊσ όμωσ άρχιςαν να 

κερδίηουν ζδαφοσ ςτο πεδίο τθσ εκπαίδευςθσ χρθςιμοποιικθκαν και ωσ βοθκθτικά 

εργαλεία ςτθν οικοδόμθςθ γνϊςθσ ςτα πλαίςια του εποικοδομθτιςμοφ (Notari, 2008). 

Στθν παροφςα ζρευνα ςχεδιάςτθκε ζνα εκπαιδευτικό ςενάριο που ςτθρίηεται ςτθ 

Μάκθςθ βαςιςμζνθ ςε Ρροβλιματα και υποςτθρίηεται από τθ χριςθ των Wikis.  

Θ  Μάκθςθ βαςιςμζνθ ςε Ρροβλιματα (Problem based Learning, PBL) ςτοχεφει ςτθ 

διδαςκαλία των δεξιοτιτων επίλυςθσ προβλιματοσ (Savin-Baden, 2007). Ζχει προτακεί 

ωσ ζνασ από τουσ τρόπουσ για τθν προαγωγι τθσ ςυνοχισ μεταξφ κεωρίασ και πράξθσ 

και τθν καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ. Θ Μάκθςθ βαςιςμζνθ ςε Ρροβλιματα είναι μια 

εκπαιδευτικι μζκοδοσ με επίκεντρο το μακθτι, ςτθν οποία θ επίλυςθ προβλθμάτων 

αποτελεί το μζςο με το οποίο αποκτάται νζα γνϊςθ. Τα χαρακτθριςτικά τθσ είναι θ 

ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων αυτοκατευκυνόμενθσ μάκθςθσ, θ ελευκερία των 

φοιτθτϊν να κακορίςουν οι ίδιοι τουσ αντικειμενικοφσ ςκοποφσ τθσ μάκθςθσ και, τζλοσ, 

απαραίτθτθ είναι θ ομαδικι εργαςία.  

Στθ Μάκθςθ βαςιςμζνθ ςε Ρροβλιματα οι εκπαιδευόμενοι πρζπει να είναι ενεργοί και 

να μποροφν να αναπτφξουν μια ςειρά από δεξιότθτεσ, όπωσ να είναι ςε κζςθ να 

εργαςτοφν ςε ομάδεσ, να αναλφουν ζνα πρόβλθμα, να αναηθτοφν πλθροφορίεσ, να 

μποροφν να παίρνουν αποφάςεισ, να εξάγουν ςυμπεράςματα κ.ά., δεξιότθτεσ που είναι 
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πολφ διαφορετικζσ από τθν απομνθμόνευςθ πλθροφορίασ (Wood, 2004). Επιπλζον θ 

εφαρμογι τθσ Μάκθςθ βαςιςμζνθσ ςε Ρροβλιματα εξαρτάται από τθ χριςθ των 

τεχνολογικϊν εργαλείων, κακϊσ οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να μποροφν να επικοινωνοφν 

αποτελεςματικά και αποδοτικά με ςφγχρονα μζςα (Nelson, 2007).  

Συνεπϊσ θ Μάκθςθ βαςιςμζνθ ςε Ρροβλιματα ςφμφωνα με το παραπάνω ερευνθτικό 

πλαίςιο, μπορεί να υποςτθριχκεί από τθν τεχνολογία των Wikis. Μπορεί να αποτελζςει 

το εργαλείο με το οποίο οι εκπαιδευόμενοι επικοινωνοφν και διαπραγματεφονται κατά 

τθν διάρκεια των προςπακειϊν τουσ να πετφχουν τθν κοινι κατανόθςθ και επίλυςθ ενόσ 

προβλιματοσ (Bruns, 2005). 

 

1.3 τόχοσ τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ   
 

 

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι να αναδειχκεί ο ρόλοσ των 

τεχνολογιϊν Web 2.0 ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Ρροσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ 

γίνεται εφαρμογι τθσ χριςθσ των Wikis από μακθτζσ του Γυμναςίου ςτο μάκθμα τθσ 

Ρλθροφορικισ, μζςα ςε ζνα ςυνεργατικό περιβάλλον που ςτθρίηεται ςτθ Μάκθςθ 

βαςιςμζνθ ςε Ρροβλιματα. Με τθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα επιχειρείται να αξιολογθκεί το 

μακθςιακό αποτζλεςμα των μακθτϊν που διδάχτθκαν ςφμφωνα με το μοντζλο τθσ 

Μάκθςθσ βαςιςμζνθσ ςε Ρροβλιματα με χριςθ Wikis (πειραματικι ομάδα), ςε ςχζςθ 

με αυτοφσ που διδάχτθκαν τθν ίδια ενότθτα με τθν παραδοςιακι διδαςκαλία (ομάδα 

ελζγχου). Επιπλζον, γίνεται προςπάκεια να αποτιμθκεί θ ενεργι ςυμμετοχι των 

μακθτϊν ςτθν πλατφόρμα του Wiki.  

 

1.4 Καινοτομία τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ  

      
Θ ςφγχρονθ εποχι χαρακτθρίηεται από τθν ταχφτθτα και τθν ζνταςθ με τθν οποία 

εξελίςςεται θ γνϊςθ,  γεγονόσ που προχποκζτει,  μεταξφ άλλων,  τον ςυνεχι 

επαναπροςδιοριςμό των πρακτικϊν με τισ οποίεσ αυτι μεταδίδεται κατά τθ διαδικαςία 

τθσ εκπαίδευςθσ. 
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Με τθν παροφςα διπλωματικι εργαςία, επιχειρείται να εξεταςτεί κατά πόςο θ ζνταξθ 

των τεχνολογιϊν Web 2.0 και ειδικά των Wikis ςτθν εκπαίδευςθ, όταν πλαιςιϊνεται από 

ζνα καλά ςχεδιαςμζνο εκπαιδευτικό ςενάριο που ςτθρίηεται ςτθ Μάκθςθ βαςιςμζνθ ςε 

Ρροβλιματα, μπορεί να βελτιϊςει το μακθςιακό αποτζλεςμα των μακθτϊν.  

Οι τεχνολογίεσ Web 2.0 είναι ςιμερα πολφ δθμοφιλείσ ςτουσ νζουσ. Τισ χρθςιμοποιοφν 

κακθμερινά και αποτελοφν ςθμαντικό κομμάτι τθσ ηωισ τουσ. Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι 

οι νζοι τείνουν να μακαίνουν για τα κζματα που τουσ ενδιαφζρουν και αναπτφςςουν τισ 

θλεκτρονικζσ τουσ δεξιότθτεσ κυρίωσ ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ και χωρίσ να 

ακολουκοφν επίςθμεσ οδθγίεσ (Rudd & Walker, 2010). Κα αποτελοφςε ιςχυρό κίνθτρο 

γι’ αυτοφσ αν μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν και ςτο ςχολείο τουσ μζςα από μια 

ςκοπιά που κα καλλιεργοφςε τθ ςυνεργαςία και τθν ικανότθτα επίλυςθσ προβλιματοσ. 

Επιπρόςκετα ο Anderson, 2007, τονίηει ότι υπάρχει πολφ λίγθ και αξιόπιςτθ 

παιδαγωγικι ζρευνα όςον αφορά τθ χριςθ των Web 2.0 ςτθν εκπαίδευςθ. Ο 

περιςςότεροσ πειραματιςμόσ ςτθ χριςθ κοινωνικϊν λογιςμικϊν ζχει εςτιάςει ςε 

ςυγκεκριμζνα κζματα ι ςε πεδία ερευνϊν. 

Επομζνωσ θ καινοτομία τθσ παροφςασ ερευνθτικισ εργαςίασ ςυνίςταται ςτο ςχεδιαςμό 

ενόσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου που ενςωματϊνει τθν τεχνολογία του Wiki ςτθν 

εκπαιδευτικι πράξθ και υποςτθρίηεται από τθ Μάκθςθ βαςιςμζνθ ςε Ρροβλιματα. 

Στόχοσ μασ είναι να δείξουμε ότι ο ςυνδυαςμόσ τθσ χριςθσ των Wikis με τθν PBL μζςα 

ςε ζνα ςυνεργατικό περιβάλλον, βελτιϊνει τθν επίδοςθ των μακθτϊν και ενιςχφει τθν 

ενεργι ςυμμετοχι τουσ ςτθ μάκθςθ. 

                                                   

1.5 Ερευνθτικά Ερωτιματα  
 

Ακολουκοφν τα ερευνθτικά ερωτιματα που επιχειρείται να απαντθκοφν ςτθν παροφςα 

ζρευνα: 

Ερευνθτικό ερώτθμα 1 

Υπάρχει διαφορά ςτo μακθςιακό αποτζλεςμα των μακθτών που διδάχκθκαν με 

τθν παραδοςιακι μζκοδο (ομάδα ελζγχου), από αυτοφσ που διδάχκθκαν με τθ 

μάκθςθ βαςιςμζνθ ςε προβλιματα κάνοντασ χριςθ του Wiki (πειραματικι 

ομάδα); 
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Ερευνθτικό ερώτθμα 2 

Θ ενςωμάτωςθ των τεχνολογιϊν Web 2.0 και ειδικά των Wikis ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία επθρεάηει τθν ενεργι ςυμμετοχι των μακθτϊν τθσ πειραματικισ ομάδασ 

ςτο περιβάλλον του Wiki; 

 

                                                        

1.6 Οργάνωςθ τθσ Διπλωματικισ εργαςίασ 
 

Στο πρϊτο κεφάλαιο, γίνεται θ κεωρθτικι κεμελίωςθ τθσ ζρευνασ, θ περιγραφι τθσ 

προβλθματικισ που αποτζλεςε και το κίνθτρο για τθν παροφςα ερευνθτικι μελζτθ, θ 

διατφπωςθ του ςτόχου τθσ ζρευνασ, θ καινοτομία και τα ερευνθτικά ερωτιματα. 

Στο δεφτερο κεφάλαιο, γίνεται βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ ςχετικά με τισ Τεχνολογίεσ 

Web 2.0, τα Wikis, τθ φιλοςοφία αυτϊν ςτθν εκπαίδευςθ, τθσ Μάκθςθσ Βαςιςμζνθσ ςε 

Ρροβλιματα και του ςυνδυαςμοφ τουσ ςε ςχζςθ με τθν εφαρμογι τουσ ςτθ μακθςιακι 

διαδικαςία. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφεται θ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ, ο ςχεδιαςμόσ του 

εκπαιδευτικοφ ςεναρίου και των δραςτθριοτιτων που το αποτελοφν. Επιπλζον 

περιγράφεται θ πειραματικι διαδικαςία. 

Στο τζταρτο κεφάλαιο, γίνεται ανάλυςθ των ποςοτικϊν αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ. 

Στο πζμπτο κεφάλαιο, περιλαμβάνεται θ επιςκόπθςθ των αποτελεςμάτων, θ ςυηιτθςθ 

ςχετικά με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, τα ςυμπεράςματα και οι προτάςεισ για 

περαιτζρω ζρευνα. 

Μετά από τισ βιβλιογραφικζσ πθγζσ παρατίκενται δφο παραρτιματα. Στο Ραράρτθμα Α 

παρατίκεται το ερωτθματολόγιο που ςυμπλιρωςαν οι μακθτζσ τθσ πειραματικισ 

ομάδασ προκειμζνου να αξιολογιςουν τα μζλθ τθσ ομάδασ τουσ. Στο Ραράρτθμα Β 

παρατίκενται δφο ρουμπρίκεσ. Θ πρϊτθ χρθςιμοποιικθκε για τθν αξιολόγθςθ τθσ 

τελικισ εργαςίασ του Wiki για τθν κάκε ομάδα. Θ δεφτερθ ρουμπρίκα χρθςιμοποιικθκε 

για τθν αξιολόγθςθ τθσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςτο Wiki.  
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Κεφάλαιο 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΟΠΗΗ 
 

2.1 Web 2.0 
     

2.1.1 Ειςαγωγι    

 
Στο περιβάλλον του διαδικτφου ςυντελοφνται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Ο αρχικόσ πακθτικόσ 

ρόλοσ του διαδικτφου τθσ παρουςίαςθσ πλθροφοριϊν μεταλλάςςεται. Ζννοιεσ όπωσ 

διαδραςτικότθτα, δυναμικό περιεχόμενο, ςυνεργαςία, ςυνειςφορά και κοινότθτα 

διαδραματίηουν πλζον πρωταγωνιςτικό ρόλο και πολλοί υποςτθρίηουν ότι μια 

τεχνολογικι και κοινωνικι επανάςταςθ είναι ςε εξζλιξθ. Το WEB 2.0 αντιπροςωπεφει 

αυτζσ τισ αλλαγζσ.                                                                   

2.1.2 Από το Web 1.0 ςτο Web 2.0  
 

H ραγδαία εξζλιξθ των τεχνολογιϊν του διαδικτφου και του παγκόςμιου ιςτοφ άλλαξαν 

ριηικά τθν κακθμερινότθτα του ατόμου ςε πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα, ανοίγοντασ 

ορίηοντεσ για νζεσ μορφζσ αναηιτθςθσ και διακίνθςθσ τθσ πλθροφορίασ. Μια από τισ 

πιο δθμοφιλείσ κεματικζσ ςτο χϊρο ανάπτυξθσ των Νζων Τεχνολογιϊν και του 

διαδικτφου αποτελεί θ εξζλιξθ του παραδοςιακοφ Web ςε Web 2.0 και οι νζεσ 

τεχνολογίεσ όπωσ τα Wikis, Blogs, podcasts κτλ. που περιλαμβάνονται ςε αυτό. Οι 

επιπτϊςεισ τθσ εξζλιξθσ αυτισ δεν άργθςαν να εμφανιςτοφν και ςτο χϊρο τθσ 

εκπαίδευςθσ. Άλλωςτε, αυτό που αναφζρεται ωσ Web 2.0, ζχει εμπνεφςει τον όρο e-

Learning 2.0 ι Education 2.0 με κφριο χαρακτθριςτικό του πεδίου αυτοφ, είναι θ ευκολία 

του χριςτθ – εκπαιδευόμενου, να ςυνειςφζρει ςτθ δθμιουργία και διαμόρφωςθ του 

περιεχομζνου του διαδικτφου για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. (Μαυρομματάκθ & 

Σιδθροποφλου, 2008) 

Ουςιαςτικά πρόκειται για μια φιλοςοφία που υποςτθρίηει τθν ανάπτυξθ διαδικτυακϊν 

ςυνεργατικϊν τεχνολογιϊν και ζχει αλλάξει τον τρόπο που ο παγκόςμιοσ ιςτόσ γίνεται 

αντιλθπτόσ και χρθςιμοποιείται. Ζτςι, από τουσ χριςτεσ του  διαδικτφου που ιταν 

απλϊσ «επιςκζπτεσ» ςε ζνα δίκτυο όπου θ γνϊςθ είναι προ-δθμιουργθμζνθ και 

διατίκεται μόνο για κζαςθ, περάςαμε ςε ζνα δίκτυο ςτο οποίο οι χριςτεσ μποροφν να 
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ςυμμετάςχουν ςτθ δθμιουργία τθσ γνϊςθσ με τθ χριςθ τεχνολογιϊν όπωσ Wikis, blogs, 

tagging κτλ. (Abram, 2005). Αυτι θ αλλαγι που ςυντελείται, είναι αναγκαίο ςιμερα, να 

πραγματοποιθκεί και ςτον εκπαιδευτικό χϊρο. Ο εκπαιδευόμενοσ πρζπει να αλλάξει 

ςτάςθ απζναντι ςτθ γνϊςθ και από πακθτικόσ δζκτθσ να μετατραπεί ςε ενεργό 

ςυμμζτοχο ςτθν οικοδόμθςι τθσ. 

2.1.3 Ο όροσ Web 2.0 
 

Ο όροσ Web 2.0 παραπζμπει ςε ζνα άλμα ςτθν εξζλιξθ του δικτφου. To Web 2.0 είναι 

μία φράςθ που πρωτοχρθςιμοποιικθκε από τθν εταιρία O’Reilly Media το 2004 και 

αναφζρεται ςε ζνα όραμα, ι ςε μία πρόταςθ για μία δεφτερθ γενιά υπθρεςιϊν που 

βαςίηονται ςτο Web – όπωσ τα social networking sites, τα Wikis, τα Blogs και άλλα 

εργαλεία επικοινωνίασ που δίνουν ζμφαςθ ςτθν online ςυνεργαςία μεταξφ των 

χρθςτϊν.  

Ο οριςμόσ του Web 2.0, ςφμφωνα με τον Tim O’Reilly είναι ο ακόλουκοσ: «To Web 2.0 

είναι θ επανάςταςθ ςτο πεδίο τθσ πλθροφορικισ που ςυντελείται λόγω τθσ αλλαγισ 

φιλοςοφίασ ςτθ διακίνθςθ τθσ πλθροφορίασ ςτο διαδίκτυο. Ο βαςικότεροσ ςτόχοσ του 

Web 2.0 είναι ο εξισ: Θ δθμιουργία εφαρμογϊν που κα οδθγιςουν ςε μεγαλφτερθ 

απιχθςθ του δικτφου και ςε περιςςότερουσ χριςτεσ ανά τον κόςμο» (O’ Reilly, 2005). 

Ριο ςυγκεκριμζνα, το νζο Web αλλάηει επειδι αλλάηει θ νοοτροπία των δθμιουργϊν 

των ιςτοτόπων, των προγραμματιςτϊν αλλά και των απλϊν χρθςτϊν. Το Web2.0. είναι 

περιςςότερο δθμοκρατικό. Ο ρόλοσ των ιςχυρϊν, παραδοςιακϊν δθμιουργϊν και 

«εκδοτϊν» περιεχομζνου αποδυναμϊνεται. Θ αλλθλεπίδραςθ των χρθςτϊν με το 

περιεχόμενο και άλλουσ χριςτεσ εντείνεται. Θ νζα χριςθ των ιδθ υπαρχουςϊν 

τεχνολογιϊν και εργαλείων δίνει καινοφριεσ διαςτάςεισ και προςτικζμενθ αξία ςτο 

περιεχόμενο. Οι λζξεισ «υλικό» και «λογιςμικό» περνάνε ςε δεφτερθ μοίρα ενϊ μια νζα, 

κακολικι πλατφόρμα είναι αυτι που αναδεικνφεται.  

Ο νζοσ Ραγκόςμιοσ Λςτόσ που ακοφει ςτο όνομα Web2.0. ενκαρρφνει τθ ςυμμετοχι των 

χρθςτϊν και τθν παραγωγι ενόσ πλουςιότερου, πιο ςφγχρονου και δυναμικότερου 

περιεχομζνου. Ρροςφζρει ςε όλουσ τουσ χριςτεσ του το ρόλο του δθμιουργοφ και του 

εκδότθ αφοφ ταυτόχρονα με τουσ web developers και οι απλοί χριςτεσ είναι ςε κζςθ να 

δθμιουργοφν χρθςιμοποιϊντασ τθ κζλθςθ και τθ φανταςία τουσ. Ραράλλθλα με τθ 
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διαμόρφωςθ του περιεχομζνου, διαφόρων μορφϊν, όπωσ κείμενο, ιχοσ, εικόνα, βίντεο, 

ςτουσ χριςτεσ επαφίεται και θ κατθγοριοποίθςθ, θ αξιολόγθςθ και θ κατάταξθ του 

περιεχομζνου, όπωσ για παράδειγμα ποια είδθςθ κεωρείται από αυτοφσ ωσ θ 

περιςςότερο ςθμαντικι. 

Το Σχιμα 1 παρουςιάηει τα ςτοιχεία που ςυνκζτουν το Web 2.0, ξεκινϊντασ από τισ 

χρθςιμοποιοφμενεσ τεχνολογίεσ, ςυνεχίηοντασ ςτισ δθμιουργοφμενεσ εφαρμογζσ και 

καταλιγοντασ ςτισ «αξίεσ» που μοιράηονται – και οι οποίεσ αποτελοφν τθν ειδοποιό 

διαφορά των νζων αυτϊν εργαλείων και εφαρμογϊν. Θ ουςία ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι 

αναπτφςςονται επάνω ςτισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ των χρθςτϊν, επιτρζποντάσ τουσ 

να γίνουν οι ίδιοι δθμιουργοί υπθρεςιϊν. Με αυτόν τον τρόπο, οι εφαρμογζσ 

βελτιϊνονται όςο περιςςότερο χρθςιμοποιοφνται, ενϊ θ παράλλθλθ ςυνειςφορά από 

πολλοφσ χριςτεσ προςφζρει ςτο αποτζλεςμα αξία μεγαλφτερθ του ‘ακροίςματοσ’ των 

μεμονωμζνων προςφορϊν (ςυλλογικι ευφυΐα). Επίςθσ, ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ και θ 

ανακεϊρθςθ του περιεχομζνου των εφαρμογϊν εξαρτάται αποκλειςτικά από τουσ 

χριςτεσ. 
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Το Web 2.0 αποτελείται από ζνα πλζγμα τεχνολογιϊν, εφαρμογϊν και 'αξιϊν' 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραυή τοσ Web 2.0 από O’Reilly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
χιμα 1. Δομικά μζρθ Web 2.0 
 
 

Τα νζα αυτά εργαλεία δικτφωςθσ και επικοινωνίασ ζχουν αλλάξει ςθμαντικά τθ ςχζςθ 

του χριςτθ με το Διαδίκτυο, κακϊσ από πακθτικό δζκτθ πλθροφοριϊν τον προάγουν ςε 

διαμορφωτι: 

 περιεχομζνου (blog, wiki, Flickr, YouTube), 

 προτιμιςεων/ διακζςεων (Last.fm, de.li.cious) 

 κοινωνικϊν ομάδων (Facebook, MySpace), αλλά και 

 φιμθσ (eBay, TripAdvisor) 

 

2.1.4 Χαρακτθριςτικά Web 2.0 
 

Τα βαςικά χαρακτθριςτικά του Web 2.0 είναι (Καλτςογιάννθσ, 2007): 

 Το διαδίκτυο αποτελεί πλζον μια παγκόςμια πλατφόρμα 

επαναχρθςιμοποιιςιμων υπθρεςιϊν και δεδομζνων, τα οποία προζρχονται 

Αξίεσ 

• Χριςτθσ ωσ 
δθμιουργόσ 

• Συλλογικι ευφυΐα 

• Διαρκισ Βελτίωςθ 

• Ευκολία ςτθ χριςθ 

Εφαρμογζσ 

• Blog 

• Wiki 

• Podcast 

• RSS feeds 

• Social Networks 

Σεχνολογίεσ 

• Ajax 

• XML 

• Open API 

• Microformats 

• Flash/Flex 

WEB 

2.0 
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κυρίωσ από τουσ ίδιουσ τουσ χριςτεσ και ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ 

διακινοφνται ελεφκερα. 

 Ζνασ φυλλομετρθτισ (browser) είναι αρκετόσ, ϊςτε να χρθςιμοποιείται ωσ user 

interface με αυτι τθν πλατφόρμα του Web 2.0, θ οποία λειτουργεί ανεξαρτιτωσ 

ςυςκευισ πρόςβαςθσ (π.χ. Θ/Υ, PDA2, κινθτό τθλζφωνο) και λειτουργικοφ 

ςυςτιματοσ. Μοναδικι απαραίτθτθ προχπόκεςθ αποτελεί θ φπαρξθ ςφνδεςθσ 

ςτο διαδίκτυο. 

 To λογιςμικό διακζτει πλζον τθ μορφι περιεχομζνου και εφαρμογϊν ανοιχτοφ 

κϊδικα (open source). 

 Χριςθ κυρίωσ “ελαφριάσ” τεχνολογίασ ςε ότι αφορά τα πρωτόκολλα, τισ 

γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, τισ διεπιφάνειεσ χρθςτϊν (interfaces), ενϊ 

διαπιςτϊνεται μια τάςθ για απλότθτα ςτον προγραμματιςτικό ςχεδιαςμό τουσ. 

 Πλοφςιεσ και διαδραςτικζσ διεπιφάνειεσ χρθςτϊν (Rich Internet Applications-

RIA), δυναμικό περιεχόμενο, ιςτοςελίδεσ που ανανεϊνουν μόνο όποιο 

περιεχόμενό τουσ αλλάηει (τεχνολογία Ajax). 

 υνεχισ και άμεςθ ανανζωςθ των δεδομζνων και του λογιςμικοφ. 

 Ρροϊκθςθ του δθμοκρατικοφ χαρακτιρα του διαδικτφου, με τουσ χριςτεσ να 

ζχουν τον πρωταγωνιςτικό ρόλο. 

 Υιοκζτθςθ τθσ τάςθσ για αποκζντρωςθ των δεδομζνων, υπθρεςιϊν και 

προτφπων. 

 Δυνατότθτα κατθγοριοποίθςθσ του περιεχομζνου από το χριςτθ με 

ςθμαςιολογικζσ ζννοιεσ για ευκολότερθ αναηιτθςθ τθσ πλθροφορίασ. 

 Δυνατότθτα για ανοιχτι επικοινωνία, ανάδραςθ, διάχυςθ πλθροφοριϊν, άμεςθ 

ςυγκζντρωςθ και εκμετάλλευςθ τθσ γνϊςθσ των χρθςτϊν για διάφορα 

ηθτιματα. 

 Αμφίδρομθ επικοινωνία του χριςτθ με επιχειριςεισ ι οργανιςμοφσ, 

εκπαιδευτικά ιδρφματα, θ οποία μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν επίδραςι 

του ςτθν υιοκζτθςθ κατευκφνςεων και λιψθ αποφάςεων. 
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2.1.5 Σεχνολογίεσ Web 2.0 

 

 

Εικόνα 1: Οι τεχνολογίεσ Web 2.0 
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2.1.5.1 Blogs 

 

 Τα ιςτολόγια, blogs ι weblogs είναι ιςτοχϊροι όπου ο κάκε χριςτθσ μπορεί να 

δθμοςιεφςει ζνα άρκρο, να γράψει τθν άποψι του πάνω ςε ζνα κζμα, να κάνει μια 

ςφντομθ ανακοίνωςθ, μία ερϊτθςθ ι και να ςχολιάςει τθν εγγραφι κάποιου άλλου. 

Συνικωσ περιζχουν ςφντομεσ προςωπικζσ καταχωριςεισ (posts), αλλά και ςυνδζςεισ ςε 

ιςτοςελίδεσ ι άλλα Blogs, εικόνεσ, γραφικά κλπ. οι οποίεσ ταξινομοφνται με χρονολογικι 

ςειρά, με τθν πιο πρόςφατθ να εμφανίηεται πρϊτθ. Ραλαιότερεσ καταχωριςεισ 

αρχειοκετοφνται ανά εβδομάδα ι ανά μινα ϊςτε να είναι πάντα διακζςιμεσ. Οι 

επιςκζπτεσ ενόσ Blog μποροφν ελεφκερα να δθμοςιεφουν τθ γνϊμθ τουσ και να 

ςχολιάηουν άλλεσ καταχωρίςεισ, δθμιουργϊντασ διαδικτυακζσ κοινότθτεσ με κοινά 

ενδιαφζροντα. Τα περιςςότερα Blogs επιτρζπουν ςτο χριςτθ και τθν προςκικθ ενόσ 

ςχολίου κάτω από κάκε καταχϊριςθ (post). Θ ςυμμετοχι ςε ζνα Blog είναι μία απλι 

διαδικαςία και δεν απαιτεί τεχνικζσ γνϊςεισ. Επίςθσ θ επικοινωνία με άλλουσ bloggers 

που ζχουν παρόμοια ενδιαφζροντα διευρφνει τον κφκλο τθσ κοινότθτασ και βοθκάει όχι 

μόνο ςτθν κατανόθςθ ενόσ κζματοσ και ςτθν καλλιζργεια ςυνεργαςίασ αλλά και ςτθν 

επίλυςθ προβλθμάτων (Anderson, 2007). 

Θ μεγάλθ άνκιςθ που γνωρίηουν τα blogs ςιμερα κακϊσ και ο μεγάλοσ αρικμόσ των 

χρθςτϊν που εμπλζκονται ςε αυτά, οδιγθςε ςε ζνα νζο όρο blogosphere 

(μπλοκόςφαιρα). Ο όροσ αυτόσ εκφράηει ολόκλθρο τον κόςμο των bloggers που δρουν 

ςε ζνα δικό τουσ περιβάλλον. Και κακϊσ θ τεχνολογία γίνεται πολυςφνκετθ, οι bloggers 

ζχουν αρχίςει να ενςωματϊνουν πολυμζςα ςτα blog τουσ με αποτζλεςμα τϊρα να 

υπάρχουν τα photo-blogs, τα video-blogs (vlogs), ακόμα και τα mob-blogs όπου οι 

bloggers μποροφν να ανεβάηουν υλικό απ’ ευκείασ από το κινθτό τουσ (mobile phone) 

(Nardi et al., 2004). 

Στθν εικόνα 1 βλζπουμε το blog ενόσ εκπαιδευτικοφ του Γυμναςίου που δθμιοφργθςε 

για τισ ανάγκεσ του μακιματόσ του. 
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Εικόνα 2: Ζνα blog για το μάκθμα τθσ φυςικισ 

 

2.1.5.2 Wikis 

 

Ζνα wiki ουςιαςτικά είναι μία ιςτοςελίδα θ οποία μπορεί να αναγνωςτεί, εμπλουτιςτεί 

και επεξεργαςτεί από οποιονδιποτε χριςτθ του διαδικτφου. Σ’ αυτόν τον ιςτοχϊρο ο 

κακζνασ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ, και δίνεται θ δυνατότθτα ο χριςτθσ είτε να 

δθμιουργιςει μία νζα ιςτοςελίδα, είτε να τροποποιιςει μία υπάρχουςα, να τθν 

εμπλουτίςει με νζα πλθροφορία, κείμενο, εικόνεσ, διαγράμματα, videos, links. 

Κφριοσ ςτόχοσ ενόσ wiki είναι να αποτελζςει ζνα διαμοιραηόμενο χϊρο ςυνεχϊσ 

επεκτεινόμενθσ γνϊςθσ (Godwin-Jones, 2003). Σφμφωνα με τον αρχικό δθμιουργό του, 

τον Ward Cunningham, «το wiki είναι θ απλοφςτερθ on-line βάςθ δεδομζνων που 

μπορεί να υπάρξει» (Leuf & Cunningham, 2001). Είναι ζνα «ελεφκερα επεκτεινόμενο 

ςφνολο διαςυνδεδεμζνων ιςτοςελίδων, ζνα υπερκειμενικό ςφςτθμα για τθν 

αποκικευςθ και τροποποίθςθ πλθροφοριϊν – μία βάςθ, κάκε ςελίδα τθσ οποίασ μπορεί 

εφκολα να διαςκευαςτεί από κάκε χριςτθ που ζχει ςτθ διάκεςι του ζνα ςφγχρονο 
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φυλλομετρθτι» (Schwartz, Clark, Cossarin & Rudolp, 2004). Ραράλλθλα ζχουν τθ 

δυνατότθτα να αποκθκεφουν τισ πρόςφατεσ μεταβολζσ, ζτςι ϊςτε ο κάκε χριςτθσ να 

μπορεί να παρακολουκεί τθν εξζλιξθ τθσ ιςτοςελίδασ, να ενθμερϊνεται για τθ ςυμβολι 

του κάκε ςυμμζτοχου και να επαναπροςανατολίηει τθν πορεία τθσ εργαςίασ του.  

Στθν εικόνα 2 βλζπουμε το χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθσ Wikipedia (Βικιπαιδεία) τθν 

on-line παγκόςμια εγκυκλοπαίδεια που γράφεται, διορκϊνεται και ανανεϊνεται από 

τουσ χριςτεσ του διαδικτφου. 

 

Εικόνα 3: Wikipedia 

 

2.1.5.3 E-Portfolios 

 

Σφμφωνα με τθν Helen Barrett (2004), διεκνι ερευνιτρια και ςφμβουλο που ειδικεφεται 

ςτα e-Portfolios, «Ζνα e-Portfolio ςυχνά ορίηεται ωσ μια ςκόπιμθ ςυλλογι τθσ δουλειάσ 

ενόσ εκπαιδευόμενου, εκπαιδευτικοφ ι επαγγελματία, που παρουςιάηει τθν 

προςπάκεια, τθν πρόοδο και τα επιτεφγματα του ςε μία ι περιςςότερεσ περιοχζσ ςτθ 

διάρκεια του χρόνου. Ζνα θλεκτρονικό Portfolio χρθςιμοποιεί ψθφιακι τεχνολογία, 

επιτρζποντασ ςε αυτόν που το αναπτφςςει, να ςυλλζγει και να οργανϊνει τα 

αντικείμενα-τεχνουργιματα του Portfolio υπό πολλζσ μορφζσ μζςων (ιχο, βίντεο, 
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γραφικά, κείμενο). Ζνα βαςικό Portfolio χρθςιμοποιεί μια βάςθ δεδομζνων ι 

ςυνδζςμουσ υπερκειμζνου για να δείξει κακαρά τθ ςχζςθ μεταξφ προτφπων ι ςκοπϊν, 

τεχνουργθμάτων και κριτικισ. Οι κριτικζσ, τα ςχόλια του εκπαιδευόμενου είναι θ λογικι 

εξιγθςθ που ςυγκεκριμζνα αντικείμενα-τεχνουργιματα αποδεικνφουν τθν επίτευξθ 

προτφπων ι ςκοπϊν. Ζνα θλεκτρονικό Portfolio είναι ζνα κριτικό εργαλείο που 

επιδεικνφει τθν ανάπτυξθ ςτθ διάρκεια του χρόνου» (Barrett, 2004; 2005). 

Στθν εκπαιδευτικι διαδικαςία τα e-Portfolios αποτελοφν μια αποκικθ πλθροφοριϊν και 

ψθφιακοφ υλικοφ όπου φιλοξενοφνται εργαςίεσ, ζγγραφα, παρουςιάςεισ ενόσ 

εκπαιδευόμενου και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ μζκοδοσ αξιολόγθςθσ τθσ 

προςπάκειάσ του. Θ διαδικαςία ανάπτυξθσ ενόσ e-Portfolio ενκαρρφνει τον 

εκπαιδευόμενο να ανακεωριςει και να αςκιςει κριτικι ςτο τι ζκανε, τι δθμιοφργθςε, τι 

ζμακε και τι εμπειρίεσ απζκτθςε. Ενκαρρφνεται να καταγράψει αυτζσ τισ κριτικζσ ςτο e-

Portfolio του και να τισ μοιραςτεί με άλλουσ.  

Στθν εικόνα 4 βλζπουμε το θλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο που ζχει δθμιουργθκεί για να 

φιλοξενεί τισ εργαςίεσ των μακθτϊν ενόσ Δθμοτικοφ ςχολείου. 

 

 

Εικόνα 4: E-Portfolio 
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2.1.5.4 Κοινωνικά Δίκτυα (Social Networks) 

 

Θ κατθγορία αυτι αφορά διαδικτυακζσ κοινότθτεσ ςτισ οποίεσ οποιοςδιποτε χριςτθσ 

μπορεί να ςυμμετζχει, επικοινωνϊντασ  και ανταλλάςςοντασ απόψεισ με άλλα άτομα με 

κοινά ενδιαφζροντα, ςυμμετζχοντασ ςε δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ κτλ. Θ κοινωνικι δικτφωςθ 

μζςα από το διαδίκτυο αναδεικνφει ζντονα τθν ανάγκθ του ανκρϊπου να επικοινωνιςει 

με άλλα άτομα και να εκφραςτεί ι και να «μάκει» μζςα ςε ζνα κοινωνικοπολιτιςμικό 

πλαίςιο που ο ίδιοσ μπορεί να επιλζξει ι να δθμιουργιςει. Κάκε χριςτθσ διακζτει το 

δικό του προφίλ, το δικό του προςωπικό χϊρο τον οποίο δθμιουργεί, διατθρεί και 

ανανεϊνει με εφκολο και αυτοματοποιθμζνο τρόπο. Στον προςωπικό του αυτό χϊρο, 

μπορεί να περιγράψει τον εαυτό του, να προςκζςει φωτογραφίεσ, βίντεο, άρκρα που 

τον ενδιαφζρουν και διάφορεσ μικροεφαρμογζσ που βρίςκει εφκολα ςτο δίκτυο τθσ 

προκείμενθσ διαδικτυακισ κοινότθτασ. Λςτότοποι όπωσ το facebook.com και το 

myspace.com είναι ιδιαίτερα δθμοφιλείσ ςε μακθτζσ, φοιτθτζσ ακόμα και εταιρείεσ που 

χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο, ςε τζτοιο βακμό που να αποτελεί μζροσ τθσ 

κακθμερινότθτασ τουσ και ζνα νζο τρόπο κοινωνικοποίθςθσ (Μαυρομματάκθ Σ., 

Σιδθροποφλου Α., 2008). 

