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Πεπίλητη
Σηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη έλα πιαίζην έληαμεο ησλ ηερλνινγηψλ πνπ πξνζθέξεη ην
Web 2.0 απφ ην ζχλδεζκν κε νλνκαζία «Παλειιήληνο Θενινγηθφο Σχλδεζκνο Καηξφο (γηα
ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο)». Αλαδεηψληαο ηξφπνπο γηα θαιχηεξε
νξγάλσζε θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζπλδέζκνπ, αξρηθά αμηνινγήζεθαλ θάπνηα
εξγαιεία θαη εθαξκνγέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο. Έηζη πηνζεηήζεθαλ θάπνηεο
ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο γηα ηηο νπνίεο αλαιχεηαη ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπο θαζψο θαη πσο
βνήζεζαλ ζηε δεκηνπξγία κηαο ςεθηαθήο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Τέινο παξνπζηάδνληαη
ζπκπεξάζκαηα απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο πξψηεο ρξνληάο ηνπ πιαηζίνπ θαη ηίζεληαη νη βάζεηο γηα
κειινληηθή εξγαζία. .
Λέξειρ – κλειδιά : Web 2.0, Θενιφγνη, Ψεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Κνηλφηεηα
Ειζαγυγή
Γηαλχνληαο ηελ επνρή ηεο πιεξνθνξίαο (θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο είλαη ν φξνο πνπ
αξεζθφκαζηε λα ρξεζηκνπνηνχκε) δηαπηζηψλνπκε φηη έρεη δηακνξθσζεί έλα λέν πιαίζην ζην
νπνίν νη Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) έρνπλ κπεη βαζηά ζηελ
θαζεκεξηλφηεηά καο, κεηαβάιινληαο ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπκε, ζπλεξγαδφκαζηε,
επηθνηλσλνχκε.[Βαγγειάηνο 2011] Τν πιαίζην απηφ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία, φηαλ
αλαθεξφκαζηε ζηελ εθπαίδεπζε (ζρνιείν, παλεπηζηήκην, θηι) θαη ζην ξφιν πνπ απηή
θαιείηαη λα επηηειέζεη ζηελ επνρή καο.
Ο φξνο Web 2.0 ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηε λέα έθδνζε ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ ε
νπνία βαζίδεηαη ζηελ φιν θαη κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ
Γηαδηθηχνπ λα ζπκκεηέρνπλ σο παξαγσγνί (ζε αληίζεζε κε ηνπο θαηαλαισηέο) πιεξνθνξίαο
θαη λα ζπλεξγάδνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Με ηνλ φξν απηφ ππνλνείηαη κηα δπλακηθή
δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ζηελ νπνία κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ ρξήζηεο ρσξίο
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε ζέκαηα ππνινγηζηψλ θαη δηθηχσλ. Όπσο γξάθεηαη ζε κηα
ηειεπηαία αλαθνξά ηεο BECTA [BECTA 2008]: «Τν Web 2.0 είλαη έλαο φξνο παζπαξηνχ γηα
ηελ πεξηγξαθή κηαο ζεηξάο απφ εμειίμεηο ζην δηαδίθηπν θαη κηαο δηαθνξνπνίεζεο ζηνλ ηξφπν
πνπ ην αληηιακβαλφκαζηε θαη ην ρξεζηκνπνηνχκε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εμέιημε απφ ηελ
παζεηηθή θαηαλάισζε πεξηερνκέλνπ ζε κηα πην ελεξγή ζπκκεηνρή, δεκηνπξγία θαη
δηακνηξαζκφ – θάηη πνπ πνιιέο θνξέο αλαθέξεηαη θαη σο “read/write web”». Με βάζε απηφ
ην ζεκαληηθφ λέν πνπ θέξλεη ην Web 2.0 δελ είλαη θάπνηα ηερλνινγηθή επαλάζηαζε, αιιά ε
θνηλσληθή δηθηχσζε θαη ν λένο ηξφπνο ζπκκεηνρήο πνπ πξνάγεη.

