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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Σύµφωνα µε τον Kilpatrick η µέθοδος project είναι «µία σχεδιασµένη δράση, η οποία 

γίνεται µε όλη την καρδιά και λαµβάνει χώρα µέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον». 
(Kilpatrick, 1935, σελ. 163, όπως αναφέρεται στο Αδάµ, 2011). Για τους µαθητές και τις 
µαθήτριες του 21ου αι. το κοινωνικό περιβάλλον έχει επεκταθεί και – ή µήπως µόνο; -στον 
ψηφιακό κόσµο του διαδικτύου.  Εκεί έχουν εθιστεί να επικοινωνούν, να ενηµερώνονται, να 
διασκεδάζουν. Εδώ και αρκετό καιρό έχουν αρχίσει και να µαθαίνουν, χρησιµοποιώντας τις 
µηχανές αναζήτησης του διαδικτύου, για οτιδήποτε δεν προσφέρεται από τα σχολικά 
εγχειρίδια. Πρόσφατα και επίσηµα (π.χ. www.study4exams.gr,  Υπουργείο Παιδείας) η 
ελληνική πολιτεία προσφέρει επιπλέον υλικό στη σχολική κοινότητα. Έτσι, εφόσον η 
ερευνητική διαδικασία έχει ενταχθεί στο αναλυτικό πρόγραµµα, µέσω της µεθόδου project, 
πρέπει να προσανατολιστούµε στις νέες µορφές συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης 
δεδοµένων, πέραν των κλασσικών (έντυπες πηγές, εµπορικά λογισµικά κ.α.) που υπάρχουν 
σε ένα σχολικό ή οικιακό περιβάλλον. Εξάλλου, η φιλοσοφία του project  δεν επικεντρώνεται 
µόνο στη συσχέτιση των θεµάτων µε τις εµπειρίες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών, αλλά 
και στις δραστηριότητες που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας οι 
οποίες επίσης πρέπει να ανταποκρίνονται στις δεξιότητες  και στον τρόπο ζωής τους . Οι 
σηµερινοί µαθητές παρουσιάζουν ιδιαίτερη ενεργοποίηση και καθολική συµµετοχικότητα 
όταν δραστηριοποιούνται σε γνώριµα σ’ αυτούς περιβάλλοντα. Τέτοια είναι σήµερα τα 
ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα και τα συνεργατικά εργαλεία του διαδικτύου.  

Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστούν µερικά από τα συνεργατικά εργαλεία 
διαδικτύου που χρησιµοποιήθηκαν µε πολύ µεγάλη επιτυχία και κυρίως άνεση (όπως 
φαίνεται από σχετική έρευνα), από µαθητές που συµµετείχαν σε κάποιο project. Τέτοια είναι 
τα i-google (έγγραφα, ερωτηµατολόγια, βιβλία, µελέτες, αναγνώστης κ.α.), το delicious 
(κοινωνική σελιδοσήµανση – δικτυακή αποθήκευση και διαµοιρασµός «αγαπηµένων») και το 
dropbox (διαµοιραζόµενος αποθηκευτικός χώρος στο διαδίκτυο). Χρησιµοποιώντας αυτά τα 
εργαλεία στο χώρο του σχολείου, κυρίως, ενισχύεται η οµαδοσυνεργατική ερευνητική 
προσέγγιση, η συλλογική δηµιουργία ερευνητικών εργαλείων και η συγγραφή των 
παραδοτέων του project. Έτσι, εντάσσεται στη µαθησιακή καθηµερινότητα των παιδιών η 
έννοια της ψηφιακής κοινωνικής αλληλεπίδρασης και αναπτύσσουν µεθοδολογικές 
ικανότητες για έρευνες αξιόπιστων πηγών καθώς τα ψηφιακά συνεργατικά εργαλεία δίνουν 
τη δυνατότητα παροχής έγκυρων και έγκαιρων πληροφοριών. Πάνω απ’ όλα όµως δίνεται 
στους µαθητές το κατάλληλο πεδίο δράσης για να δηµιουργήσουν ως πραγµατικά αυτοτελείς 
ερευνητές, µε µόνη καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό, την απαραίτητη εκπαίδευση στη 
χρήση των κατάλληλων συνεργατικών εργαλείων. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ∆ιαδίκτυο, συνεργατικά εργαλεία, ψηφιακή αλληλεπίδραση. 
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ABSTRACT  
 