Στθν εικόνα 5 βλζπουμε το προφίλ που ζχει δθμιουργιςει μια ομάδα (γκρουπ) μακθτϊν 

ενόσ ςχολείου. 
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       Εικόνα 5: Ζνα γκρουπ μακθτϊν ςτο Facebook 

 

2.1.5.5. Διαμοιραςμόσ υλικοφ (media sharing) 

 

Μία επίςθσ πολφ ςθμαντικι και μεγάλου ενδιαφζροντοσ κατθγορία λογιςμικοφ 

αποτελεί θ κατθγορία του λογιςμικοφ διαμοιραςμοφ υλικοφ. Τα περιβάλλοντα αυτά 

προςφζρουν τθν δυνατότθτα διαμοιραςμοφ πολυμεςικϊν αρχείων κακϊσ και 

δυνατότθτα για αξιολόγθςθ, και ςχολιαςμό του υλικοφ αυτοφ ι ακόμα και δθμιουργία 

λίςτασ με τα επικυμθτά αρχεία. Αξιόλογα παραδείγματα τζτοιων υπθρεςιϊν είναι το 

youtube.com, flickr.com, slideshare.com με τα οποίο ο κάκε χριςτθσ μπορεί να 

αναηθτιςει και να αποκθκεφςει αρχεία βίντεο, φωτογραφίεσ, διαφάνειεσ, μουςικά 

αρχεία κ.α. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ χαρακτθρίηονται από απλότθτα και ευκολία ςτθ χριςθ, 

αλλά και δυνατότθτα επικοινωνίασ με άλλουσ χριςτεσ, ςχολιαςμό του υλικοφ ι ακόμα 

και δυνατότθτα προςκικθσ μεταδεδομζνων ςτα επικυμθτά αρχεία.  

Οι παραπάνω υπθρεςίεσ μποροφν να αποτελζςουν ςφγχρονεσ και ευζλικτεσ αποκικεσ 

μακθςιακϊν αντικειμζνων, όπου μποροφν οι εκπαιδευτικοί ι οι εκπαιδευόμενοι να 

αποκθκεφςουν,  να δουν και να ςχολιάςουν υλικό ι να δθμιουργιςουν δικό τουσ και να 
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το προςφζρουν ςτθν ευρφτερθ κοινότθτα. Ζνα παράδειγμα ιςτοχϊρου με  τεράςτια 

ποικιλία εκπαιδευτικϊν βίντεο αποτελεί ο χϊροσ του Teachertube.com. Oι χριςτεσ 

μποροφν να βρουν βίντεο και παρουςιάςεισ ςχεδόν από οποιοδιποτε διδακτικό 

αντικείμενο ςε πολλζσ διαφορετικζσ γλϊςςεσ, βιντεοςκοπθμζνεσ διαλζξεισ κακθγθτϊν, 

βιντεοςκοπθμζνα πειράματα κ.α. (Μαυρομματάκθ Σ., Σιδθροποφλου Α., 2008). 

 

2.1.5.6 Podcasting 

 

Το Podcasting αναφζρεται ςτθ διάκεςθ αρχείων ιχου και βίντεο, όπωσ για παράδειγμα 

μουςικά αρχεία, μουςικά βίντεο, ταινίεσ ι ακόμα και διαλζξεισ μζςω του διαδικτφου, ςε 

κατάλλθλθ μορφι ϊςτε να είναι δυνατι θ αναπαραγωγι τουσ ςτισ περιςςότερεσ 

κακθμερινζσ ςυςκευζσ που χρθςιμοποιοφμε όπωσ ζνασ υπολογιςτισ ι ζνα κινθτό.  Σε 

ςυνδυαςμό με τεχνολογίεσ RSS (Really Simple Syndication) και Atom που αποτελοφν 

μεκόδουσ δθμοςίευςθσ και προβολισ περιεχομζνων και βαςίηονται ςτθ γλϊςςα XML, ο 

χριςτθσ μπορεί να προβάλει περιεχόμενα και πλθροφορίεσ για το εκάςτοτε Podcast για 

το οποίο ενδιαφζρεται. Είναι πολφ απλό να κατεβάςει ζνασ χριςτθσ αρχεία Podcast, τα 

οποία ςυνικωσ διατίκενται ελεφκερα ι ζναντι μικρισ αμοιβισ και να μπορεί να 

αναπαράγει οπουδιποτε και οποιαδιποτε ςτιγμι ο χριςτθσ επικυμιςει. Κυρίωσ για τον 

προθγοφμενο λόγο θ χριςθ Podcast αρχείων είναι ιδιαίτερα διαδεδομζνθ για τθν 

εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν (Μαυρομματάκθ Σ., Σιδθροποφλου Α., 2008). 

Θ λειτουργία του Podcasting ζχει ωσ εξισ: Ο παραγωγόσ θχογραφεί τισ εκπομπζσ του και 

τισ ανεβάηει ςτο διαδίκτυο (ςυνικωσ ςε μορφι MP3 ι M4A) -- ςτον διαδικτυακό 

εξυπθρετθτι του ι ςε ζνα διαδικτυακό αρχείο όπωσ το Internet Archive -- απ' όπου οι 

χριςτεσ μποροφν να το κατεβάςουν και να το ακοφςουν όποτε κζλουν. Τα podcast 

μποροφνε να δθμιουργθκοφν από κακζναν που διακζτει μικρόφωνο, λογιςμικό 

θχογράφθςθσ, και ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/MP3
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=M4A&action=edit&redlink=1
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       Εικόνα 6: Podcast 

 

2.1.6 Η χριςθ των τεχνολογιϊν Web 2.0 ςτθν εκπαίδευςθ 
 

2.1.6.1 Education 2.0 

 

Οι αλλαγζσ που επζφεραν όλεσ οι παραπάνω τεχνολογίεσ ςτον τρόπο διαμόρφωςθσ του 

διαδικτφου οδιγθςαν ςε μια νζα τάςθ όςον αφορά τθ διάχυςθ, αναηιτθςθ και 

ανταλλαγι πλθροφοριϊν, τθν αλλθλεπίδραςθ, επικοινωνία και ςυνεργαςία μεταξφ των 

χρθςτϊν (Καλτςογιάννθσ, 2007). Οι τεχνολογίεσ αυτζσ μποροφν να εφαρμοςτοφν και 

ςτον χϊρο τθσ τεχνολογικά υποςτθριηόμενθσ εκπαίδευςθσ (e-learning), ζνασ κατεξοχιν 

χϊροσ που προχποκζτει τθν ενςωμάτωςθ τεχνολογιϊν, ϊςτε να υποςτθριχκεί 

αποτελεςματικά θ εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Με αυτόν τον τρόπο οδθγοφμαςτε ςε ζναν νζο όρο αυτόν του Education 2.0 ο οποίοσ 

εςτιάηει ςτθ ςυνεργαςία και ςτθν κοινωνικι παραγωγι τθσ γνϊςθσ. Δίνεται ζμφαςθ ςτθ 

χριςθ κοινωνικοφ λογιςμικοφ, ϊςτε θ μάκθςθ να προκφπτει μζςα από ςυηιτθςθ επάνω 

ςτο περιεχόμενο και ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων μζςα από ςυνεργατικζσ δράςεισ 
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(Αρβανίτθσ Ρ., Ραναγιωτίδθσ Ρ, 2009). Σε αυτιν τθ γενιά εφαρμογϊν και τεχνολογιϊν 

πραγματοποιείται μια μετάβαςθ από τθ δομθμζνθ παροχι γνϊςθσ ςτθν ελεφκερθ 

πρόςβαςθ περιεχομζνου που χτίηεται από τουσ χριςτεσ, από τθν προκακοριςμζνθ 

χριςθ του περιεχομζνου ςτθν ελεφκερθ, από τθν επίςκεψθ πθγϊν πλθροφορίασ ςτα 

ςυνεργατικά ςενάρια, και τελικά ςτθν κοινωνικι μάκθςθ. 

Στο επόμενο κεφάλαιο κα εςτιάςουμε ςτα Wikis μία από τισ τεχνολογίεσ του Web 2.0 

που κεωροφμε ότι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ωσ 

ςυνεργατικι πλατφόρμα οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ από τουσ εκπαιδευομζνουσ 

προςφζροντασ ευκαιρίεσ για αποτελεςματικι μάκθςθ. 

 

 

2.2 Η χριςθ των Wikis ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 
 

2.2.1   Ειςαγωγι 
 

Τα Wikis είναι ζνα από τα πολλά ςτοιχεία τθσ τεχνολογίασ Web 2.0 και κα αναφερκοφμε 

ξεχωριςτά ς’ αυτά αφενόσ γιατί ζχουν γίνει πολφ δθμοφιλι τα τελευταία χρόνια, αφ’ 

ετζρου γιατί πιςτεφουμε ότι θ κατάλλθλθ αξιοποίθςθ τουσ ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία κα δϊςει τθν ευκαιρία ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να οικοδομιςουν τθ γνϊςθ 

μζςα ς’ ζνα ςυνεργατικό περιβάλλον. 

Τα Wikis είναι ζνασ ιςτοχϊροσ που δεν χρθςιμοποιείται μόνο για άντλθςθ και ανάγνωςθ 

πλθροφοριϊν, αλλά ο κάκε επιςκζπτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να τροποποιεί, να 

επεξεργάηεται και να ςυμπλθρϊνει το περιεχόμενο των ιςτοςελίδων του. Αυτό φαίνεται 

και ςτθ εικόνα που ακολουκεί. 
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χιμα 2: Δομι Wiki 
 

Αυτό δίνει μία νζα δυνατότθτα ςε κάκε χριςτθ να ςυνειςφζρει περιεχόμενο ςτον 

παγκόςμιο ιςτό και ζτςι να ςυντελεςτεί θ μετάβαςθ από το “Read Only Web” ςτο 

“Read/Write Web”, όπου θ ςυνειςφορά πλθροφορίασ και γνϊςθσ είναι τόςο εφκολθ 

όςο και θ κατανάλωςθ τθσ. Ιδθ, μάλιςτα, το Web 2.0 και οι εφαρμογζσ του 

χρθςιμοποιοφνται, μεταξφ άλλων, ευρφτατα ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, αποτελοφν βαςικό 

εργαλείο ςτθν επιςτθμονικι ζρευνα και μζςο υποςτιριξθσ τθσ διδαςκαλίασ. Ζχουν 

καταςτεί, με λίγα λόγια, βαςικά μζςα πρακτικισ γραμματιςμοφ (Street 1995), πράγμα 

που ςθμαίνει μζςα για διάβαςμα, γράψιμο και επικοινωνία. 

 

2.2.2   Ιςτορικά 
 

Το πρϊτο Wiki - το Portland Pattern Repository – δθμιουργικθκε από τον Αμερικάνο 

προγραμματιςτι  Ward Cunningham το 19951. Wiki ςτθ γλϊςςα των ικαγενϊν τθσ 

Χαβάθσ ςθμαίνει «γριγορα». Ο Cunningham χρθςιμοποίθςε τον όρο αυτό από τα  ‘Wiki 

Wiki’ ι ‘γριγορα’ λεωφορεία που ζκαναν τακτικά δρομολόγια ςτο αεροδρόμιο τθσ 

Χονολουλοφ.  

                                                 
1
 Ανακηήθηκε 24/5/2009 από http://c2.com/cgi/wiki?WikiHistory   

http://c2.com/cgi/wiki?WikiHistory
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Εικόνα 7: Wiki Wiki λεωφορείο 
 

Θ ζννοια Wiki αντανακλά τθν άποψι του ότι μια βάςθ δεδομζνων ςτον Λςτό πρζπει να 

είναι απλι ςτθ δθμιουργία τθσ και απλι ςτθ χριςθ2. Βαςικόσ ςτόχοσ του ιταν να μπορεί 

ο κακζνασ να φτιάχνει εφκολα μια ιςτοςελίδα ςτθν οποία μπορείσ να προςκζςεισ ό,τι 

κζλεισ και όποτε κζλεισ και ταυτόχρονα να φαίνονται όλεσ οι αλλαγζσ και οι προςκικεσ 

που ζχουν γίνει. Τα Wikis είναι πολφ διαδεδομζνα μεταξφ των μεγάλων επιχειριςεων 

και οργανιςμϊν, γιατί με αυτά επικοινωνοφν οι υπάλλθλοι και τα ςτελζχθ χωρίσ να 

χρθςιμοποιοφν το θλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το πλεονζκτθμα μιασ ιςτοςελίδασ Wiki 

είναι ότι περιζχει όλεσ τισ αλλαγζσ που προςτίκενται και ζτςι οι ίδιοι άνκρωποι ζχουν 

μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα των εκδόςεων τθσ ιςτοςελίδασ μπροςτά τουσ ςε μια 

δεδομζνθ ςτιγμι, χωρίσ να χρειάηεται να ψάχνουν παλαιότερεσ εκδόςεισ. 

 

2.2.3   Οριςμοί για το Wiki 
 

Κάποιοι από τουσ οριςμοφσ που ςυναντάμε ςτθ διεκνι βιβλιογραφία για τον όρο Wiki 

είναι: 

«Ζνα Wiki είναι μια ελεφκερα επεκτάςιμθ ςυλλογι αλλθλοςυνδεομζνων ιςτοςελίδων, 

ζνα ςφςτθμα υπερκειμζνου  για αποκικευςθ και τροποποίθςθ πλθροφορίασ- μια βάςθ 

δεδομζνων, όπου κάκε ςελίδα είναι εφκολα επεξεργάςιμθ από οποιοδιποτε χριςτθ.»  

(Leuf & Cunningham, 2001)  

«Ο όροσ Wiki χρθςιμοποιείται για να περιγράψει ζνα ςφνολο από διαςυνδεδεμζνεσ 

ςελίδεσ του παγκόςμιου ιςτοφ που μποροφν να τφχουν διαμόρφωςθσ και επεξεργαςίασ 

από πολλαπλοφσ χριςτεσ ςτο διαδίκτυο.» (Wagner, 2004) 

                                                 
2
 Ανακηήθηκε 25/5/2009 από http://en.wikipedia.org/wiki/Ward_Cunningham  

http://en.wikipedia.org/wiki/Ward_Cunningham


34 

 

«Είναι ζνα ελεφκερα επεκτεινόμενο ςφνολο διαςυνδεδεμζνων ιςτοςελίδων, ζνα 

υπερκειμενικό ςφςτθμα για τθν αποκικευςθ και τροποποίθςθ πλθροφοριϊν – μία 

βάςθ, κάκε ςελίδα τθσ οποίασ μπορεί εφκολα να διαςκευαςτεί από κάκε χριςτθ που 

ζχει ςτθ διάκεςι του ζνα ςφγχρονο φυλλομετρθτι.» (Schwartz, Clark, Cossarin & 

Rudolp, 2004) 

Ενοποιθμζνοσ Οριςμόσ  

Στθν διεκνι βιβλιογραφία ςυναντάμε εκτόσ από τουσ παραπάνω, πολλοφσ και 

διαφορετικοφσ οριςμοφσ για τα Wikis, οι περιςςότεροι εκ των οποίων τονίηουν κυρίωσ 

τθ δυνατότθτα που παρζχουν ςτουσ χριςτεσ για ςυνεργατικι δθμιουργία περιεχομζνου 

ςτο διαδίκτυο. Σχεδόν ςε όλεσ τισ αναφορζσ και τισ δθμοςιεφςεισ, πζρα από τθν ευκολία 

δθμιουργίασ και διαμοιραςμοφ του υλικοφ, τονίηεται το μεγάλο πλεονζκτθμα που 

διακζτουν τα Wikis, τθ δυνατότθτα καταγραφισ και παρακολοφκθςθσ του ιςτορικοφ 

δθμιουργίασ και επεξεργαςίασ του αναρτθμζνου υλικοφ από τουσ διάφορουσ χριςτεσ. 

Με βάςθ τουσ επικρατζςτερουσ οριςμοφσ ςτθν διεκνι βιβλιογραφία και με βάςθ τα 

κυριότερα χαρακτθριςτικά των Wikis που το κακιςτοφν ιςχυρότατο εργαλείο ςτο χϊρο 

τθσ εκπαίδευςθσ, ζνασ ενοποιθμζνοσ οριςμόσ που ςυνδιάηει όλα τα παραπάνω είναι:  

«Τα Wikis είναι ζνα ςφνολο διαςυνδεδεμζνων ιςτοςελίδων που δθμιουργείται, 

επεξεργάηεται και επεκτείνεται από τουσ ίδιουσ τουσ χριςτεσ, διατθρϊντασ παράλλθλα 

το ιςτορικό του, δθλαδι μπορεί να λειτουργιςει ςαν μια μικρι αποκικθ ι βάςθ 

δεδομζνων πλθροφοριϊν και ψθφιακοφ υλικοφ. Είναι ζνασ χϊροσ επικοινωνίασ, 

ςυνεργαςίασ,  ανταλλαγισ, διαμοιραςμοφ και καταςκευισ γνϊςθσ (Σιδθροποφλου, 

Μαυρομματάκθ, Τηζκου, 2008). 

 

2.2.4   Χαρακτθριςτικά των Wikis 
 

Το κυριότερο χαρακτθριςτικό των Wikis είναι ότι οι ιςτοςελίδεσ του προςφζρουν ςτουσ 

χριςτεσ όχι μόνο ανάγνωςθ και διάδοςθ τθσ πλθροφορίασ, αλλά και τθ δυνατότθτα να 

επζμβουν ς’ αυτζσ να τισ  μεταποιιςουν, να τισ ςυμπλθρϊςουν και να τουσ δϊςουν νζα 

μορφι.  

Μια ςελίδα μόνθ τθσ ςε ζνα Wiki αναφζρεται ωσ "ςελίδα Wiki", ενϊ ολόκλθρο το ςϊμα 

των ςελίδων, οι οποίεσ είναι ςυνικωσ ιδιαίτερα πυκνά διαςυνδεδεμζνεσ με 
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υπερςυνδζςμουσ είναι "το Wiki". Στθν πραγματικότθτα, ζνα Wiki είναι μια πολφ απλι, 

εφχρθςτθ διατθροφμενθ από το χριςτθ βάςθ δεδομζνων για αναηιτθςθ πλθροφορίασ. 

Ζνα κακοριςτικό χαρακτθριςτικό τθσ τεχνολογίασ Wiki είναι θ ευκολία με τθν οποία οι 

ςελίδεσ μποροφν να δθμιουργθκοφν και να ενθμερωκοφν. Γενικά, οι τροποποιιςεισ 

γίνονται αποδεκτζσ χωρίσ κανζνα προθγοφμενο ζλεγχο. Τα περιςςότερα Wikis είναι 

ανοικτά ςτο ευρφ κοινό χωρίσ τθν ανάγκθ να καταχωρθκεί οποιοςδιποτε λογαριαςμόσ 

χριςτθ. Μερικζσ φορζσ χρειάηεται μια διαδικαςία ειςαγωγισ προκειμζνου για να 

ενεργοποιθκεί ζνα cookie “Wiki υπογραφισ” ζτςι ϊςτε να είναι ενυπόγραφεσ οι 

τροποποιιςεισ. Οι ιδιωτικοί εξυπθρετθτζσ Wiki απαιτοφν τθν ταυτοποίθςθ των χρθςτϊν. 

Βζβαια, πολλζσ επεξεργαςίεσ του κειμζνου μποροφν να γίνουν ςε πραγματικό χρόνο, και 

να εμφανιςτοφν ςχεδόν ςτιγμιαία ςε απευκείασ ςφνδεςθ. Αυτό μπορεί ςυχνά να 

οδθγιςει ςτθν κατάχρθςθ του ςυςτιματοσ. 

Ππωσ περιγράφει και ο ίδιοσ ο Cunningham (Leuf & Cunnignham 2001) ςτο δικό του 

Wiki, ζνα Wiki κα πρζπει να είναι ανοικτό με τθν ζννοια ότι αν οι αναγνϊςτεσ βρίςκουν 

μια ςελίδα του θμιτελι ι φτωχά οργανωμζνθ μποροφν να τθν αλλάξουν και να τθ 

ςυμπλθρϊςουν, ακόμα και αν δεν είναι οι γνιςιοι ςυγγραφείσ τθσ. Θ διαδικαςία είναι 

αυξθτικι και οι ςελίδεσ μποροφν να αναφζρονται ςε άλλεσ ςελίδεσ ακόμα και πριν 

αυτζσ ολοκλθρωκοφν. Με αυτό τον τρόπο ο ςυγγραφζασ μιασ ςελίδασ εκφράηει 

ενδιαφζρον να μιλιςει για ζνα δεδομζνο κζμα. 

Ρολφ βαςικό είναι ότι όλα τα παραπάνω γίνονται με ζνα πολφ απλό και φιλικό τρόπο 

για το χριςτθ ζτςι ϊςτε ο κακζνασ, οποιαδιποτε ςτιγμι και από οποιοδιποτε χϊρο 

μπορεί να επζμβει ςτο περιεχόμενο ενόσ Wiki διακζτοντασ μόνο ζνα φυλλομετρθτι. Με 

τθ χριςθ ενόσ κουμπιοφ (Edit button) ανοίγει μια φόρμα για ςυγγραφι ι ςχολιαςμό 

μιασ υπάρχουςασ ςελίδασ. Θ μορφοποίθςθ του κειμζνου είναι πολφ απλι και γίνεται με 

τθν Wiki markup (μια απλοποιθμζνθ μορφι τθσ HTML). Είναι εφικτι θ δθμιουργία 

ςυνδζςμων για τθ δθμιουργία νζων ςελίδων που δεν υπάρχουν. Θ προςκικθ εικόνων, 

ταινιϊν ι ιχων μπορεί να επιτευχκεί με τθν διλωςθ τθσ URL του αρχείου.  

Διακζτοντασ τόςο απλά εργαλεία ζνα Wiki ςτο λογιςμικό του, ενκαρρφνει τον άπειρο 

χριςτθ να ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ςυγγραφισ, ενϊ ταυτόχρονα του επιτρζπει να 

επικεντρϊςει τθν προςοχι του ςτο περιεχόμενο και ςτθ ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ. Ζνα 

άλλο ςπουδαίο χαρακτθριςτικό είναι ότι το Wiki καταγράφει κάκε αλλαγι που κάνει ο 

οποιοςδιποτε χριςτθσ ζχοντασ τθ δυνατότθτα να διατθρεί το ιςτορικό αλλαγϊν κάκε 



36 

 

ιςτοςελίδασ. Κάκε φορά που κάποιοσ επιφζρει αλλαγζσ ςε μια ςελίδα, αυτι 

καταχωρείται ωσ τρζχουςα ζκδοςθ ενϊ θ προθγοφμενθ εκδοχι αποκθκεφεται ωσ 

παλαιότερθ ζκδοςι τθσ. Οι διάφορεσ αλλαγζσ του ιδίου κειμζνου μποροφν να 

ςυγκρικοφν αντιπαραβαλλόμενεσ δίπλα-δίπλα κακϊσ και να αναιρεκοφν οι πρόςφατεσ 

αλλαγζσ, εφόςον είναι απαραίτθτο. 

Ζτςι είναι δυνατόν με το πάτθμα του κουμπιοφ history: 

Α) Ο ζλεγχοσ των ςυμβολϊν κάκε χριςτθ, από τθν πρϊτθ ςτιγμι που δθμιουργικθκε 

μια ςελίδα, και 

Β) Θ επαναφορά τθσ ςελίδασ ςε μια προγενζςτερθ μορφι, από το πλικοσ των 

ανακεωριςεων ςτισ οποίεσ υποβλικθκε.  

Τζλοσ θ φπαρξθ ενόσ κουμπιοφ Discussion, δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να 

ςυνεννοοφνται πριν μεταβάλλουν μια υπάρχουςα ςελίδα, προςκζςουν μια νζα κ.λ.π. 

και γενικά να παρακολουκοφν και να επαναπροςανατολίηουν τθν πορεία τθσ εργαςίασ 

τουσ.  

Ππωσ τα blogs και τα podcasts ζτςι και τα Wikis και χρθςιμοποιοφν RSS, πράγμα που 

ςθμαίνει ότι ο χριςτθσ μπορεί εφκολα να γίνει ςυνδρομθτισ και αυτόματα να λαμβάνει 

ενθμερϊςεισ του περιεχομζνου από τισ αγαπθμζνεσ του υπθρεςίεσ, παρακολουκϊντασ 

ζτςι αν κζλει τθν εξζλιξθ και τισ αλλαγζσ ενόσ κζματοσ που τον ενδιαφζρει. 

 

2.2.5   χετικά με τα Πνευματικά Δικαιϊματα των Wikis 
 

Τα Wiki μποροφν να περιλαμβάνουν κείμενο, εικόνεσ, και αρχεία ιχου ι βίντεο. Τα 

περιςςότερα Wiki υπόκεινται ςε μία ςυγκεκριμζνθ ςυμφωνία πνευματικϊν 

δικαιωμάτων που αποκαλείται Creative Commons. Αυτό ουςιαςτικά ςθμαίνει ότι όλο το 

υλικό που τοποκετοφν οι χριςτεσ ςτο Wiki μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από άλλουσ 

ςφμφωνα με ζναν διακανονιςμό «κοινισ χριςθσ» (“share and share alike” 

arrangement). Πλεσ οι αναφορζσ ςε υλικό που εμπίπτει ςτα Creative Commons πρζπει 

να παρατίκενται καταλλιλωσ. Επίςθσ, είναι απαραίτθτθ θ επιβεβαίωςθ ότι οποιοδιποτε 

υλικό από άλλεσ πθγζσ χρθςιμοποιείται να ςυμφωνεί και αυτό με τθν αρχι Creative 

Commons. Για παράδειγμά, οι περιςςότερεσ φωτογραφίεσ που βρίςκονται ςτο Flickr 

ςυμφωνοφν με αυτι τθν αρχι. 
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2.2.6   Λογιςμικό Wiki 
 

Το λογιςμικό Wiki είναι ζνασ τφποσ ςυνεργατικοφ λογιςμικοφ που χρθςιμοποιείται για 

τθν εκτζλεςθ ενόσ ςυςτιματοσ Wiki. Επιτρζπει ςτισ ιςτοςελίδεσ να δθμιουργθκοφν και 

να εκδοκοφν μζςα από ζνα κοινό φυλλομετρθτι (web browser). Συνικωσ υλοποιείται 

ςαν πρόγραμμα από τθν μεριά του εξυπθρετθτι (server-side script) που τρζχει ςε ζνα ι 

περιςςότερουσ εξυπθρετθτζσ Λςτοφ (web servers), με το περιεχόμενο να αποκθκεφεται 

ςε κάποιο ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων, αν και οριςμζνεσ εφαρμογζσ 

χρθςιμοποιοφν το ςφςτθμα αρχείων (file system) του εξυπθρετθτι (server) αντί για 

βάςθ δεδομζνων. 

 

2.2.7   Κατθγορίεσ Wiki 

 

2.2.7.1 Κατθγορίoποίθςθ με βάςθ το λογιςμικό που χρθςιμοποιοφν 

 
α) Web-based Wiki 

 
Το πρϊτο Web-based Wiki δθμιουργικθκε από τον Ward Cunningham το 1995. 

Δεδομζνθσ τθσ απλότθτασ του Wiki, ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ εφαρμογϊν που υπάρχουν 

ςιμερα, κυμαίνεται από τθν πολφ απλι εφαρμογι λειτουργιϊν πυρινα (core 

functionality) μζχρι και τα πιο ςφνκετα «ςυςτιματα διαχείριςθσ περιεχομζνου». Θ 

αρχικι διαφορά μεταξφ των Wikis και των πιο ςφνκετων ςυςτθμάτων διαχείριςθσ 

περιεχομζνου (content management systems) είναι ότι το λογιςμικό Wiki τείνει να 

επικεντρωκεί ςτο περιεχόμενο, εισ βάροσ του ιςχυρότερου ελζγχου ςτο layout που 

ζχουν λογιςμικά CMS όπωσ Drupal, WebGUI, ι εισ βάροσ των μθ- Wiki χαρακτθριςτικϊν 

(άρκρα, blogs.) όπωσ ςε TikiWiki. 

Το λογιςμικό Wiki κα μποροφςαμε να ποφμε ότι περικλείει όλο το λογιςμικό που 

απαιτείται για να τρζξει ζνα Wiki, το οποίο περιλαμβάνει ζναν web server όπωσ Apache, 

ςε αντίκεςθ με τθ «μθχανι Wiki » (Wiki machine), θ οποία εφαρμόηει τθν τεχνολογία 

Wiki (Wiki technology). Σε μερικζσ περιπτϊςεισ, όπωσ το ProjectForum, ι κάποιουσ 
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Wikiservers, ο web server και θ μθχανι Wiki ςυςςωρεφονται μαηί ωσ ζνα self-contained 

ςφςτθμα, το οποίο μπορεί ςυχνά να τουσ καταςτιςει ευκολότερουσ να εγκαταςτικουν.  

Θ πλειοψθφία των μθχανϊν είναι open source, ςυχνά διακζςιμθ με GNU General Public 

License (GPL). Tα μεγάλα προγράμματα όπωσ το TWiki, θ Wikipedia μθχανι, το 

MediaWiki, αναπτφςςονται ςε ςυνεργαςία (collaboratively). Ρολλά Wikis είναι 

ιδιαιτζρωσ μορφωματικά (modular), παρζχοντασ APIs που επιτρζπουν ςτουσ 

προγραμματιςτζσ να αναπτφξουν νζα χαρακτθριςτικά χωρίσ να απαιτείται αυτά να είναι 

ςυγγενικά (familiar) με ολόκλθρι τθ βάςθ κϊδικα (codebase). 

Είναι δφςκολο να κακοριςτεί ποιεσ μθχανζσ Wiki είναι οι δθμοφιλζςτερεσ, αν και ζνασ 

κατάλογοσ υποψθφίων περιλαμβάνει τα: TWiki, MoinMoin, PmWiki, DokuWiki και 

MediaWiki (Google trend history comparison). 

 

β) Personal Wiki 

 

Κάποιο λογιςμικό Wiki δεν προορίηεται για τθ ςυλλογικι εργαςία (collaborative work), 

αλλά είτε για διαχείριςθ περιεχομζνου είτε για τθν προςωπικι οργάνωςθ πλθροφοριϊν 

(Personal information organizing). Αυτό καλείται μερικζσ φορζσ Desktop Wiki ι Personal 

(προςωπικό) Wiki. Ζνα παράδειγμα αυτοφ είναι το TiddlyWiki. 

γ) Peer-to-Peer Wiki 

Μία ιςτοςελίδα Wiki (Wikisite) μπορεί επίςθσ να μοιραςτεί μεταξφ των peers 

χρθςιμοποιϊντασ ζνα P2P λογιςμικό. Ζνα τζτοιο 2 Wiki ςφςτθμα είναι ενςωματωμζνο 

ςτο Code Co-op. 

2.2.7.2  Κατθγοριοποίθςθ με βάςθ τουσ περιοριςμοφσ αςφάλειασ ςτθν 

πρόςβαςθ των χρθςτϊν 

Το μζγεκοσ του ελζγχου δθμοςίευςθσ (publishing control) που ζχει ο επιςκζπτθσ του 

Wiki εξαρτάται από τισ ρυκμίςεισ που κα κάνει ο διαχειριςτισ του Wiki ςτο λογιςμικό. 

Μπορεί να περιλαμβάνονται διαφορετικά περιβάλλοντα του Wiki, πλοιγθςθ, και άλλα 

χαρακτθριςτικά ρυκμίςεων. Αυτά ςυνικωσ αφοροφν τα ςτοιχεία που βρίςκονται εκτόσ ι 

γφρω από το κυρίωσ κείμενο του Wiki. Θ εςωτερικι περιοχι, ι θ περιοχι ςτθν οποία 
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βρίςκεται το κυρίωσ περιεχόμενο ςυνικωσ ρυκμίηεται ζτςι ϊςτε οι άλλοι να μποροφν να 

το τροποποιιςουν και να προςκζςουν περιεχόμενο ςτο Wiki. 

O ζλεγχοσ δθμοςίευςθσ μπορεί να πάρει διάφορεσ μορφζσ, μερικά παραδείγματα των 

οποίων είναι τα παρακάτω: 

α) Προςωπική δημοςίευςη 

Ζνα Wiki μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςαν ζνασ προςωπικόσ χϊροσ, όπου ζνασ χριςτθσ ( ο 

διαχειριςτισ του Wiki ) ζχει πρόςβαςθ ςτο Wiki και όλοι οι υπόλοιποι γίνονται απλοί 

αναγνϊςτεσ του περιεχομζνου του Wiki. 

β) Ομαδική δημοςίευςη 

Μία ομάδα ανκρϊπων ζχει πρόςβαςθ ςτο Wiki – ςυνικωσ χρθςιμοποιϊντασ users-

names και/ι passwords που δίνονται από τον διαχειριςτι του Wiki. Ο αρικμόσ των 

ατόμων που μποροφν να γράψουν, διορκϊςουν και να προςκζςουν ςελίδεσ ςτο Wiki 

είναι περιοριςμζνοσ, αλλά όλοι μποροφν να το διαβάςουν. 

γ) Δημόςια Wiki 

Τροποποιιςεισ μποροφν να γίνουν από οποιονδιποτε επιςκεφτεί το Wiki, ενϊ οι 

αλλαγζσ και οι προςκικεσ παρακολουκοφνται από τθν ομάδα ςαν ςφνολο. Ζνα καλό 

παράδειγμα είναι θ Wikipedia. Αυτοφ του είδουσ οι άδειεσ επιτρζπουν τθ ςυνεργαςία με 

το κοινό. 

δ) Ιδιωτικά Wiki 

Τα Wiki μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για ζναν αρικμό από διαφορετικοφσ ςκοποφσ οι 

οποίοι περιορίηουν τθν πρόςβαςθ ςτο Wiki. Για παράδειγμα, αν το Wiki χρθςιμοποιείται 

ςε ζνα τοπικό δίκτυο αυτόματα περιορίηεται θ πρόςβαςθ ς’ αυτό το Wiki. Θ πρόςβαςθ 

μπορεί επίςθσ να εξαςφαλίηεται μόνο με usernames/passwords για όλο το περιεχόμενο 

του Wiki. Ι μπορεί να μθν είναι επικυμθτι θ ςυνειςφορά από κανζναν άλλο εκτόσ από 

μια επιλεγμζνθ ομάδα ανκρϊπων. 
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2.2.8    Πλεονεκτιματα – Μειονεκτιματα Wikis 

 

Συνοπτικά παρακζτουμε τα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα που προκφπτουν από τθ 

χριςθ των Wikis, όπωσ αναφζρονται από τουσ Bean L. and Hott D. (2005). 

2.2.8.1 Πλεονεκτιματα 

 

• Αςφγχρονθ ωφζλεια από τθν ενςωμάτωςθ τθσ υποςτιριξθσ εμπειρογνωμόνων,  

ομοτίμων και άλλων επαγγελματιϊν ςε ςχζςθ με τισ πρόςωπο με πρόςωπο 

ςυναντιςεισ. 

• Εξαιρετικόσ τρόποσ ςχολιαςμοφ κεμάτων ςε εξζλιξθ όπου υπάρχουν εφεδρικζσ 

ςθμειϊςεισ, ςκζψεισ , και ζνα πλικοσ από μορφότυπα. 

• Διευκόλυνςθ τθσ ανταλλαγισ ιδεϊν ςε ζργα μικρϊν ομάδων. 

• Ραρζχουν ζνα πιο δθμιουργικό περιβάλλον και για επζκταςθ τθσ βάςθσ γνϊςθσ 

ςτθ διαχείριςθ ζργου. 

