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84% των παιδιών ηλικίας12–15 είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο
τους πρώτους τρεις µήνες του 2007, ενώ το ποσοστό των παιδιών
που είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο οποτεδήποτε µέσα στο χρόνο, 
ανέρχεται στο 88,5%.



• Το 2007, η πλειοψηφία των παιδιών χρησιµοποίησαν
ηλεκτρονικό υπολογιστή σχεδόν κάθε µέρα και είχαν
πρόσβαση στο διαδίκτυο τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα.



• Η πλειοψηφία έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σχολείο ή
το σπίτι



Λόγοι πρόσβασης στο διαδίκτυο



Από τον αλφαβητισµό στο γραµµατισµό
• Πριν το 1970 Στόχος του Εκπ. Συστήµατος: 
Λειτουργικός γραµµατισµός (functional literacy)
– Ανάγνωση/γραφή: Το µέσον και όχι ο σκοπός
– Μη ικανός να διαβάσει = Αναλφάβητος

• Μετά το 1970 : Αλλαγή στις κοινωνικές συνθήκες
– Αύξηση θέσεων εργασίας στους τοµείς των
υπηρεσιών, υγείας, εκπαίδευσης και
τηλεπικοινωνιών

– Από το εργοστάσιο και τους εξωτερικούς
χώρους, στο γραφείο

– Ανάγκη για ψηφιακό γραµµατισµό



Γραµµατισµός
• Γενικά: Η ικανότητα (από)κωδικοποίησης λέξεων σε

µία σελίδα
• Ειδικότερα

– Αποκωδικοποίηση κειµένου
– Συµµετοχή στο νόηµα του κειµένου
– Χρήση κειµένου ως κοινωνική πράξη
– Κριτική προσέγγιση

• ∆ιαφορετικού τύπου γραµµατισµοί για διαφορετικές
περιστάσεις



• Αλλαγή στα κοινωνικά εργαλεία γραµµατισµού
• Η ανάγνωση και η γραφή περνούν από το χαρτί
στην οθόνη

• Οι λόγοι δεν πραγµατοποιούνται µόνο µέσω της
γλώσσας αλλά και µέσω άλλων σηµειωτικών
συστηµάτων (Κουτσογιάννης, 2005)



Ψηφιακός γραµµατισµός
• Η ικανότητα κατανόησης και χρήσης πολυτροπικά
παρουσιασµένων πληροφοριών
– γραµµατισµός στη χρήση υπολογιστών
– πληροφορικός γραµµατισµός (ανάκτηση και διαχείριση
πληροφορίας)

– πολυµεσικός γραµµατισµός (κατανόηση και
δηµιουργία ‘προϊόντων’ µε χρήση διαφορετικών
σηµειωτικών συστηµάτων)

– γραµµατισµός στις τεχνολογίες της επικοινωνίας
(netiquette, αποτελεσµατική παρουσίαση απόψεων)



Νέοι Λόγοι
• Πολυτροπικότητα στην επικοινωνία
• Read/Write web (Web 2.0)

– Εγκυκλοπαίδεια Britannica Britannica 
online Wikipedia

• Η δηµοσίευση σε αντιπαράθεση µε τη
συµµετοχή



WEBLOGS
Ιστολόγια



Ιστολόγια (Weblogs)
• ∆ηµιουργούνται εύκολα και άµεσα
• Επικαιροποιούνται εύκολα και άµεσα
• Παρέχουν αµφίδροµη επικοινωνία
• Επιτρέπουν πολλαπλούς συγγραφείς που οδηγούν
σε
– Ευέλικτους στόχους
– Τροποποίηση περιεχοµένου και αρχικού
σκοπού ιστολογίου



www.blogger.com/start







Ιστολόγια – Εφαρµογή
• Πύλη της τάξης (αρχειοθέτηση υλικού, δηµοσίευση
εργασιών, χώρος
υλικού/φωτοτυπιών/παρουσιάσεων)

• E-Portfolio
• Χώρος συνεργατικών δραστηριοτήτων
• Χώρος επικοινωνίας µε γονείς και µαθητές
• ∆ηµιουργία νέου λόγου: “Συνδεδεµένος γραπτός
λόγος”



WIKI
Ιστοχώρος Συνεργασίας



Wikis (Βίκι – Γουίκι - Ουίκι)
• Ιστοχώρος συνεργασίας
• Προσθήκη πληροφοριών σε δικτυακή

«εγκυκλοπαίδεια»
• Αναγνώστης = Συντάκτης



Wikis -Παράδειγµα
• 0058, 26/12/2004 – Σεισµός και Τσουνάµι στον
Ινδικό Ωκεανό

• 0900, 26/12/2004: 1η καταχώρηση,  76 λέξεις
• 24 ώρες αργότερα: 3000 λέξεις, 400 διορθώσεις
στην αρχική καταχώρηση, φωτογραφίες και χάρτες

• 48 ώρες αργότερα: 6500 λέξεις, 1200 διορθώσεις
και προσθήκες



http://en.wikibooks.org/wiki/English/English_in_use



http://pbwiki.com/education.wiki



Wikis
Εφαρµογή -Κριτική κατανόηση γραπτού λόγου
• Κοινοποίηση «ληµµάτων» - Παρακολούθηση
περιεχοµένου

• Παρουσίαση πληροφοριών για εξειδικευµένα θέµατα
(π.χ. χόµπυ)

• Συνεργατικότητα
– ∆ιαπραγµάτευση ληµµάτων, εννοιών, σχέσεων
– Ανάρτηση εικόνων, σχεδιαγραµµάτων, χαρτών, 
παρουσιάσεων κλπ.



PODCASTING
∆ιαδικτυακό προσωπικό ραδιόφωνο



http://www.mypodcast.com



http://www.mpsomaha.org/willow/radio/



REAL SIMPLE SYNDICATION
RSS



RSS
• Άµεση ενηµέρωση για νέες αναρτήσεις
• Συσχέτιση µε το ιστολόγιο της τάξης ή/και τα
ιστολόγια των µαθητών

• ∆ηµιουργία οµάδων ενηµέρωσης (feeds) µε
συγκεκριµένους στόχους (π.χ. νέα για κάποιο θέµα, 
ενηµέρωση για νέους ιστότοπους µε συγκεκριµένο
θέµα κλπ.)



RSS (bloglines.com)



FLICKR
∆ηµοσίευση και διαχείριση φωτογραφιών



Flickr.com
• ∆ηµοσίευση φωτογραφιών
• Προσθήκη σχολίων πάνω στις φωτογραφίες
• Πρόσκληση επισκεπτών για προσθήκη σχολίων και
δηµιουργία συζητήσεων πάνω σε φωτογραφίες

• ∆ηµιουργία οµάδων µε στόχο την ανάρτηση
φωτογραφιών πάνω σε ένα θέµα

• Ενηµέρωση για νέες αναρτήσεις µέσω RSS



Το Flickr στην τάξη; 
• Ο µαθητής/χρήστης συνδέει την κάθε φωτογραφία

µε κάποιο υπαρκτό πρόσωπο µε το οποίο µπορεί να
επικοινωνήσει

• Η δηµοσίευση φωτογραφίας προϋποθέτει και
αρκετή γραπτή συνεισφορά από πλευράς χρήστη
– Τίτλος, σύντοµη περιγραφή
– Λέξεις-κλειδιά (οδηγούν σε νέους επισκέπτες
και νέα επικοινωνία)

– Σχόλια «πάνω» στην φωτογραφία
– Σχόλια όπως στα ιστολόγια