Η ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηνπ λένπ ηξφπνπ ζπκκεηνρήο,
καο νδήγεζε ζηελ πηνζέηεζε εξγαιείσλ Web 2.0 γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ επηθνηλσλία
κεηαμχ ησλ κειψλ πνπ αλήθνπλ ζην ζχλδεζκν. Σην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο ηνπ ζπλδέζκνπ
αμηνινγήζεθαλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Web 2.0, ηα νπνία είλαη [Αλδξένπ 2008]:
1. Σπκκεηνρή (participation). Σε θάζε επίπεδν ρξήζεο ησλ Web 2.0 ππεξεζηψλ
θπξηαξρεί ε έλλνηα ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο.
2. Γηακνηξαζκφο (sharing). Ο δηακνηξαζκφο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο γλψζεο αλάκεζα
ζηνπο ρξήζηεο ησλ εθαξκνγψλ.
3. Χξεζηηθφηεηα (usability). Οη ππεξεζίεο είλαη ηδηαίηεξα ρξεζηηθέο θαη εχθνιεο ζηελ
εθκάζεζή ηνπο, πξνζειθχνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε θαη εληζρχνληαο ηε
ζέιεζε ηνπ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη.
4. Γνκή απφ ελφηεηεο (modularity). Τν Web 2.0 απνηειεί ηε ζχλζεζε πνιιψλ
δηαθνξεηηθψλ ππνδνκψλ νη νπνίεο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα ζπλδένληαη θαη ηειηθά λα
ελζσκαηψλνληαη κε άιιεο δεκηνπξγψληαο ζηελ νπζία έλα γεληθφ ζχλνιν ην νπνίν
κπνξεί λα πξνζθέξεη πνηνηηθφηεξεο ππεξεζίεο.
5. Έιεγρνο απφ ηνπο ρξήζηεο (user control). Μηα βαζηθή αξρή ζην Web 2.0 είλαη ε
δπλαηφηεηα πνπ δίλεη ζηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα έρνπλ ηνλ θχξην
έιεγρν ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ δηαρεηξίδνληαη, ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνζεθεχνπλ ζηηο
δηαδηθηπαθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ηεο ηαπηφηεηαο απηψλ.
6. Δπηθνηλσλία θαη δηεπθφιπλζε δεκηνπξγίαο θνηλνηήησλ (communication communities). Με ηηο λέεο απηέο ηερλνινγίεο εληζρχεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ
ρξεζηψλ θαη είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία θνηλνηήησλ ρξεζηψλ, κέζα απφ ηηο νπνίεο
δηεπθνιχλεηαη ε αληαιιαγή ησλ ηδεψλ θαη ησλ απφςεσλ θαη επηηπγράλεηαη ε
απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ζπλεξγαζία ησλ εξεπλεηψλ ελψ παξάιιεια
εληζρχεηαη θαη ε ζπλεξγαηηθφηεηα.
7. Χακειφ έσο αλχπαξθην θφζηνο (low cost) θαη αλνηρηή πξφζβαζε (free access).Τα
ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία ησλ Web 2.0 ηερλνινγηψλ έρνπλ ρακειφ έσο θαη κεδεληθφ
θφζηνο θαη ε πξφζβαζε είλαη ειεχζεξε ζηα πεξηζζφηεξα απφ απηά (ην κφλν πνπ
απαηηείηαη είλαη κηα απιή εγγξαθή ζην ζχζηεκα)
8. Απνθέληξσζε (decentralization). Τν Web 2.0 είλαη απνθεληξσηηθφ σο πξνο ηελ
θεληξηθή ηνπ αξρηηεθηνληθή. Η δπλακηθή ηνπ θαη ε επθακςία ηνπ είλαη δχν ζηνηρεία
πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ απφιπηα θαη ηα νπνία εκθαλίδνληαη κέζα απφ δηαλεκεκέλεο
εθαξκνγέο θαη πεξηερφκελν πνπ απνζεθεχεηαη ζε πνιιαπιά ππνινγηζηηθά
ζπζηήκαηα θαη φρη απνθιεηζηηθά ζε έλα θχξην θεληξηθφ ζχζηεκα.
Εθαπμογέρ πος ςλοποιούν ηο πλαίζιο
Έρνληαο ππφςε φιεο ηηο παξαπάλσ δπλαηφηεηεο αμηνινγήζεθαλ δηάθνξεο εθαξκνγέο θαη
ηειηθά επηιέρζεθαλ λα πινπνηεζνχλ νη παξαθάησ. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη φιεο νη εθαξκνγέο
πξνυπνζέηνπλ εγγξαθή ηνπ ρξήζηε γηα ζπκκεηνρή ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο.
Cms – Joomla: έλα πιήξεο ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. Δίλαη ην ινγηζκηθφ κε ην
νπνίν είλαη δεκηνπξγεκέλε o ηζηφηνπνο ηνπ ζπλδέζκνπ. Απαηηείηαη ε ρξήζε κφλν ελφο