• Δίνουν ίςεσ ευκαιρίεσ ςε όλουσ και επιτρζπουν να ακουςτοφν όλεσ οι απόψεισ. 

• Αυξάνουν τθν αποτελεςματικότθτα και τθν παραγωγικότθτα τθσ επικοινωνίασ ςε 

ςχζςθ με τα ςυνθμμζνα των θλεκτρονικϊν μθνυμάτων και τουσ πίνακεσ 

ςυηθτιςεων. 

• Ραρζχουν ζναν τρόπο να βρίςκονται όλοι ςτθν ίδια ςελίδα μζςω του 

εγγράψιμου Λςτοφ.  

• Αξιοποιεί τθν δφναμθ των διαφορετικϊν ατόμων ςτθ δθμιουργία ςυλλογικϊν 

εργαςιϊν.  

• Ραρζχουν ςτα άτομα ζνα φόρουμ για τθ βελτίωςθ τθσ γνϊςθσ και τθν προϊκθςθ 

τθσ ςκζψθσ 

• Σχθματίςουν κοινότθτεσ ςυνεργατικισ κοινωνικισ ζρευνασ με ςεβαςμό ςτθ 

διαχείριςθ του ζργου και 

• Ραρζχουν καινοτόμα αποκετιρια αναφορϊν για όλεσ τισ πλευρζσ του 

ςχεδιαςμοφ τθσ λειτουργίασ και τθσ εφαρμογισ. 
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Τζλοσ αναφζρεται ότι τα Wikis ζχουν τθν δυνατότθτα και τθ δφναμθ να αλλάξουν τον 

τρόπο που ςκεφτόμαςτε, τον τρόπο που ηοφμε και δουλεφουμε (Bean and Hott, 2005). 

2.2.8.2 Μειονεκτιματα 

• Θ ακρίβεια του περιεχομζνου, θ ιςορροπία, θ πλθρότθτα, θ ςυνζπεια και θ 

αξιοπιςτία μπορεί να είναι αμφιςβθτοφμενα. 

• Τα Wiki είναι ακροιςτικά μάλλον παρά ςειριακά. 

• Τα άρκρα από ςχεδιαςμό είναι πάντοτε ρευςτά, επεξεργάςιμα, και ζχουν ζναν 

ανάμικτο βακμό από ποιότθτα και τελικότθτα.  

(Bean and Hott, 2005) 

2.2.9    Η φιλοςοφία τθσ χριςθσ των Wikis ςτθν Εκπαιδευτικι 
Διαδικαςία 
 

Με βάςθ τα χαρακτθριςτικά που περιγράφθκαν παραπάνω τα Wikis χαρακτθρίηονται ωσ 

ζνα bottom-up φαινόμενο. Αυτό ςθμαίνει ότι θ δυνατότθτα που ζχουν οι χριςτεσ χωρίσ 

κανζνα περιοριςμό να δθμοςιεφουν περιεχόμενο ςτο διαδίκτυο, τουσ δίνει τθ δφναμθ 

να οργανϊςουν τθ γνϊςθ από τθ βάςθ προσ τθν κορυφι. 

Θ πρϊτθ μορφι του διαδικτφου ιταν και ακόμα παραμζνει ςτθν πλειοψθφία του μια 

top-down προςζγγιςθ. Λςχφει θ ςχζςθ ζνασ προσ πολλοφσ, όπου ο ςυγγραφζασ είναι 

ζνασ και ζχει το δικαίωμα του διαχειριςτι τθσ ιςτοςελίδασ, θ οποία είναι ςτθ διάκεςθ 

κάκε αναγνϊςτθ. Ο ρόλοσ του χριςτθ είναι κυρίωσ πακθτικόσ (O’ Hear, 2005).  

Θ επικρατοφςα προςζγγιςθ ςτθ χριςθ του διαδικτφου δεν είναι πλζον top-down, αλλά 

bottom-up. Υπθρεςίεσ και εφαρμογζσ του διαδικτφου επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ να 

δθμοςιεφςουν περιεχόμενο χωρίσ να αντιμετωπίηουν το εμπόδιο τθσ τεχνογνωςίασ, και 

παράλλθλα να εκμεταλλεφονται τισ δυνατότθτεσ του διαδικτφου οι οποίεσ οδθγοφν ςε 

κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ και ςυνεργαςία. 

Ουςιαςτικά είναι μια φιλοςοφία που υποςτθρίηει τθν ανάπτυξθ διαδικτυακϊν 

ςυνεργατικϊν τεχνολογιϊν και ζχει αλλάξει το πϊσ ο παγκόςμιοσ ιςτόσ γίνεται 

αντιλθπτόσ και χρθςιμοποιείται. Ζτςι, από τουσ χριςτεσ του  διαδικτφου που ιταν 

απλϊσ «επιςκζπτεσ» ςε ζνα δίκτυο όπου θ γνϊςθ είναι προ-δθμιουργθμζνθ και 

διατίκεται μόνο για κζαςθ, περάςαμε ςε ζνα δίκτυο ςτο οποίο οι χριςτεσ μποροφν να 
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ςυμμετάςχουν ςτθ δθμιουργία τθσ γνϊςθσ με τθ χριςθ τεχνολογιϊν όπωσ Wikis, blogs, 

RSS feeds, folksonomies, tagging. (Abram 2005). 

Θ απλότθτα και θ ευκφτθτα των Wikis ενκαρρφνει τθ δθμοκρατικι χριςθ (Leuf & 

Cunningham, 2001), εφ’ όςον όλοι οι επιςκζπτεσ του διαδικτφου ζχουν τισ ίδιεσ 

δυνατότθτεσ.   Ο κάκε χριςτθσ με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πάρει τθν κατάςταςθ ςτα 

χζρια του και να ςυμμετζχει ςτο διαμοιραςμό τθσ γνϊςθσ, εκφράηοντασ ελεφκερα τισ 

απόψεισ του. Ζτςι κα αποκεντρωκεί θ δφναμθ και κα μοιραςτεί ςτισ μάηεσ.   

Αυτιν ακριβϊσ θ αλλαγι που αυτι τθ ςτιγμι ςυντελείται ςτο διαδίκτυο είναι μεγάλθ 

ανάγκθ ςιμερα να πραγματοποιθκεί και ςτον εκπαιδευτικό τομζα. Ο εκπαιδευόμενοσ 

πρζπει να αλλάξει ςτάςθ απζναντι ςτθ γνϊςθ και από πακθτικόσ δζκτθσ να μετατραπεί 

ςε ενεργό ςυμμζτοχο ςτθν οικοδόμθςι τθσ.  

Τα Wikis είναι ζνα εργαλείο που μπορεί να βοθκιςει προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ εφ’ 

όςον ενςωματωκεί ςε κατάλλθλεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ. Θ νζα αυτι 

τεχνολογία μπορεί να βοθκιςει ςτθν αποτελεςματικι μάκθςθ. Θ ευκολία τθσ χριςθσ κα 

ενκαρρφνει τουσ εκπαιδευόμενουσ να αλλθλεπιδράςουν με το λογιςμικό και να πάρουν 

οι ίδιοι μζροσ ςτθ διαχείριςθ και τθν παραγωγι τθσ γνϊςθσ. 

Πμωσ θ αποτελεςματικότθτα αυτϊν των μζςων χάνεται αν δεν εφαρμόηονται με 

ςχεδιαςμζνο και ςυςτθματικό τρόπο. Είναι λοιπόν πολφ ςθμαντικό να φανεί πϊσ οι 

εκπαιδευτζσ χρθςιμοποιοφν επιτυχϊσ τζτοιεσ τεχνολογίεσ ςε ηωντανά μακθςιακά 

περιβάλλοντα και πϊσ μπορεί να παραχκεί δυναμικό περιεχόμενο, να ςυνταχκεί, να 

επαναχρθςιμοποιθκεί και να τφχει διαπραγμάτευςθσ ςε μια μακθτικι κοινότθτα. 

Είναι πολφ ςθμαντικό να εκπαιδευτοφν από τθν αρχι οι εκπαιδευόμενοι αναφορικά με 

τθ ςυμμετοχισ τουσ μζςα ςε ζνα τόςο δυναμικό μακθςιακό περιβάλλον. Οι 

εκπαιδευόμενοι που ζχουν ςυνθκίςει να αποςτθκίηουν αυτά που λζνε οι δάςκαλοι κα 

πρζπει να ζχουν υποςτιριξθ όταν κα πρωτοπροςπακιςουν να επικοινωνιςουν με 

άλλουσ χρθςιμοποιϊντασ ςυνεργατικζσ τεχνολογίεσ.  

Ο Warschauer (2000) τονίηει τθν ευκφνθ των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων και των 

εκπαιδευτικϊν, να κάνουν τουσ εκπαιδευόμενουσ επαρκείσ χριςτεσ των θλεκτρονικϊν 

μζςων, κακϊσ και κριτικοφσ αναγνϊςτεσ και ςυγγραφείσ. Αυτό είναι πολφ ςθμαντικό, 

διότι οι παιδαγωγικζσ πρακτικζσ που κα ακολουκθκοφν, κα κακορίςουν ωσ ζνα βακμό 

ποιοσ κα είναι αυτόσ που κα αλλθλεπιδρά και ποιοσ αυτόσ που κα δζχεται τθν 

αλλθλεπίδραςθ ςτισ μελλοντικζσ κοινωνίεσ. Αν λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί δεν αναπτφξουν 
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και εφαρμόςουν τισ κατάλλθλεσ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ για τα νζα θλεκτρονικά 

μζςα και τισ τεχνολογίεσ τθσ επικοινωνίασ, κα είναι οι ςυντεχνίεσ των ειδικϊν, όπωσ για 

παράδειγμα οι μθχανικοί λογιςμικοφ, που κα αποφαςίηουν τι και πϊσ κα μακαίνουν οι 

άνκρωποι και τι είναι γραμματιςμόσ (Luke, 2000). Είναι αυτονόθτο, λοιπόν, ότι πρζπει 

να είναι οι εκπαιδευτικοί αυτοί που κα παρζχουν ςτουσ εκπαιδευόμενουσ τουσ τισ 

ςτρατθγικζσ, για να κάνουν χριςθ αυτϊν των νζων πολυτροπικϊν πθγϊν και εργαλείων. 

Ζνα ςυνεργατικό λογιςμικό δεν επαρκεί αυτό κακ’ αυτό, ζνα κατάλλθλα ςχεδιαςμζνο 

πλάνο δράςθσ κα είναι ςθμαντικόσ παράγοντασ επιτυχίασ. 

Ζνασ ακόμθ λόγοσ για τον οποίο κα ωφελοφςε θ ζνταξθ των Wikis ςτθ διδαςκαλία είναι 

ότι ο εκπαιδευόμενοσ μπορεί να αντιλθφκεί ότι θ πρόοδοσ τθσ επιςτθμονικισ ςκζψθσ 

ςυντελείται με ζναν παρόμοιο τρόπο μ’ αυτόν που δουλεφουν τα Wikis. Δθλαδι μζςα 

από μια ςυνεχι διαδικαςία υποβολισ επιμζρουσ ςυμβολϊν και ανακεϊρθςισ τουσ. 

Χρθςιμοποιϊντασ ο εκπαιδευόμενοσ τθν τεχνολογία αυτι διδάςκεται ότι ποτζ ζνα 

δθμιουργικό ζργο δεν ολοκλθρϊνεται άπαξ. 

Επίςθσ με τα Wikis ενκαρρφνονται οι εκπαιδευόμενοι να υιοκετιςουν ζνα τρόπο 

ςυνφπαρξθσ που δεν τουσ μακαίνει θ ςφγχρονθ ελλθνικι κοινωνία: Δθλαδι τθ 

ςυνεργαςία, το ςυγκεραςμό των απόψεων, και τθν προβολι των προςωπικϊν απόψεων 

με τθν παράκεςθ αξιόπιςτων δεδομζνων και επιχειρθμάτων3. 

Πταν κάποιοσ γράφει μια ςελίδα ς’ ζνα Wiki, απευκφνεται ς’ ζνα κοινό που δεν είναι 

υποκετικό ι πακθτικό, αλλά αλθκινό και αυκεντικό. Το διαδίκτυο ζχει φζρει το γραπτό 

λόγο ςε μια εντελϊσ νζα διάςταςθ. Ρζρα από τον τεράςτιο αρικμό πθγϊν, όςοι 

γράφουν ςτο διαδίκτυο, βιϊνουν μία εντελϊσ διαφορετικι ςχζςθ και ςφνδεςθ με το 

ακροατιριο τουσ, το οποίο επθρεάηει και μορφοποιεί τον τρόπο με τον οποίο ο 

ςυγγραφζασ ςυνκζτει, εκφράηει και διανζμει το μινυμα του (Kitzmann, 2003).  

Κατά ςυνζπεια, οι εκπαιδευόμενοι που γράφουν για μια online κοινότθτα, ζχουν ζνα 

κίνθτρο που δεν υπάρχει ςτισ παραδοςιακζσ γραπτζσ εργαςίεσ που τουσ ανακζτει ο 

δάςκαλοσ. Θ γραφι ςτο διαδίκτυο φαίνεται πιο ςκόπιμθ και ςθμαντικι για αυτοφσ, γιατί 

τα κείμενά τουσ απευκφνονται ςε ζνα πραγματικό κοινό (Daiute, 2000).  

Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ είναι φανερό ότι θ φιλοςοφία τθσ χριςθσ των Wikis 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία μόνο κετικά αποτελζςματα μπορεί να φζρει ςτθν ατομικι 

                                                 
3
 Ανακηήθηκε 25/5/2009 από http://tcinbiology.Wikidot.com/theories  

http://tcinbiology.wikidot.com/theories
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οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ, ςτθν καλλιζργεια τθσ ςυνεργαςίασ και πολφ πικανόν να 

ςυμβάλλει και ςε μία κοινωνικι αλλαγι. 

Συμπεραςματικά, παρακάτω παρακζτουμε τα οφζλθ που προκφπτουν από τθ χριςθ των 

Wiki ωσ εργαλεία διδαςκαλίασ και μάκθςθσ ςτα παρακάτω ςυγκεκριμζνα πεδία: 

υνδζςεισ - Διαςυνδζςεισ 

 Ανάπτυξθ μεγαλφτερων ςυνδζςεων μεταξφ τθσ νζασ και τθσ παλιότερθσ γνϊςθσ 

επιτρζποντασ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ τθ δθμιουργία δομϊν για τισ πλθροφορίεσ 

και τισ ιδζεσ. 

 Οι εκπαιδευόμενοι χρθςιμοποιοφν τισ λειτουργίεσ τθσ ςφνκεςθσ και τθσ 

αξιολόγθςθσ όταν εργάηονται ςε ζνα Wiki. 

Δθμιουργικότθτα 

 Ανάπτυξθ δθμιουργικϊν δεξιοτιτων, ειδικά τισ δεξιότθτεσ τθσ επεξεργαςίασ και 

τθσ ευφράδειασ. Ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικισ ευελιξίασ με τθν αποδοχι των 

τροποποιιςεων των άλλων. 

 Ενκάρρυνςθ τθσ «εκμαίευςθσ» ιδεϊν. 

 Ειςαγωγι και ενίςχυςθ τθσ ιδζασ ότι ζνα δθμιουργικό ζργο δεν είναι ποτζ 

«ολοκλθρωμζνο». 

Δζςμευςθ 

 Αυξάνεται θ δζςμευςθ όλων των εκπαιδευόμενων. 

 Οι εκπαιδευόμενοι δεν κατζχουν πλζον τον πακθτικό ρόλο του «καταναλωτι», 

που δζχεται τθν πλθροφορία που του παρουςιάηεται (με αποτζλεςμα να χάνουν 

το ενδιαφζρον τουσ και να τθν αγνοοφν), ωσ ςυντελεςτζσ του Wiki απαντοφν, 

κάνουν αλλαγζσ και κάνουν βελτιϊςεισ. 

 Ζργα τα οποία βρίςκονται ςε πολφ προχωρθμζνο ςτάδιο δεν είναι απαραίτθτο να 

ολοκλθρωκοφν. 

Διαπροςωπικζσ ςχζςεισ 
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 Ανάπτυξθ διαπροςωπικϊν και επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων, ιδιαίτερα τθν 

επίτευξθ ομοφωνίασ και του ςυμβιβαςμοφ, μζςα ςε ζνα περιβάλλον όπου το 

αποτζλεςμα κινθτοποιεί τθν διαπροςωπικι λφςθ προβλθμάτων. 

 Ανάπτυξθ ουςιαςτικϊν δεξιοτιτων ομαδικισ εργαςίασ. 

υγγραφι 

 Βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ ανακεϊρθςθσ και επανεξζταςθσ. 

 Αφξθςθ τθσ ευελιξίασ ςτθν εφρεςθ εναλλακτικϊν τρόπων ζκφραςθσ του ιδίου 

νοιματοσ. 

 Ρροςαρμογι ςε ζνα περιβάλλον μεγαλφτερου και πιο αυκεντικοφ κοινοφ. 

 

2.2.10 Θεωρίεσ Μάκθςθσ ςτισ οποίεσ βαςίηεται θ χριςθ των 
Wikis 
 

2.2.10.1  υνεργατικι Μάκθςθ 

Θ Συνεργατικι Μάκθςθ ωσ νζα διδακτικι προςζγγιςθ, υιοκετικθκε από τθν εκπαίδευςθ 

θ οποία αποφάςιςε να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτιματα τθσ ςυνεργαςίασ και να 

ςτοχεφςει ςτθν κοινωνικοποίθςθ των εκπαιδευομζνων. Τα κεμζλια τθσ ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ δεν είναι καινοφργια, αν και μονάχα τα τελευταία χρόνια 

δίνεται ζμφαςθ ςτθ χριςθ αυτισ τθσ μεκόδου. Θ εμφάνιςι τθσ, ςφμφωνα με το Slavin 

(1995), εντοπίηεται ςτισ αρχζσ του 17ου αιϊνα. Νζα ϊκθςθ δίνεται από τον Αμερικανό 

John Dewey ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα, ο οποίοσ κεωρεί τθν αγωγι μια “ακατάπαυςτθ 

αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ς’ ζνα άτομο και τ’ αντικείμενα ι άλλα άτομα” (Κανάκθσ, 

1987). Σφμφωνα με τον τελευταίο, ιδανικό ςχολείο είναι αυτό ςτο χϊρο του οποίου τα 

παιδιά ζχουν τθν ευκαιρία να αςκοφνται ςτθν αποδοτικι εργαςία, να ςυνάψουν 

διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και τζλοσ, να γίνουν ενεργθτικά και υπεφκυνα άτομα. Θ βίωςθ 

τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ ςτα πλαίςια του ςχολείου είναι αυτι που κα οδθγιςει τουσ 

ανκρϊπουσ ςτθν ευρφτερθ ςυνεργαςία. 
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Θ ςυνεργατικι μάκθςθ ςθμαίνει ότι τόςο οι εκπαιδευτικοί όςο και οι εκπαιδευόμενοι 

είναι ενεργοί ςυμμζτοχοι ςτθ μακθςιακι διαδικαςία - θ γνϊςθ δεν είναι κάτι που 

παραδίδεται ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, παρά κάτι που προκφπτει από τον ενεργό διάλογο 

μεταξφ αυτϊν που προςπακοφν να κατανοιςουν και να χρθςιμοποιιςουν ζννοιεσ και 

τεχνικζσ.  

Θ απόκτθςθ γνϊςθσ είναι μια διαδραςτικι διαδικαςία, όχι μια ςυςςϊρευςθ 

απαντιςεων για το Trivial Pursuit (Whipple, 1987). Θ ςυμμετοχι ςτισ κοινότθτεσ 

μάκθςθσ, ςτθν καλφτερθ μορφι τθσ, διαμορφϊνει τθν ικανότθτα των εκπαιδευομζνων 

να μακαίνουν από μόνοι τουσ, ζξω από το «προςτατευόμενο» περιβάλλον του 

εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ (Johnson and Johnson, 1990). Επιπλζον, θ ςυνεργαςία ζχει 

ωσ αποτζλεςμα ζνα επίπεδο γνϊςθσ τθσ κοινότθτασ που είναι μεγαλφτερθ από το 

άκροιςμα των γνϊςεων του κάκε μζλουσ ξεχωριςτά: «οι ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ 

οδθγοφν ςτθν ανερχόμενθ γνϊςθ, που είναι το αποτζλεςμα τθσ διάδραςθσ μεταξφ (όχι 

τθσ ςυνάκροιςθσ) των γνϊςεων και απόψεων όλων όςων ςυμμετζχουν ςτο ςχθματιςμό 

τθσ» (Whipple, 1987).  

Σε αυτό το ςθμείο,  είναι αντιλθπτό ότι τα Wikis ωσ εργαλεία μποροφν αν βοθκιςουν 

προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ και να ενιςχφςουν τθν Συνεργατικι Μάκθςθ με τθν από 

κοινοφ εργαςία πάνω ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα με τρόπο τζτοιο ϊςτε να προωκείται θ 

ατομικι μάκθςθ μζςω των ςυνεργατικϊν διεργαςιϊν. Θ δθμιουργία ενόσ Wiki μζςα ςε 

ςυνεργατικά περιβάλλοντα μάκθςθσ αποτελεί πθγι πολφτιμων αποτελεςμάτων που δεν 

ζχουν ακόμα διαπιςτωκεί ςτθν ακαδθμαϊκι και ςτθ ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ: 

αυξθμζνθ ικανότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία, αυτοπεποίκθςθ, κ.λπ. H Elgort et al (2010) 

εκτιμά επίςθσ τον τρόπο με τον οποίο δθμοςιοποιϊντασ κάποιοσ τθ γνϊςθ του αποκτά 

καλφτερθ αντίλθψθ ςχετικά με ζνα αντικείμενο. Θ από κοινοφ ςυγγραφι ενόσ Wiki 

μπορεί να προςφζρει καλφτερθ κατανόθςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ και να 

διευκολφνει τθν αλλθλεπίδραςθ και αλλθλεξάρτθςθ μζςα ςε μικρζσ ανομοιογενείσ 

ομάδεσ για τθν επίτευξθ κοινϊν ςτόχων.  

 

Τα κυριότερα πλεονεκτιματα από τθν Συνεργατικι Μάκθςθ μζςω Wikis είναι τα εξισ:  

 

• προϊκθςθ των διαπολιτιςμικϊν ςχζςεων και τθσ επαφισ με διαφορετικζσ 

κουλτοφρεσ, ιδεολογίεσ, κ.λπ.  
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• αφξθςθ αυτοεκτίμθςθσ: ςτο πλαίςιο τθσ κοινότθτασ μάκθςθσ τα μζλθ τθσ 

εργάηονται με κοινό ςτόχο και ςυμφωνθμζνουσ ρόλουσ. Αυτό ςυμβάλλει ςτθν 

ανάπτυξθ αιςκιματοσ κοινισ ευκφνθσ, αλλθλοχποςτιριξθσ και καλλιζργειασ 

ενόσ φιλικοφ κλίματοσ που ενκαρρφνει τθ μάκθςθ. Ζνα τζτοιο πλαίςιο ευνοεί τθν 

κοινωνικοποίθςθ των ατόμων και μπορεί να ζχει ιδιαίτερα ευεργετικζσ 

επιδράςεισ ςτα μζλθ εκείνα που για διάφορουσ λόγουσ (π.χ. μειωμζνθ 

αυτοεκτίμθςθ) διςτάηουν να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ.  

• επιπλζον κίνθτρα μάκθςθσ: είναι γνωςτό ότι οι άνκρωποι αιςκάνονται τθν ανάγκθ 

να ηουν ςε κοινωνικζσ ομάδεσ. Ραιδιά και ζφθβοι ςχθματίηουν μικρζσ ομάδεσ με 

κοινοφσ ςτόχουσ (παιχνίδι, διαςκζδαςθ) και από αυτι τθ ςυνφπαρξθ αντλοφν 

μεγάλθ ςυναιςκθματικι ικανοποίθςθ. Θ οργάνωςθ, επομζνωσ, των 

εκπαιδευομζνων ι / και επαγγελματιϊν ςε κοινότθτεσ μάκθςθσ με ςτόχο τθ 

ςυνεργαςία για τθν επίτευξθ κοινϊν γνωςιακϊν ςτόχων είναι απόλυτα 

προςαρμοςμζνθ ςτθ φφςθ και ςτισ ανάγκεσ τουσ, ενϊ αντίκετα θ απομόνωςι 

τουσ παραβιάηει τισ ζμφυτεσ τάςεισ τουσ για επικοινωνία και αλλθλεπίδραςθ. Για 

τουσ παραπάνω λόγουσ θ εργαςία των ατόμων ςτο πλαίςιο μιασ κοινότθτασ 

μάκθςθσ μπορεί από μόνθ τθσ να αποτελζςει ιςχυρό κίνθτρο για μάκθςθ.  

• προϊκθςθ των δεξιοτιτων που ςχετίηονται με τθν οργάνωςθ και τθν εργαςία ςτο 

πλαίςιο ομάδων. 

 

2.2.10.2   Εποικοδομθτιςμόσ  

 

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί το μοντζλο τθσ ατομικισ μάκθςθσ, κατά τθν οποία κάκε 

άτομο μεμονωμζνα προςπακεί να κατακτιςει ζνα εφροσ προκακοριςμζνων εννοιϊν, 

αξιωμάτων, γεγονότων και φαινομζνων δεν κεωρείται ςιμερα και το πλζον κατάλλθλο 

για τθ Εκπαίδευςθ. Αντίκετα,  αναγνωρίηεται ότι ο εκπαιδευόμενοσ είναι μζλοσ πολλϊν 

κοινοτιτων όπου μζςα ςε αυτζσ αλλθλεπιδρά, διαπραγματεφεται ςυνεχϊσ το νόθμα 

των επιςτθμϊν και τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου, καλλιεργεί ζνα επιςτθμονικό πνεφμα 

επιτελϊντασ με αυτόν τον τρόπο ζνα ςθμαντικό ρόλο ςτθν όλθ μακθςιακι διαδικαςία. 

Οι νζεσ τεχνολογίεσ δεν λείπουν από αυτι τθν αλλθλεπίδραςθ αλλά αντικζτωσ γίνονται 

υποςτθρικτζσ τθσ όλθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 
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Οι κυριότερεσ ςφγχρονεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ ςτθν εκπαίδευςθ των επιςτθμϊν είναι 

οι: 

• Εποικοδομθτικζσ προςεγγίςεισ  

• Κοινωνικοπολιτιςμικζσ προςεγγίςεισ  

Οι προςεγγίςεισ αυτζσ που ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ κετικιςτικζσ παραδόςεισ για τισ 

οποίεσ μια μοναδικι μζκοδοσ είναι ο αςφαλισ δρόμοσ για να οδθγθκεί κάποιοσ ςτθν 

ανακάλυψθ τθσ γνϊςθσ και τθσ αντικειμενικισ πραγματικότθτασ, τονίηουν τθν κοινωνικι 

και ερευνθτικι διάςταςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. 

Ο εποικοδομθτιςμόσ, ωσ μια ψυχολογικι κεωρία, κεωρεί τθ μάκθςθ ςαν μια 

ερμθνευτικι, καταςκευαςτικι διαδικαςία με ενεργοφσ εκπαιδευόμενουσ που 

αλλθλεπιδροφν με το φυςικό και κοινωνικό κόςμο. Είναι γενικι παραδοχι ότι ο 

εποικοδομθτιςμόσ αποτελεί μια πολφ ςθμαντικι αν και ςυχνά αμφιςβθτιςιμθ πρακτικι 

και κεωρθτικι προοπτικι ςτθν εξζλιξθ τθσ εκπαιδευτικισ ζρευνασ. Βαςικι κζςθ τθσ 

εποικοδόμθςθσ, είναι ότι ο εκπαιδευόμενοσ αντιμετωπίηει το νζο ςτοιχείο 

χρθςιμοποιϊντασ αυτό που ιδθ γνωρίηει και ότι θ εξζλιξθ ι θ αλλαγι αυτοφ που ιδθ 

γνωρίηει είναι θ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Στθν υπόκεςθ τθσ εποικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ 

κυρίαρχο ρόλο παίηουν οι ιδζεσ των εκπαιδευομζνων. 

Μια πρϊτθ ζκδοςθ τθσ εποικοδόμθςθσ που εμφανίηεται ςτθν εργαςία του Piaget 

αναφζρει ότι θ γνϊςθ είναι ενεργά δομοφμενθ από τον εκπαιδευόμενο και όχι πακθτικά 

μεταφερόμενθ από τον εκπαιδευτι.  

Μια άλλθ μορφι του εποικοδομθτιςμόσ αναδεικνφεται από κοινωνιολογικζσ κεωρίεσ, οι 

οποίεσ ςυμφωνοφν ότι θ γνϊςθ είναι μια κοινωνικι καταςκευι ςτο πλαίςιο τθσ 

επιςτιμθσ και των τεχνολογικϊν μελετϊν. Ζτςι, τα τελευταία χρόνια ζχει παρατθρθκεί 

μια ςτροφι από κζςεισ που υιοκετοφςαν πωσ θ μάκθςθ είναι μια κακαρά ατομικι 

διαδικαςία προσ κζςεισ που υποςτθρίηουν πωσ θ μάκθςθ εμπεριζχει κοινωνικζσ και 

πολιτιςμικζσ διεργαςίεσ. 

Ζτςι οι εποικοδομιςτζσ ι κονςτρουκτιβιςτζσ πιςτεφουν ότι: 

• Θ γνϊςθ χτίηεται ενεργθτικά, δεν μεταδίδεται. 

• Μακαίνουμε από τθ δράςθ ςε αντικείμενα, ςυμβάντα, δραςτθριότθτεσ και 

διαδικαςίεσ. 
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• Βαςίηουμε αυτζσ τισ εμπειρίεσ πάνω ςε αυτά που ιδθ γνωρίηουμε, 

ςυλλογιηόμαςτε γφρω από αυτά και τότε αναςτοχαηόμαςτε τισ εμπειρίεσ και 

τουσ ςυλλογιςμοφσ μασ. 

• Το νόθμα που εποικοδομοφμε και θ γνϊςθ που κερδίηουμε αναδφεται από τισ 

αλλθλεπιδράςεισ που είχαμε. 

• Θ διδαςκαλία δεν αποτελεί διαδικαςία μετάδοςθσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ 

ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, αλλά υλοποίθςθ ςτρατθγικϊν που ςτοχεφουν ςτθν 

εννοιολογικι εξζλιξθ ι αλλαγι τθσ προχπάρχουςασ γνϊςθσ. 

• Θ διδαςκαλία κα πρζπει να ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία καταςτάςεων μζςα ςτισ 

οποίεσ οι εκπαιδευόμενοι ςυμμετζχουν ενεργά ςε επιςτθμονικζσ, πρακτικζσ ι 

λεκτικζσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ τουσ δίνουν τθν δυνατότθτα να φτιάξουν τισ 

δικζσ τουσ ατομικζσ καταςκευζσ.  

Τα τελευταία χρόνια, ςτθν εκπαίδευςθ των επιςτθμϊν οι τρζχουςεσ ςυηθτιςεισ είναι 

επθρεαςμζνεσ ςε ζνα πολφ μεγάλο βακμό από κεωριςεισ για τθ γνωςτικι και 

μακθςιακι διαδικαςία, οι οποίεσ περιγράφονται με μια ποικιλία όρων, όπωσ κοινωνικι 

γνωςτικι διαδικαςία (social cognition) (Salomon & Perkins 1998), εγκατεςτθμζνθ ςτο 

πλαίςιο μάκθςθ (situated cognition), γνωςτικι μακθτεία (cognitive apprenticeship). Με 

βάςθ τισ παραπάνω κεωρθτικζσ προοπτικζσ ςτισ μζρεσ μασ υποςτθρίηεται πωσ θ 

ςυηιτθςθ, ο διάλογοσ και θ ςυνεργαςία κα πρζπει να είναι ςτθν καρδιά τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

Οι υποςτθρικτζσ αυτϊν των απόψεων, όταν αναφζρονται ςτθ φφςθ των επιςτθμϊν 

αλλά και τθ διδαςκαλία τουσ, ενϊ δεν παραβλζπουν τθ ςθμαντικι κζςθ του 

πειράματοσ, μασ καλοφν να αντιμετωπίςουμε τισ επιςτιμεσ επιπρόςκετα ωσ πεδίο: 

• προςπάκειασ δθμιουργίασ νοιματοσ ςτα πλαίςια μιασ κοινότθτασ ςυνεργατικισ 

επίλυςθσ προβλθμάτων  

• πολιτιςμικισ πρακτικισ  

• επιχειρθματολογίασ  

• εξερεφνθςθσ.  
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2.2.11  Wikis ωσ εργαλεία Καταςκευισ και Διαχείριςθσ Γνϊςθσ 
 

Οι εξελίξεισ ςτθν εκπαίδευςθ του 21ου αιϊνα απαιτοφν τον επαναπροςδιοριςμό του 

τρόπου προςζγγιςθσ τθσ γνϊςθσ και, επομζνωσ, τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ. Οι 

ςφγχρονεσ ψυχο-παιδαγωγικζσ κεωρίεσ υποςτθρίηουν ότι θ μάκθςθ δεν είναι απλά μια 

ακροιςτικι διαδικαςία ζνταξθσ νζων πλθροφοριϊν ςτον εγκζφαλό μασ. Αντίκετα, 

πρόκειται για μια διαδικαςία ςταδιακισ οικοδόμθςθσ νοθτικϊν ςχθμά-των με βάςθ τθν 

προθγοφμενθ εμπειρία μασ και μζςω τθσ επικοινωνίασ και αλλθλεπίδραςθσ ςτο 

κοινωνικό περιβάλλον μασ. Αναπόφευκτα, οι εκπαιδευτικοί καλοφνται να αναπτφξουν 

νζεσ δεξιότθτεσ και να ενςωματϊςουμε και ζμμεςεσ διδακτικζσ πρακτικζσ ςτο 

πρόγραμμά μασ για να βελτιϊςουμε τθν αποτελεςματικότθτά του. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευόμενοι μασ κα μπορζςουν να ςυμμετάςχουν ςε ομάδεσ 

για τθν παραγωγι ςυγκεκριμζνου αποτελζςματοσ, π.χ. τθν δθμιουργία ενόσ Wiki, ενόσ 

ιςτολογίου ι το ανζβαςμα μιασ κεατρικισ παράςταςθσ. Επιπλζον, μζςα ς’ αυτό το 

πλαίςιο κα προςεγγίςουν τθ μάκθςθ εμπειρικά και ςυνεργατικά, δουλεφοντασ πάνω ςε 

ςυγκεκριμζνο ςχζδιο δράςεων, και αναπαράγοντασ ζτςι τθ φυςικι διαδικαςία 

απόκτθςθσ τθσ γνϊςθσ.  

Οι εξελίξεισ ςτθν εποχι τθσ Τεχνολογίασ, τθσ Επικοινωνίασ και τθσ Συνεργαςίασ 

δθμιουργοφν νζεσ ανάγκεσ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ. Οι νζεσ ανάγκεσ ςυνδζονται 

μεν με τθν αξιοποίθςθ ψθφιακϊν και διαδικτυακϊν εργαλείων για τθ διευκόλυνςθ τθσ 

διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ. Αφετζρου αφοροφν τθν προςζγγιςθ τθσ ίδιασ τθσ γνϊςθσ 

μζςα ςε κοινωνικό-διαδραςτικό-ςυνεργατικό πλαίςιο που ευνοεί τθν ανακάλυψθ και 

ςταδιακι οικοδόμθςθ εμπειριϊν και νοθτικϊν ςχθμάτων. Θ ςφγχρονθ αυτι τάςθ ςτον 

τομζα τθσ ψυχο-παιδαγωγικισ επιςτιμθσ αυτόματα δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ για 

υιοκζτθςθ μεκόδων που υποςτθρίηουν τθν ζνταξθ ζμμεςων διδακτικϊν πρακτικϊν, 

εναλλακτικϊν και ςυμπλθρωματικϊν ωσ προσ τθν παραδοςιακι ‘μετωπικι’ διδαςκαλία.  

