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Στόχοι της παρουσίασης 

• Τι είναι το web 2.0 

• Ποια εργαλεία προτείνει το νέο Π.Σ. 
για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο; 

• Πως συνδέονται με καινοτόμες 
στρατηγικές διδασκαλίας; 

• Ποια άλλα θα μπορούσα να 
χρησιμοποιήσω; 

• Από πού να αρχίσω; 



Web 2.0 
1. Ο όρος: Τεχνολογία ή 

Φιλοσοφία 

2. Εφαρμογές 
– Κοινωνία 

– Ιατρική 

– Εκπαίδευση 

3. Web2.0 στην εκπαίδευση - 
γιατί 

4. Τα δημοφιλέστερα εργαλεία 



1. Web 2.0- 
Φιλοσοφία: 

 
Προσδιορίζεται από τη 
δυνατότητα των χρηστών να 
γίνονται συν-δημιουργοί 
του περιεχομένου του 
διαδικτύου 
Σύμφωνα με τον Stephen Fry  

«το Web 2.0 είναι περισσότερο μια ιδέα   
στο μυαλό των ανθρώπων παρά μία 



Παραδείγματα 
web2.0  
 Ιστολόγια (Blogs), όπου ο χρήστης 

καταχωρεί περιεχόμενο, και το κοινό 
σχόλια  

 Δυνατότητα συνεργατικής συγγραφής 
περιεχομένου (wiki, wikipedia) 

 Ανέβασμα ψηφιακού υλικού από 
χρήστες-δημιουργούς (YouTube για βίντεο, 

Flickr για εικόνες κλπ) 

 Περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης 
(facebook, twitter κλπ) 

  κ.α. 





Καλώς 
ορίσατε 



 Tο Web 2.0 
σηματοδοτεί τη 
συμμετοχική κουλτούρα 
  Αναφέρεται στις αλλαγές του τρόπου 

που αξιοποιούνται οι ήδη υπάρχουσες 
τεχνολογίες  

-ιστοσελίδες που βασίζονται σε ένα 
συγκεκριμένο σετ τεχνολογιών, όπως 
AJAX που βασίζεται σε JavaScript  

 και στον τρόπο οι χρήστες 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο.  

 Έννοιες όπως διαδραστικότητα, 
δυναμικό περιεχόμενο, συνεργασία, 
συνεισφορά και social computing 
διαδραματίζουν πλέον πρωταγωνιστικό 
ρόλο 

 



Βασικές κατηγορίες web 2.0 εφαρμογών 
• Ιστολόγια, Μικροϊστολόγια    
• Σχεδίαση σκίτσων  
• Συνεργατικά προγράμματα συγγραφής και ανάγνωσης κειμένου  
• Εννοιολογικοί χάρτες και χάρτες ιδεών  
• Τηλεδιάσκεψη   
• Συνδιάλεξη  
• Επεξεργασία εικόνας  
• Συγκέντρωση πληροφοριών  
• Διαμοιρασμός πολυμέσων  
• Πίνακες ανακοινώσεων  
• Διαδικτυακά παιχνίδια και εικονικοί κόσμοι  
• Εργαλεία διαχείρισης καθημερινών εργασιών  
• Προσωπικά περιβάλλοντα μάθησης  
• Καταγραφή ήχου και βίντεο 
• Παρουσιάσεις 
• Σύννεφα λέξεων 
• Κοινωνική δικτύωση κ. α. 

 



• κοινωνία 1 

• ιατρική 2 

• εκπαίδευση 3 

2. Web 2.0 εφαρμογές… 



4. Τα δημοφιλέστερα εργαλεία 
web2.0 στην εκπαίδευση 

• Wiki, 

• blog,  

• webquest  

 

Α. Τεχνικό μέρος 

Β. Παιδαγωγικό 



Wiki 
• ένας τύπος «συνεργατικής» ιστοσελίδας  
• που επιτρέπει στους χρήστες να προσθέσουν, να 

αφαιρέσουν, ή να επεξεργαστούν όλο το 
περιεχόμενο, πολύ γρήγορα και εύκολα,  
– μερικές φορές χωρίς ανάγκη να γίνει εγγραφή 

χρήστη.  