Kilpatrick argues that, project is "a planned action, which is done with all your heart 

and takes place within a social environment." (Kilpatrick,1935, pp. 163, as referred in Adam, 
2011). For students of the 21st century the social environment has been extended to the digital 
world of the internet and social media. They are familiar to communicate, learn and been 
entertained this way. They have started to learn using not only internet search engines, but 
also via more formal paths (e.g. www.study4exams.gr, Ministry of Education) which provide 
additional materials to the school community. So, since the research process has been 
included in the curriculum through the method of project, this should be oriented to new ways 
of data collecting, processing and presentation beyond the typical ones found on a school or 
home environment (library, commercial software etc.). Moreover, the core of the project not 
only focuses in the correlation of the issues been researched with the experiences and interests 
of students, but also in the activities that will be taken during the research process which must 
also meet the skills and their lifestyle. Today's students are mostly engaged when they work 
and study in a familiar environment. Such as are the digital social networks and the 
collaborative tools on the Internet. 

This paper will present some of the collaborative tools which have been used with 
great success - and above all comfort (as shown by a survey), from students who had 
participate in a school project. Such are i-google (documents, questionnaires, books, scholar, 
reader, etc.), delicious (social-bookmarking - storage and sharing of web "favorites") and 
dropbox (a website that provides file storage and sharing). Cooperative research approach 
collaborative creation of research tools and the writing of the deliverables of the project are 
supported using these tools in school. Therefore the concept of digital social interaction is 
becoming a part of everyday learning which develops methodological skills for research from 
reliable sources with accurate and timely information. Above all, students are given the 
appropriate action field to create their own independent researcher identity, with only the 
necessary training from the teacher in the use of appropriate collaborative tools. 
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Εισαγωγή 
 
 
Μια πρόσφατη τάση στην εξέλιξη του web είναι η παροχή από κάποιες ιστοσελίδες 

µικρο-εφαρµογών λογισµικού (widgets,  plugins, mashup), οι οποίες µπορούν να 
προσαρµοστούν στο χρήστη ώστε να δηµιουργήσει το δικό του ψηφιακό χώρο. Αυτό βρίσκει 
άµεση εφαρµογή στη δηµιουργία προσωπικού περιβάλλοντος µάθησης (personal learning 
environment - PLE), ιδιαίτερα µε την ανάπτυξη πιο γενικών εξελίξεων στο διαδίκτυο, όπως 
είναι και τα κοινωνικά δίκτυα (Palmér, 2009). 

Μέσα από αυτά τα δίκτυα οι µαθητές µας επικοινωνούν, συγκροτούν οµάδες, 
ερευνούν, ανακαλύπτουν, µαθαίνουν. Τους είναι πιο βολικό να χρησιµοποιούν γι’ αυτούς 
τους λόγους τον υπολογιστή τους, φορητό ή σταθερό, ένα smartphone ή µια ταµπλέτα, στο 
σπίτι, στο σχολείο ή σε ένα internet cafe . Έτσι εµφανίζεται µια νέα µορφή γνώσης που 
παράγεται άτυπα σε οµάδες και οργανισµούς και είναι αποθηκευµένη και διαχειριζόµενη από 
την τεχνολογία. Οι τρόποι, δηλαδή, που µαθαίνει κάποιος έχουν προσαρµοσθεί στις 
τεχνολογικές  εξελίξεις, ενώ παλαιότερα προσαρµόζαµε τις όποιες τεχνολογικές δυνατότητες 
στις θεωρίες µάθησης. Το όποιο έντυπο, µε το οποίο εµείς έχουµε συνηθίσει να 
µορφωνόµαστε, έχει αντικατασταθεί από την άυλη πληροφορία που υπάρχει παντού, είναι 
εύκολα προσβάσιµη και, κυρίως, τις περισσότερες φορές είναι δωρεάν. 

 
Από το web 1.0  στο web 2.0 
 
Για το περιβάλλον που ζούµε κυριαρχεί η ιδέα του παγκόσµιου πεδίου 

πληροφόρησης, όπου υφαίνονται σχέσεις ανθρώπων και όχι συνδέσεις συσκευών. 
Περιληπτικά ο Anderson (2007) προβάλλει έξι µεγάλες ιδέες που περιγράφουν το νέο 
περιβάλλον που ζούµε, δηµιουργούµε και µαθαίνουµε. 