Για αυτό το λόγο, παρακάτω, αφοφ παρουςιαςτεί θ χριςθ ενόσ Wiki ωσ εργαλείου 

καταςκευισ και διαχείριςθσ τθσ γνϊςθσ, ακολουκοφν κάποιεσ προτάςεισ αξιοποίθςθσ 

του ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 
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2.2.11.1  Wikis ωσ εργαλεία καταςκευισ γνϊςθσ 

Το περιεχόμενο ενόσ Wiki προζρχεται από τουσ χριςτεσ του. Αυτό είναι ζνα κφριο 

χαρακτθριςτικό των Wikis, κακϊσ οι ίδιοι οι χριςτεσ είναι υπεφκυνοι για τθν 

κατεφκυνςθ και το περιεχόμενό τουσ. Πλοι οι χριςτεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να 

ςυνειςφζρουν ςτο Wiki και να το επεξεργαςτοφν, κάνοντασ κάκε φορά τισ αλλαγζσ που 

κεωροφν ότι χρειάηονται. Αυτό κάνει το Wiki να αλλάηει ςυνεχϊσ και να παίρνει κάκε 

φορά μια νζα μορφι. Με άλλα λόγια, τα Wikis αντιπροςωπεφουν τθν κοινότθτα των 

χρθςτϊν τουσ και εξυπθρετοφν μία ςυγκεκριμζνθ ανάγκθ τουσ, κάτι που είναι ιδιαίτερα 

ςθμαντικό ςτθ λειτουργία και αξιοποίθςι τουσ. Ρρόκειται για ζνα εργαλείο, του οποίου 

θ αξία ςχετίηεται και εξαρτάται από το πϊσ χρθςιμοποιείται. Αυτι είναι και θ 

ιδιαιτερότθτα των Wikis, δεν προκακορίηονται από δομι ι απαιτιςεισ – ζνα Wiki είναι 

ό,τι το κάνουν οι χριςτεσ του.  

Από πολλζσ απόψεισ, θ ανοιχτι αρχιτεκτονικι των Wikis ζρχεται ςε αντίκεςθ με τισ 

παραδοςιακζσ προςεγγίςεισ που ακολουκοφν άλλα ςυνεργατικά περιβάλλοντα. 

Ρεριοριςμοί ςτθν πρόςβαςθ, κακοριςμζνοι ρόλοι, δομθμζνα περιβάλλοντα κτλ είναι 

άγνωςτεσ λζξεισ για τουσ χριςτεσ των Wikis. Το ιδιαίτερο γνϊριςμά τουσ είναι ότι οι 

χριςτεσ κακορίηουν μόνοι τουσ τθν εξζλιξθ τθσ δουλειάσ και τθν ανάπτυξθ τθσ ομάδασ, 

ςυνικωσ παίρνοντασ αποφάςεισ, κακϊσ προχωροφν.  

Αυτι θ προςζγγιςθ ακολουκεί τισ αρχζσ του εποικοδομιςμοφ. Ο δάςκαλοσ, για να 

ενιςχφςει τουσ εκπαιδευόμενουσ που εργάηονται ς’ ζνα ςυνεργατικό περιβάλλον, 

πρζπει να απολζςει ωσ ζνα βακμό τθν κυρίαρχθ κζςθ και τον ζλεγχο που αςκεί ςε αυτό 

το περιβάλλον. Ο ρόλοσ του πρζπει να είναι αυτόσ του διευκολυντι, του 

διαμεςολαβθτι, που κζτει ερωτιματα και προβλθματιςμοφσ. Ζτςι και ς’ ζνα Wiki, ο 

δάςκαλοσ κζτει το ςκθνικό ι δίνει το ζναυςμα για αλλθλεπίδραςθ, αλλά το μζςο 

λειτουργεί αποτελεςματικότερα, όταν οι εκπαιδευόμενοι δρουν αυτόνομα. Ο κεντρικόσ 

ζλεγχοσ και οι περιοριςμοί υποβακμίηουν τθ αποτελεςματικότθτα του εργαλείου. Είναι 

ςίγουρο ότι το Wiki κα αποτελζςει ςφντομα ζνα από τα δθμοφιλζςτερα αρκρϊματα 

(modules) των περιβαλλόντων διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management Systems) – 

μαηί με άλλα "social software" εργαλεία, όπωσ τα weblogs και το RSS — ωςτόςο, αν δεν 

εξελιχκοφν και οι πρακτικζσ εφαρμογισ τουσ, τα μακθςιακά αποτελζςματα κα είναι 

ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ επιφανειακά.  
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2.2.11.2   Wikis ωσ εργαλεία διαχείριςθσ γνϊςθσ 

Τα πρόςφατα χρόνια θ γριγορθ αφξθςθ ςτθν πλθροφορία ζχει επιφζρει τθν ανάγκθ 

βελτίωςθσ των εργαλείων διαχείριςθσ γνϊςθσ. Ταυτόχρονα, ο τεράςτιοσ πλοφτοσ 

πλθροφοριϊν ζχει αυξιςει το ποςό τθσ γνϊςθσ που είναι διακζςιμο ςτον κακζνα και 

τθν ςυνεπαγόμενθ περιπλοκότθτα ςτθ διαχείριςθ τθσ γνϊςθσ. 

Τα Wikis υποςτθρίηουν δφο επίπεδα πρόςβαςθσ, αυτό του κοινοφ χριςτθ και αυτό του 

διαχειριςτι με επιπλζον δικαιϊματα διαχείριςθσ και ελζγχου των πλθροφοριϊν. 

Υποςτθρίηουν τθν ανωνυμία των χρθςτϊν, ζτςι κάκε εξουςιοδοτθμζνοσ ι μθ χριςτθσ 

μπορεί να προςκζτει, να επεξεργάηεται και να διαγράφει υπάρχον περιεχόμενο ςτθν 

ιςτοςελίδα. Ραράλλθλα τα Wikis ζχουν τθ δυνατότθτα να αποκθκεφουν τισ πρόςφατεσ 

μεταβολζσ (Recent changes: λίςτα με όλεσ τισ τελευταίεσ αλλαγζσ), επιτρζπουν τθ 

διαπραγμάτευςθ μεταξφ των χρθςτϊν για το κζμα που αναφζρεται θ κάκε ςελίδα του 

Wiki και τθν αναηιτθςθ ςε πλιρεσ κείμενο. Για να φζρει μία μθχανι αναηιτθςθσ, όπωσ 

το Google και το Yahoo, αποτζλεςμα από ζνα Wiki, κα πρζπει να ζχει γίνει διαςφνδεςθ 

ςτο Wiki από κάποια ιςτοςελίδα.  

Τα διάφορα Wikis λογιςμικά διακζτουν, λοιπόν, εργαλεία αναηιτθςθσ, μζςα ςτο υλικό, 

πλοιγθςθσ, πρόςφατεσ αλλαγζσ, ιςτορικό προθγοφμενων μορφϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

ιςτοςελίδασ.  

Τα Wikis υποςτθρίηουν μια νζα μορφι διαλόγου - επικοινωνίασ χρθςτϊν ςυνδεδεμζνων 

ςτο διαδίκτυο. Θ ιςτοςελίδα Wiki υποςτθρίηει και, πιο ςυγκεκριμζνα, ενκαρρφνει τθν 

επικοινωνία μεταξφ των χρθςτϊν, τθν ανταλλαγι αρχείων και τθν ελεφκερθ δθμοςίευςθ 

ςτο διαδίκτυο. Κάποιεσ κοινζσ μορφζσ χριςθσ ενόσ Wiki είναι θ δθμιουργία μίασ βάςθσ 

δεδομζνων υπερκειμζνων για ζρευνα και ςυγγραφι, για διαχείριςθ γνϊςθσ, ωσ 

ςυνεργατικό εργαλείο για τθ δθμιουργία και διαμόρφωςθ κειμζνων τα οποία 

χρειάηονται ςυχνι ενθμζρωςθ και ανανζωςθ.  

Σε ζνα εκπαιδευτικό περιβάλλον τα Wiki επιτρζπουν τθν ανταλλαγι απόψεων, το 

ςχολιαςμό ιδεϊν και τθν ομαδικι διαμόρφωςθ ανεπίςθμων κειμζνων, πριν τθν επίςθμθ 

δθμοςίευςι τουσ. Μποροφν να λειτουργιςουν ςαν εικονικά εργαςτιρια, ωσ αςφγχρονο 

μζςο επικοινωνίασ ι ιςτοςελίδα ενόσ μακιματοσ. Χρθςιμοποιοφνται και για τθν 

καταγραφι ςθμειϊςεων από ζνα γεγονόσ που ςυμβαίνει αυτι τθ ςτιγμι, για 

παράδειγμα ζνα ςυνζδριο ι ζνα μάκθμα. Ραρζχουν ευκολία ςτθ δθμιουργία και 
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αναβάκμιςθ περιεχομζνου, ςτθ δθμιουργία υπερςυνδζςμων και τθν αποφυγι των 

broken links, λόγω τθσ ςυμμετοχισ πολλϊν ατόμων και όχι μόνο ενόσ.  

Τα Wikis όχι μόνο καταργοφν τθ γραμμικι ςυγγραφι και ανάγνωςθ ενόσ κειμζνου, αλλά 

είναι πιο αποτελεςματικά από μία ςτατικι ιςτοςελίδα, γιατί τθ κεματικι δομι και 

δθμιουργία τουσ αναλαμβάνουν και οι χριςτεσ (Ηαρβαλά, 2005).  

Ρολλοί άνκρωποι εκφράηουν επιφυλάξεισ για τθ χριςθ αυτοφ του εργαλείου, διότι ζτςι 

χάνουν τον ζλεγχο τθσ πλθροφορίασ. Αλλά, κατά βάςθ, τα Wikis ςτθρίηονται ςτθν 

υιοκζτθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ ανάμεςα ςτουσ αναγνϊςτεσ – χριςτεσ - ςυνδιαμορφωτζσ 

τθσ πλθροφορίασ. Γι’ αυτό το λόγο κάποια Wikis λειτουργοφν μόνο με 

εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ, κάποια άλλα ηθτοφν τθν επιβεβαίωςθ του διαχειριςτι πριν 

τθν δθμοςίευςθ ςτο διαδίκτυο. Πλεσ αυτζσ οι επιπλζον δυνατότθτεσ όπωσ θ 

παρακολοφκθςθ των αλλαγϊν, θ δυνατότθτα ανάκτθςθσ προθγοφμενων «εκδόςεων» 

μίασ ιςτοςελίδασ, θ διαγραφι ανεπικφμθτου υλικοφ αποτελοφν πρόςκετεσ εγγυιςεισ 

για τθν εγκυρότθτα του περιεχομζνου ενόσ Wiki.  

 

2.2.12 Ζνα παράδειγμα Wiki – Η περίπτωςθ τθσ εγκυκλοπαίδειασ 
Wikipedia  
 

H θλεκτρονικι εγκυκλοπαίδεια Wikipedia είναι δθμιοφργθμα του Αμερικανοφ Τηίμι 

Γουζιλσ, βρίςκεται εδϊ και μερικά χρόνια ςτο διαδίκτυο με τα εκατομμφρια λιμματά 

τθσ, που διατίκενται δωρεάν, χωρίσ ςυνδρομι, ςε όλουσ.  

H Βικιπαίδεια είναι μια διαδικτυακι εγκυκλοπαίδεια ελεφκερου περιεχόμενου που 

αναπτφςςεται χάρθ ςτθν εκελοντικι προςπάκεια των χρθςτϊν τθσ. Πλοι όςοι 

αςχολοφνται με το εγχείρθμα, μποροφν να δθμιουργιςουν νζα άρκρα ι να βελτιϊςουν 

και διορκϊςουν άρκρα που ιδθ υπάρχουν. Κάκε ςυνειςφορά καταγράφεται ςτο 

ιςτορικό των ςελίδων. Το ςφνολο των ςυνειςφορϊν διατίκεται ςτο κοινό ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ τθσ Άδειασ Ελεφκερθσ Τεκμθρίωςθσ GNU. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%B5%CE%BA%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82_GNU
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Εικόνα 8: Wikipedia 

 

Βαςικό ςτοιχείο ςτθ Βικιπαίδεια είναι ότι το περιεχόμενο μπορεί να αντιγραφεί και να 

χρθςιμοποιθκεί από οποιονδιποτε και για οποιονδιποτε ςκοπό4.  

Κάκε άρκρο ςτθν Wikipedia είναι αναμενόμενο να παρουςιάηει και τισ δφο ι 

περιςςότερεσ πλευρζσ ενόσ επιχειριματοσ. Αντίκετα, οι εμπορικζσ εγκυκλοπαίδειεσ 

ςυνικωσ περιζχουν τθ γραφι μόνο ενόσ ενθμερωμζνου ςυγγραφζα. Υπάρχει λοιπόν 

διαφορά ωσ προσ τθν χριςθ τθσ ουδζτερθσ άποψθσ (Neutral Point of View (NPOV)).   

H Wikipedia αποτελεί ςιμερα μια τεράςτια πθγι πλθροφοριϊν. Σφμφωνα με τθ γαλλικι 

εφθμερίδα «Le Monde», περιλαμβάνει πάνω από ζνα εκατομμφριο άρκρα ςε 62 

διαφορετικζσ γλϊςςεσ - και ςτα ελλθνικά. Βεβαίωσ θ πλειονότθτα των λθμμάτων είναι 

ςτα αγγλικά (ςχεδόν 700.000 καταχωρίςεισ) και ακολουκοφν τα γερμανικά (280.000) και 

τα γαλλικά (260.000). Για να ζχετε ζνα μζτρο ςφγκριςθσ ςθμειϊςτε ότι θ θλεκτρονικι 

ζκδοςθ τθσ Britannica περιλαμβάνει 124.000 λιμματα. Ο Γουζιλσ δεν κρφβει τθ 

φιλοδοξία του να ςυμπεριλάβει ςτθ Wikipedia όλεσ τισ ηωντανζσ γλϊςςεσ του πλανιτθ 

μασ, ακόμθ και τα χίντι και τα ςουαχίλι! 

Το ςυμπζραςμα που απορρζει από αυτό το δθμιοφργθμα είναι ότι μεγάλεσ ομάδεσ 

ανκρϊπων είναι εγγενϊσ πιο ζξυπνεσ και αποτελεςματικζσ από μια μικρι ελίτ.  

 

                                                 
4
 Ανακηήθηκε 25/5/2009 από http://el.wikipedia.org/wiki   

http://el.wikipedia.org/wiki
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2.2.13    Ενδεικτικζσ Εφαρμογζσ των Wikis κατά τθν  
Εκπαιδευτικι Διαδικαςία 

Στθ παροφςα ενότθτα παρακζτουμε από τθ βιβλιογραφία κάποιεσ προτάςεισ 

διδαςκαλίασ και ενδεικτικζσ εφαρμογζσ των Wikis ςτθν Εκπαίδευςθ: 

 Με τα Wiki μια ομάδα εκπαιδευτικϊν μπορεί να καταςκευάςει ζνα δικτυακό 

τόπο ςτον οποίο καταγράφονται οι δυςκολίεσ ςτθ διεξαγωγι ενόσ μακιματοσ, οι 

εναλλακτικζσ ιδζεσ των εκπαιδευομζνων, οι διδακτικοί χειριςμοί για τθν άρςθ 

τουσ.  

 Με τα Wiki μια ομάδα εκπαιδευτικϊν μπορεί να ςυλλζξει παντοειδζσ διδακτικό 

υλικό (αςκιςεισ, προβλιματα, εικόνεσ, animation, video, ςχζδια μακιματοσ, 

κζματα κλπ) που να εμπλουτίηεται και να ανακεωρείται ςυνεχϊσ από τα μζλθ 

τθσ.  

 Με τα Wiki ζνασ εκπαιδευτικόσ μπορεί να κάνει μια ιςτοςελίδα του μακιματόσ 

του που να περιζχει ςθμειϊςεισ, πρόςκετεσ πθγζσ αλλά και ερωτιματα και 

αςκιςεισ προσ τουσ εκπαιδευομζνουσ του, οι οποίοι ανταποκρίνονται 

απαντϊντασ ςτον ίδιο τον χϊρο που θ ιςτοςελίδα παρζχει.  

 Με τα Wiki μποροφν οι εκπαιδευόμενοι μιασ τάξθσ να καταγράψουν τα 

διαδοχικά βιματα ενόσ πειράματοσ που εκτζλεςαν, να παρακζςουν 

φωτογραφίεσ, video, που τράβθξαν, πίνακεσ με ςτοιχεία που επεξεργάςτθκαν, 

ςυμπεράςματα ςτα οποία κατζλθξαν κ.α.  

 Με τα Wiki μποροφν οι εκπαιδευόμενοι μιασ τάξθσ να οργανϊςουν τθν εργαςία 

τουσ ςε μια ζρευνα που τουσ ανατζκθκε και να παρουςιάςουν τα αποτελζςματά 

τθσ, ςτο δίκτυο.  

 Με τα Wiki μποροφν οι εκπαιδευόμενοι μιασ τάξθσ να καταγράψουν και να 

αναρτιςουν τισ εντυπϊςεισ τουσ από μια ςχολικι επίςκεψθ ςτο πεδίο, ςε 

κάποιο ερευνθτικό κζντρο, ςε ζνα μουςείο κλπ.  

 Με τα Wiki οι εκπαιδευόμενοι μποροφν να διορκϊςουν ςελίδεσ τθσ Wikipedia ι 

να αναλάβουν νζεσ ςελίδεσ τθσ Wikipedia. 

 Tα Wikis μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν: 

o ωσ χϊροσ για ελεφκερθ ζκφραςθ των εκπαιδευομζνων 
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o πεδίο για ςυηιτθςθ που κα αφορά κζματα εργαςιϊν, όπωσ και 

επιλεγμζνα αναγνϊςματα του μακιματοσ (assigned readings) 

o περιοδικό εργαςίασ αποτελοφμενθσ από ομαδικζσ εργαςίεσ 

o με τθ μορφι μακθτικισ δθμοςιογραφίασ για τθν ενίςχυςθ του 

μεταγνωςτικοφ αναςτοχαςμοφ 

o ωσ προςωπικά portfolios για τθν ςυλλογι ψθφιακοφ υλικοφ 

 

Παράδειγμα Πρόταςθσ Διδαςκαλίασ με Wikis: 

Θ παρακάτω δραςτθριότθτα ζχει ωσ αντικείμενο τθ ςυνεργατικι δθμιουργία ενόσ Wiki 

από τουσ εκπαιδευόμενουσ του τμιματοσ μιασ τάξθσ: 

Δραςτθριότθτα 1. Ο εκπαιδευτικόσ ξεκινά με μια ειςαγωγικι ςυηιτθςθ όπου καλεί τουσ 

εκπαιδευόμενουσ να αναφζρουν τι ςχετικό γνωρίηουν με τον όρο Wiki. Οι περιςςότεροι 

γνωρίηουν τθ Wikipedia, αλλά δεν είναι ςε κζςθ να δϊςουν ακριβι οριςμό του όρου 

Wiki ι χαρακτθριςτικά του. O εκπαιδευτικόσ μπορεί να επιδείξει ςτθν τάξθ δικτυακοφσ 

τόπουσ που ζχουν καταςκευαςτεί ωσ Wikis και να ηθτιςει από τουσ εκπαιδευόμενουσ να 

εντοπίςουν κάποια κοινά τουσ χαρακτθριςτικά. Λδιαίτερα μπορεί να εςτιάςει ςτθ 

Wikipedia ωσ ζνα εργαλείο αποτφπωςθσ τθσ παγκόςμιασ ςυλλογικισ γνϊςθσ και να 

εξθγιςει- παρουςιάςει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ το μθχανιςμό τθσ εξζλιξθσ των άρκρων 

τθσ, να κζςει ερωτιματα ςχετικά με τθν αξιοπιςτία και τθν αντικειμενικότθτα τθσ 

πλθροφορίασ που εμφανίηεται, τθν ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ και το ρόλο του 

διαδικτφου ςτο όλο εγχείρθμα. 

Είναι ςθμαντικό να δθμιουργθκεί μια κουλτοφρα επικοινωνίασ και ςχολιαςμοφ από τθν 

αρχι (Notari, 2008). Αυτι θ κουλτοφρα ςχολιαςμοφ ενκαρρφνει τθν ενεργι ςυμμετοχι 

βοθκάει τουσ εκπαιδευόμενουσ να καταςκευάςουν προςωπικι γνϊςθ και βοθκάει να 

ςπάςει θ αίςκθςθ τθσ ατομικισ ιδιοκτθςίασ του Wiki. Θ ανάγνωςθ των ςυνειςφορϊν 

από άλλουσ βοθκάει ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ άλλων ςυναφϊν απόψεων και 

γνωςτικϊν υπόβακρων (Reinhold, 2006), ενϊ ταυτόχρονα ο ςχολιαςμόσ αυτϊν που 

γράφουν άλλοι εκπαιδευόμενουσ αυξάνει μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ (Notari, 2008).   
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Δραςτθριότθτα 2. Ο εκπαιδευτικόσ επιλζγει και προτείνει ζνα κζμα δθμοφιλζσ ανάμεςα 

ςτουσ εκπαιδευόμενουσ που να αποτελεί κατά κάποιο τρόπο κοινό τουσ ενδιαφζρον. Θ 

μουςικι ςυνικωσ αποτελεί ζνα τζτοιο κζμα, αλλά μπορεί μετά από ςχετικι ςυηιτθςθ 

ςτθν τάξθ να επιλεγεί και κάποιο άλλο. Στο παράδειγμα που ακολουκεί οι 

εκπαιδευόμενοι καλοφνται να καταςκευάςουν μια μικρι εγκυκλοπαίδεια (Wiki) που να 

παρζχει πλθροφορίεσ για τθ ςφγχρονθ μουςικι και τα διάφορα είδθ τθσ. Σχθματίηονται 

οι ομάδεσ των εκπαιδευομζνων (2 ι 3 ατόμων) κατά προτίμθςθ. Κάκε ομάδα πρζπει να 

επιλζξει ζνα είδοσ το οποίο και κα παρουςιάςει γράφοντασ ζνα άρκρο. Δεν είναι 

απαραίτθτο όλεσ οι ομάδεσ να επιλζξουν διαφορετικά μεταξφ τουσ είδθ. Δίνει μερικζσ 

τεχνικζσ οδθγίεσ για το πϊσ γράφουμε ζνα άρκρο ςτο Wiki, ενςωματϊνοντασ 

υπερςυνδζςμουσ, εικόνεσ, κλπ. 

Δραςτθριότθτα 3. Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από κάκε ομάδα εκπαιδευομζνων να γράψει το 

όνομά του είδουσ που επζλεξε ςτθν κεντρικι ςελίδα του θ οποία χρθςιμοποιείται ςαν 

ςθμείο αναφοράσ για τθν πλοιγθςθ ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ ςελίδεσ. Με τον τρόπο αυτό 

δθμιουργοφνται οι κενζσ ςελίδα ςτισ οποίεσ οι ομάδεσ κα γράψουν τα άρκρα τουσ. Στο 

ςθμείο αυτό ςυνικωσ ολοκλθρϊνεται το πρϊτο διδακτικό δίωρο. 

Δραςτθριότθτα 4. Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τθν κάκε ομάδα να ςυλλζξει πλθροφορία 

για το είδοσ τθσ μουςικισ που επζλεξε ςχετικά με: το χρόνο εμφάνιςθσ, τα 

χαρακτθριςτικά του, κάποιουσ δθμοφιλείσ καλλιτζχνεσ που το εκπροςωποφν, κακϊσ και 

οριςμζνα αντιπροςωπευτικά κομμάτια. Σαν πθγι χρθςιμοποιείται το διαδίκτυο ενϊ οι 

εκπαιδευόμενοι μποροφν να φζρουν και υλικό από το ςπίτι τουσ: CDs, περιοδικά, 

αφίςεσ, κλπ. Τα οποία με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ ψθφιοποιοφν προκειμζνου να 

τα ενςωματϊςουν ςτθ δικι τουσ ςελίδα. Θ παρουςίαςθ του κάκε μουςικοφ είδουσ ι 

ρεφματοσ, πρζπει να περιζχει εικόνεσ, υπερςυνδζςμουσ, θχθτικά, αποςπάςματα, κλπ. 

και να απευκφνεται ςε μθ γνϊςτεσ του είδουσ. 

Δραςτθριότθτα 5. Οι ομάδεσ ςυγκεντρϊνουν τθν πλθροφορία που ςυνζλεξαν 

καταςκευάηοντασ το άρκρο τουσ θλεκτρονικά. Οι δραςτθριότθτεσ 4 και 5 ςυνικωσ 

ολοκλθρϊνονται ςε 2 με 3 διδακτικά δίωρα. 
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Δραςτθριότθτα 6. Πταν όλεσ οι ομάδεσ ζχουν ολοκλθρϊςει τθ ςυγγραφι των άρκρων 

τουσ, ο εκπαιδευτικόσ με τθ βοικεια του προβολικοφ παρουςιάηει τθ δουλειά που ζγινε 

μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι ςτθ τάξθ, με πλοιγθςθ ςτα διάφορα άρκρα. Τονίηει ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ ότι κάτι λείπει από τo Wiki που ζχουν καταςκευάςει και αυτό είναι οι 

ςυνδζςεισ μεταξφ των άρκρων. Ηθτά από τουσ εκπαιδευόμενουσ να εντοπίςουν 

περιπτϊςεισ όπου χρειάηεται να γίνει αναφορά ενόσ άρκρου από ζνα άλλο και 

επομζνωσ να δθμιουργθκεί ζνασ μεταξφ τουσ ςφνδεςμοσ. Εξθγεί πϊσ γίνονται οι 

ςυνδζςεισ τεχνικά, πότε και γιατί είναι αναγκαίο να υπάρχουν. Ηθτά από τουσ 

εκπαιδευόμενουσ να γυρίςουν πίςω ςτα άρκρα τουσ και να ενςωματϊςουν όςο το 

δυνατόν περιςςότερεσ ςυνδζςεισ με τα άρκρα των άλλων ομάδων. Τζλοσ εξθγεί πϊσ 

μπορεί κάκε ομάδα να βρει τισ ςελίδεσ που αναφζρονται ςτο δικό τθσ άρκρο. 

Δραςτθριότθτα 7. Ξανά με τθ βοικεια του προβολικοφ πλοθγείται ςτα διάφορα άρκρα 

τθσ εγκυκλοπαίδειασ. Επιςθμαίνει ομοιότθτεσ και διαφορζσ και ηθτά από τουσ 

εκπαιδευόμενουσ να επιςθμάνουν για κάκε άρκρο κετικά και αρνθτικά ςτοιχεία που 

ςχετίηονται με το περιεχόμενο τθσ παρουςίαςθσ, τθν αιςκθτικι, τθν πλθρότθτα, κλπ. 

Κάκε ομάδα κρατά ςθμειϊςεισ για τισ παρατθριςεισ που διατυπϊνονται για το δικό τθσ 

άρκρο. Ο ςχολιαςμόσ των άρκρων μπορεί να γίνει και θλεκτρονικά μζςα ςε ζνα χϊρο 

ςυηιτθςθσ αλλά θ ηωντανι διαπραγμάτευςθ, ςυνικωσ αναδεικνφει περιςςότερα 

ςθμεία. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ςχολιαςμοφ όλων των άρκρων, ο εκπαιδευτικόσ  

προτρζπει τισ ομάδεσ να ενςωματϊςουν όςεσ παρατθριςεισ κρίνουν απαραίτθτεσ ςτα 

άρκρα τουσ. Επιςθμαίνει ότι με τον τρόπο αυτό κα δθμιουργθκεί μια ζνα ζκδοςθ του 

άρκρου τουσ ενϊ θ παλιά κα εξακολουκιςει να υπάρχει και να είναι προςβάςιμθ μζςω 

του ιςτορικοφ των εκδόςεων. 

Δραςτθριότθτα 8. Αφοφ ο εκπαιδευτικόσ βεβαιωκεί ότι όλεσ οι ομάδεσ ζχουν 

ολοκλθρϊςει τθ δουλειά τουσ, καλεί τουσ εκπαιδευόμενουσ να επιςκεφκοφν τθ νζα 

εγκυκλοπαίδεια, να διαβάςουν κάποια από τα άρκρα, και να απαντιςουν ςε ερωτιςεισ 

όπωσ: από ποιεσ ςελίδεσ υπάρχουν αναφορζσ ςτθ δικι μου ςελίδα, πόςεσ εκδόςεισ του 

κάκε άρκρου υπάρχουν, ςε πόςεσ και ποιεσ ςελίδεσ αναφζρεται κάποιοσ ςυγκεκριμζνοσ 

όροσ, όνομα, κλπ. (Σκιαδζλλθ, 2008) 
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Θ επιτυχία ενόσ Wiki εξαρτάται από τθν καλά οριςμζνθ και δομθμζνθ ιςτοςελίδα του 

Wiki, (Reinhold 2006).  Τα λιγότερα επιτυχθμζνα Wiki είναι αυτά που ο δάςκαλοσ λζει 

ςτουσ εκπαιδευόμενουσ τι να κάνουν και δεν αναμειγνφεται πλζον. Οι αρχάριοι 

χρειάηονται κακοδιγθςθ και δομι για να ξεκινιςουν. Ο δάςκαλοσ κα πρζπει να 

λειτουργιςει ωσ ςχεδιαςτισ των μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων και το περιβάλλον ςτθν 

ςυνζχεια κακοδθγεί τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτθ χριςθ των Wikis (Lund, 2006).  Ο 

δάςκαλοσ κα πρζπει να ςτιςει τθ ςκθνι, να ξεκινιςει τισ αλλθλεπιδράςεισ, να 

παρακινιςει, να παρακολουκεί και να κακοδθγεί τόςο online όςο και offline τισ 

δραςτθριότθτεσ που ςυνάγουν ςτθ μάκθςθ. (Lund, 2006). Θ υποςτιριξθ κα πρζπει να 

είναι ευζλικτθ και κατανοθτι, φροντίηοντασ για τθ ςυλλογικι και τθν ατομικι γνωςτικι 

λειτουργία. 

Ο Haake et al. (2005) υποςτθρίηει τθ χριςθ προτφπων (templates) για τον κακοριςμό 

των δομικϊν ςτοιχείων ςε μια ςελίδα Wiki, αφοφ είναι δφςκολο για τουσ μθ 

εκπαιδευμζνουσ χριςτεσ να δθμιουργιςουν καλι δομι χωρίσ βοικεια και κακοδιγθςθ. 

Ο δάςκαλοσ μπορεί να δϊςει τθν αρχικι δομι, αλλά ςτθ ςυνζχεια να μποροφν οι 

εκπαιδευόμενοι να τθν τροποποιιςουν και να τθν προςαρμόςουν ςτισ ανάγκεσ τουσ.  

Για να βοθκθκοφν οι εκπαιδευόμενοι με τθ ςυνεργατικι διαδικαςία ο (Notari 2008) 

προτείνει τθ χριςθ ςεναρίων (scripts). Το ςενάριο δίνει τισ φάςεισ τθσ ςυνεργατικισ 

διαδικαςίασ και κακορίηει πϊσ πρζπει ο κάκε εκπαιδευόμενοσ να ςυνεργαςτεί για να 

λφςει ζνα δεδομζνο πρόβλθμα. Κάκε φάςθ κακορίηει τθ δραςτθριότθτα που κα πρζπει 

να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι, τθ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ, τον τρόπο που θ δραςτθριότθτα 

κατανζμεται μεταξφ των ομάδων, τον τρόπο τθσ αλλθλεπίδραςθσ και το χρονικό 

διάςτθμα των φάςεων (Dillenbourg, 2002). 

Κακϊσ οι εκπαιδευόμενοι κα εξοικειϊνονται με τθν τεχνολογία και τθν ςυνεργατικι 

διαδικαςία, οι παρεμβάςεισ του εκπαιδευτικοφ κα πρζπει να λιγοςτεφουν. Oι 

εκπαιδευόμενοι κα πρζπει να ζχουν τον ολοκλθρωτικό ζλεγχο του περιεχομζνου. 

Ερϊτθμα παραμζνει πόςο ζλεγχο κα αςκεί ο δάςκαλοσ κατά τθν ςυνεργατικι 

διαδικαςία (Dillenbourg, 2002). 



60 

 

 

2.2.14   Eργαλεία Δθμιουργίασ Wikis 

Για τθ δθμιουργία ενόσ Wiki: 

 Ρρϊτα απ’ όλα, πρζπει να ζχουν αποςαφθνιςτεί ποια χαρακτθριςτικά και 

δυνατότθτεσ επικυμεί να περιλαμβάνει το Wiki. Κακϊσ υπάρχουν δεκάδεσ 

προγράμματα για το ςτιςιμο ενόσ Wiki, οι ανάγκεσ του χριςτθ και ο ςκοπόσ που 

καλείται να εξυπθρετιςει το Wiki κα αποτελζςουν κριτιρια γι’ αυτι τθν επιλογι.  

 Το επόμενο βιμα αφορά ςτθ διερεφνθςθ των διακζςιμων προγραμμάτων: καλό 

ςθμείο εκκίνθςθσ αποτελοφν οι δφο ακόλουκεσ διευκφνςεισ, 

http://en.Wikipedia.org/Wiki/Comparison_of_Wiki_software , 

http://www.Wikimatrix.org/  όπου μποροφν να βρεκοφν πίνακεσ και εργαλεία 

ςφγκριςθσ πολλϊν Wiki προγραμμάτων. Σε περίπτωςθ που κάποιοσ δεν διακζτει 

αρκετό χρόνο γι’ αυτό, μπορεί να επιλζξει ζνα πρόγραμμα από τα δζκα καλφτερα 

που παρατίκενται ςτθ διεφκυνςθ http://c2.com/cgi-bin/Wiki?TopTenWikiEngines 

. Δφο από τισ πιο δθμοφιλείσ επιλογζσ είναι το MediaWiki, 

http://www.mediaWiki.org/Wiki/MediaWiki το οποίο χρθςιμοποιείται και από 

τθν Wikipedia και το TikiWiki, http://tikiWiki.org/ .  

 Υπάρχουν δφο επιλογζσ για το ςτιςιμο του Wiki: θ πρϊτθ είναι να επιλεγεί μια 

online υπθρεςία φιλοξενίασ του Wiki και θ δεφτερθ να εγκαταςτακεί ς’ ζναν 

εξυπθρετθτι, κάτι που επιτρζπει μεγαλφτερθ προςαρμογι του Wiki, αλλά είναι 

αρκετά περίπλοκο και απαιτεί τεχνικζσ γνϊςεισ. Δωρεάν υπθρεςίεσ φιλοξενίασ 

Wikis υπάρχουν ςτθ διεφκυνςθ 

http://en.Wikibooks.org/Wiki/Wiki_Science:How_to_start_a_Wiki#Free_Wiki_ho

sting .  

 Στθ ςυνζχεια κακορίηεται το προφίλ και ο ςτόχοσ του Wiki, ςτοιχεία που πρζπει 

να γίνουν γνωςτά και ςαφι ςτουσ επιςκζπτεσ, ϊςτε να ζχουν μια βάςθ και να 

μποροφν να ςυνειςφζρουν.  

 Τζλοσ ζνα ςθμαντικό βιμα αφορά ςτθ διάδοςθ του ςτο προςωπικό δίκτυο 

επαφϊν, ςτουσ ςυναδζλφουσ, ςυνεργάτεσ κτλ. Το Wiki είναι ζντονα κοινωνικό 

http://en.wikipedia.org/Wiki/Comparison_of_Wiki_software
http://www.wikimatrix.org/
http://c2.com/cgi-bin/Wiki?TopTenWikiEngines
http://www.mediawiki.org/Wiki/MediaWiki
http://tikiwiki.org/
http://en.wikibooks.org/Wiki/Wiki_Science:How_to_start_a_Wiki#Free_Wiki_hosting
http://en.wikibooks.org/Wiki/Wiki_Science:How_to_start_a_Wiki#Free_Wiki_hosting
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και ςυνεργατικό, ςε ςθμείο που ςτθρίηει τθν φπαρξι του ςτισ ςυνειςφορζσ των 

χρθςτϊν.  