• ένα δημοκρατικό εργαλείο που ενδυναμώνει τη 
συνεργασία  

• η ποιότητά του βρίσκεται στο περιεχόμενό του 
και όχι στην εμφάνιση 



Wiki: π.χ. wikipedia 



  Ενα wiki για web 2.0 εργαλεία http://learn20.wikispaces.com/  

http://learn20.wikispaces.com/


Το wiki ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

Χρήση του wiki ως χώρου:  

• Επικοινωνίας 

• Συνεργασίας 

• Ανταλλαγής 

• Διαμοιρασμού 

• Οικοδόμησης γνώσης  

(κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης) 

 

Προτεινόμενα wikis: 
http://www.wikispaces.com/   
http://pbworks.com/ -100 χρήστες 2GB 

 

 

http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/


http://users.sch.gr/ikomninou/wiki%20final/___wikis2.html 

 

http://users.sch.gr/ikomninou/wiki final/___wikis2.html


Δημοτικά Κέρκυρας-Θεσσαλονίκης 
http://oitopoimas4.wikispaces.com/ 

http://oitopoimas4.wikispaces.com/
http://oitopoimas4.wikispaces.com/
http://oitopoimas4.wikispaces.com/
http://oitopoimas4.wikispaces.com/
http://oitopoimas4.wikispaces.com/
http://oitopoimas4.wikispaces.com/
http://oitopoimas4.wikispaces.com/


http://lexiconcs.wikispaces.com/home 

http://lexiconcs.wikispaces.com/home


Χρήση wikis από μαθητές 

• Ως πηγή πληροφορίας 
 
• Ως εργαλεία ομαδικών και 

συνεργατικών δραστηριοτήτων 
 
• Ως κίνητρο για γραφή και ανάγνωση 
 
• Ως μέσο για συγγραφή και δημοσίευση 

των απόψεων τους 



Blog (ιστολόγια) 
  π.χ. http://estamou.blogspot.gr/   

• Είδος προσωπικής ιστοσελίδας,  

– με τακτικά άρθρα και σχόλια,  

– εικόνες κ. α. πολυμεσικό υλικό 

• Χαρακτηριστικά: 

– Αμφίδρομη επικοινωνία –διαδραστικότητα 

– Δωρεάν – εύκολο στήσιμο 

– Κυρίως θεματικά 

http://estamou.blogspot.gr/
http://estamou.blogspot.gr/


http://pliroforikiatschool.blogspot.gr/2012/09/
gamemaker.html 

 

http://pliroforikiatschool.blogspot.gr/2012/09/gamemaker.html
http://pliroforikiatschool.blogspot.gr/2012/09/gamemaker.html


http://gseremetakis.blogspot.gr/ 

 

http://gseremetakis.blogspot.gr/


…δημιουργία blogs 
• Γενικές πλατφόρμες 

– http://www.bloger.com 

– http://www.worldpress.com 

– http://www.typepad.com 

• Εκπαιδευτικά ιστολόγια 
– http://edublogs.org 

– http://blogs.sch.gr 

• Πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα 
– http://wordpress.org 

– http://orchardproject.net/  

 

http://www.bloger.com/
http://www.worldpress.com/
http://www.typepad.com/
http://edublogs.org/
http://blogs.sch.gr/
http://wordpress.org/
http://orchardproject.net/


Webquest (ιστοεξερεύνηση): 
ένα μαθησιακό σενάριο ή μια δραστηριότητα τύπου project 

• ΔΟΜΗ της ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 

1. Εισαγωγή (introduction):  

2. Δραστηριότητα (task):  

3. Διαδικασία (process): 

4. Πηγές-Μέσα (resources): 

5. Αξιολόγηση (evaluation)  

6. Συμπέρασμα (conclusion)  

7. Σελίδα καθηγητή (teacher page)  
 



Webquest        
http://www.zunal.com/webquest.php?w=84769 

http://www.zunal.com/webquest.php?w=84769


 Webquest  
      http://users.sch.gr/goumenak/pake08/12_Webquest_2008-02-22_sfairikothta_EGwebquest/index.htm 

 
• αποτελούν ένα σενάριο διδασκαλίας  

• στο οποίο οι περισσότερες ή όλες οι πληροφορίες 
που χρειάζονται οι μαθητές 

• προέρχονται από κατευθυνόμενη αναζήτηση στο 
διαδίκτυο, σε διαδικτυακούς τόπους επιλεγμένους 
από τον εκπαιδευτικό (Dodge 1997, 2001 

http://webquest.org) 

 

http://users.sch.gr/goumenak/pake08/12_Webquest_2008-02-22_sfairikothta_EGwebquest/index.htm
http://users.sch.gr/goumenak/pake08/12_Webquest_2008-02-22_sfairikothta_EGwebquest/index.htm
http://users.sch.gr/goumenak/pake08/12_Webquest_2008-02-22_sfairikothta_EGwebquest/index.htm
http://users.sch.gr/goumenak/pake08/12_Webquest_2008-02-22_sfairikothta_EGwebquest/index.htm
http://users.sch.gr/goumenak/pake08/12_Webquest_2008-02-22_sfairikothta_EGwebquest/index.htm
http://users.sch.gr/goumenak/pake08/12_Webquest_2008-02-22_sfairikothta_EGwebquest/index.htm


Τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά των 
ιστοεξερευνήσεων  

• Εστιάζουν στην αξιοποίηση και εφαρμογή των 
πληροφοριών  και όχι την απλή αναζήτηση  

• Υποστηρίζουν την ενεργοποίηση των μαθητών  

• Υποστηρίζουν την κριτική σκέψη  

• Προωθούν την οικοδόμηση γνώσεων  

• Υποστηρίζουν τη δημιουργικότητα των μαθητών  

• Παρέχουν στους μαθητές μια σειρά πηγών 
πληροφόρησης που έχουν ελεγχθεί, αξιολογηθεί  



Διαγραμματικά εργαλεία στην εκπαίδευση 

• Εργαλεία κατασκευής χρονογραμμών 
(TimeRime, Dipity) 

• Εργαλεία Δημιουργίας Word Clouds (Wordle, 
Tagxedo, Tagul, ToCloud ) 

• Εργαλεία Δημιουργίας Νοητικών & 
Εννοιολογικών Χαρτών (SpicyNodes, 
Text2Mindmap, Mindmeister, Mindomo, 
bubbl.us/ ) 

 

http://timerime.com/en/
http://www.dipity.com/
http://www.wordle.net/
http://www.tagxedo.com/
http://tagul.com/
http://www.spicynodes.org/
http://www.text2mindmap.com/
http://www.mindmeister.com/
http://www.mindomo.com/
https://bubbl.us/


Εργαλεία ψηφιακής αφήγησης … 

• δημιουργία δυναμικών παρουσιάσεων (prezi, 
Sliderocket , Voicethread, zoho) 

• δημιουργία συνεργατικών παρουσιάσεων (google 
Docs)  

• δημιουργία διαδραστικής αφίσας (glogster) 

• δημιουργία κόμικ (toondoo, pixton, bitstrips) 

• κινούμενα σχέδια (Creaza, aniboom) 

• επεξεργασία εικόνας/ (sumo.fm) 
• ήχου σύνθεση μουσικής (scratchaudio)  

• επεξεργασία video (Animoto) 

http://www.sumo.fm/


Θεωρίες συμμετοχικής μάθησης για 
τα εργαλεία αυτά: 

• Αυξάνουν τον ενθουσιασμό και το ενδιαφέρον των 
μαθητών 

• Δίνουν περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και 
συνεργασία 

• Συνεισφέρουν στην αυξημένη ανταπόκριση και δυνατότητα 
αφομοίωσης σύνθετων εννοιών 

• Προσφέρουν δυνατότητες για καλύτερη εκμάθηση για 
παιδιά με διαφορετικά στυλ μάθησης (Ακουστικό, Οπτικό, 
Κιναισθητικό) 

• ενισχύουν και διευκολύνουν τις συνεργατικές 
δραστηριότητες και την επικοινωνία μεταξύ των μελών 
μίας ομάδας αλλά και μεταξύ ομάδων συνεργασίας. 
 



TimeRime: Ιστορία των Υπολογιστών  
Εργαλεία κατασκευής χρονογραμμών  

http://www.timerime.com/en/event/582928/Poqet+PC/


Σύννεφα λέξεων http://www.wordle.net/ 

 

http://www.wordle.net/


Εργαλείο Δημιουργίας Εννοιολογικών χαρτών 
(https://bubbl.us/ ) 

 

https://bubbl.us/
https://bubbl.us/


Δημιουργία παρουσιάσεων  
Prezi http://prezi.com/3xzhaqa1vdfz/facebook/ 

 

http://prezi.com/3xzhaqa1vdfz/facebook/


Παρουσιάσεις, δημοσκοπήσεις με το 
google drive https://drive.google.com/#my-drive 

 

https://drive.google.com/
https://drive.google.com/
https://drive.google.com/


Δημιουργία comic  
Pixton for Fun http://www.pixton.com/comic/zuz8xiec 

 

http://www.pixton.com/comic/zuz8xiec


Επεξεργασία εικόνας sumo.fm  

   http://www.sumo.fm/#home/       Phoenix http://www.aviary.com/  

http://www.sumo.fm/
http://www.sumo.fm/
http://www.sumo.fm/
http://www.sumo.fm/
http://www.aviary.com/


Άλλα εργαλεία 

• Δημιουργία συνεργατικού κειμένου 
http://www.piratenpad.de/ 
https://kalamata2a.piratenpad.de/1 