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. Μπνξεί λα δεκνζηεπηεί πεξηερφκελν απφ νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή
δηαζέηεη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Γηαζέηεη δπλαηφηεηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ρξεζηψλ θαη
ειέγρνπ ησλ άξζξσλ πνπ δεκνζηεχνληαη.

Στήμα 1:
Κενηρική Ιζηοζελίδα ηοσ Σσνδέζμοσ – CMS Joomla.

Στήμα 2:
Σύνδεζη Χρήζηη – CMS Joomla.

Lms – Dokeos: έλα νινθιεξσκέλν Σχζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο ην νπνίν πξνάγεη ηελ εμ’
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Γελ απαηηεί ηε θπζηθή παξνπζία εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελνπ
ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν. Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο (εηζαγσγή – δηαγξαθή –
ηξνπνπνίεζε – δεκνζίεπζε) πξαγκαηνπνηνχληαη απφ απφζηαζε κέζσ Γηαδηθηχνπ κε ηε
ρξήζε νπνηνπδήπνηε θπιινκεηξεηή. Γελ απαηηνχληαη ηερληθέο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο.
Μεηαμχ άιισλ ηα εγγεγξακκέλα κέιε ηνπ ζπλδέζκνπ είλαη ζε ζέζε λα απνζεθεχνπλ θαη λα
πξνβάινπλ εθπαηδεπηηθφ πνιπκεζηθφ πιηθφ δηαθφξσλ ηχπσλ αξρείσλ (αξρεία ήρνπ, εηθφλαο,

βίληεν, παξνπζηάζεσλ, ινγηζηηθψλ θχιισλ θ.α.), λα δεκηνπξγνχλ δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο, λα
δεκηνπξγήζνπλ ηζηνιφγηα (blogs), θφξνπκο θαη chat rooms (ζπδήηεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν),
λα αλαξηήζνπλ αλαθνηλψζεηο, λα απνζηέινπλ θαη λα παξαιάβνπλ αξρεία θαζψο θαη
δεκηνπξγνχλ θαη λα επεμεξγάδνληαη εξσηεκαηνιφγηα.

Στήμα 3:
Σύνδεζη Χρήζηη – LMS -Dokeos.

Στήμα 4:
Εργαλεία Μαθήμαηος – LMS - Dokeos

Forum – phpBB: έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζρέζεσλ κεηαμχ πξνζψπσλ, ζηα νπνία
πξνζθέξνληαη νη αληηθεηκεληθέο δπλαηφηεηεο γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο αλαγθαίεο αηνκηθέο θαη
ζπιινγηθέο ηθαλφηεηεο πιεξνθφξεζεο, δηαιφγνπ, δηακφξθσζεο ζέζεσλ θαη δηαζχλδεζεο
δξάζεσλ. Τν ειεθηξνληθφ forum επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε νξηδφληησλ ζρέζεσλ επηθνηλσλίαο
κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζπλδέζκνπ.

Στήμα 6:
Φόροσμ – phpBB

Social Networks – (Facebook, Google Groups): ηζηφηνπνη πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο επηζθέπηεο
ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πξνθίι θαη αιιειεπίδξαζεο κε άιινπο ρξήζηεο κέζσ
«θνηλσληθψλ ζπλδέζεσλ» εληφο ελφο ρψξνπ ειεθηξνληθήο θνηλφηεηαο.