Ραρακάτω  παρουςιάηονται μερικά εργαλεία για τθν ελεφκερθ δθμιουργία Wikis: 

To εργαλείο pbWiki: 

 

Εικόνα 9: Εργαλείο pbWiki (http://pbWiki.com/) 

Σο εργαλείο wikispaces  

 

Εικόνα 10: Εργαλείο Wikispaces (http://www.wikispaces.com/): 

http://pbwiki.com/
http://www.wikispaces.com/
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To εργαλείο Wikidot: 

 

Εικόνα 11: Εργαλείο Wikidot (http://www.Wikidot.com/) 

 

To εργαλείο WetPaint  : 

 

Εικόνα 12: Εργαλείο Wetpaint (http://www.wetpaint.com/) 

 

http://www.wikidot.com/
http://www.wetpaint.com/
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To εργαλείο ziWiki  : 

 

Εικόνα 13: Εργαλείο ziWiki (http://www.ziWiki.com/) 

 Άλλα εργαλεία δθμιουργίασ ενόσ Wiki: 

 Serversidewik: http://www.serversideWiki.com/ 

 Stikipad:  http://www.stikipad.com/ 

 Netcipia: http://www.netcipia.com/xWiki/bin/view/Main/WebHome 

 Νear-time:  http://www.near-time.net/ 

 LittleWiki: http://www.littleWiki.com/Wiki/ 

 Tiddlyspot:  http://tiddlyspot.com/ 

 Projectforum:  http://www.projectforum.com/ 

 Socialtext:  http://www.socialtext.com/ 

 Wikibios: http://www.Wikibios.com/  

 

 

  

http://www.ziwiki.com/
http://www.serversidewiki.com/
http://www.stikipad.com/
http://www.netcipia.com/xwiki/bin/view/Main/WebHome
http://www.near-time.net/
http://www.littlewiki.com/wiki/
http://tiddlyspot.com/
http://www.projectforum.com/
http://www.socialtext.com/
http://www.wikibios.com/
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2.3 Σα Wikis και θ μάκθςθ βαςιςμζνθ ςε Προβλιματα 
 

 2.3.1 Η Μάκθςθ βαςιςμζνθ ςε Προβλιματα (Problem Based 
Learning) 

 
Θ φιλοςοφία τθσ μάκθςθσ βαςιςμζνθσ ςε προβλιματα (problem-based learning-PBL) 

εδράηεται ςτθν ςυνεργατικι διαδικαςία επίλυςθσ προβλθμάτων ςε ςυνδυαςμό με τθν 

ατομικι πρωτοβουλία και δθμιουργικότθτα. Οι εκπαιδευόμενοι παράλλθλα με τθν 

απόκτθςθ γνϊςεων αποκτοφν μια ςειρά από δεξιότθτεσ όπωσ διαχείριςθ χρόνου, 

επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν, ικανότθτασ επικοινωνίασ, ανάπτυξθ δθμιουργικισ και 

καινοτόμου ςκζψθσ, κ.α.  

Θ μάκθςθ θ βαςιςμζνθ ςε πρόβλθμα είναι ζνα μοντζλο μάκθςθσ που ςυνδζεται με τθ 

φφςθ τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου, αλλά και το μακθτοκεντρικό ηθτοφμενο που 

επιδιϊκει τθν άμεςθ εμπειρία και τθν ατομικι ζρευνα. (Barrows & Tamblyn, 1980). Ζχει 

πυρινα τθσ τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο και δόγμα τθσ το «μακαίνω κάνοντασ» 

(learning-by-doing). Βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι ζχουν τθ  

μεγαλφτερθ ευκφνθ κατά τθ μακθςιακι τουσ διαδικαςία. Αυτό ςθμαίνει ότι ο ίδιοσ ο 

εκπαιδευόμενοσ ακολουκεί μια ςειρά από ενζργειεσ, τισ οποίεσ ςε ζνα μεγάλο βακμό 

τισ κακορίηει ο ίδιοσ, και οι οποίεσ τον οδθγοφν ςτθν απόκτθςθ τθσ γνϊςθσ.  

Σφμφωνα με τουσ (Ertmer & Newby, 1993),  «θ γνϊςθ είναι θ λειτουργία κατά τθν οποία 

το άτομο κατανοεί και μακαίνει μόνο του κάνοντασ χριςθ των εμπειριϊν που απζκτθςε 

ςτθ διάρκεια μιασ προθγθκείςασ διαδικαςίασ μάκθςθσ». Θ μάκθςθ βαςιςμζνθ ςε 

προβλιματα επιδιϊκει τθν κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ με αυτόν τον τρόπο. Είναι μία 

μακθτοκεντρικι μζκοδοσ θ οποία εντάςςει τον μακθτι – εκπαιδευόμενο ςτο κζντρο τθσ 

μακθςιακισ διαδικαςίασ. Ο εκπαιδευόμενοσ ςυμμετζχει ενεργά ςτθν απόκτθςθ τθσ 

γνϊςθσ μζςα από ζνα περιβάλλον ςτο οποίο δεν παραμζνει απλϊσ παρατθρθτισ και 

δεν αποςτθκίηει  τισ γνϊςεισ που του προςφζρει ο εκπαιδευτισ του. 

Οι εκπαιδευόμενοι κατά τθ μακθςιακι διαδικαςία καλοφνται να ζρκουν αντιμζτωποι με 

ζνα πρόβλθμα. Τζτοια προβλιματα δεν ζχουν απαραίτθτα μία μοναδικι ςωςτι λφςθ 

για αυτό οι εκπαιδευόμενοι πρζπει να ςκεφτοφν εναλλακτικοφσ τρόπουσ επίλυςθσ ϊςτε 

να μποροφν να υποςτθρίξουν τθ λφςθ ςτθν οποία κα καταλιξουν. Εργάηονται μζςα ςε 
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μικρζσ ομάδεσ για να αποκτιςουν τισ κεμελιϊδεισ γνϊςεισ και τισ διαδικαςτικζσ 

δεξιότθτεσ που απαιτοφνται, για να αναπτφξουν μία θ περιςςότερεσ εφλογεσ λφςεισ ςτο 

πρόβλθμα που τουσ παρουςιάηεται. Θ μάκθςθ που βαςίηεται ςε προβλιματα, όμωσ δεν 

ςτοχεφει ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων, αλλά ςτθ χριςθ των κατάλλθλων προβλθμάτων 

με βάςθ τα οποία κα αυξθκεί θ υπάρχουςα γνϊςθ για να κατανοθκοφν όλεσ οι 

παράμετροι του υπό μελζτθ αντικειμζνου.  

 

2.3.2 Βαςικζσ αρχζσ ςχεδίαςθσ  

 
Στθ μάκθςθ που βαςίηεται ςε προβλιματα όλα αρχίηουν από το πρόβλθμα. Οι 

εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίηουν το πρόβλθμα πάντα μζςα ςε μικρζσ ομάδεσ. Ο 

εκπαιδευτικόσ κακοδθγεί αλλά και προςφζρει ζντυπο υλικό που ςυνοδεφει το 

πρόβλθμα και περιζχει κυρίωσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ, ίςωσ κάποια ςχετικι κεωρία, 

υποδείξεισ για πθγζσ πρόςκετθσ πλθροφόρθςθσ κ.α. Στθ ςυνζχεια οι εκπαιδευόμενοι 

ακολουκοφν μια ςειρά βθμάτων προκειμζνου να λφςουν το πρόβλθμα. Εντοπίηουν και 

επεξθγοφν, ανακαλοφν προθγοφμενθ γνϊςθ, ςυηθτοφν πάνω ςτουσ επιδιωκόμενουσ 

ςτόχουσ και ςτο ηθτοφμενο του προβλιματοσ, αναηθτοφν τρόπουσ επίλυςθσ, γνϊςεισ 

που πρζπει να αναηθτθκοφν, προςεγγίςεισ που μποροφν να γίνουν, επεξεργάηονται 

πλθροφορίεσ.  Πλα τα παραπάνω γίνονται επαναλθπτικά μζχρι να καταλιξουν ζπειτα 

από ςυηιτθςθ μζςα ςτθν ομάδα ςτο τελικό ηθτοφμενο του προβλιματοσ. Μετά από 

αυτά, ο υπεφκυνοσ κακθγθτισ ελζγχει τθ δουλειά που ζγινε και αξιολογεί τθν επίτευξθ 

των επιδιωκόμενων ςτόχων και τθν απόδοςθ τθσ ομάδασ.  

Θ φιλοςοφία είναι πωσ μακαίνεισ κάτι καλφτερα όταν το ψάχνεισ για να λφςεισ ζνα 

πρόβλθμα και το ςυνδζεισ με αυτό, παρά όταν παρατίκενται γραμμικά αςφνδετεσ και 

ςυχνά παραπανίςιεσ γνϊςεισ. Επίςθσ το ςφςτθμα βαςίηεται ςτθν αποδεκτι ιδζα πωσ θ 

γνϊςθ αποτυπϊνεται καλφτερα όταν ο φοιτθτισ ενεργθτικά τθν αναηθτά και τθν 

αφομοιϊνει, παρά όταν είναι πακθτικόσ αποδζκτθσ τθσ. Ππωσ ειπϊκθκε από τουσ 

εμπνευςτζσ του PBL, με τθ μζκοδο αυτι ‘‘ο φοιτθτισ μακαίνει να μακαίνει’’. 

Οι κυριότερεσ βαςικζσ αρχζσ ςχεδίαςθσ ςτθ μάκθςθ βαςιςμζνθ ςε προβλιματα είναι:  

1. Οι μακθτζσ να εργάηονται πάνω ςε προβλιματα τα οποία είναι ςχεδιαςμζνα ϊςτε: 
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 Να είναι αυκεντικά. Δθλαδι να δθμιουργθκοφν αυκεντικά περιβάλλοντα με 

παρουςιαηόμενεσ προβλθματικζσ καταςτάςεισ προςομοιωμζνεσ με αυτζσ τθσ 

αλθκινισ ηωισ ι τουλάχιςτον να απαιτοφν τρόπο ςκζψθσ και δεξιότθτεσ ςαν 

εκείνεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ. 

 Το περιεχόμενο των προβλθμάτων να ζχει ξεκάκαρουσ ςτόχουσ. 

 Να είναι ςαφι, να μποροφν να εντοπιςτοφν και να αναλυκοφν κάνοντασ ζρευνα 

ακόμα και αν υποςτθρίηονται από ελάχιςτθ πλθροφόρθςθ.  

 Να είναι ρεαλιςτικά, ζτςι ϊςτε οι μακθτζσ να βιϊνουν το πρόβλθμα και να μθν 

είναι απλοί παρατθρθτζσ αυτοφ. 

2. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτι να είναι ςυμβουλευτικόσ και να ζχει ςκοπό να κακοδθγεί και 

να εμψυχϊνει τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτθν πορεία τουσ προσ τθν αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ.  

3. Οι μακθτζσ να δουλεφουν ςυνεργατικά ςε μικρζσ ομάδεσ για τθ λφςθ του 

προβλιματοσ. 

4. Να παρζχεται ςτον εκπαιδευόμενο μία ςειρά πθγϊν πλθροφόρθςθσ, προκειμζνου να 

οδθγθκεί ςτθν εφρεςθ του αναγκαίου ςτοιχείου για τθν κατάκτθςθ του ςτόχου του. 

6. Ελευκερία ςτθ δυνατότθτα του εκπαιδευόμενου, να επιλζξει ο ίδιοσ τθ μζκοδο 

επεξεργαςίασ των δεδομζνων του και παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων τθσ εργαςίασ 

του. 

Στθν ουςία ζνα τυπικό μάκθμα οργανωμζνο ςφμφωνα με τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ 

που βαςίηεται ςε προβλιματα, ξεκινά με τθν παρουςίαςθ ενόσ προβλιματοσ το οποίο οι 

εκπαιδευόμενοι δεν είναι δυνατό να λφςουν χρθςιμοποιϊντασ όςα ξζρουν. Κατόπιν θ 

ζμφαςθ δίνεται ςτο να αναγνωρίςουν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι ποιεσ γνϊςεισ 

ςυμβάλουν ςτθν επίλυςθ του προβλιματοσ, ποιεσ ςτεροφνται και να μάκουν πϊσ να τισ 

αποκτιςουν.  

2.3.3 Ρόλοσ εκπαιδευομζνων 

 
Το περιβάλλον τθσ μάκθςθσ που βαςίηεται ςε προβλιματα είναι μακθτο-κεντρικό και θ 

κεντρικι φιγοφρα τθσ όλθσ διαδικαςίασ είναι ο εκπαιδευόμενοσ. Ο ςτόχοσ τθσ μάκθςθσ 
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δεν είναι θ πακθτικι αναπαραγωγι, ανάκλθςθ και αποςτικιςθ των γνϊςεων αλλά θ 

ενεργθτικι και δθμιουργικι ςυμμετοχι των εκπαιδευομζνων ςε ατομικό αλλά και 

ομαδικό επίπεδο, με αποτζλεςμα να αναπτφςςουν ζτςι δεξιότθτεσ και να οικοδομοφν 

ουςιαςτικά τθ γνϊςθ. 

Ζτςι λοιπόν, ςτο μοντζλο επίλυςθσ προβλθμάτων, ο δρόμοσ που ακολουκοφν οι 

εκπαιδευόμενοι για να κατακτιςουν τθν κορυφι του βουνοφ που λζγεται γνϊςθ, 

χαράςςεται από τουσ ίδιουσ. Ανάλογα με τισ ελλείψεισ που ζχουν, αναηθτοφν γνωςιακζσ 

πθγζσ και ανακαλφπτουν τισ λφςεισ των προβλθμάτων, μζςα από μια εςωτερικι και 

ατομικι κατ’ αρχιν διαδικαςία και προςπάκεια. Στθ ςυνζχεια, ςε ςυνεργαςία με τα 

άλλα μζλθ τθσ ομάδασ τα οποία πικανότατα ζχουν τισ ίδιεσ ανάγκεσ και αναηθτιςεισ, 

ςυηθτοφν και ανταλλάςςουν γνϊςεισ και απόψεισ.  

Συγκεκριμζνα, ςτο μοντζλο τθσ μάκθςθσ που βαςίηεται ςε προβλιματα οι 

εκπαιδευόμενοι ζχουν τθν ευκαιρία να αναπτφξουν τισ νοθτικζσ τουσ δεξιότθτεσ, τον 

τρόπο ςκζψθσ τουσ και τθν ικανότθτα τθσ αυτο-κατευκυνόμενθσ μάκθςθσ. Το κφριο 

χαρακτθριςτικό τθσ ατομικισ, αυτόνομθσ και αυτο-κατευκυνόμενθσ μάκθςθσ των 

εκπαιδευομζνων είναι ότι, τουσ δίνει τθν ελευκερία να αποφαςίςουν μόνοι τουσ 

ςυνειδθτά τισ ςτρατθγικζσ μάκθςθσ, κακϊσ και να προςαρμοςτοφν ςτο χρόνο που ζχουν 

επιλζξει οι ίδιοι, ο οποίοσ χρειάηεται για τθ μακθςιακι τουσ διαδρομι, για να 

κατακτιςουν τελικά τθ γνϊςθ.  

Θ μάκθςθ που βαςίηεται ςε προβλιματα επομζνωσ, οδθγεί τουσ εκπαιδευόμενουσ να 

είναι ίδιοι υπεφκυνοι για τθν απόκτθςθ των γνϊςεων τουσ.  

 

2.3.4 Ρόλοσ εκπαιδευτικοφ 

 

Στθ μάκθςθ τθ βαςιςμζνθ ςε πρόβλθμα, το κφριο ζργο του εκπαιδευτικοφ δεν είναι θ 

διδαςκαλία με τθν ζννοια τθσ μετάδοςθσ γνϊςεων, αλλά θ διευκόλυνςθ τθσ μάκθςθσ, θ 

ενίςχυςθ και θ κακοδιγθςθ των εκπαιδευομζνων. (Kilroy D. 2004). 

Ο εκπαιδευτικόσ δεν κεωρείται αυκεντία, αλλά κα πρζπει να αναγνωρίηει ότι είναι και ο 

ίδιοσ υποκείμενοσ ςε επιςτθμονικά και προςωπικά ςφάλματα. Ο ρόλοσ του 

εκπαιδευτικοφ ςυνοψίηεται ςτα εξισ: (Maudsley, 1999). 
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• Είναι διακζςιμοσ για παροχι ςυμβουλευτικισ 

• Ρροτείνει πικανζσ πθγζσ  

• Αποφαςίηει πότε κα παρζμβει ςτθ διαδικαςία του μακιματοσ και με ποιο τρόπο 

(π.χ. παρεμβαίνει όταν θ ςυηιτθςθ εκτραπεί εκτόσ κζματοσ, επεμβαίνει ςτθ δυ-

ναμικι τθσ ομάδασ, παρζχει πλθροφορίεσ, υποβάλλει ερωτιςεισ για ζλεγχο τθσ 

κατανόθςθσ) και μειϊνει το βακμό παρζμβαςθσ ςτθ διαδικαςία κακϊσ θ 

εμπειρία των εκπαιδευομζνων ςε αυτι τθν εκπαιδευτικι μζκοδο αυξάνεται 

• Δεν κυριαρχεί ςτθ ςυηιτθςθ τροφοδοτϊντασ τθ με πλθροφορίεσ και απαντιςεισ 

οι οποίεσ μετατρζπουν το μάκθμα ςε διάλεξθ 

• Ραρζχει εποικοδομθτικι ανατροφοδότθςθ 

• Βοθκά τουσ φοιτθτζσ να αξιολογιςουν τθ μάκθςι τουσ και επιδεικνφει ο ίδιοσ 

ικανότθτεσ αυτο-αξιολόγθςθσ 

• Συνκζτει και ςυνοψίηει τθ γνϊςθ που αποκτικθκε από τθν εξζταςθ του 

προβλιματοσ και ολοκλθρϊνει κάκε μάκθμα ενκαρρφνοντασ τον αναςτοχαςμό 

 

2.3.5 Η αξιολόγθςθ ςτθ Μάκθςθ βαςιςμζνθ ςε Προβλιματα 

 
Είναι ςθμαντικό προκειμζνου να γίνει αξιολόγθςθ ςτθ μάκθςθ που βαςίηεται ςε 

πρόβλθμα να εξεταςτοφν οι αρχικοί μακθςιακοί ςτόχοι. Θ αποτίμθςθ τθσ γνϊςθσ αλλά 

και των δεξιοτιτων που απζκτθςαν οι εκπαιδευόμενοι κατά τθ διάρκεια τθσ μακθςιακισ 

διαδικαςίασ μπορεί να γίνει μζςω ενόσ τελικοφ παραδοτζου ι μιασ γραπτισ ι και 

προφορικισ εξζταςθσ.  

Επειδι βαςικό χαρακτθριςτικό αυτισ τθσ διαδικαςίασ μάκθςθσ είναι θ ςυνεργαςία μζςα 

ςτθν ομάδα, οι εκπαιδευόμενοι μποροφν να αξιολογιςουν το βακμό τθσ ςυνειςφοράσ 

κάκε μζλουσ μζςα ςτθν ομάδα (αξιολόγθςθ ομοτίμων). Ζτςι, ο εκπαιδευτικόσ 

αποφαςίηει ποια κα είναι τα κριτιρια ςφμφωνα με τα οποία κάκε εκπαιδευόμενοσ κα 

βακμολογιςει τθν προςπάκεια των υπόλοιπων μελϊν τθσ ομάδασ του ςε μια κλίμακα 

από το ζνα μζχρι με το πζντε. Στθ ςυνζχεια ο εκπαιδευτικόσ καταρτίηει ζνα μζςο όρο 

που ςυγκεντρϊνει κάκε εκπαιδευόμενοσ από τα άλλα μζλθ τθσ ομάδασ του ο οποίοσ 

ςυνυπολογίηεται ςτθ βακμολογία του.(Allen et al, 2001) 
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Εφ’ όςον θ αξιολόγθςθ πρζπει να εναρμονίηεται με τουσ επικυμθτοφσ μακθςιακοφσ 

ςτόχουσ ςφμφωνα με τα παραπάνω, κα μποροφςε να επικεντρωκεί ςε ζνα ςυνδυαςμό 

αποτίμθςθσ που εξετάηει τθ λφςθ του προβλιματοσ, τθ διαδικαςία που 

χρθςιμοποιικθκε κατά τθν επίλυςθ του κακϊσ και το βακμό τθσ ςυνεργαςίασ που 

επετεφχκθ.    

 

2.4 Μοντζλα τθσ Μάκθςθσ Βαςιςμζνθσ ςε Προβλιματα 
 

Ρολλοί είναι αυτοί που ζχουν προτείνει ςυγκεκριμζνα βιματα (φάςεισ)  που μπορεί να 

ακολουκιςει κάποιοσ προκειμζνου να υλοποιιςει ζνα ςενάριο βαςιςμζνο ςτθν επίλυςθ 

προβλθμάτων. Σε όλεσ ςχεδόν τισ προτάςεισ υπάρχουν φάςεισ που είναι κοινζσ, θ 

φιλοςοφία που ακολουκείται είναι ίδια και βζβαια κάκε πρόταςθ ςυνικωσ είναι 

προςαρμοςμζνθ ςτο αντίςτοιχο περιβάλλον και ςτουσ αντίςτοιχουσ εκπαιδευτικοφσ 

ςτόχουσ. Ραρακάτω απεικονίηονται οι φάςεισ που ακολουκοφνται ςε διάφορα ςενάρια 

βαςιςμζνα ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων:  

1) Eggen & Kauchak, 2001: 

 

Φάςθ 1θ: Κακοριςμόσ του προβλιματοσ 

Ροιο είναι το πρόβλθμα; Είναι αυτό το πραγματικό πρόβλθμα ι είναι μζροσ 

κάποιου μεγαλφτερου προβλιματοσ; Τι ςυνκικεσ πρζπει να πλθροί θ λφςθ; 

Φάςθ 2θ: Συλλογι πλθροφοριών 

Ρειράματα, μελζτεσ, παρατθριςεισ, ςυνεντεφξεισ με ειδικοφσ 

Φάςθ 3θ: Δθμιουργία εναλλακτικών λφςεων  

Επιςκόπθςθ του προβλιματοσ από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ 

Φάςθ 4θ: Αξιολόγθςθ εναλλακτικών λφςεων και επολογι τθσ βζλτιςτθσ 

Επιλογι λφςθσ ανάλογα με τθ διακεςιμότθτα των πόρων ι εάν θ λφςθ προκαλεί 

νζα προβλιματα 

Φάςθ 5θ: Υλοποίθςθ λφςθσ 

Ανάπτυξθ ςχεδίου εφαρμογισ, ενθμζρωςθ ςυμμετεχόντων, Κατανομθ πόρων, 

Χρονοπρογραμματιςμόσ εφαρμογισ 
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Φάςθ 6θ: Παρακολοφκθςθ προόδου 

Αν τα αποτελζςματα δεν είναι τα αναμενόμενα πρζπει να υπάρξει ανακεϊρθςθ 

των επιλογϊν και των εναλλακτικϊν λφςεων 

 

2) Οι Barrows & Tamblyn (1980) προτείνουν: 

 

Φάςθ 1θ: Κακοριςμόσ του προβλιματοσ 

Οι εκπαιδευόμενοι διαβάηουν και εντοπίηουν το  πρόβλθμα χωρίσ προθγοφμενθ 

προετοιμαςία. 

Φάςθ 2θ: Ανάλυςθ Προβλιματοσ 

Οι εκπαιδευόμενοι ςυηθτοφν και αναλφουν το πρόβλθμα, βαςιςμζνοι ςε 

προθγοφμενθ γνϊςθ και ςε διάφορεσ πθγζσ.  

Ο εκπαιδευτισ κζτει ερωτιςεισ ςτουσ μακθτζσ, όπωσ:  Χρειάηεςτε περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ; Είςτε ςίγουροι για τισ πλθροφορίεσ που ζχετε ι κα βοθκοφςε μια 

επανάλθψθ; Ριςτεφετε ότι κα βοθκοφςε περιςςότερθ πλθροφορία ςε αυτό το 

κζμα; 

Ο εκπαιδευτισ κάνει υποκζςεισ οι οποίεσ είναι βαςιςμζνεσ ςτθν επιςτιμθ 

Φάςθ 3θ: Αυτοκακοδθγοφμενθ μελζτθ 

Οι μακθτζσ αποφαςίηουν τι χρειάηεται να μάκουν και από που κα βρουν τισ 

καλφτερεσ πλθροφορίεσ. Αποφαςίηουν ποιεσ πθγζσ να χρθςιμοποιιςουν (από 

τον εκπαιδευτι, από δθμοςιεφςεισ, κτλ). 

Φάςθ 4θ: Νζα οργάνωςθ των πλθροφοριών, ανακεώρθςθ, κριτικι  

Οι μακθτζσ επαναπροςεγγίηουν το πρόβλθμα με νζεσ πλθροφορίεσ και γνϊςθ 

που αποκτοφν από προςωπικι μελζτθ. Χρθςιμοποιοφνται οι κριτικζσ ικανότθτεσ 

των μακθτϊν. Θ ομάδα αποφαςίηει τθν κατάλλθλθ λφςθ πριν τθν οριςτικι 

παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων.  

Φάςθ 5θ: Αναςτοχαςμόσ  

Οι μακθτζσ κα πρζπει να ςκεφτοφν κατά πόςο αυτά που ζμακαν τουσ βοικθςαν 

ςτθν ικανότθτα κατανόθςθσ του προβλιματοσ. 

 

3) Τα 7 βιματα που ανζπτυξαν ςτο Ρανεπιςτιμιο του Maastricht και 

χρθςιμοποιοφνται ακόμα για τα πρϊτα 4 ζτθ των ςπουδϊν είναι: 
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1) Αποςαφινιςθ και προςδιοριςμόσ των εννοιϊν, όρων και οριςμϊν που κα 

χρθςιμοποιθκοφν 

2) Οριςμόσ του προβλιματοσ και ςυμφωνία για τα φαινόμενα που χρειάηονται 

διευκρίνιςθ 

3) Ανάλυςθ προβλιματοσ (Καταιγιςμόσ ιδεϊν) 

4) Διευκζτθςθ ιδεϊν και απόψεων, πρόταςθ δοκιμαςτικϊν λφςεων 

5) Γενίκευςθ και ιεράρχθςθ των αντικειμενικϊν ςκοπϊν 

6) Διερεφνθςθ των αντικειμενικϊν ςκοπϊν μζςω προςωπικισ μελζτθσ 

7) Σφνκεςθ, παρουςίαςθ 

 

 

2.5 Η Μάκθςθ βαςιςμζνθ ςε Προβλιματα μζςω των 
τεχνολογιϊν Web 2.0 
 
Τα Web 2.0 εργαλεία και οι διαφορετικοί τρόποι δθμιουργίασ υλικοφ και επικοινωνίασ 

των χρθςτϊν, όχι μόνο ζχουν αλλάξει τθ νοοτροπία των χρθςτϊν, αλλά δθμιουργοφν 

νζουσ τρόπουσ οργάνωςθσ τθσ πλθροφορίασ για τθ διευκόλυνςθ τθσ μάκθςθσ. Οι 

Conole & Alevizou, (2010) επιςθμαίνουν ότι τα Web 2.0 εργαλεία για τθ μάκθςθ 

απομακρφνονται από τα παραδοςιακά πλαίςια τθσ διδαςκαλίασ. Αντίκετα, θ διδαςκαλία 

επικεντρϊνεται ςτο μακθτι, ο οποίοσ δομεί και κατακτά τθ γνϊςθ μόνοσ του. Αυτό 

ςυμβαίνει διότι, μζςω των Web 2.0 εργαλείων, οι μζκοδοι παραγωγισ τθσ γνϊςθσ 

αλλάηουν και οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ που είναι πιο ςυνεργατικζσ. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω δθμιουργοφνται μεγαλφτερεσ ευκαιρίεσ για πρόςβαςθ, 

ςυηιτθςθ και διαφάνεια ςτθν αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ. 

Από τθν άλλθ, θ μάκθςθ που βαςίηεται ςε προβλιματα εμπεριζχει ςυνεργατικζσ 

δραςτθριότθτεσ, αναηιτθςθ, οργάνωςθ και ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν, ανταλλαγι 

απόψεων και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ παραγωγι ενόσ τελικοφ προϊόντοσ. Οι τεχνολογίεσ 

Web 2.0 μποροφν να προςφζρουν τα κατάλλθλα εργαλεία για τθ διευκόλυνςθ του 

εκπαιδευτικοφ ζργου κατά τθ διάρκεια τθσ εφαρμογισ του μακθςιακοφ μοντζλου τθσ 

μάκθςθσ που ςτθρίηεται ςε πρόβλθμα.  
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Αξιοποιϊντασ αυτζσ τισ τεχνολογίεσ οι εκπαιδευόμενοι κα ζχουν τθ δυνατότθτα 

επικοινωνίασ και αλλθλεπίδραςθσ με άλλα μζλθ ςφγχρονα ι αςφγχρονα δουλεφοντασ 

ζτςι ςε ζνα ςφγχρονο ςυνεργατικό περιβάλλον. Επίςθσ επιτρζπουν τθ δθμιουργία 

περιεχομζνου και τθ δοκιμι καινοτόμων ιδεϊν, προκαλϊντασ τθ δθμιουργικότθτα των 

εκπαιδευομζνων, τθ ςυνεχι ανακεϊρθςθ, βελτίωςθ καλλιεργϊντασ το αίςκθμα τθσ 

ευκφνθσ αλλά και τθσ δθμιουργίασ. Μποροφν να παρζχουν on-line υποςτιριξθ από τον 

εκπαιδευτικό και ςε επίπεδο επικοινωνίασ αλλά και ςε επίπεδο διακεςιμότθτασ του 

κατάλλθλου υλικοφ. Μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν ωσ εργαλεία διαχείριςθσ και 

οργάνωςθσ υλικοφ κακϊσ και ωσ εργαλεία ελζγχου χρθςτϊν.  

Επιπλζον οι τεχνολογίεσ Web 2.0 ενκαρρφνουν τον αναςτοχαςμό και τθν εμπλοκι ςτισ 

διαδικαςίεσ ανταλλαγισ ιδεϊν και ανατροφοδότθςθσ. Ραρζχουν τθ δυνατότθτα να 

ενιςχφουν τθ διδαςκαλία, τθ μάκθςθ αλλά και τισ πρακτικζσ αξιολόγθςθσ ςε ζνα 

περιβάλλον μάκθςθσ βαςιςμζνθ ςε προβλιματα. (Savin-Baden M. 2007) 

 

2.6 Η Μάκθςθ βαςιςμζνθ ςε Προβλιματα μζςω των 
Wikis  
 

Σφμφωνα με όςα αναφζρκθκαν για τθ μάκθςθ βαςιςμζνθ ςε προβλιματα βαςικοί 

ςτόχοι που τίκενται είναι οι εκπαιδευόμενοι να αναλάβουν προςωπικι ευκφνθ για τθ 

μακθςιακι τουσ πορεία, να μελετοφν και να  οργανϊνουν πλθροφορίεσ, να τισ 

αξιολογοφν αναπτφςςοντασ κριτικι ςκζψθ και μζςα από ζνα ςυνεργατικό πνεφμα να 

παίρνουν αποφάςεισ που ςταδιακά κα οδθγιςουν ςτθν επίλυςθ του προβλιματοσ. 

Θ ςυνεργαςία για τθν εφρεςθ λφςθσ ενιςχφει τισ κοινωνικζσ και διαπροςωπικζσ 

δεξιότθτεσ μζςω του τρόπου αλλθλεπίδραςθσ με ςυνομιλικουσ, ενιλικεσ, μζλθ 

ευρφτερθσ κοινότθτασ για τθν επίτευξθ ενόσ κοινοφ ςκοποφ (Jones et al., 2002). Αυτι θ 

ςχζςθ προχποκζτει δζςμευςθ για οριςμό αμοιβαίου ςτόχου, κοινι ςτρατθγικι, 

μοίραςμα ευκφνθσ για τθν εφαρμογι ςυνεργαςίασ, δουλειά ςε ομάδεσ, ανάπτυξθ 

δεξιοτιτων αιτιολόγθςθσ, ανακάλυψθσ και δθμιουργικισ ςκζψθσ για να μποροφν να 

αντιμετωπίηουν οι εκπαιδευόμενοι δφςκολεσ καταςτάςεισ και να διαχειρίηονται τθ ηωι 
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τουσ αποτελεςματικά (Tudge & Caruso, 1989). Θ ςυνεργαςία για επίλυςθ προβλιματοσ 

κινθτοποιεί τουσ ςυμμετζχοντεσ και είναι αποτελεςματικι όταν οι εκπαιδευόμενοι 

μοιράηονται ζναν ςκοπό και ζχουν διαφορετικζσ απόψεισ για τον τρόπο που κα τον 

εκπλθρϊςουν. Αυτι θ διαφορά των απόψεων ςτθν προςπάκεια να πετφχουν τον κοινό 

ςτόχο, οδθγεί ςτθ γνωςτικι ανάπτυξθ και κάνει τθ μάκθςθ ελκυςτικι (Mayer, 1992. 

Tudge & Caruso, 1989).  

Τα Wikis μποροφν να αποτελζςουν ζνα πολφ χριςιμο εργαλείο για τθν υποςτιριξθ τθσ 

μάκθςθσ που ςτθρίηεται ςε προβλιματα.  Εντοπίηουμε ςτοιχεία «εποικοδομιςμοφ», 

όπωσ αναφζρει και θ Cole (2009), κακϊσ οι μακθτζσ οικοδομοφν νζα γνϊςθ και τθ 

ςυςχετίηουν με τισ πρότερεσ γνϊςεισ τουσ, ζτςι γίνεται αντιλθπτό ότι οι μακθτζσ δεν 

γίνονται πακθτικοί δζκτεσ τθσ γνϊςθσ, αλλά τθν ςυνκζτουν μόνοι τουσ. Ακόμα, ζνα wiki 

δίνει τθ δυνατότθτα τθσ ςυνεργαςίασ ςε μια ομάδα, τάξθ, κακϊσ όλα τα μζλθ 

ςυμμετζχουν ςτθ διαμόρφωςθ του, ζτςι, όςον αφορά τθ μάκθςθ και τθ διδαςκαλία, 

προωκείται θ ςυνεργατικι μάκθςθ (Cole, 2009). Τα ςυνεργαηόμενα μζλθ  

αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ και με το περιβάλλον για να επιτφχουν ζναν κοινό ςκοπό.  

Τα Wikis είναι μια πλατφόρμα που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθ φάςθ τθσ αρχικισ 

αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ από τουσ εκπαιδευόμενουσ για τθν καταγραφι των 

αρχικϊν ιδεϊν και ςτθ ςυνζχεια να αποτελζςει το χϊρο ςτον οποίο κα γενικεφςουν, 

ςυμπλθρϊςουν ι και ανακεωριςουν τισ πρϊτεσ ιδζεσ τουσ. Επίςθσ μπορεί κάλλιςτα να 

είναι και ο χϊροσ μζςα από τον οποίο κα αναηθτιςουν τισ πλθροφορίεσ που 

χρειάηονται, ενϊ ταυτόχρονα με τθ χριςθ του ιςτορικοφ κα μποροφν να ανατρζξουν και 

να δουν τθν εξζλιξθ τθσ πορείασ τουσ, να καλλιεργιςουν τθν κριτικι τουσ ςκζψθ, να 

ανακεωριςουν και να μάκουν απ’ τα λάκθ τουσ. Στθ ςχολικι τάξθ, τα Wikis μποροφν να 

αποτελζςουν ζνα προςωπικό χϊρο για ανάγνωςθ και γραφι από τουσ μακθτζσ ο οποίοσ 

κα ανανεϊνεται ςυνεχϊσ, αλλά και κοινόχρθςτο χϊρο για ερωτιςεισ, απαντιςεισ και 

ανταλλαγι απόψεων (Βίγκλασ κ.ά., 2007). 