 
Περιεχόµενο που  

δηµιουργεί ο χρήστης 
Οι καταναλωτές γίνονται δηµιουργοί 
(π.χ. YouTube, Blogs, Slide Share) 

Η ισχύς του πλήθους Συλλεκτική ευφυΐα, Λήψη αποφάσεων οµάδων 
(π.χ. Wikipedia, twitter, Delicious) 

Επική κλίµακα Τεράστιος όγκος δεδοµένων 
(π.χ. RSS, Google Reader) 

Αρχιτεκτονική ∆ιευκόλυνση µαζικής συνεισφοράς 
Eπεξεργασία, σχολιασµός περιεχοµένου 

Φαινόµενα δικτύου Εκθετική αύξηση αξίας µέσου & περιεχοµένου 
Μηχανές αναζήτησης, κοινωνικά δίκτυα 

(π.χ. MySpace, Facebook, LinkedIn) 
Ανοικτή φιλοσοφία  Ελεύθερη τεχνολογία και λογισµικό 

(π.χ. Ajax, Moodle) 
Προθυµία για διαµοιρασµό πληροφοριών 

  
Οι ιδέες αυτές αντικατοπτρίζονται σήµερα σε εφαρµογές που τρέχουν στο web και 

χρησιµοποιούνται από χρήστες µε διαφορετικές δεξιότητες απ’ ότι είχαν οι νέοι πριν µόλις 
είκοσι χρόνια. Ο συνδυασµός τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών «βάφτισε» τις νέες 
γενιές µε ονόµατα όπως Millenials (Howe & Strauss, 2000), Net Geners (Barnes et al, 2007) 
και Digital Natives (Prensky, 2001). Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι η ενεργός 
µάθηση και όχι η παθητική αποδοχή γνώσης, οι αυθεντικές εµπειρίες, η κατασκευή και όχι οι 
οδηγίες και εντολές, καθώς είναι προσανατολισµένοι στο αποτέλεσµα και όχι τόσο στη 
διαδικασία, επιδιώκουν την αµεσότητα, ερευνούν και δεν αποστηθίζουν. Οι σηµερινοί δια 
βίου εκπαιδευόµενοι µπορεί να µη ξέρουν την απάντηση αλλά ξέρουν πού να τη βρουν, δεν 
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ψάχνουν σε βιβλιοθήκες αλλά στο Google και κυρίως συνεργάζονται και δε συναγωνίζονται 
(Elliot, 2009).Ο καθένας πλέον ερευνά σε περιβάλλον ανοιχτής και απρόβλεπτης µάθησης 
και αυτοεπιλέγει προσδιορίζοντας ο ίδιος τι του είναι σηµαντικό και αναγκαίο (Lesch, 2009). 
Η ικανότητα, δηλαδή, εύρεσης νέας πληροφορίας  αλλά και διάκρισης σηµαντικού και 
ασήµαντου είναι ζωτική (Siemens, 2004). Η µεγαλύτερη αλλαγή, όµως, είναι ότι πλέον εµείς 
παράγουµε και διακινούµε – µοιραζόµαστε την πληροφορία και δεν είµαστε απλοί 
αναγνώστες και καταναλωτές περιεχοµένου, περνώντας από τα 3w (world wide web) στα 3c 
(collaboration, contribution and community).Αυτή είναι και η µεγάλη διαφορά ανάµεσα στο 
παραδοσιακό web ή web 1.0 και στο σηµερινό web ή web 2.0. Συνοπτικά οι διαφορές αυτές 
θα µπορούσαν να είναι oι εξής: 

 
                                web 1.0                                      web 2.0 
 
 
 
 
 
  

                

 

 

 

 

  

∆ηλαδή web 2.0 είναι ένας όρος που θεωρεί το web ως πλατφόρµα όπου µπορούµε 
να δηµιουργήσουµε διαδικτυακές εφαρµογές και περιεχόµενο, χρησιµοποιώντας ανοικτό 
λογισµικό και δωρεάν ή πολύ φθηνή τεχνολογία. Μετά την κατάρρευση µεγάλων  εταιρειών 
λογισµικού (η “φούσκα” του .com), όσες παρέµειναν στο χώρο αλλά και πολλές νέες 
κινήθηκαν προς νέα «ελαφρά» επιχειρηµατικά µοντέλα µε χαρακτηριστικά όπως το 
κοινωνικό λογισµικό/social software (Owen et al, 2006), τη συµµετοχή και την 
αλληλεπίδραση.  