Στήμα 7:
Κοινωνική Δικηύωζη – Facebook

Σςμπεπάζμαηα
Πεπνίζεζε φισλ ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ πιαηζίνπ είλαη φηη ππάξρεη κεγάιε απνδνρή απφ ηα
κέιε ηνπ ζπλδέζκνπ. Μέζα απφ ζπδεηήζεηο ζην Forum αιιά θαη απφ ηελ αλαγλσζηκφηεηα
ησλ άξζξσλ ζην joomla δηαθαίλεηαη φηη ε πξνζπάζεηα ελεξγνπνίεζε ηα κέιε θαη ηνπο έδσζε
ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ γηα δηάθνξα ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο αιιά θαη κνηξαζηνχλ
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο.
Έλα πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ ε κε ρξήζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πιαηζίνπ απφ φια
ηα κέιε. Πέξα απφ πξνζσπηθνχο ιφγνπο πνπ κπνξεί λα σζνχλ ην θάζε κέινο λα
ρξεζηκνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο, ππάξρεη θαη ην πξφβιεκα ηεο επηκφξθσζεο. Γελ
έρεη πινπνηεζεί γηα ηνλ θιάδν ησλ ζενιφγσλ, πξφγξακκα επηκφξθσζεο Β΄ επηπέδνπ. Έηζη ηα
πεξηζζφηεξα κέιε δελ γλσξίδνπλ αθξηβψο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη. Γηα
παξάδεηγκα ππήξμαλ πνιχ πεξηζζφηεξνη εγγεγξακκέλνη ζηελ ππεξεζία θνηλσληθήο
δηθηχσζεο Facebook ζε ζχγθξηζε κε ηελ ππεξεζία αζχγρξνλεο εθπαίδεπζε Dokeos ε νπνία
πξαγκαηηθά βνεζά ηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
Μελλονηική Επγαζία
Μέζα ζηελ επφκελε ρξνληά ιεηηνπξγίαο ηνπ πιαηζίνπ ζθνπεχνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη λα
επεμεξγαζηνχκε εξσηεκαηνιφγηα, ψζηε λα δνχκε πσο αληηκεησπίδεηαη ζπλνιηθά ε
πξνζπάζεηα απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο αιιά θαη πνηα είλαη ε γλψκε ηνπο γηα ην θάζε
εξγαιείν μερσξηζηά. Αθφκε ζέινπκε λα δνχκε πψο επεξεάδεηαη ν ηξφπνο ρξήζεο ππεξεζηψλ
ηνπ πιαηζίνπ αλάινγα κε ηελ επηκφξθσζε θαη ην επίπεδν ςεθηαθνχ εγγξακκαηηζκνχ ηνπ
θάζε κέινπο. Έηζη πηζηεχνπκε φηη ζα απνθηεζεί κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα, κηαο θαη ζα είλαη
εθηθηή κηα πνζνηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ησλ κειψλ.
Βιβλιογπαθία
1. http://www.computer-engineers.gr Tech Insights A. Βαγγειάηνο , Φξ. Φψζθνινο
Τειεπηαία πξνζπέιαζε 30/05/2011
2. BECTA: Web 2.0 Technologies for Learning at Key Stages 3 and 4: Summary Report.
September 2008 (http://www.becta.org.uk). Τειεπηαία Πξνζπέιαζε 30/05/2011
3. http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/12417/1/b13.1.Andreoy.pdf Ι. Αλδξένπ, Π.
Γατηάλνπ, Δ.Γαξνπθάιινπ Έξεπλα γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ Διιήλσλ θαη Κππξίσλ
Δπηζηεκφλσλ Πιεξνθφξεζεο κε ηηο Web 2.0 ππεξεζίεο Τειεπηαία πξνπέιαζε
30/05/2011
4. www.joomla.org
5. www.dokeos.com
6. http://phpbbgr.com
7. www.facebook.gr