Σφμφωνα με τουσ Baird & Fisher (2005) το wiki προςφζρει ζνα περιβάλλον 

επικεντρωμζνο ςτον εκπαιδευόμενο, μζςα ςτο οποίο αυτόσ μπορεί να διαδράςει με 

τουσ άλλουσ, να ςυνεργαςτεί μαηί τουσ για τθ λφςθ προβλθμάτων με τουσ δικοφσ τουσ 

ρυκμοφσ, να προςφζρει ανατροφοδότθςθ ςτουσ άλλουσ εκπαιδευόμενουσ και να 

φτιάξει τθ δικι του βάςθ γνϊςθσ. Ζτςι, μπορεί να αποκτιςει τθ μεταγνωςτικι δεξιότθτα 

να γνωρίηει τι κζλει να μάκει με ζναν αποτελεςματικό τρόπο. Επομζνωσ, διαπιςτϊνουμε 
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ότι θ χριςθ των wikis ςτθν εκπαίδευςθ είναι μια πολλά υποςχόμενθ καινοτομία, θ 

οποία μπορεί να επιφζρει πολλζσ βελτιϊςεισ ςτθν τρόπο διδαςκαλίασ και να 

διευκολφνει αποτελεςματικά τθ μάκθςθ που βαςίηεται ςε προβλιματα. 
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Κευάλαιο 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 

 

3.1 τόχοσ τθσ ερευνθτικισ προςζγγιςθσ 
  
Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι να αναδειχκεί ο ρόλοσ των 

τεχνολογιϊν Web 2.0 ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Ρροσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ 

γίνεται εφαρμογι τθσ χριςθσ των Wikis από μακθτζσ του Γυμναςίου ςτο μάκθμα τθσ 

Ρλθροφορικισ, μζςα ςε ζνα ςυνεργατικό περιβάλλον που ςτθρίηεται ςτθ Μάκθςθ 

βαςιςμζνθ ςε Ρροβλιματα. Με τθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα επιχειρείται να αξιολογθκεί το 

μακθςιακό αποτζλεςμα των μακθτϊν που διδάχτθκαν ςφμφωνα με το μοντζλο τθσ 

Μάκθςθσ βαςιςμζνθσ ςε Ρροβλιματα με χριςθ Wikis (πειραματικι ομάδα), ςε ςχζςθ 

με αυτοφσ που διδάχτθκαν τθν ίδια ενότθτα με τθν παραδοςιακι διδαςκαλία (ομάδα 

ελζγχου). Επιπλζον, γίνεται προςπάκεια να αποτιμθκεί θ ενεργι ςυμμετοχι των 

μακθτϊν ςτθν πλατφόρμα του Wiki.  

 

3.2 Οριςμοί  
 

3.2.1 Εννοιολογικοί οριςμοί των ερευνθτικϊν μεταβλθτϊν 

 

Στθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα εξετάηονται οι ακόλουκεσ ερευνθτικζσ μεταβλθτζσ: 

Μακθςιακό Αποτζλεςμα 

Μακθςιακό αποτζλεςμα (learning outcome) καλείται θ αποτφπωςθ όλων αυτϊν που ο 

εκπαιδευόμενοσ γνωρίηει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά τθν ολοκλιρωςθ μιασ 

μακθςιακισ διαδικαςίασ (Adam & Stephen, 2004). 

Ενεργι Συμμετοχι 
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Ενεργι ςυμμετοχι (active participation) καλείται θ ενεργι ςυμπεριφορά και θ εμπλοκι 

του ατόμου ςτθ ςυνεργαςία, ςτθ διαχείριςθ, παραγωγι, διάδοςθ και επεξεργαςία τθσ 

πλθροφορίασ (Daradoumis et al, 2006). 

 

3.2.2 Λειτουργικοί οριςμοί των ερευνθτικϊν μεταβλθτϊν 

 

Μακθςιακό Αποτζλεςμα 

Είναι θ διαφορά του μζςου όρου τθσ βακμολογίασ που παρουςίαςε θ πειραματικι 

ομάδα και θ ομάδα ελζγχου. 

Ενεργι Συμμετοχι 

Είναι το πλικοσ των φορϊν που ο κάκε εκπαιδευόμενοσ τθσ πειραματικισ ομάδασ 

πραγματοποιεί κάποια ενζργεια ςτο περιβάλλον του Wiki. Ειδικότερα, γίνεται μζτρθςθ 

του πλικουσ των ειςόδων του με τον κωδικό του για να ειςάγει κείμενο, διορκϊςει, 

διαγράψει, μορφοποιιςει τθν ιςτοςελίδα του, ι πάρει μζροσ ςτθ Συηιτθςθ (Discussion). 

 

3.3 Ερευνθτικά ερωτιματα 
 

Στθν παροφςα ζρευνα πρόκειται να ερευνθκοφν τα παρακάτω ερωτιματα: 

Ερευνθτικό ερώτθμα 1 

Υπάρχει διαφορά ςτo μακθςιακό αποτζλεςμα των μακθτϊν που διδάχκθκαν με τθν 

παραδοςιακι μζκοδο (ομάδα ελζγχου), από αυτοφσ που διδάχκθκαν με τθ μάκθςθ 

βαςιςμζνθ ςε προβλιματα κάνοντασ χριςθ του Wiki (πειραματικι ομάδα); 

Ερευνθτικό ερώτθμα 2 

Θ ενςωμάτωςθ των τεχνολογιϊν Web 2.0 και ειδικά των Wikis ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία επθρεάηει τθν ενεργι ςυμμετοχι των μακθτϊν τθσ πειραματικισ ομάδασ 

ςτο περιβάλλον του Wiki; 
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3.4 χεδιαςμόσ ζρευνασ 
 

Θ επιςτθμονικι ζρευνα ταξινομείται ςε επιμζρουσ κατθγορίεσ – είδθ κατά διάφορουσ 

τρόπουσ. Οι κυριότεροι τρόποι ταξινόμθςθσ είναι, ωσ προσ τον επιδιωκόμενο 

επιςτθμονικό ςκοπό, τθ δυνατότθτα πρακτικισ αξιοποίθςθσ των ερευνθτικϊν 

αποτελεςμάτων, τα μζςα ςυλλογισ ερευνθτικϊν δεδομζνων, το είδοσ των εμπειρικϊν 

δεδομζνων που ςυλλζγονται, τθ χρθςιμοποιοφμενθ ερευνθτικι μεκόδου, τον αρικμό 

των εξεταηόμενων, το χϊρο που διεξάγεται θ ζρευνα (Ραραςκευόπουλοσ, 1993). 

Στθν παροφςα ερευνθτικι εργαςία επιλζχτθκε θ Ρειραματικι Ζρευνα, θ οποία  

ςτθρίηεται ςτον ζλεγχο παραγόντων και ςυνικωσ μελετά τισ ςχζςεισ μεταξφ των 

μεταβλθτϊν (Ραραςκευόπουλοσ, 1993). Για τθν ανάλυςθ των δεδομζνων ζγινε χριςθ 

ποςοτικϊν μεκόδων. 

 

3.5 Επιλογι ςτατιςτικϊν κριτθρίων για τισ αναλφςεισ 
 
Θ ανάλυςθ των δεδομζνων όςον αφορά τισ επιδόςεισ τθσ πειραματικισ ομάδασ και τθσ 

ομάδασ ελζγχου χρθςιμοποιικθκε ςτατιςτικόσ ζλεγχοσ ςφμφωνα με το κριτιριο t για 

ανεξάρτθτα δείγματα (Independent samples t-test) με πικανότθτα p=0,05, προκειμζνου 

να κακορίςουμε εάν υπάρχουν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των δφο μζςων 

τιμϊν των βακμολογιϊν των δφο ομάδων. 

Το t-test για ανεξάρτθτα δείγματα χρθςιμοποιείται ςτθν ζρευνα, όταν υπάρχουν δφο 

ανεξάρτθτεσ μεταξφ τουσ ομάδεσ των οποίων οριςμζνα χαρακτθριςτικά μετρικθκαν 

κάτω από διαφορετικζσ περιςτάςεισ. Αν υπάρχει διαφορά ςτουσ μζςουσ όρουσ των δφο 

ομάδων το t-test είναι εκείνο που διαπιςτϊνει αν θ διαφορά είναι ςτατιςτικά 

ςθμαντικι. Ρροχπόκεςθ για το t-test για δφο ανεξάρτθτα δείγματα είναι θ κανονικι 

κατανομι. (Ραραςκευόπουλοσ, 1990) 

Πςον αφορά ςτθν ανάλυςθ των δεδομζνων που αντλοφνται από το ιςτορικό του Wiki 

και μετράνε τθν αλλθλεπίδραςθ των εκπαιδευομζνων με τθν πλατφόρμα του Wiki αλλά 

και μεταξφ τουσ, χρθςιμοποιείται μεκοδολογία περιγραφικισ ςτατιςτικισ με 
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υπολογιςμό ςυχνοτιτων, μζςων όρων, τυπικϊν αποκλίςεων, ελαχίςτων και μζγιςτων 

τιμϊν. 

 

3.6 Σο δείγμα μελζτθσ 

 

3.6.1 υμμετζχοντεσ 

 
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν παροφςα ζρευνα είναι 2 τμιματα τθσ Γ’ Γυμναςίου από το 

Σχολείο τθσ Ελλθνογαλλικισ Σχολισ Ρειραιά «Ο Άγιοσ Ραφλοσ». Το ζνα τμιμα αποτελεί 

τθν πειραματικι ομάδα θ οποία διδάχκθκε με τθ μζκοδο επίλυςθσ προβλιματοσ με 

χριςθ των Wikis. Θ πειραματικι ομάδα αποτελείται από 32 μακθτζσ 17 κορίτςια και 15 

αγόρια. Το άλλο τμιμα αποτελεί τθν ομάδα ελζγχου και περιλαμβάνει 32 παιδιά μεταξφ 

των οποίων τα 22 είναι αγόρια και τα 10 κορίτςια. Θ ομάδα ελζγχου διδάχκθκε τθν ίδια 

ενότθτα από το μάκθμα τθσ Ρλθροφορικισ με τθν παραδοςιακι μζκοδο. 

 

3.6.2 Περιοριςμοί 

 
Οι εκπαιδευόμενοι που αποτζλεςαν τθν πειραματικι ομάδα αλλά και τθν ομάδα 

ελζγχου είναι μακθτζσ τθσ Γ’ Γυμναςίου και θ ζρευνα πραγματοποιικθκε κατά τθ 

διάρκεια του μακιματοσ τθσ Ρλθροφορικισ. Το μάκθμα αυτό ςφμφωνα με το Αναλυτικό  

Ρρόγραμμα Σπουδϊν διδάςκεται ςτθ Γ’ Γυμναςίου μία ϊρα τθν εβδομάδα. Ρρζπει να 

λθφκεί υπ’ όψιν ότι ο χρόνοσ ιταν περιοριςμζνοσ κατά τθ διάρκεια των ςυναντιςεων. 

Επιπλζον θ παρεμβολι μιασ ολόκλθρθσ εβδομάδασ μεταξφ των ςυναντιςεων αποτζλεςε 

αναςταλτικό παράγοντα κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ δεδομζνου ότι οι μακθτζσ είναι 

επιφορτιςμζνοι και με άλλα μακιματα του ςχολικοφ προγράμματοσ. 

Θ επιλογι του δείγματοσ για ευνόθτουσ λόγουσ δεν ιταν δυνατόν να γίνει με τυχαία 

δειγματολθψία και βεβαίωσ είναι ςχεδόν αδφνατον να εξαςφαλιςτεί θ ομοιότθτα ςτα 

χαρακτθριςτικά των δφο ομάδων (πειραματικι ομάδα και ομάδα ελζγχου). 

Για όλουσ τουσ παραπάνω περιοριςμοφσ αλλά και του περιοριςμζνου αρικμοφ του 

δείγματοσ τα ςυμπεράςματα που προκφπτουν από τθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα μποροφν να 
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αποτελζςουν λογικζσ εκτιμιςεισ αλλά όχι γενικεφςεισ. Σε ζνα μεγαλφτερο ςτατιςτικό 

δείγμα κα υπιρχε θ δυνατότθτα γενίκευςθσ των ευρθμάτων ςε ομοειδι ςφνολα 

(Ραραςκευόπουλοσ, 1993). 

 

3.7 Τλικό  
 

Στθν παροφςα ερευνθτικι διαδικαςία δθμιουργικθκε ζνα Wiki από τον εκπαιδευτικό 

και μζςα ς’ αυτό οι εκπαιδευόμενοι χωριςμζνοι ςε ομάδεσ δθμιοφργθςαν μια 

ιςτοςελίδα ςτθν οποία δθμοςίευςαν τισ εργαςίεσ τουσ ςχετικά με το κζμα που τουσ 

ανατζκθκε. Θ επιλογι τθσ ενότθτασ «Εφαρμογζσ τθσ Ρλθροφορικισ», ςκοπό είχε για 

τουσ εκπαιδευόμενουσ, μζςα από τα βιματα τθσ μάκθςθσ βαςιςμζνθσ ςε πρόβλθμα, να 

αντιλθφκοφν τθν πλθκϊρα των εφαρμογϊν τθσ Ρλθροφορικισ ςτο ςφγχρονο κόςμο και 

ςτθν κακθμερινι ηωι, αλλά να μποροφν να διακρίνουν και ςε ποιεσ περιπτϊςεισ οι 

εφαρμογζσ αυτζσ είναι χριςιμεσ και πότε ηθμιογόνεσ για τον άνκρωπο. Πλα τα 

παραπάνω υλοποιικθκαν μζςα ςε ζνα ςυνεργατικό πλαίςιο που παρζχει το περιβάλλον 

του Wiki με το οποίο οι εκπαιδευόμενοι είχαν τθν ευκαιρία να εξοικειωκοφν.  

 

 
Εικόνα 14: Ενδεικτικι ιςτοςελίδα από εργαςία ομάδασ εκπαιδευομζνων 
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Ρροκειμζνου να γίνει θ παρουςίαςθ των τεχνολογιϊν Web 2.0 ςτουσ μακθτζσ ςτθν 

πρϊτθ φάςθ χρθςιμοποιικθκαν διαφάνειεσ, με κατατοπιςτικζσ εικόνεσ και βίντεο. Το 

αρχείο τθσ παρουςίαςθσ μεταμορφϊκθκε και βρίςκεται ςτθν ιςτοςελίδα του Wiki για να 

είναι ςτθ διάκεςθ των εκπαιδευομζνων.  

 Το Διαδίκτυο από “Read Only Web”
όπωσ χαρακτηριζόταν ωσ τώρα:

με τισ τεχνολογίεσ

Web 2.0

 έχει μετατραπεί ςε “Read and Write 
Web”

 
Εικόνα 15: Ενδεικτικι διαφάνεια από τθν παρουςίαςθ του εκπαιδευτικοφ για τισ 
Σεχνολογίεσ web 2.0 
 

Βοηθηηικό ςλικό επίζηρ διαηέθηκε ζε μοπθή ζςνδέζμυν για ηην ςποζηήπιξη ηυν 

επγαζιών ζε ξεσυπιζηή ιζηοζελίδα ηος Wiki όπυρ θαίνεηαι ζηην παπακάηυ εικόνα. 
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Εικόνα 16: Η αρχικι ςελίδα του Wiki 

 

3.7.1 Ερευνθτικά εργαλεία/Περιβάλλοντα 
 

Το περιβάλλον του Wiki που επιλζχκθκε ςτθν πειραματικι διαδικαςία είναι το 

Wikispaces. Δθμιουργικθκε από τθν Tangient LLC και χρθςιμοποιείται ςιμερα από 

πολλοφσ εκπαιδευτικοφσ φορείσ όπωσ, το Columbia University, το Georgetown 

University, το Birmingham Public School κ.ά.  

Οι λόγοι για τουσ οπίουσ επιλζχκθκε το ςυγκεκριμζνο περιβάλλον είναι γιατί παρζχουν 

μια λφςθ για εφκολθ και γριγορθ υλοποίθςθ ενόσ Wiki. Για όλα τα Wikis που 

δθμιουργοφνται ςτα Wikispaces προςφζρεται:  

  Εφκολθ ςυγγραφι και μορφοποίθςθ ςελίδων  

  Απεριόριςτοσ αρικμόσ μελϊν 

  Απεριόριςτοσ αρικμόσ ςελίδων 

  2+ GB αποκθκευτικόσ χϊροσ  

  Ενςωματωμζνουσ χϊρουσ ςυηιτθςθσ (τφπου forum) 
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  Άμεςθ υποςτιριξθ 

  Χριςθ ιςτορικοφ 

Το ςθμαντικότερο όμωσ είναι ότι όλα τα Wikis που προορίηονται για εκπαιδευτικι 

χριςθ, αναβακμίηονται αυτόματα ςτθν Plus ζκδοςθ και διατίκενται δωρεάν, χωρίσ 

διαφθμίςεισ και με εργαλείο για τθν μαηικι παραγωγι λογαριαςμϊν για τουσ μακθτζσ.  

Επιπλζον το περιβάλλον του Wikispaces μπορεί να υποςτθρίξει τισ ςυνεργατικζσ 

δραςτθριότθτεσ τθσ μάκθςθσ βαςιςμζνθσ ςε προβλιματα. 

Συγκεκριμζνα: 

  Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθ φάςθ τθσ αρχικισ αντιμετϊπιςθσ του 

προβλιματοσ από τουσ εκπαιδευόμενουσ για τθν καταγραφι των αρχικϊν ιδεϊν. 

  Μπορεί να αποτελζςει το χϊρο ςτον οποίο κα γενικεφςουν, ςυμπλθρϊςουν ι 

και ανακεωριςουν τισ πρϊτεσ ιδζεσ τουσ.  

  Με τθ χριςθ του ιςτορικοφ κα μποροφν να ανατρζξουν και να δουν τθν εξζλιξθ 

τθσ πορείασ τουσ, να καλλιεργιςουν τθν κριτικι τουσ ςκζψθ, να ανακεωριςουν 

και να μάκουν απ’ τα λάκθ τουσ.  

  Μπορεί να είναι ζνασ κοινόχρθςτοσ χϊροσ για ερωτιςεισ, απαντιςεισ και 

ανταλλαγι απόψεων (Βίγκλασ κ.ά., 2007). 

  Θ δυνατότθτα να δθμιουργιςουν ομαδικά ζνα ζργο που δθμοςιεφεται ςτο 

διαδίκτυο, ενιςχφει τθν αναλυτικι τουσ ςκζψθ, ϊςτε να εκφράηονται με 

ακρίβεια, ςαφινεια και πλθρότθτα  

 Το Λςτορικό (History) ςτο οποίο καταγράφονται όλεσ οι ενζργειεσ που 

πραγματοποιοφνται, επιτρζπει ςτον εκπαιδευτικό αλλά και ςτουσ ίδιουσ τουσ 

εκπαιδευόμενουσ να παρακολουκοφν τθν πορεία τουσ 

 Ραρζχει τθ δυνατότθτα να επικοινωνοφν αςφγχρονα μεταξφ τουσ μζςω του 

εργαλείου Discussion. 
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 Εικόνα 17: Ενδεικτικό ςτιγμιότυπο από Discussion του Wiki 

Τζλοσ, κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ χρθςιμοποιικθκε το εργαςτιριο υπολογιςτϊν του 

ςχολείου και ζνασ προβολζασ. Επιπλζον απαραίτθτα περιβάλλοντα για τθ διεξαγωγι τθσ 

ζρευνασ ιταν ζνασ φυλλομετρθτισ για τθν αναηιτθςθ των πλθροφοριϊν.  

 

3.8 Μζςα ςυλλογισ δεδομζνων 
 

Στθν παροφςα ζρευνα τα μζςα που χρθςιμοποιικθκαν για τθ ςυλλογι των δεδομζνων 

περιγράφονται παρακάτω ξεχωριςτά για κάκε ερευνθτικό ερϊτθμα. Συγκεκριμζνα:  

Ερευνθτικό ερώτθμα 1 

Υπάρχει διαφορά ςτo μακθςιακό αποτζλεςμα των μακθτών που διδάχκθκαν με 

τθν παραδοςιακι μζκοδο (ομάδα ελζγχου), από αυτοφσ που διδάχκθκαν με τθ 

μάκθςθ βαςιςμζνθ ςε προβλιματα κάνοντασ χριςθ του Wiki (πειραματικι 

ομάδα); 

Θ αξιολόγθςθ ςτθ μάκθςθ  βαςιςμζνθ ςε πρόβλθμα ςφμφωνα με τθ βιβλιογραφία όπωσ 

αναλφκθκε ςτο δεφτερο κεφάλαιο πρζπει να εναρμονίηεται με τουσ ςτόχουσ που κζτει ο 

εκπαιδευτικόσ. Μπορεί να επικεντρωκεί ςτθ λφςθ του προβλιματοσ ι και ςτθ 
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διαδικαςία που χρθςιμοποιικθκε για τθ δθμιουργία ενόσ τελικοφ προϊόντοσ που 

αποτελεί και τθ λφςθ του προβλιματοσ (Allen et al, 2001). Επιπλζον, θ χριςθ τθσ 

αξιολόγθςθσ ομοτίμων επιτρζπει ςτα μζλθ τθσ ομάδασ να αναγνωρίςουν τισ 

προςπάκειεσ και τθ ςυμβολι των άλλων μελϊν τθσ ομάδασ κατά τθ διάρκεια τθσ 

επίλυςθσ του προβλιματοσ (Nelson, 2007). O εκπαιδευτικόσ αποφαςίηει ποια κα είναι 

τα κριτιρια ςφμφωνα με τα οποία κάκε εκπαιδευόμενοσ κα βακμολογιςει τθν 

προςπάκεια των υπόλοιπων μελϊν τθσ ομάδασ του ςε μια κλίμακα από το ζνα μζχρι με 

το πζντε. Στθ ςυνζχεια ο εκπαιδευτικόσ καταρτίηει ζνα μζςο όρο που ςυγκεντρϊνει κάκε 

εκπαιδευόμενοσ από τα άλλα μζλθ τθσ ομάδασ του ο οποίοσ ςυνυπολογίηεται ςτθ 

βακμολογία του.( Allen et al, 2001) 

Με βάςθ τα παραπάνω για τθν αξιολόγθςθ του μακθςιακοφ αποτελζςματοσ τθσ 

πειραματικισ ομάδασ, ςχεδιάςτθκε θ ακόλουκθ μζκοδοσ που περιλαμβάνει τθν 

αξιολόγθςθ ομοτίμων (ενδοαξιολόγθςθ) και τθν αξιολόγθςθ από τον κακθγθτι 

(ετεροαξιολόγθςθ). Οι μακθτζσ εργάςτθκαν ςε ομάδεσ των τεςςάρων και κάκε ομάδα 

ανζλαβε ζνα κζμα ςχετικό με τθ διδακτζα ενότθτα.  

Ωσ αξιολόγθςθ ομοτίμων αναφζρεται θ αξιολόγθςθ τθσ ςυνειςφοράσ κάκε μζλουσ από 

τα υπόλοιπα τρία μζλθ τθσ ομάδασ. Με άλλα λόγια, οι μακθτζσ εμπλζκονται ςε μια από 

τισ διαδικαςίεσ που ςτθν παραδοςιακι διδαςκαλία διενεργοφνται αποκλειςτικά από τον 

εκπαιδευτικό, ενιςχφοντασ τθ μετατόπιςθ του κζντρου βάρουσ τθσ διδαςκαλίασ από τον 

εκπαιδευτικό προσ τουσ μακθτζσ (Lai & Lan, 2006). Κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ βακμολογεί 

το άλλο με βάςθ μια πεντάβακμθ κλίμακα Likert-scale (όπου «5=Συμφωνϊ Απόλυτα, ..., 

1=Διαφωνϊ Απόλυτα»). Οι παράμετροι αξιολόγθςθσ αφοροφν ςε: α) Συμμετοχικότθτα 

(δθλ. «ςυμμετζχει ενεργά ςτθν εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ»), β) Αλλθλεπίδραςθ (δθλ. 

«επιδρά με τθ ςυμμετοχι του ςτθν πορεία τθσ εργαςίασ μου»), γ) Συνζπεια (δθλ. «είναι 

ςυνεπισ ςτο ρόλο που του ζχει ανατεκεί»), δ) Συνοχι (δθλ. «ςυμβάλει ςτθ διατιρθςθ 

του ομαδικοφ και ειρθνικοφ κλίματοσ ςτθν ομάδα»), ε) Ενδιαφζρον (δθλ. «δείχνει 

ζντονα το ενδιαφζρον του για τθν ολοκλθρωμζνθ κάλυψθ του κζματοσ) (Σιαςιάκοσ, 

Ράντα, Καϊμακάκθσ, 2008). Κάκε μζλοσ μπορεί να ςυγκεντρϊςει το μζγιςτο 10 βακμοφσ 

από κάκε άλλο μζλοσ και ςυνολικά 30 βακμοφσ από τα άλλα μζλθ τθσ ομάδασ του. Θ 

ρουμπρίκα που ςυμπλθρϊκθκε από τουσ μακθτζσ για τθν αξιολόγθςθ των ομοτίμων 

τουσ ςτθρίχκθκε ςτθ μελζτθ τθσ Elizondo-Montemayor (2004) και προςαρμόςτθκε 



85 

 

κατάλλθλα ςτθν παροφςα ζρευνα. Θ ρουμπρίκα για τθν αξιολόγθςθ ομοτίμων βρίςκεται 

ςτο Ραράρτθμα Α. 

Θ ετεροαξιολόγθςθ αναφζρεται:  

1) ςτθν εκτίμθςθ του αποτελζςματοσ του τελικοφ ομαδικοφ παραδοτζου (ομαδικό Wiki) 

από τον κακθγθτι μζςω μίασ ρουμπρίκασ (ουμπρίκα αξιολόγθςθσ Wiki-R1) με τθν 

οποία ςυνυπολογίηονται οι ςτόχοι τθσ εργαςίασ (ετάλθσ, 2007). Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

εδϊ αποτελοφν: α) Θ ςυνάφεια των πλθροφοριϊν με το υπό εξζταςθ κζμα, β) Ο βακμόσ 

κάλυψθσ του κζματοσ, γ) Θ μορφοποίθςθ-Γενικι Εικόνα, δ) Γραφικά, εικόνεσ, βίντεο που 

ζχουν χρθςιμοποιθκεί, ε) Θ επαρκισ τεκμθρίωςθ των επιλογϊν, ςτ) Θ αξιοποίθςθ και θ 

οργάνωςθ του χρόνου ςτθ ςχολικι τάξθ και η) Θ ζκφραςθ, όςον αφορά ςτθ γλϊςςα και 

ςτθ γραμματικι και θ) Θ αναηιτθςθ και ςυλλογι των πλθροφοριϊν. Κάκε μακθτισ εδϊ 

ςυγκεντρϊνει μζχρι 40 βακμοφσ. 

2) Στθν εκτίμθςθ τθσ ςυμμετοχισ του κακενόσ ατομικά ςτθ δθμιουργία του Wiki μζςω 

μίασ ρουμπρίκασ (ουμπρίκα αξιολόγθςθσ ςυμμετοχισ ςτθ δθμιουργία του Wiki-R2) 

που ςυμπλθρϊνεται από τον κακθγθτι (ετάλθσ, 2007). Κριτιρια αξιολόγθςθσ εδϊ 

αποτελοφν: α) Θ Ραρουςία, β) Ο καταμεριςμόσ τθσ εργαςίασ, γ) Θ ςυνειςφορά 

Ρλθροφοριϊν και ιδεϊν, δ) Θ επιχειρθματολογία και ε) Ο αρικμόσ των ενεργειϊν μζςα 

ςτο Wiki. Κάκε μακθτισ εδϊ ςυγκεντρϊνει μζχρι 30 βακμοφσ. 

Το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ ομοτίμων αντιςτοιχεί ςτο 30% τθσ τελικισ 

βακμολογίασ, ενϊ αυτό τθσ ετεροαξιολόγθςθσ ςτο 70% τθσ τελικισ βακμολογίασ. 

Οι δφο ρουμπρίκεσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν αξιολόγθςθ R1 και R2 βρίςκονται ςτο 

Ραράρτθμα B. 

Θ ρουμπρίκα ωσ μζςο αξιολόγθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν αγγλικι βιβλιογραφία με τον όρο 

«rubric», ενϊ ςυχνά, αποδίδεται ςτα ελλθνικά ωσ «κλίμακα διαβακμιςμζνων 

κριτθρίων» (Κουλουμπαρίτςθ και Ματςαγγοφρασ 2004) ι ωσ «φφλλα περιγραφικισ 

αξιολόγθςθσ» (Κοντογιάννθσ 2003). Αποτελεί ζνα εργαλείο βακμολογίασ επίδοςθσ, το 

οποίο περιζχει τα κριτιρια εξζταςθσ μιασ εργαςίασ, κακϊσ επίςθσ διατυπϊνονται ςε 

αυτιν διαβακμίςεισ ποιότθτασ για κάκε κριτιριο από τθν εξαιρετικι επίδοςθ ςτθ 

χαμθλι (Goodrich 1997). 

Ριο ςυγκεκριμζνα, οι ρουμπρίκεσ ανικουν ςτο είδοσ τθσ περιγραφικισ αξιολόγθςθσ, οι 

οποίεσ επιτρζπουν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να αξιολογιςουν μια παραγόμενθ εργαςία, 

δραςτθριότθτα ι μια επίδοςθ (performance) ςφμφωνα με διάφορα επίπεδα ποιότθτασ. 
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Αποτελοφνται από τα κριτιρια αξιολόγθςθσ (criteria or dimensions), τα επίπεδα 

επίδοςθσ (standards) με τθν αντίςτοιχθ κλίμακα βακμολογίασ (numeric scale) και τισ 

περιγραφζσ των επιπζδων επίδοςθσ (description of criteria) (Αλεβυηάκθ, Ρετροποφλου, 

ετάλθσ, 2008). Σε προχωρθμζνο ςτάδιο οι ρουμπρίκεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 

και από τουσ ίδιουσ τουσ εκπαιδευόμενουσ, εφόςον εξαςκθκοφν ςτθ χριςθ τουσ, ωσ 

μζςο αυτό-αξιολόγθςθσ και ετερο-αξιολόγθςθσ (Καρτςιϊτθσ et al. 2007). 

Μια ρουμπρίκα ζχει ςυνικωσ τθ μορφι ενόσ πίνακα ςτον οποίο αποτυπϊνονται τα 

μακθςιακά κριτιρια ενόσ ςυγκεκριμζνου μακιματοσ, μιασ ανατεκείςασ εργαςίασ ι μιασ 

μακθςιακισ διαδικαςίασ. Ρεριζχει ςυγκεκριμζνα μακθςιακά κριτιρια ςτον κάκετο 

άξονα και διαβακμίςεισ τθσ μακθςιακισ ποιότθτασ, όχι ποςότθτασ, ςτον οριηόντιο 

άξονα.    

 

 

 

 

 
Εικόνα Εικόνα 18: Ενδεικτικι Δομι Ρουμπρίκασ  

           (πθγι: Αλεβυηάκθ, Πετροποφλου, Ρετάλθσ, 2008) 
 

Τα αποτελζςματα τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν που διδάχτθκαν με χριςθ των Wikis 

ςυγκρίνονται με αυτά των μακθτϊν που διδάχτθκαν τθν ίδια ενότθτα με τθν 

παραδοςιακι μζκοδο. 

Ερευνθτικό ερώτθμα 2 

Η ενςωμάτωςθ των τεχνολογιών Web 2.0 και ειδικά των Wikis ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία επθρεάηει τθν ενεργι ςυμμετοχι των μακθτών τθσ πειραματικισ 

ομάδασ ςτο περιβάλλον του Wiki; 

Καταγράφθκε θ αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν με τθν πλατφόρμα του Wiki αλλά και θ 

αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ. Τα δεδομζνα που ςχεδιάςτθκε να καταγραφοφν 

αντλικθκαν από το ιςτορικό του Wiki (log files), όςον αφορά ςτθ ςυχνότθτα με τθν 
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οποία ο κάκε μακθτισ ειςάγεται και επεξεργάηεται τθν ιςτοςελίδα τθσ ομάδασ του. 

Επίςθσ καταγράφεται θ ςυχνότθτα τθσ ενεργισ ςυμμετοχισ του ςτο χϊρο του Discussion 

του Wiki, χϊροσ μζςα ςτον οποίο οι εκπαιδευόμενοι μποροφν ελεφκερα να 

επικοινωνιςουν, να ανταλλάξουν απόψεισ και να αλλθλεπιδράςουν μεταξφ τουσ. 

3.9 Περιγραφι Διαδικαςίασ Ζρευνασ 

Ανάπτυξθ ενόσ θλεκτρονικοφ μακιματοσ βαςιςμζνο ςε PBL με 
χριςθ των Wikis 
 

3.9.1 Εκπαιδευτικό ενάριο 

 
Σίτλοσ εναρίου: Οι Εφαρμογζσ τθσ Ρλθροφορικισ 
 

Το εκπαιδευτικό ςενάριο που κα απαςχολιςει τθν παροφςα εργαςία αφορά τθ μελζτθ 

των “Εφαρμογϊν τθσ Ρλθροφορικισ”, ενότθτα που διδάςκεται ςτα πλαίςια του 

μακιματοσ τθσ Ρλθροφορικισ ςτθν Γ’ τάξθ του Γυμναςίου αλλά και του μακιματοσ 

Επιλογισ τθσ Α’ Λυκείου Εφαρμογζσ  Υπολογιςτϊν ςφμφωνα με το Αναλυτικό 

Ρρόγραμμα Σπουδϊν (Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο, 2007).  

Σφμφωνα με το Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν (ΑΡΣ) υποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ για 

τθν Ρλθροφορικι και το Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (ΕΡΡΣ) για το 

Γυμνάςιο και το Λφκειο οι ςτόχοι τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενότθτασ είναι: 

Οι μακθτζσ: 

• να διακρίνουν τισ βαςικζσ εφαρμογζσ τθσ Ρλθροφορικισ ςτο ςφγχρονο κόςμο 

αλλά και ςτθν κακθμερινι ηωι 

• να αποκτιςουν κριτικι ςτάςθ απζναντι ςτθ χριςθ των Τ.Ρ.Ε. 

• να μάκουν ποιεσ είναι οι τελευταίεσ εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ ςε πολλοφσ τομείσ 

επιςτθμονικοφσ και κοινωνικοφσ 

• να εκτιμοφν μελλοντικζσ επιπτϊςεισ τθσ χριςθσ των υπολογιςτϊν που αφοροφν 

τον εαυτό τουσ και τθν κοινωνία  
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3.9.2 Περιγραφι 

 

Σκοπόσ του εκπαιδευτικοφ είναι οι μακθτζσ να αντιλθφκοφν τθν πλθκϊρα των 

εφαρμογϊν τθσ Ρλθροφορικισ ςτο ςφγχρονο κόςμο και ςτθν κακθμερινι ηωι αλλά και 

να καλλιεργιςουν κριτικι ςκζψθ ϊςτε να μποροφν να αποφαίνονται ςε ποιζσ 

περιπτϊςεισ θ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν οδθγεί ςε ποιοτικι βελτίωςθ και ςε ποιεσ 

όχι. Ταυτόχρονα ςκοπόσ είναι οι μακθτζσ να εξοικειωκοφν με τισ τεχνολογίεσ του Web 

2.0 και με κζμα τισ εφαρμογζσ τισ Ρλθροφορικισ να δθμιουργιςουν το δικό τουσ Wiki. 

Γίνεται δθλαδι μια προςπάκεια να ενςωματωκεί θ δθμιουργία και θ χριςθ του Wiki 

ςτισ γνωςτικζσ ανάγκεσ του μακιματοσ. Αναμζνεται αυτι θ προςπάκεια να 

ενεργοποιιςει το ενδιαφζρον των μακθτϊν, εφ’ όςον οι απόψεισ τουσ και τα 

ςυμπεράςματά τουσ πάνω ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα κα δθμοςιευκοφν ςτο διαδίκτυο 

μζςω του Wiki που κα δθμιουργιςουν.  

 

 

3.9.3 Εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ 

 
Για τθν πραγματοποίθςθ του ςεναρίου αρχικά κα χρθςιμοποιθκεί το μοντζλο τθσ 

άμεςθσ διδαςκαλίασ (Direct Instruction) για να γίνει θ παρουςίαςθ των τεχνολογιϊν 

Web 2.0, θ πρακτικι εξάςκθςθ και εξοικείωςθ με το Wiki. Στθ ςυνζχεια για το κφριο 

μζροσ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου χρθςιμοποιείται το μοντζλο τθσ μάκθςθσ 

βαςιςμζνθσ ςε προβλιματα (Problem Based Learning).  