 
Τα συνεργατικά εργαλεία διαδικτύου 
 
Οι σηµερινοί εκπαιδευόµενοι µαθαίνουν όλο και περισσότερο µε αυτόν τον τρόπο 

και θα µαθαίνουν πια σε όλη τους τη ζωή µέσα από τις συνδέσεις τους µε άλλους, καθώς η 
τεχνολογία και τα εργαλεία που χρησιµοποιούµε επαναπροσδιορίζουν την εγκεφαλική µας 
λειτουργία και µετασχηµατίζουν τον τρόπο που σκεφτόµαστε (Siemens, 2004).Έτσι, σε 
µεγάλο ποσοστό, αναπτύσσεται η κοινωνική γνώση που είναι εξειδικευµένη και άµεση, 
ειδικά τα τελευταία χρόνια µε την ανάπτυξη συνεργατικών εργαλείων στο διαδίκτυο. Αυτοί 
οι ψηφιακοί χώροι άτυπης µάθησης, εφόσον παραµείνουν  προσβάσιµοι χωρίς κόστος, 
δηµιουργούν νέες κατανοµές στο µαθητικό πληθυσµό καταργώντας κοινωνικούς και 
οικονοµικούς περιορισµούς, σε αντίθεση µε την τυποποιηµένη εκπαίδευση, που είναι 
προγραµµατισµένη και στατική και παρέχεται από ειδικούς µέσα από εκπαιδευτικά ιδρύµατα.  

Οι παραδοσιακές εκπαιδευτικές µας δοµές δεν προάγουν την κοινωνικότητα αλλά τη 
µαζικότητα. Προσφέρουν περιορισµένα γνωστικά αντικείµενα που υποτίθεται ενδιαφέρουν 
τους πολλούς. Όµως τι γίνεται αν κάποιοι θέλουν να µάθουν κάτι εξειδικευµένο, όχι 

διάβασµα γράψιµο 

εταιρείες κοινότητες 

client-server peer to peer 

HTML XML 

ιστοσελίδες Web blogs 

portals RSS 

taxonomy tags (folksonomy) 

ενσύρµατο ασύρµατο 

ιδιοκτησία διαµοιρασµός 

Netscape Firefox (open source) 

dialup broadband 

κόστος εξοπλισµού κόστος ευρυζωνικότητας 
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διαθέσιµο µέσα από παραδοσιακά κανάλια εκπαίδευσης, ειδικά σήµερα που οι ανάγκες 
επαγγελµατικής σταδιοδροµίας αναπροσαρµόζονται συνεχώς;  Τι γίνεται όταν οι γενιές 
µαθηµένες σε νέους τρόπους επικοινωνίας και πληροφόρησης, δεν διευκολύνονται να 
µαθαίνουν µε τους παραδοσιακούς τρόπους µετάδοσης γνώσης;  

Η ύπαρξη των ψηφιακών κοινωνικών δικτύων αναδύει ένα τεράστιο πλήθος πιθανών 
«φίλων» και «συναδέλφων» µε τους οποίους µπορούµε να είµαστε συνδεδεµένοι για 
διάφορους λόγους και µε διάφορους τρόπους οποτεδήποτε και από οπουδήποτε. Αυτό µπορεί 
να ξεκίνησε ως µία τεχνολογική αλλαγή µε την έλευση των εργαλείων του web 2.0, αλλά έχει 
µετασχηµατισθεί σε µία καθηµερινότητα που βρίσκει εφαρµογή από την ανταλλαγή 
φωτογραφιών και τη δηµιουργία blogs ως την εκµάθηση γνωστικών αντικειµένων που 
προσφέρονται και από τυπικές αλλά κυρίως από άτυπες δοµές εκπαίδευσης.  