• Δημιουργία sceencasts                      
http://www.screencast-o-matic.com/  

• Δημιουργία ιστοσελίδας     
http://www.weebly.com/ 

 

http://www.piratenpad.de/
http://www.piratenpad.de/
https://kalamata2a.piratenpad.de/1
http://www.screencast-o-matic.com/
http://www.screencast-o-matic.com/
http://www.screencast-o-matic.com/
http://www.screencast-o-matic.com/
http://www.screencast-o-matic.com/
http://www.weebly.com/
http://www.weebly.com/


Συνεργατικό κείμενο https://kalamata2a.piratenpad.de/1 

 

https://kalamata2a.piratenpad.de/1
https://kalamata2a.piratenpad.de/1
https://kalamata2a.piratenpad.de/1


Δημιουργία sceencasts http://www.screencast-o-matic.com/  

http://www.screencast-o-matic.com/
http://www.screencast-o-matic.com/
http://www.screencast-o-matic.com/
http://www.screencast-o-matic.com/
http://www.screencast-o-matic.com/


Δημιουργία ιστοσελίδας 

Weebly   http://7olykeioilioy.weebly.com/index.html   

http://7olykeioilioy.weebly.com/index.html


Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές των εργαλείων 
Web 2.0   

• ενθαρρύνουν την ενεργητική και αυτορυθμιζόμενη μάθηση  
• προωθούν το διάλογο, την έκφραση ιδεών, τη 

διαπραγμάτευση απόψεων, την κριτική και αναστοχαστική 
σκέψη (reflective thinking)  

•  προωθούν και ενισχύουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των 
μαθητών και τη συνεργατική μάθηση  

• υποστηρίζουν και προωθούν τη μετάβαση των μαθητών 
από την απλή διαχείριση πληροφοριών και την 
επιφανειακή μάθηση στη βαθύτερη κατανόηση και 
οικοδόμηση νέων γνώσεων  

• μετασχηματίζουν το πλαίσιο τη διδασκαλίας και της 
μάθησης παρέχοντας πολλαπλές ευκαιρίες για διαμοίραση 
και συνδημιουργία περιεχομένου  

• υποστηρίζουν τη συνεργασία, την ομαδική εργασία και, 
τελικά, τη μάθηση σε χρόνο και χώρο εκτός της σχολικής 
τάξης.  
 
 



Σύνοψη 

• Web 2.0 σημαίνει:  

– ευκολία στη χρήση- έμφαση στο περιεχόμενο 

– διαμοιρασμό 

– συνεργασία 

• Web 2.0 στην εκπαίδευση σημαίνει: 

– Ποικιλία στα μέσα 

– Ενεργός συμμετοχή 

– Ψηφιακός εγγραμματισμός 

 



Συζήτηση 

• Τι αλλαγές έχει επιφέρει το Web 2.0 

• Με ποιά οφέλη/κόστος 

• Υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές; 

• Τα συνεργατικά εργαλεία 
χρησιμοποιούνται συνεργατικά; 

• … 



κοινωνικοεποικοδομητικές προσεγγίσεις  

    

υπολογιστικά συστήματα μάθησης μέσω ανακάλυψης, 
διερεύνησης και οικοδόμησης της γνώσης 

• αν επιθυμούμε οι ΤΠΕ να υποστηρίξουν τη 
μάθηση κατά έναν αποτελεσματικό τρόπο, τότε 
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον ως 

• πηγές πληροφόρησης, αλλά μάλλον  

• ως εργαλεία και διευκολυντές της σκέψης 

• και της οικοδόμησης της γνώσης των μαθητών 



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΙΣ 
 

 
http://learn20.wikispaces.com/ 

 

Για ιστοεξερευνήσεις: 
http://plhrofekp2012.wikispaces.com/ 

 

Εκπαιδευτικό υλικό με web 2.0 εργαλεία    
http://wiki-project-diuoa.wikispaces.com/  
 
Τρόποι αξιοποίησης των σύννεφων λέξεων στην τάξη 
http://www.scribd.com/doc/51142846/Wordle 

  

http://learn20.wikispaces.com/
http://learn20.wikispaces.com/
http://learn20.wikispaces.com/
http://learn20.wikispaces.com/
http://plhrofekp2012.wikispaces.com/
http://plhrofekp2012.wikispaces.com/
http://wiki-project-diuoa.wikispaces.com/
http://wiki-project-diuoa.wikispaces.com/
http://wiki-project-diuoa.wikispaces.com/
http://wiki-project-diuoa.wikispaces.com/
http://wiki-project-diuoa.wikispaces.com/
http://www.scribd.com/doc/51142846/Wordle
http://www.scribd.com/doc/51142846/Wordle
http://www.scribd.com/doc/51142846/Wordle
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