 

Μοντζλο Άμεςθσ Διδαςκαλίασ (Direct Instruction) 

Τα βαςικά ςτοιχεία αυτοφ του μοντζλου κακϊσ και οι φάςεισ που ακολουκοφνται 

ςφμφωνα με τουσ Joyce, Weil, Calhoun (2000), είναι: 

Βαςικά ςτοιχεία: 

 Θ αμεςότθτα ςτθ διατφπωςθ των ςτόχων 

 Οι ξεκάκαρα ςυςχετιςμζνεσ με τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ δραςτθριότθτεσ 

 Θ ςυνεχισ και προςεκτικι παρακολοφκθςθ τθσ προόδου των εκπαιδευόμενων 

 Θ άμεςθ ανατροφοδότθςθ για τα επιτεφγματά τουσ 
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Δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ: 

 Στθν επίτευξθ κυριαρχίασ ςτο περιεχόμενο 

 Στθν απόκτθςθ δεξιοτιτων 

 Στθν κινθτοποίθςθ των εκπαιδευομζνων 

 Στθ δθμιουργία ςυνκθκϊν για μάκθςθ ςτο ρυκμό κάκε εκπαιδευόμενου 

Ειδικότερα, ςτο παρόν ςενάριο οι φάςεισ βαςίηονται ςτα παρακάτω βιματα του 

μοντζλου  άμεςθσ διδαςκαλίασ: 

Φάςθ 1θ: Προςανατολιςμόσ 

Εξιγθςθ του ςκοποφ, των διαδικαςιϊν και του περιεχομζνου των μακθςιακϊν 

εμπειριϊν που ακολουκοφν. 

Φάςθ 2θ: Παρουςίαςθ του νζου κζματοσ 

Ραρουςίαςθ του περιεχομζνου με μικρά βιματα, χριςθ παραδειγμάτων 

Φάςθ 3θ: Δομθμζνθ πρακτικι-εξάςκθςθ 

Επίλυςθ του προβλιματοσ βιμα-βιμα με τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ 

Φάςθ 4θ: Κακοδθγοφμενθ πρακτικι εξάςκθςθ 

Κάκε εκπαιδευόμενοσ κάνει μόνοσ του πρακτικι-εξάςκθςθ ενϊ ο εκπαιδευτικόσ 

παρακολουκεί και ανατροφοδοτεί τθ διαδικαςία. 

Φάςθ 5θ: Ανεξάρτθτθ πρακτικι-εξάςκθςθ 

Ρρακτικι εξάςκθςθ χωρίσ υποςτιριξθ από το περιβάλλον, εργαςία ςτο ςπίτι. 

 

Μάκθςθ Βαςιςμζνθ ςε Προβλιματα (Problem based Learning) 
 
Τα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ μάκθςθσ βαςιςμζνθσ ςε προβλιματα (Problem-based 

Learning) είναι (Savin-Baden, 2006, Eggen- Kauchak, 1996): 

 Τίκεται ζνα ςφνκετο πρόβλθμα από τον πραγματικό κόςμο που ςυνικωσ δεν 

ζχει μία ςωςτι απάντθςθ είναι το επίκεντρο τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ και τθσ 

διερεφνθςθσ των μακθτϊν 

 Οι μακθτζσ εργάηονται ςε ομάδεσ για να αντιμετωπίςουν  το πρόβλθμα 

παίρνοντασ πρωτοβουλίεσ και διεξάγοντασ ζρευνα 

 Οι μακθτζσ αυτοκατευκυνόμενοι κερδίηουν τθ γνϊςθ, ζχουν τθν ευκφνθ τθσ 

μακθςιακισ διαδικαςίασ αφοφ το πιο ςθμαντικό είναι να «μάκουν κάνοντασ» 

(learning- by-doing) 
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 Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ είναι κακοδθγθτικόσ, δρα διευκολυντικά ςυνικωσ 

κάνοντασ κατατοπιςτικζσ ερωτιςεισ 

Θ μάκθςθ βαςιςμζνθ ςε προβλιματα είναι μια προςζγγιςθ που προκαλεί τουσ 

εκπαιδευόμενουσ να μάκουν μζςω τθσ εμπλοκισ τουσ ςε ζνα πρόβλθμα με πραγματικζσ 

διαςτάςεισ. Θ κριτικι ζρευνα και αναηιτθςθ πλθροφοριϊν είναι το πρϊτο πρόβλθμα 

που ςυναντοφν οι εκπαιδευόμενοι. Οι εκπαιδευόμενοι εργάηονται ςε προβλιματα 

ανάλογα των δυνατοτιτων τουσ. Τα προβλιματα είναι δομθμζνα με τζτοιο τρόπο ϊςτε 

οι εκπαιδευόμενοι να πρζπει να προςδιορίςουν τι πρζπει να γνωρίηουν προκειμζνου να 

λυκεί το πρόβλθμα και ςυμμετζχουν κυρίωσ ςε ομάδεσ ϊςτε να υπάρξει διαμοιραςμόσ 

τθσ γνϊςθσ. 

Θ μάκθςθ βαςιςμζνθ ςε προβλιματα προςπακεί να διαφοροποιθκεί από τα 

παραδοςιακά μοντζλα μάκθςθσ εςτιάηοντασ όχι τόςο ςτθν διδαςκαλία αλλά ςτθ 

μάκθςθ. Υπάρχουν διάφορεσ πτυχζσ που κακορίηουν τθν προςζγγιςθ του εν λόγω 

μοντζλου: 

 Θ μάκθςθ πραγματοποιείται μζςω ηθτθμάτων και προβλθμάτων που βρίςκονται 

ςε αντιςτοιχία με τισ πραγματικζσ ανθςυχίεσ των εκπαιδευόμενων. 

 Οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτζσ από κοινοφ μοιράηονται τθ γνϊςθ και 

ςχεδιάηουν τθ διαδικαςία. 

  

Φάςεισ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου 

Στο παρόν εκπαιδευτικό ςενάριο αρχικά ο εκπαιδευτικόσ χρθςιμοποιεί το μοντζλο τθσ 

άμεςθσ διδαςκαλίασ προκειμζνου να κάνει μία παρουςίαςθ του Web 2.0 και ςτθ 

ςυνζχεια να προχωριςει ςτθν εκμάκθςθ και εξοικείωςθ τουσ με τα Wikis. Ζπειτα, 

χρθςιμοποιϊντασ τα βιματα τθσ μάκθςθσ βαςιςμζνθσ ςε προβλιματα κατάλλθλα 

προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου, προχωράει ςτθ διδαςκαλία 

του γνωςτικοφ αντικειμζνου. Ζτςι θ περιγραφι των φάςεων που ακολουκοφνται 

δίνονται παρακάτω: 

Φάςθ 1: Παρουςίαςθ – Πρακτικι Εξάςκθςθ 
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 Εξιγθςθ του ςκοποφ, των διαδικαςιϊν και του περιεχομζνου των μακθςιακϊν 

εμπειριϊν που ακολουκοφν. 

 Ραρουςίαςθ των τεχνολογιϊν Web 2.0 με video, εικόνεσ και παραδείγματα. 

Αναφορά ςτθν αλλαγι τθσ φιλοςοφίασ που ζχει πραγματοποιθκεί ςτο διαδίκτυο 

με τθ χριςθ τουσ. 

 Αναλυτικι περιγραφι ενόσ Wiki και εκμάκθςθ τθσ χριςθσ του βιμα-βιμα. 

Φάςθ 2: Κακοριςμόσ του προβλιματοσ 

 Ρροςδιορίηεται με ςαφινεια το πρόβλθμα: Ροιεσ είναι οι εφαρμογζσ τθσ 

Ρλθροφορικισ ςτο ςφγχρονο κόςμο, ςτθν κακθμερινι ηωι, ςτισ επιςτιμεσ. 

 Ακολουκεί ςχετικι ςυηιτθςθ όπου αναφζρονται από τουσ μακθτζσ οι Εφαρμογζσ 

τθσ Ρλθροφορικισ ςε διάφορουσ τομείσ και ενεργοποιείται θ υπάρχουςα γνϊςθ 

ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα. 

 Χωριςμόσ ςε ομάδεσ. 

 Ανάκεςθ εργαςιϊν. Συηιτθςθ του εκπαιδευτικοφ με τισ ομάδεσ όπου 

αποφαςίηεται ςε ποιο ςυγκεκριμζνο τομζα κα αναλυκεί θ επίδραςθ τθσ 

Ρλθροφορικισ. Κάκε ομάδα αναλαμβάνει να αναλφςει ζνα ςυγκεκριμζνο τομζα 

όπωσ Ραιδεία, Υγεία, Εξομοιωτζσ, Εξερεφνθςθ του Διαςτιματοσ, Ψυχαγωγία, κ.ά. 

Κα εξετάςει τθν κατάςταςθ και τισ ςυνκικεσ που επικρατοφςαν ς’ αυτόν τον 

τομζα πριν τθν εμφάνιςθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. Στθ ςυνζχεια κα 

μελετιςουν τθν υπάρχουςα κατάςταςθ με χριςθ υπολογιςτϊν και κα βρουν 

ποια είναι τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα αυτισ τθσ νζασ κατάςταςθσ. 

Εν ολίγοισ κα μελετιςουν τθν εξζλιξθ ενόσ τομζα και τθν επίδραςθ τθσ χριςθσ 

των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ςε αυτόν. 

Φάςθ 3: Ανάλυςθ Προβλιματοσ-Καταιγιςμόσ ιδεϊν 

 Ενδοομαδικι ςυηιτθςθ  όπου οι μακθτζσ κατακζτουν αυτά που ιδθ γνωρίηουν 

ςχετικά με τθ χριςθ τθσ Ρλθροφορικισ ςτον τομζα που ζχουν αναλάβει. 

 Αναλφουν το πρόβλθμα και αποφαςίηουν τι πλθροφορίεσ χρειάηονται για τθ 

λφςθ του. 
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 Δθμιουργία αρχικοφ Wiki από τουσ μακθτζσ όπου καταγράφουν ποια ιταν θ 

κατάςταςθ ςτον τομζα αυτόν πριν από τθ χριςθ των Θ/Υ και πωσ κρίνουν αυτιν 

τθν πρότερθ κατάςταςθ. 

Φάςθ 4: Αναηιτθςθ Πλθροφοριϊν  

Αναηιτθςθ Ρλθροφοριϊν 

o Επιλογι των προτεινόμενων πθγϊν 

o Ελεφκερθ αναηιτθςθ με δικά τουσ κριτιρια 

o Επιλογι των κατάλλθλων πλθροφοριϊν και πθγϊν 

Φάςθ 5: Οργάνωςθ-φνκεςθ Πλθροφοριϊν 

 Επεξεργαςία Ρλθροφοριϊν 

o Οργάνωςθ των πλθροφοριϊν 

o Αξιολόγθςθ των πλθροφοριϊν  

o Τελικι επιλογι-απόφαςθ 

 Συμπλιρωςθ του τελικοφ Wiki όπου καταγράφουν τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ που 

ζχουν γίνει ςτον υπό μελζτθ τομζα, αλλαγζσ που ζχουν ςθμειωκεί κακϊσ και 

πλεονεκτιματα/μειονεκτιματα λόγω αυτϊν των αλλαγϊν. 

Φάςθ 6: Αξιολόγθςθ-Αναςτοχαςμόσ 

 Κάκε ομάδα παρουςιάηει το δικό τθσ Wiki. 

 Κάκε μακθτισ αναφζρεται ςτθ μακθςιακι διαδικαςία που ακολοφκθςε και τισ 

εμπειρίεσ που αποκόμιςε από αυτιν. 

 Αξιολόγθςθ Ενδοομαδικι και αξιολόγθςθ από τον εκπαιδευτικό. 

 

 

Μία διαγραμματικι αναπαράςταςθ των φάςεων του διδακτικοφ ςεναρίου δίνεται 

παρακάτω: 
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χιμα 3: Διαγραμματικι Αναπαράςταςθ Εκπαιδευτικοφ εναρίου 
 
 

  

Συηιτθςθ Διαδίκτυο 

Google Wiki 

Επίλσζη 

Προβλήμαηος 

Η σπήζη ηυν ΣΠΔ ζηον 

ζύγσπονο κόζμο 

 

Παποςζίαζη ηυν 

ηεσνολογιών Web 2.0-

Ππακηική εξάζκηζη-σπήζη 

Wiki 

Παροσζίαζη Ομαδικού Wiki 
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3.10 Χαρακτθριςτικά και ανάγκεσ των εκπαιδευομζνων 
 

3.10.1 Χαρακτθριςτικά 

 
Το εκπαιδευτικό ςενάριο που περιγράφθκε είναι μακθτοκεντρικό και γι’ αυτό χρειάηεται 

να καταγράψουμε τα χαρακτθριςτικά και τισ ανάγκεσ των εκπαιδευόμενων: 

Γνωςτικά Χαρακτηριςτικά 

Οι εκπαιδευόμενοι: 

 Ζχουν προθγοφμενεσ γνϊςεισ για τισ βαςικζσ εφαρμογζσ τθσ Ρλθροφορικισ από 

τθν κακθμερινι τουσ ηωι αλλά και από άλλα μακιματα που διδάςκονται 

 Ζχουν εμπειρία και μεγάλθ εξοικείωςθ ςτθ χριςθ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι 

και των βαςικϊν εφαρμογϊν του 

 Ρλοθγοφνται με άνεςθ ςτο διαδίκτυο 

Ψυχοκοινωνικά Χαρακτηριςτικά 

Στθν πλειοψθφία τουσ οι μακθτζσ ζχουν μεγάλο ενδιαφζρον για κζματα Ρλθροφορικισ, 

δεδομζνου ότι όλοι χρθςιμοποιοφν υπολογιςτι ςτο ςπίτι όχι μόνο για τισ ανάγκεσ του 

ςχολείου αλλά και για να επικοινωνοφν μεταξφ τουσ. Θ παροφςα ενότθτα κα τουσ 

βοθκιςει να ανακαλφψουν τθ χριςθ του, ςτον επαγγελματικό τομζα που ςκζφτονται ι 

ζχουν αποφαςίςει να ακολουκιςουν. Ειδικά οι μακθτζσ τθσ Α’ Λυκείου διδάςκονται το 

μάκθμα κατόπιν δικισ τουσ επιλογισ οπότε το ενδιαφζρον τουσ είναι αυξθμζνο. Τζλοσ 

ενϊ ιδθ οι περιςςότεροι από αυτοφσ χρθςιμοποιοφν κάποιεσ από τισ τεχνολογίεσ του 

Web 2.0 δεν είχαν ωσ τϊρα τθν ευκαιρία να αςχολθκοφν με αυτζσ ςτα πλαίςια τθσ 

ςχολικισ τουσ ηωισ.  

Δημογραφικά Χαρακτηριςτικά 

Οι εκπαιδευόμενοι είναι μακθτζσ τθσ Γ’ Γυμναςίου 14-15 ετϊν. Είναι ελλθνικισ 

καταγωγισ και από τα δφο φφλα. 
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3.10.2 Ανάγκεσ 

 

Οι ανάγκεσ των εκπαιδευομζνων ςυνοψίηονται ωσ εξισ: 

 Θ ςφνδεςθ τθσ χριςθσ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν με τθν κακθμερινι ηωι, 

με επιςτθμονικοφσ και κοινωνικοφσ τομείσ 

 Θ ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ για τθν ορκολογικι χριςθ των νζων τεχνολογιϊν 

ςτουσ διάφορουσ τομείσ 

 Θ ενθμζρωςθ για τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ και τισ αλλαγζσ που ζχουν επιφζρει οι 

νζεσ τεχνολογίεσ ςτο ςφγχρονο κόςμο 

 Θ επίλυςθ προβλθμάτων 

 Θ εκμάκθςθ του όρου Web 2.0 και των τεχνολογιϊν αυτοφ 

 Θ εξοικείωςθ με τα Wikis μία από τισ τεχνολογίεσ του Web 2.0 

 Θ καλλιζργεια επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων, ςυνεργατικότθτασ και ομαδικοφ 

πνεφματοσ με ζνα κοινό ςτόχο 

 Θ ανάπτυξθ κοινωνικότθτασ 

 Θ απόκτθςθ νζων εμπειριϊν και γνϊςεων 

3.11 Εμπλεκόμενοι Ρόλοι 
 

 

Εκπαιδευτικόσ 

 Κακορίηει και διαπραγματεφεται τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ και ςκοποφσ τθσ 

διδακτζασ ενότθτασ και διαςαφθνίηει ρθτά το περιεχόμενο και τθ ροι εκτζλεςθσ 

δραςτθριοτιτων. 

 Ραρουςιάηει τα μζςα, υπθρεςίεσ και περιβάλλοντα, τα οποία κα 

χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ διδαςκαλία, παρζχοντασ βοικεια και περαιτζρω 

εξθγιςεισ όπου απαιτοφνται. 

 Ραρουςιάηει κατάλλθλο εκπαιδευτικό ψθφιακό υλικό, παρζχοντασ κίνθτρα και 

προκαλϊντασ το ενδιαφζρον των εκπαιδευόμενων. 

 Συντονίηει, κακοδθγεί, παρακινεί και παροτρφνει τουσ εκπαιδευόμενουσ, 

αναγνωρίηοντασ τα διαφορετικά χαρακτθριςτικά και τισ ανάγκεσ τουσ. 

 Ενεργοποιεί προθγοφμενεσ γνϊςεισ. 
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 Ραρζχει κατάλλθλθ ανατροφοδότθςθ. 

 Αξιολογεί τουσ εκπαιδευόμενουσ και τισ ομάδεσ εκπαιδευόμενων. 

Εκπαιδευόμενοι 

 Ραρατθροφν κατάλλθλο ψθφιακό υλικό. 

 Επικοινωνοφν μεταξφ τουσ και με τον εκπαιδευτικό αςφγχρονα μζςω του 

εργαλείου Discussion του Wiki. 

 Κζτουν ερωτιματα, απορίεσ. 

 Κάνουν υποκζςεισ, επιχειρθματολογοφν, προβάλουν τισ ιδζεσ και τισ προτάςεισ 

τουσ. 

 Αναηθτοφν πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο και άλλεσ πθγζσ. 

 Επεξεργάηονται, οργανϊνονται και ςυνκζτουν πλθροφορίεσ, τισ οποίεσ ςταδιακά 

εμπλουτίηουν ι ανακεωροφν. 

 Ρειραματίηονται, εξάγουν, παρουςιάηουν ςυμπεράςματα. 

 Συνεργάηονται με τον εκπαιδευτικό και μεταξφ τουσ μζςα ςε ομάδεσ. 

 Αξιολογοφν τα μζλθ τθσ ομάδασ τουσ. 

 

3.12 Εκπαιδευτικοί ςτόχοι 
 

 
Μετά το τζλοσ τθσ εκπαιδευτικισ ενότθτασ οι μακθτζσ πρζπει να είναι ςε κζςθ: 

 

ε επίπεδο γνϊςεων: 

 Να γνωρίηουν τισ βαςικζσ εφαρμογζσ τθσ Ρλθροφορικισ ςτο ςφγχρονο κόςμο 

 Να διακρίνουν τθ διαφαινόμενθ ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ ςε όλουσ τουσ τομείσ 

 Να αντιλαμβάνονται τισ επιδράςεισ των ΤΡΕ ςτουσ επιςτθμονικοφσ, κοινωνικοφσ 

τομείσ και ςτθν κακθμερινι ηωι 

 Να αντιμετωπίηουν κριτικά τθ χριςθ τουσ 

 να εκτιμοφν μελλοντικζσ επιπτϊςεισ τθσ χριςθσ των υπολογιςτϊν που αφοροφν 

τον εαυτό τουσ και τθν κοινωνία  

 Να μάκουν να κάνουν ορκολογικι χριςθ των νζων τεχνολογιϊν 
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 Να γνωρίηουν τισ τεχνολογίεσ Web 2.0  

ε επίπεδο δεξιοτιτων: 

 Να αποκτιςουν δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων 

 Να αποκτιςουν δεξιότθτεσ χριςθσ ενόσ Wiki 

 Να παρουςιάηουν και να υποςτθρίηουν τισ απόψεισ τουσ και τα ςυμπεράςματά 

τουσ 

ε επίπεδο ςτάςεων: 

• να αποκτιςουν κριτικι ςτάςθ απζναντι ςτθ χριςθ των Τ.Ρ.Ε. 

 Να αποκτιςουν κετικι ςτάςθ απζναντι ςτισ τεχνολογίεσ Web 2.0 και ςτθ χριςθ 

τουσ 

 Να ζχουν τον ζλεγχο και να είναι ενιμεροι για τθ μακθςιακι τουσ πρόοδο 

(προαγωγι τθσ αυτοκατευκυνόμενθσ μάκθςθσ) 

 Να αποκτιςουν πνεφμα ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ ιδεϊν, απόψεων και 

γνϊςεων ςτο πλαίςιο μιασ κοινότθτασ ανκρϊπων 

 Να ςζβονται τισ διαφορετικζσ απόψεισ των ςυμμακθτϊν τουσ 

 Να ςυνεργάηονται με τουσ ςυνεκπαιδευομζνουσ προσ τθν επίλυςθ κοινϊν 

προβλθμάτων 

 Να μθ διςτάηουν να εμπλζκονται ςε μία ςυηιτθςθ και να λζνε ελεφκερα τθ 

γνϊμθ τουσ. 
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3.13 Ροι Δραςτθριοτιτων  
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χιμα 4: Ροι δραςτθριοτιτων. 
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3.14 Πειραματικι Διαδικαςία 
 

Για τθν περιγραφι τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ παρακάτω αναλφονται οι φάςεισ του 

ςεναρίου: 

Φάςθ 1: Παρουςίαςθ – Πρακτικι Εξάςκθςθ 

 
Στθν πρϊτθ φάςθ ο εκπαιδευτικόσ διαπραγματεφεται τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ 

μζςα από ςυηιτθςθ με τουσ εκπαιδευόμενουσ και ςκοποφσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

διδακτικισ ενότθτασ του μακιματοσ τθσ Ρλθροφορικισ, “Εφαρμογζσ τθσ 

Ρλθροφορικισ”. Κακορίηεται ρθτά το τι πρόκειται να μάκουν οι εκπαιδευόμενοι και 

γίνεται αναλυτικι αναφορά ςτουσ τρόπουσ και τα μζςα διδαςκαλίασ που κα 

χρθςιμοποιθκοφν.  

Στο πλαίςιο αυτό ο εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ τθν ζννοια Web 

2.0 με βίντεο, εικόνεσ και παραδείγματα. Εξθγεί τθν αλλαγι τθσ φιλοςοφίασ που ζχει 

πραγματοποιθκεί ςτο διαδίκτυο με τθ χριςθ τουσ και αναφζρεται ςτα πιο δθμοφιλι 

από αυτά. Ρολλζσ από τισ τεχνολογίεσ αυτζσ τισ χρθςιμοποιοφν ιδθ οι μακθτζσ και τισ 

γνωρίηουν οπότε κεντρίηεται το ενδιαφζρον τουσ για το τι κα επακολουκιςει. Στθ 

ςυνζχεια ο εκπαιδευτικόσ επιςθμαίνει τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Wiki, 

τθν ορίηει, αναφζρεται ςτθ γνωςτι ςε όλουσ Wikipedia, και προβάλει κατατοπιςτικό 

βίντεο από όπου οι εκπαιδευόμενοι μποροφν να αντιλθφκοφν τισ δυνατότθτεσ που 

παρζχει ζνασ τζτοιοσ ιςτότοποσ.  

Θ διαδικαςία προχωράει με τθν αναλυτικι περιγραφι του Wiki που ζχει δθμιουργθκεί 

για το ςυγκεκριμζνο μάκθμα από τον εκπαιδευτικό και ακολουκεί βιμα προσ βιμα θ 

εκμάκθςθ του εργαλείου από τουσ μακθτζσ. Εδϊ οι μακθτζσ εκτόσ από τθ χριςθ του 

Wiki κατανοοφν ότι χωριςμζνοι ςε ομάδεσ κα κλθκοφν να δθμιουργιςουν, 

επεξεργαςτοφν, να διορκϊςουν και να παρουςιάςουν ζνα τελικό Wiki ςχετικό με τισ 

ζννοιεσ τθσ διδακτζασ ενότθτασ. Επίςθσ μζςω τθσ πλατφόρμασ του Wiki oι 

εκπαιδευόμενοι κα μποροφν να επικοινωνοφν με τον εκπαιδευτικό αλλά και μεταξφ 

τουσ.  

Διάρκεια Ρρϊτθσ Φάςθσ: 3 Διδακτικζσ ϊρεσ 
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Φάςθ 2: Κακοριςμόσ του προβλιματοσ 
 
Σ’ αυτι τθ φάςθ προςδιορίηεται με ςαφινεια το πρόβλθμα:  

«Ποιεσ είναι οι εφαρμογζσ τθσ Πλθροφορικισ ςτο ςφγχρονο κόςμο, ςτθν κακθμερινι 

ηωι, ςτισ επιςτιμεσ». 

 Ακολουκεί ςχετικι ςυηιτθςθ όπου αναφζρονται από τουσ μακθτζσ οι Εφαρμογζσ τθσ 

Ρλθροφορικισ ςε διάφορουσ τομείσ και ενεργοποιείται θ υπάρχουςα γνϊςθ ςτο 

ςυγκεκριμζνο κζμα.Ο εκπαιδευτικόσ καταγράφει ςτον πίνακα και ςυηθτά τισ ιδζεσ και 

προτάςεισ των εκπαιδευόμενων που αφοροφν τθ χριςθ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι 

αλλά και τθσ Ρλθροφορικισ, ςτθν κακθμερινι ηωι, ςτισ επιςτιμεσ, ςτον πολιτιςμό, ςτθν 

εργαςία ςτθν εκπαίδευςθ και αλλοφ. Στθ ςυνζχεια γίνεται ο χωριςμόσ ςε 8 ομάδεσ των 

4 και κάκε ομάδα ςυηθτά και αποφαςίηει μαηί με τον εκπαιδευτικό τον τομζα ςτον 

οποίο κα μελετιςει τθν επίδραςθ του υπολογιςτι. Τα κζματα που επιλζχτθκαν είναι: 

Αυτοκίνθτο, Εκπαίδευςθ, Εμπόριο, Εξερεφνθςθ του Διαςτιματοσ, Ζξυπνο ςπίτι, 

Επικοινωνία, Υγεία και Ψυχαγωγία. 

Κάκε ομάδα αναλαμβάνει ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του εκπαιδευτικοφ να μελετιςει τθν 

εξζλιξθ του τομζα τθσ και τθν επίδραςθ τθσ χριςθσ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ςε 

αυτόν με άξονα τισ 4 παρακάτω ενότθτεσ: 

 Τθν κατάςταςθ και τισ ςυνκικεσ που επικρατοφςαν ς’ αυτόν τον τομζα πριν τθν 

εμφάνιςθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν.  

 Τθν εξζλιξθ του τομζα και τθν παροφςα κατάςταςθ με χριςθ υπολογιςτϊν  

 Τα πλεονεκτιματα τθσ ειςαγωγισ τθσ Ρλθροφορικισ ςε αυτόν τον τομζα 

 Τα μειονεκτιματα αυτισ τθσ νζασ κατάςταςθσ.  

Διάρκεια Δεφτερθσ Φάςθσ: 1 Διδακτικι ϊρα 

 

Φάςθ 3: Ανάλυςθ Προβλιματοσ-Καταιγιςμόσ ιδεϊν 

Οι εκπαιδευόμενοι αναλφουν το πρόβλθμα που τουσ τζκθκε μζςα ςτισ ομάδεσ τουσ, 

διερευνοφν πικανζσ λφςεισ και προςδιορίηουν τι γνωρίηουν ιδθ ςχετικά με τθν 

κατάςταςθ που επικρατοφςε ςτον τομζα που επζλεξαν πριν τθν εμφάνιςθ τθσ 

Ρλθροφορικισ. Αναηθτοφν πικανζσ λφςεισ, κάνουν προτάςεισ και διερευνοφν τι 
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χρειάηεται να μάκουν. Ο καταιγιςμόσ ιδεϊν οδθγεί ςτθ διατφπωςθ αρχικϊν  υποκζςεων 

με μια κριτικι ςτάςθ για αυτιν τθν πρότερθ κατάςταςθ και δθμιουργοφν το αρχικό Wiki 

όπου καταγράφουν εκεί αυτζσ τισ απόψεισ. Αυτζσ οι αρχικζσ ιδζεσ που γράφουν οι 

μακθτζσ ςτθν ιςτοςελίδα του Wiki που τουσ ανικει, ςε επόμενθ φάςθ κα διορκωκοφν 

και κα εμπλουτιςτοφν με νζεσ πλθροφορίεσ. Είναι όμωσ θ αρχικι ςυνειςφορά τουσ ςτο 

Wiki και ταυτόχρονα ζρχονται ςε πιο ςτενι επαφι με τθν πλατφόρμα δθμιουργϊντασ το 

δικό τουσ περιεχόμενο. Ο εκπαιδευτικόσ ζχει δθμιουργιςει τθν Αρχικι Σελίδα (Home 

Page) του Wiki και θ κάκε ομάδα ςε αυτι τθ φάςθ δθμιουργεί τθ δικι τθσ ιςτοςελίδα με 

τίτλο το κζμα που ζχει αναλάβει, τθν οποία και αρχίηει να ςυμπλθρϊνει.5 

Διάρκεια Τρίτθσ Φάςθσ: 2 Διδακτικζσ ϊρεσ 

 
Φάςθ 4: Αναηιτθςθ Πλθροφοριϊν 
 
Στο ςθμείο αυτό οι εκπαιδευόμενοι εργάηονται ςυνεργατικά και ελεφκερα αναηθτοφν 

πλθροφορίεσ ςχετικζσ με το κζμα τουσ, εξετάηουν τισ προτεινόμενεσ πθγζσ που ζχουν 

δοκεί από τον εκπαιδευτικό και προβλθματίηονται πάνω ς’ αυτζσ. Σθμειϊνουν και 

επιλζγουν το υλικό που κα τουσ χρειαςτεί. 

Διάρκεια Τζταρτθσ Φάςθσ: 1 Διδακτικι ϊρα 

 
Φάςθ 5: Οργάνωςθ-φνκεςθ Πλθροφοριϊν 
 
Εδϊ οι εκπαιδευόμενοι επεξεργάηονται τισ πλθροφορίεσ που ζχουν βρει, τισ 

οργανϊνουν, τισ αξιολογοφν και ςυηθτοφν μεταξφ τουσ. Στθ ςυνζχεια αποφαςίηουν 

ποιεσ από αυτζσ κα χρθςιμοποιιςουν και ξεκινοφν να ςυμπλθρϊνουν το τελικό τουσ 

Wiki. Να ςθμειωκεί εδϊ ότι ςτθ φάςθ αυτι οι εκπαιδευόμενοι μετά το τζλοσ των 2 

διδακτικϊν ωρϊν που είχε διάρκεια αυτι θ φάςθ, ςυνεχίηουν να εργάηονται και από το 

ςπίτι προκειμζνου να ολοκλθρϊςουν τθν εργαςία τουσ. Επικοινωνοφν μεταξφ τουσ 

αςφγχρονα μζςω του εργαλείου Discussion του Wiki. 

Διάρκεια Ρζμπτθσ Φάςθσ: 2 Διδακτικζσ ϊρεσ 

 

                                                 
5
 Η ηλεκηπονική διεύθςνζη ηος Wiki είναι: http://spg1gymnasiou.wikispaces.com/ 

http://spg1gymnasiou.wikispaces.com/
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Φάςθ 6: Αξιολόγθςθ-Αναςτοχαςμόσ 
 
Στθν τελικι φάςθ οι εκπαιδευόμενοι παρουςιάηουν ανά ομάδα τισ απόψεισ που 

κατζγραψαν ςτο Wiki ςχετικά με το κζμα που τουσ τζκθκε. Εδϊ υποςτθρίηουν τα 

ςυμπεράςματά τουσ εκκζτοντασ και τθν τελικι μορφι του Wiki που δθμιοφργθςαν. Ο 

εκπαιδευτικόσ παρζχει ανατροφοδότθςθ, κάνοντασ κατάλλθλεσ ερωτιςεισ εξετάηοντασ 

τισ γνϊςεισ τουσ, τθν ικανότθτα να τισ επεκτείνουν και να τισ ςυνδυάηουν με άλλα 

επιςτθμονικά πεδία ι κακθμερινά κζματα, τθν κριτικι τουσ ςκζψθ. Ταυτόχρονα γίνεται 

και αναφορά ςτθ μακθςιακι διαδικαςία που ακολοφκθςαν, περιγράφοντασ τισ 

εμπειρίεσ που αποκόμιςαν. Τζλοσ οι εκπαιδευόμενοι ςυμπλθρϊνουν ζνα 

Ερωτθματολόγιο Ενδοομαδικισ Αξιολόγθςθσ όπου βακμολογοφν με μια πεντάβακμθ 

κλίμακα Likert ο κακζνασ τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ του. 

 Επιπλζον, γίνεται μία αντικειμενικι και ποιοτικι αξιολόγθςθ των παραδοτζων (τελικζσ 

εκδόςεισ των Wikis) που δθμιοφργθςαν οι εκπαιδευόμενοι. Το ιςτορικό δθμιουργίασ 

των Wikis (history) είναι ζνα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν 

αξιολόγθςθ του Wiki και των ςυγγραφζων του, κακϊσ παρουςιάηει τισ γνωςτικζσ 

διεργαςίεσ των εμπλεκομζνων και λειτουργεί ωσ ζνασ νοθτικόσ χάρτθσ. Μζςα από το 

ιςτορικό μπορεί ο εκπαιδευτικόσ να ελζγξει κατά πόςο οι εκπαιδευόμενοι ςυμμετείχαν 

ςτθ δθμιουργία του Wiki τθσ ομάδασ τουσ και κατά πόςο ςυνεργάςτθκαν 

εποικοδομθτικά μεταξφ τουσ. 

Διάρκεια Ζκτθσ Φάςθσ: 2 Διδακτικεσ ϊρεσ 
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Κεφάλαιο 4: ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 

4.1 Ειςαγωγι 
 

Στο κεφάλαιο 4 παρουςιάηονται τα ευριματα τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ τα οποία 

ςυλλζχκθκαν κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ ζρευνασ ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία που  

αναλφκθκε ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο. 

Διερευνικθκε όςον αφορά το πρϊτο ερϊτθμα αν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι 

διαφορά ςτο μακθςιακό αποτζλεςμα ανάμεςα ςτθν πειραματικι ομάδα και τθν ομάδα 

ελζγχου. Θ ςυλλογι των δεδομζνων πραγματοποιικθκε όπωσ ιδθ ζχει αναλυκεί ςτθ 

διαδικαςία διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ, μζςω του ερωτθματολογίου που ςυμπλιρωςαν οι 

μακθτζσ (Ραράρτθμα Α), μζςω των 2 ρουμπρικϊν αξιολόγθςθσ (R1 και R2, Ραράρτθμα 

Β) και μζςω του ιςτορικοφ του Wiki (log files). Χρθςιμοποιικθκε θ Επαγωγικι Στατιςτικι 

προκειμζνου να ςυγκρικοφν τα μακθςιακά αποτελζςματα των δφο ομάδων. 

Ρραγματοποιικθκε παραμετρικόσ ζλεγχοσ με το ςτατιςτικό κριτιριο t-test ανεξάρτθτων 

δειγμάτων (independent samples- t-test). 

Πςον αφορά το δεφτερο ερϊτθμα θ ςυλλογι των δεδομζνων αντλικθκε από το ιςτορικό 

του Wiki και από το εργαλείο Discussion του Wiki (log files) προκειμζνου να καταγραφεί 

ο βακμόσ τθσ ενεργισ ςυμμετοχισ των εκπαιδευομζνων ςτθν πλατφόρμα του Wiki. 

Χρθςιμοποιικθκε θ Ρεριγραφικι Στατιςτικι για τθν επεξεργαςία των ςτοιχείων και 

ςυγκεκριμζνα θ τυπικι απόκλιςθ, θ μεγαλφτερθ, θ μικρότερθ τιμι και ο αρικμθτικόσ 

μζςοσ.  

Θ ςτατιςτικι επεξεργαςία των δεδομζνων διενεργικθκε μζςω του Στατιςτικοφ Ρακζτου 

για τισ Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), ςτθν 

ζκδοςθ 17.0. 
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4.2 Περιγραφικι ανάλυςθ Αποτελεςμάτων 
 

Ερευνθτικό ερϊτθμα 1: 
 

Υπάρχει διαφορά ςτo μακθςιακό αποτζλεςμα των μακθτών που διδάχκθκαν με τθν 

παραδοςιακι μζκοδο (ομάδα ελζγχου), από αυτοφσ που διδάχκθκαν με τθ μάκθςθ 

βαςιςμζνθ ςε προβλιματα κάνοντασ χριςθ του Wiki (πειραματικι ομάδα); 

 

Το μακθςιακό αποτζλεςμα τθσ πειραματικισ ομάδασ που διδάχκθκε με τθ μζκοδο τθσ 

μάκθςθσ βαςιςμζνθσ ςε πρόβλθμα με χριςθ των Wikis υπολογίςτθκε με ςυνδυαςμό τθσ 

ετερο-αξιολόγθςθσ από τον εκπαιδευτικό και τθσ ενδο-αξιολόγθςθσ από τουσ 

εκπαιδευόμενουσ. Ο εκπαιδευτικόσ χρθςιμοποίθςε δφο ρουμπρίκεσ για να αξιολογιςει 

τουσ εκπαιδευόμενουσ. Θ μια ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ του Wiki (R1) περιζχει κριτιρια 

που αφοροφν τθ δομι και το περιεχόμενο του Wiki που δθμιοφργθςαν οι 

εκπαιδευόμενοι. Θ δεφτερθ ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ ςυμμετοχισ ςτο Wiki (R2) περιζχει 

κριτιρια που αφοροφν το βακμό τθσ ςυμμετοχισ των εκπαιδευόμενων ςτο περιβάλλον 

του Wiki αλλά και ςτθν ίδια τθν ομάδα. Για τθν ενδοομαδικι αξιολόγθςθ που ζγινε για 

κάκε εκπαιδευόμενο από τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ του όπου βακμολογικθκε ο 

βακμόσ τθσ ςυνειςφοράσ του ςτθν ομάδα, χρθςιμοποιικθκε το ερωτθματολόγιο που 

βρίςκεται ςτο Ραράρτθμα Α. Ο ςυνδυαςμόσ των δφο παραπάνω αξιολογιςεων με 

ποςοςτά 70% θ ετερο-αξιολόγθςθ από τον εκπαιδευτικό και 30% θ ενδοομαδικι 

αξιολόγθςθ, αποτζλεςαν τθ βακμολογία του κάκε εκπαιδευόμενου τθσ πειραματικισ 

ομάδασ. Τζλοσ το μακθςιακό αποτζλεςμα τθσ ομάδασ ελζγχου μετρικθκε από τον 

εκπαιδευτικό που δίδαξε με παραδοςιακό τρόπο.  

 

Ερευνητικζσ υποθζςεισ 

Μηδενική υπόθεςη 

Θ0-1: Δεν υπάρχει διαφορά ςτo μακθςιακό αποτζλεςμα των μακθτών που διδάχκθκαν 

με τθν παραδοςιακι μζκοδο (ομάδα ελζγχου), από αυτοφσ που διδάχκθκαν με τθ 

μάκθςθ βαςιςμζνθ ςε προβλιματα κάνοντασ χριςθ του Wiki (πειραματικι ομάδα). 
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Εναλλακτική υπόθεςη 

Θ1-1: Υπάρχει διαφορά ςτo μακθςιακό αποτζλεςμα των μακθτών που διδάχκθκαν με 

τθν παραδοςιακι μζκοδο (ομάδα ελζγχου), από αυτοφσ που διδάχκθκαν με τθ μάκθςθ 

βαςιςμζνθ ςε προβλιματα κάνοντασ χριςθ του Wiki (πειραματικι ομάδα). 

Αν θ μθδενικι υπόκεςθ απορριφκεί από το t-test τότε ςυμπεραίνεται ότι ιςχφει θ 

υπόκεςθ Θ1. 

T-test 

Το t-test για ανεξάρτθτα δείγματα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθν ζρευνα, όταν 

υπάρχουν δφο ανεξάρτθτεσ μεταξφ τουσ ομάδεσ των οποίων οριςμζνα χαρακτθριςτικά 

μετρικθκαν κάτω από διαφορετικζσ περιςτάςεισ ι όταν οι ομάδεσ αυτζσ ζχουν 

διαφορετικά χαρακτθριςτικά. Αν και μπορεί να υπάρχει διαφορά ςτουσ μζςουσ των δφο 

ομάδων το t-test είναι εκείνο που διαπιςτϊνει αν θ διαφορά είναι ςτατιςτικά 

ςθμαντικι. Ρροχπόκεςθ για το t-test για δφο ανεξάρτθτα δείγματα είναι θ κανονικι 

κατανομι. Για πολφ μεγάλα δείγματα, το t-test μπορεί να εφαρμοςτεί και για μθ 

κανονικά κατανεμθμζνα δείγματα. 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα αποτελζςματα του ςτατιςτικοφ ελζγχου. 

 

 Ομάδα Ν Mean SD t Sig. 

Μακθςιακό 

Αποτζλεςμα 

Ρειραματικι 32 16,7562 1,87563 4,434 0,000 

Στο ερ. 1 Ελζγχου 32 14,7500 1,74134   

Πίνακασ 1: Αποτελζςματα t-test για Ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ Δείγματα 

 

Από τον πίνακα 1 προκφπτει ότι ο μζςοσ όροσ τθσ βακμολογίασ τθσ πειραματικισ 

ομάδασ είναι 16,7562, ενϊ τθσ ομάδασ ελζγχου θ μζςθ βακμολογία είναι 14,75. Υπάρχει 

μια εμφανισ διαφορά ςτουσ μζςουσ όρουσ των βακμολογιϊν των δφο ομάδων, αλλά θ 

ςθμαντικότθτα ι μθ αυτισ τθσ διαφοράσ αποκαλφπτεται ςτον επόμενο πίνακα. 
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Από τα αποτελζςματα του t-test ςυμπεραίνεται ότι θ διαφορά των δφο μζςων 

βακμολογιϊν είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι (t=4,434, p<0,001) και θ μθδενικι υπόκεςθ 

απορρίπτεται. Επομζνωσ οι εκπαιδευόμενοι τθσ πειραματικισ ομάδασ που διδάχκθκαν 

με τθ μζκοδο βαςιςμζνθ ςε πρόβλθμα και χριςθ των Wikis, παρουςίαςαν ςθμαντικά 

υψθλότερθ βακμολογία ςε ςφγκριςθ με τθν ομάδα ελζγχου που διδάχκθκε τθν ίδια 

ενότθτα με τθν παραδοςιακι μζκοδο. 

 

Ερευνθτικό ερϊτθμα 2: 
 

Η ενςωμάτωςθ των τεχνολογιών Web 2.0 και ειδικά των Wikis ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία επθρεάηει τθν ενεργι ςυμμετοχι των μακθτών τθσ πειραματικισ ομάδασ ςτο 

περιβάλλον του Wiki; 

Για τθ μζτρθςθ τθσ ενεργισ ςυμμετοχισ των εκπαιδευομζνων ςτθν θλεκτρονικι 

πλατφόρμα του Wiki, χρθςιμοποιικθκε το ιςτορικό (History) για να μετριςουμε πόςεσ 

φορζσ ο κάκε εκπαιδευόμενοσ ειςάγεται ςτο Wiki για να ςυμμετζχει ενεργά ςε αυτό. 

Ενεργι ςυμμετοχι ςτο Wiki ςθμαίνει ο εκπαιδευόμενοσ να ειςαχκεί με τον κωδικό του 

ςτο Wiki, να διαχειριςτεί, να επεξεργαςτεί τθν ιςτοςελίδα του, να προςκζςει 

περιεχόμενο, να διορκϊςει, να μορφοποιιςει ι και να διαγράψει. Επίςθσ καταγράψαμε 

και τθ ςυμμετοχι του κάκε εκπαιδευόμενου ςτθ Συηιτθςθ (Discussion) του Wiki όπου 

εκεί οι εκπαιδευόμενοι επικοινωνοφν αςφγχρονα μεταξφ τουσ και με τον εκπαιδευτικό.   

Περιγραυική τατιστική 

 
Πίνακασ 2: τοιχεία Περιγραφικισ τατιςτικισ για τθν ενεργι ςυμμετοχι ςτο Wiki 

 

Ενεργι υμμετοχι Eιςαγωγι και επεξεργαςία 

τθσ ιςτοςελίδασ του Wiki 

υμμετοχι ςτο Discussion του 

Wiki 

Μζςοσ όροσ 9,3 1,2 

Συπικι Απόκλιςθ 8 2 

Μικρότερθ τιμι 0 0 

Μεγαλφτερθ τιμι 28 9 
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Ραρατθροφμε ςτον πίνακα 3 ότι κατά μζςο όρο ο κάκε εκπαιδευόμενοσ ειςιχκθ ςτο 

περιβάλλον του Wiki 9.3 φορζσ και 1,2 φορζσ ςτθ ςυηιτθςθ (Discussion). Από τθ 

μικρότερθ και μεγαλφτερθ τιμι φαίνεται υπιρχε εκπαιδευόμενοσ που δεν ειςιχκθ 

καμία φορά ςτο Wiki ι ςτθ ςυηιτθςθ, αλλά   υπιρχε και εκπαιδευόμενοσ που 

ςυμμετείχε ενεργά με 28 ειςόδουσ και 9 φορζσ ςυμμετοχι ςτθ ςυηιτθςθ. 
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Κεφάλαιο 5: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

5.1 Επιςκόπθςθ Αποτελεςμάτων 
 

Θ παροφςα ζρευνα ςχεδιάςτθκε για να αξιοποιιςει τισ Τεχνολογίεσ Web 2.0 και ειδικά 

τα Wikis ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ μζςω τθσ μάκθςθσ βαςιςμζνθσ ςε 

προβλιματα. Ριραν μζροσ δφο τμιματα 32 μακθτϊν τθσ Γ’ Γυμναςίου. Το ζνα τμιμα 

διδάχκθκε μία ενότθτα του μακιματοσ τθσ Ρλθροφορικισ με χριςθ των Wikis μζςω τθσ 

μάκθςθσ βαςιςμζνθσ ςε προβλιματα και αποτζλεςε τθν πειραματικι ομάδα, ενϊ το 

δεφτερο τμιμα διδάχκθκε τθν ίδια ενότθτα με παραδοςιακό τρόπο και αποτζλεςε τθν 

ομάδα ελζγχου. Τα ερευνθτικά ερωτιματα που τζκθκαν είναι τα ακόλουκα: 

Ερευνθτικό ερϊτθμα 1: Υπάρχει διαφορά ςτο μακθςιακό αποτζλεςμα των μακθτϊν 

που διδάχκθκαν με τθν παραδοςιακι μζκοδο (ομάδα ελζγχου), από αυτοφσ που 

διδάχκθκαν με τθ μάκθςθ βαςιςμζνθ ςε προβλιματα κάνοντασ χριςθ του Wiki 

(πειραματικι ομάδα); 

Ερευνθτικό ερϊτθμα 2: Θ ενςωμάτωςθ των τεχνολογιϊν Web 2.0 και ειδικά των Wikis 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία επθρεάηει τθν ενεργι ςυμμετοχι των μακθτϊν τθσ 

πειραματικισ ομάδασ ςτο περιβάλλον του Wiki; 

Για τθν απάντθςθ των ερωτθμάτων χρθςιμοποιικθκε το ςτατιςτικό κριτιριο t-test όςον 

αφορά το πρϊτο ερϊτθμα και θ Ρεριγραφικι Στατιςτικι για το δεφτερο. 

 

5.2 υηιτθςθ-Περιοριςμοί 
 

Μετρικθκε και ςτισ δφο ομάδεσ το μακθςιακό αποτζλεςμα και ζγινε ςφγκριςθ μεταξφ 

των δφο μζςων όρων των βακμολογιϊν. Διαπιςτϊκθκε ότι θ μζςθ τιμι τθσ βακμολογίασ 

τθσ πειραματικισ ομάδασ είναι μεγαλφτερθ από τθν αντίςτοιχθ τθσ ομάδασ ελζγχου. 

Αυτό δείχνει ότι θ χριςθ των Wikis ςτθν εκπαίδευςθ, ςε ςυνδυαςμό με τθ μάκθςθ 
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βαςιςμζνθ ςε προβλιματα ευνοεί τουσ εκπαιδευόμενουσ και τουσ οδθγεί ςε ζνα 

καλφτερο μακθςιακό αποτζλεςμα. 

Αξίηει να τονίςουμε εδϊ ότι οι εκπαιδευόμενοι ζδειξαν ενκουςιαςμό για τθ 

χρθςιμοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ του Wiki ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, γεγονόσ που τουσ 

κίνθςε το ενδιαφζρον να εμπλακοφν ςτο ςυνεργατικό περιβάλλον μάκθςθσ για τθν 

επίτευξθ ενόσ κοινοφ ςτόχου. Θ πορεία εκτζλεςθσ των βθμάτων τθσ Μάκθςθσ 

Βαςιςμζνθσ ςε Ρροβλιματα διεξιχκθ ομαλά χωρίσ ιδιαίτερα προβλιματα ςτισ 

περιςςότερεσ ομάδεσ. Εξαίρεςθ αποτελοφν μία με δφο ομάδεσ από τισ οκτϊ όπου οι 

ίντριγκεσ μεταξφ των εκπαιδευομζνων δεν επζτρεψαν τθν αρμονικι ςυνεργαςία. 

Εντοφτοισ, φάνθκε ότι θ διεργαςία που ακολουκικθκε μζςω τθσ Μάκθςθσ Βαςιςμζνθσ 

ςε Ρρόβλθμα τουσ βοικθςε να αναπτφξουν δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων και να 

δθμιουργιςουν αξιόλογεσ ιςτοςελίδεσ που πλθροφςαν τα κριτιρια αξιολόγθςθσ που 

είχαν τεκεί.  

Πςον αφορά τθ μζτρθςθ τθσ ενεργισ ςυμμετοχισ τουσ ςτο περιβάλλον του Wiki, αυτι 

ζδειξε ότι κατά μζςο όρο ο κάκε εκπαιδευόμενοσ ειςιχκθ ς’ αυτό προκειμζνου να 

πραγματοποιιςει κάποια ενζργεια επεξεργαςίασ κειμζνου, 9 περίπου φορζσ. Ο αρικμόσ 

αυτόσ κρίνεται ικανοποιθτικόσ αν λάβουμε υπ’ όψιν μασ το χρονικό περιοριςμό τθσ 

ζρευνασ και το φορτίο που είχαν οι μακθτζσ από άλλα μακιματα. Θ ςυμμετοχι τουσ ςτο 

χϊρο τθσ Συηιτθςθσ του Wiki κατά μζςο όρο ιταν 1 περίπου φορά. Θ ςυμμετοχι αυτι 

κρίνεται μικρι ςε ςχζςθ με αυτιν που προςδοκοφςαμε. Κεωρείται όμωσ πολφ 

ςθμαντικό το γεγονόσ ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι ζκαναν εγγραφι ςτο Wiki και είχαν 

τθν ευκαιρία να εμπλακοφν ςε ζνα θλεκτρονικό περιβάλλον που ιταν καινοφργιο γι’ 

αυτοφσ.  

Από τισ καταγραφζσ τθσ Συηιτθςθσ (Discussion), φάνθκε ότι εκεί οι μακθτζσ 

ςυνεργάςτθκαν για τεχνικά κζματα περιςςότερο, όπωσ ζχει το ίδιο παρατθρθκεί και ςε 

άλλεσ ζρευνεσ (Grand, 2006). Το γεγονόσ αυτό ςυνζβθ και μεταξφ μακθτϊν από 

διαφορετικζσ ομάδεσ. Αν και από τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ φάνθκε ότι τελικά οι 

εκπαιδευόμενοι δίςταςαν να χρθςιμοποιιςουν το εργαλείο τθσ Συηιτθςθσ, ςτθν 

πραγματικότθτα θ ςυνεργαςία επετεφχκθ πρόςωπο με πρόςωπο. 

Κατά τθν υλοποίθςθ τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ παρατθρικθκε άμεςθ και ταχεία 

εξοικείωςθ με τθν τεχνολογία του Wiki, γεγονόσ που αποδεικνφει τθν ευκολία και 

απλότθτα ςτθ χριςθ του. Επίςθσ οι εκπαιδευόμενοι παροτρφνονταν και από τθ 
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δθμιουργία των ιςτοςελίδων ςτο Wiki από άλλεσ ομάδεσ, κάτι που τουσ κρατοφςε το 

ενδιαφζρον, τουσ ζδινε κίνθτρο για τθν υλοποίθςθ τθσ δικισ τουσ ιςτοςελίδασ και 

ταυτόχρονα γινόταν ανταλλαγι ιδεϊν και τρόπων παρουςίαςθσ. Τζλοσ αξίηει να 

ςθμειωκεί ότι οι εκπαιδευόμενοι αξιοποίθςαν τισ πθγζσ που προτάκθκαν από τον 

εκπαιδευτικό ςε μεγάλο βακμό, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι δεν χρθςιμοποίθςαν και τισ 

δικζσ τουσ. 

5.3 υμπεράςματα 
 

Οι τεχνολογίεσ του Web 2.0 βρίςκουν ευρφτατθ εφαρμογι ςτον τομζα τθσ τεχνολογικά 

υποςτθριηόμενθσ εκπαίδευςθσ, δθμιουργϊντασ μια νζα εκπαιδευτικι πραγματικότθτα  

και ςυγχρόνωσ παρζχοντασ νζεσ ευκαιρίεσ για μάκθςθ (Anderson, 2007) 

Μία από τισ εφαρμογζσ τθσ τεχνολογίασ Web 2.0 είναι τα Wikis, τα οποία ζχουν γίνει 

ιδιαίτερα δθμοφιλι τα τελευταία χρόνια και θ αξιοποίθςθ τουσ ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να κατακτιςουν τθ γνϊςθ μζςα 

ςε ζνα πλοφςιο από ερεκίςματα και κίνθτρα περιβάλλον μάκθςθσ.  

Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν ότι οι τεχνολογίεσ Web 2.0 και ειδικά τα Wikis ςε 

ςυνδυαςμό με τθ Μάκθςθ που βαςίηεται ςε Ρροβλιματα μποροφν να βελτιϊςουν το 

μακθςιακό αποτζλεςμα των εκπαιδευόμενων ςε ςχζςθ με τον παραδοςιακό τρόπο. 

Ταυτόχρονα βοθκοφν τουσ εκπαιδευόμενουσ να εργαςτοφν ςυνεργατικά ζχοντασ ζνα 

κοινό ςτόχο. Το γεγονόσ ότι δθμιουργοφν ομαδικά ζνα ζργο που δθμοςιεφεται ςτο 

διαδίκτυο, ενιςχφει τθν αναλυτικι τουσ ςκζψθ, ϊςτε να εκφράηονται με ακρίβεια, 

ςαφινεια και πλθρότθτα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνονται οι ςτόχοι που κζτει θ 

Μάκθςθ που βαςίηεται ςε Ρροβλιματα. Άλλοσ ζνασ λόγοσ που τα Wikis αποτελoφν 

κατάλλθλο εργαλείο για τθ Μάκθςθ Βαςιςμζνθ ςε Ρροβλιματα είναι ότι μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ωσ πλατφόρμα όπου οι μακθτζσ όχι μόνο κα εναποκζτουν τισ ςκζψεισ 

τουσ και κα τισ υποςτθρίηουν, αλλά ουςιαςτικά κα κατακτοφν τθ γνϊςθ μετά από 

ζρευνα μζςα ςε ζνα ςυνεργατικό περιβάλλον. Επιπλζον κα ζχουν τθν ευκαιρία να 

αναςτοχαςτοφν και να ανακεωροφν εμπλουτίηοντασ και οργανϊνοντασ αυτόνομα τθ 

δικι τουσ ιςτοςελίδα.  

Το πιο ςθμαντικό είναι να δθμιουργιςει ο εκπαιδευτικόσ τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ μζςα 

από προςεκτικά ςχεδιαςμζνεσ δραςτθριότθτεσ και να ενκαρρφνει τουσ 
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εκπαιδευόμενουσ να χρθςιμοποιιςουν δθμιουργικά τθ νζα αυτι τεχνολογία (Notari, 

2008). 

Δεν μποροφμε να παραλείψουμε τον ενκουςιαςμό με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι 

εργάςτθκαν με τα Wikis όχι μόνο επειδι κα δθμιουργοφςαν ζνα ζργο προσ δθμοςίευςθ, 

αλλά και λόγω τθσ μεγάλθσ ευκολίασ ςτθ χριςθ του. Αυτό οδιγθςε ςτο γεγονόσ να 

εμπλακοφν ενεργά ςτο περιβάλλον του χωρίσ τεχνικζσ δυςκολίεσ, ενϊ παράλλθλα δίνει 

τθν ευκαιρία ςτον εκπαιδευτικό να παρακολουκεί τθν πορεία τουσ μζςα από το Λςτορικό 

(History). 

 

5.4 Προτάςεισ για περαιτζρω μελζτθ και ζρευνα 
 

Ενςωματωμζνα τα Wikis ςε καλά ςχεδιαςμζνεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ μποροφν 

να αποτελζςουν ζνα ιςχυρότατο εκπαιδευτικό εργαλείο όχι μόνο για τθν ανάπτυξθ τθσ 

ςυνεργαςίασ, αλλά και για τθν καλλιζργεια τθσ κριτικισ ςκζψθσ (Aharony, 2008). Ο 

ςυνδυαςμόσ τουσ και με άλλεσ κεωρίεσ μάκθςθσ κα ιταν μία ενδιαφζρουςα μελλοντικι 

ζρευνα.  

Ραρόμοια μελζτθ με τθν παροφςα κα μποροφςε να εφαρμοςτεί και ςε μεγαλφτερο 

πλθκυςμό για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα ϊςτε να ςυλλεχκοφν περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ. Θ χριςθ τουσ κα μποροφςε να αξιοποιθκεί και για τθν υποςτιριξθ 

διαφόρων γνωςτικϊν αντικειμζνων από το ςχολικό πρόγραμμα τθσ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ εκτόσ τθσ Ρλθροφορικισ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΜΟΣΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΟΜΑΔΑ 

(ΕΝΔΟΟΜΑΔΙΚΗ) 

 
’ αςηό ηο ζημείο θα ππέπει να αξιολογήζεηε ηα άλλα 3 μέλη ηηρ ομάδαρ ζαρ υρ ππορ ηη 

ζςνειζθοπά ηοςρ ζηη διαμόπθυζη ηηρ ιζηοζελίδαρ πος είσαηε αναλάβει. 

 

Δδώ γπάτηε ηο ονομαηεπώνςμό ζαρ 

Ονομαηεπώνσμο: 

ηη ζςνέσεια ακολοςθούν 3 πινακάκια, ένα για κάθε μέλορ ηηρ ομάδαρ ζαρ ηο οποίο θα 

αξιολογήζεηε. ε κάθε πινακάκι γπάθεηε ππώηα ηο όνομα ηος ζςμμαθηηή ζαρ πος ανήκει 

ζηην ίδια ομάδα με εζάρ και ζηη ζςνέσεια ηον αξιολογείηε ζύμθυνα με ηιρ επυηήζειρ ζηο 

πινακάκι πος ακολοςθεί. 

Γιαβάζηε κάθε επώηηζη και βάληε ζε κύκλο ηον απιθμό πος ζαρ ανηιπποζυπεύει 

πεπιζζόηεπο ζύμθυνα με ηην παπακάηυ κλίμακα: 

 

1=Διαθωνώ Απόλσηα   …2…3…4….  5= σμθωνώ Απόλσηα  

 

Ονομαηεπώνσμο μέλοσς 1: …………………………………………………………… 

 

1) ςμμεηείσε ενεπγά ζηην ολοκλήπυζη ηηρ 

επγαζίαρ 

1 2 3 4 5 

     

2) Δπιδπά με ηη ζςμμεηοσή ηος/ηηρ ζηην ποπεία ηηρ 

επγαζίαρ μος 

1 2 3 4 5 

     

3) Ήηαν ζςνεπήρ ζηιρ απμοδιόηηηερ πος ηος/ηηρ 

αναηέθηκαν 

1 2 3 4 5 

     

4) ςνέβαλλε ζηη διαηήπηζη ηος ομαδικού και 

ειπηνικού πνεύμαηορ ζηην ομάδα 

1 2 3 4 5 

     

5) Έδειξε ένηονο ενδιαθέπον για ηην ολοκληπυμένη 

κάλςτη ηος θέμαηορ 

1 2 3 4 5 
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Ονομαηεπώνσμο μέλοσς 2: ……………………………………………………….. 

 

1) ςμμεηείσε ενεπγά ζηην ολοκλήπυζη ηηρ 

επγαζίαρ 

1 2 3 4 5 

     

2) Δπιδπά με ηη ζςμμεηοσή ηος/ηηρ ζηην ποπεία ηηρ 

επγαζίαρ μος 

1 2 3 4 5 

     

3) Ήηαν ζςνεπήρ ζηιρ απμοδιόηηηερ πος ηος/ηηρ 

αναηέθηκαν 

1 2 3 4 5 

     

4) ςνέβαλλε ζηη διαηήπηζη ηος ομαδικού και 

ειπηνικού πνεύμαηορ ζηην ομάδα 

1 2 3 4 5 

     

5) Έδειξε ένηονο ενδιαθέπον για ηην ολοκληπυμένη 

κάλςτη ηος θέμαηορ 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Ονομαηεπώνσμο μέλοσς 3: …………………………………………………………… 

 

1) ςμμεηείσε ενεπγά ζηην ολοκλήπυζη ηηρ 

επγαζίαρ 

1 2 3 4 5 

     

2) Δπιδπά με ηη ζςμμεηοσή ηος/ηηρ ζηην ποπεία ηηρ 

επγαζίαρ μος 

1 2 3 4 5 

     

3) Ήηαν ζςνεπήρ ζηιρ απμοδιόηηηερ πος ηος/ηηρ 

αναηέθηκαν 

1 2 3 4 5 

     

4) ςνέβαλλε ζηη διαηήπηζη ηος ομαδικού και 

ειπηνικού πνεύμαηορ ζηην ομάδα 

1 2 3 4 5 

     

5) Έδειξε ένηονο ενδιαθέπον για ηην ολοκληπυμένη 

κάλςτη ηος θέμαηορ 

 

1 2 3 4 5 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

ΡΟΤΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ WIKI (R1) 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΗ 

ΕΠΙΔΟΗ 

ΜΕΣΡΙΑ 

ΕΠΙΔΟΗ 

 

ΥΑΜΗΛΗ 

ΕΠΙΔΟΗ 

 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

5 3 1 

 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ – 

ΔΟΜΗ  
    

Αναηιτθςθ - Συλλογι  
Ρλθροφοριϊν 

Αξιοποίθςαν 
τουλάχιςτον 5 
διαδικτυακζσ πθγζσ 
πλθροφόρθςθσ 
ςχετικζσ με το κζμα  

Αξιοποίθςαν 3 ζωσ 4 
διαδικτυακζσ πθγζσ 
πλθροφόρθςθσ 
ςχετικζσ με το κζμα  

Αξιοποίθςαν κάτω 
από 3 διαδικτυακζσ 
πθγζσ πλθροφόρθςθσ 
ςχετικζσ με το κζμα  

 

Συνάφεια 
Ρλθροφοριϊν 

Ράνω από το 80% 
των πλθροφοριϊν 
που ςυνζλεξαν είναι 
ςχετικζσ με το υπό 
διερεφνθςθ κζμα  

Οι 50-80% των 
πλθροφοριϊν που 
ςυνζλεξαν είναι 
ςχετικζσ με το  κζμα  

Κάτω από το 50% των 
πλθροφοριϊν που 
ςυνζλεξα είναι 
ςχετικζσ με το  υπό 
διερεφνθςθ κζμα  

 

Μορφοποίθςθ-
Γενικι Εικόνα 

Θ μορφοποίθςθ τθσ 
ιςτοςελίδασ είναι 
ομοιόμορφθ και 
ευανάγνωςτθ ςτο 
80-100%  

Θ μορφοποίθςθ τθσ 
ιςτοςελίδασ είναι 
ομοιόμορφθ και 
ευανάγνωςτθ ςτο 
50-80% 

Θ μορφοποίθςθ τθσ 
ιςτοςελίδασ είναι 
ομοιόμορφθ και 
ευανάγνωςτθ κάτω 
από 50% 

 

Γραφικά, εικόνεσ και 
βίντεο 

Τα εμφανιηόμενα 
γραφικά 
αντικείμενα, εικόνεσ 
και βίντεο ζχουν 
ενςωματωκεί ςωςτά 
ςε ποςοςτό άνω του 
80% τθσ ιςτοςελίδασ 

Τα εμφανιηόμενα 
γραφικά 
αντικείμενα, εικόνεσ 
και βίντεο ζχουν 
ενςωματωκεί ςωςτά 
ςε ποςοςτό μεταξφ 
του 50- 80% τθσ 
ιςτοςελίδασ 

Τα εμφανιηόμενα 
γραφικά αντικείμενα, 
εικόνεσ και βίντεο 
ζχουν ενςωματωκεί 
ςωςτά ςε ποςοςτό 
κάτω του 50% τθσ 
ιςτοςελίδασ 

 

Σφνκεςθ - Οργάνωςθ 
Ευρθμάτων 

Οργανϊκθκαν, όλα 
τα ευριματά με 
τζτοιο τρόπο ϊςτε 
το κζμα να 
καλφπτεται πλιρωσ 
(ςε ποςοςτό πάνω 
από το 80%) και να 
είναι κατανοθτό 

Οργανϊκθκαν πάνω 
από το ½ των 
ευρθμάτων με 
τζτοιο τρόπο ϊςτε 
να καλφπτεται το 50-
80% του κζματόσ 

Οργανϊκθκαν κάτω 
από το ½ των 
ευρθμάτων με τζτοιο 
τρόπο ϊςτε να 
καλφπτεται το κζμα 
ςε ποςοςτό κάτω από 
το 50% 

 

Τεκμθρίωςθ 
Ευρθμάτων 

Τεκμθριϊκθκαν τα 
ευριματά 
αναφζρονται όλεσ 
(ποςοςτό 80-100%) 
οι πθγζσ που 
χρθςιμοποιικθκαν  

Τεκμθριϊκθκαν τα 
ευριματά 
αναφζρεται το 50-
80% των πθγϊν που 
χρθςιμοποιικθκαν  

Αναφζρονται κάτω 
από το 50% των 
πθγϊν που 
χρθςιμοποιικθκαν  

 

Αξιοποίθςθ - 
Οργάνωςθ Χρόνου 

Αξιοποίθςαν και 
οργάνωςαν το 80-
100% του χρόνου 
που είχαν ςτθ 
διάκεςθ τουσ 

Αξιοποίθςαν και 
οργάνωςαν το 50-
80% του χρόνου που 
είχαν ςτθ διάκεςθ 
τουσ  

Αξιοποίθςαν και 
οργάνωςαν κάτω από 
το 50% του χρόνου 
που είχαν ςτθ 
διάκεςθ τουσ 

 

Ζκφραςθ (Γλϊςςα & 
Γραμματικι) 

Χρθςιμοποίθςα 
ορκά τθ γλϊςςα ςτο 
επίπεδο τθσ 
ορκογραφίασ, τθσ 
ςφνταξθσ, του 
λεξιλογίου, τθσ 
ςτίξθσ κ.ά. ςε 
ποςοςτό άνω του 
70% του 
παραδοτζου  

Χρθςιμοποίθςαν 
ςωςτά τθ γλϊςςα 
ςτο επίπεδο τθσ 
ορκογραφίασ, τθσ 
ςφνταξθσ, του 
λεξιλογίου, τθσ 
ςτίξθσ κ.ά. ςε 
ποςοςτό 50- 70% 
του παραδοτζου 

Χρθςιμοποίθςαν 
ςωςτά τθ γλϊςςα ςτο 
επίπεδο τθσ 
ορκογραφίασ, τθσ 
ςφνταξθσ, του 
λεξιλογίου, τθσ ςτίξθσ 
κ.ά. ςε ποςοςτό κάτω 
του 50% του 
παραδοτζου 
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ΡΟΤΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ WIKI (R2) 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΗ 

ΕΠΙΔΟΗ 

ΜΕΣΡΙΑ 

ΕΠΙΔΟΗ 

 

ΥΑΜΗΛΗ 

ΕΠΙΔΟΗ 

 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

6 4 2 

 ΤΜΜΕΣΟΥΗ      

Ραρουςία 

Είναι παρϊν ςε όλεσ 
(ποςοςτό 100%) τισ 
ςυγκεντρϊςεισ  των 
ομάδων και 
λαμβάνει μζροσ ςτισ 
ςυηθτιςεισ 
(ενεργθτικι 
ςυμμετοχι) 

Είναι παρϊν ςτο 50-
60% των 
ςυγκεντρϊςεων των 
ομάδων) αλλά δε 
λαμβάνει μζροσ ςε 
όλεσ τισ ςυηθτιςεισ 

Ραρευρίςκεται ςε 
ποςοςτό κάτω του 
50% ςτισ 
ςυγκεντρϊςεισ και 
ςτισ ςυηθτιςεισ 
των ομάδων  

 

Καταμεριςμόσ 
Εργαςίασ 

Ραίρνει μζροσ ςε 
όλθ (ποςοςτό 100%) 
τθ διαδικαςία 
καταμεριςμοφ τθσ 
εργαςίασ  

Ραίρνει μζροσ ςτο 
50-60% των φάςεων 
τθσ διαδικαςίασ 
καταμεριςμοφ τθσ 
εργαςίασ, ενϊ 
προτιμά μερικζσ 
φορζσ να είναι 
πακθτικό μζλοσ 

Ραίρνει μζροσ ςτθν 
διαδικαςία 
καταμεριςμοφ τθσ 
εργαςίασ ςε 
ποςοςτό κάτω του 
50% 

 

 
 
Συνειςφορά 
Ρλθροφοριϊν & 
Λδεϊν 

 
 
Μεταδίδει ποςοςτό 
70-100% 
πλθροφοριϊν και 
ιδεϊν ςχετικϊν με 
το κζμα που 
διερευνάται 

 
 
Μεταδίδει ποςοςτό 
50-70% 
πλθροφοριϊν και 
ιδεϊν ςχετικϊν με 
το κζμα που 
διερευνάται 

 
 
Μεταδίδει 
πλθροφορίεσ ι 
ιδζεσ ςχετικζσ με 
το κζμα που 
διερευνάται ςε 
ποςοςτό κάτω του 
50% 

 

Επιχειρθματολογία 

Χρθςιμοποιεί 
πειςτικά 
επιχειριματα για να 
υποςτθρίξει τισ 
απόψεισ του ςε 
ποςοςτό άνω του 
80% 

Χρθςιμοποιεί 
πειςτικά 
επιχειριματα για να 
υποςτθρίξει τισ 
απόψεισ του ςε 
ποςοςτό 50-80% 

Χρθςιμοποιεί 
επιχειριματα για 
να υποςτθρίξει τισ 
απόψεισ του ςε 
ποςοςτό κάτω του 
50% 

 

Αρικμόσ Ενεργειϊν 
(Δθμιουργία, 
Αλλαγι, Ανάγνωςθ, 
Διαγραφι) 

Ο ςυνολικόσ 
αρικμόσ των 
ενεργειϊν μζςα ςτο 
wiki ομάδεσ  κατά 
μζςο όρο είναι πάνω 
από 10 

Ο ςυνολικόσ 
αρικμόσ των 
ενεργειϊν μζςα ςτo 
Wiki κατά μζςο όρο 
είναι μεταξφ 5-10 

Ο ςυνολικόσ 
αρικμόσ των 
ενεργειϊν μζςα 
ςτo Wiki  κατά 
μζςο όρο είναι 
κάτω από 5 
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