Πλέον, η τεχνοκοινωνικότητα  (Ντιγκµπασάνης, 2011) προσδιορίζει τις νέες τάσεις 
στη διάδοση και το διαµοιρασµό της γνώσης. Μας δίνει πρόσβαση σε ότι είναι ενδιαφέρον 
και χρήσιµο για τον καθένα, ειδικά µέσω της χρήσης ψηφιακών κοινωνικών δικτύων και 
παραγωγής περιεχοµένου. Η τεχνοκοινωνικότητα είναι ο νέος τρόπος κοινωνικοποίησης, άρα 
και διαµοιρασµού γνώσης. ∆ίνει στο µέσο -το διαδίκτυο- την υπεραξία και τη σηµαντικότητα 
που ονειρεύτηκαν οι πρωτοπόροι της δηµιουργίας του. Ένα ελεύθερο χώρο διακίνησης 
πληροφορίας όπου ο καθένας µπορεί να βρει αυτό που θέλει και ταυτόχρονα να αναπτύξει τις 
κοινωνικές του δεξιότητες. Συνειδητά και µη, είµαστε όλοι καταναλωτές πληροφοριών, 
αναµεταδότες γνώσης και, κυρίως, παραγωγοί περιεχοµένου. Αυτό δεν θα ήταν εφικτό αν τα 
ψηφιακά δίκτυα δεν µας έδιναν τη δυνατότητα για κάτι τέτοιο. 

 
Η ερευνητική εργασία 
 
Η σχολική ερευνητική εργασία προσφέρεται για τη χρήση αυτών των εργαλείων, 

εφόσον προβάλλει την οµαδοσυνεργατική προσέγγιση στη διερεύνηση ενός θέµατος, την 
ενεργό συµµετοχή όλων και την πολλαπλή πληροφόρηση. Υπάρχουν, βέβαια, κάποιες 
προϋποθέσεις, οργανωτικές και τυπικές. Οργανωτικά,  οι µαθητές πρέπει να έχουν στη 
διάθεσή τους την αίθουσα υπολογιστών, αρκετές από τις ώρες του µαθήµατος. Η αίθουσα 
πρέπει να είναι εξοπλισµένη µε ADSL σύνδεση στο internet και φυσικά να έχουν προβλεφθεί 
όλοι οι απαραίτητοι περιορισµοί για ασφαλή πρόσβαση. Οι τυπικές προϋποθέσεις 
αναφέρονται στη βασική γνώση από τους µαθητές της χρήσης συνηθισµένων λογισµικών 
(επεξεργαστές κειµένου, προγράµµατα παρουσιάσεων, πλοήγησης στο διαδίκτυο κλπ.). Η 
κυριότερη όµως είναι η γνώση και η εµπειρία του καθηγητή, όχι µόνο στα προαναφερθέντα, 
αλλά και στις εφαρµογές web 2.0 και κυρίως στα ψηφιακά συνεργατικά εργαλεία. Υπάρχουν 
εκατοντάδες που τρέχουν αυτή τη στιγµή και ο εκπαιδευτικός πρέπει να φιλτράρει τα πιο 
χρήσιµα και πιο φιλικά για τους µαθητές, παρέχοντας ενίοτε και την κατάλληλη εκπαίδευση 
γι’ αυτά στους µαθητές του. ∆εν θα αναφερθούµε εδώ σε πιο γνωστές πλατφόρµες, όπως τα 
blogs και τα wikis, αλλά σε συγκεκριµένα εργαλεία που χρησιµεύουν κυρίως στην ανίχνευση, 
αποθήκευση και ταξινόµηση πηγών και πληροφοριών και στη συλλογή δεδοµένων κατά τη 
διάρκεια µιας κοινωνικής έρευνας.  

Ορισµένα από αυτά, που έχουµε χρησιµοποιήσει ήδη στην τάξη, είναι τα εξής: 
 
Delicious 
Η δωρεάν υπηρεσία δικτυακής κοινωνικής σελιδοσήµανσης www.delicious.com   

επιτρέπει σε όποιον/α εγγράφεται σ’ αυτή, να αποθηκεύει στο server της εταιρείας (online) 
ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες, καθώς και να τις µοιράζεται µε άλλους χρήστες. Μπορεί έτσι, να 
έχει πρόσβαση στα «αγαπηµένα» του από παντού, όταν συνδέεται στο λογαριασµό του. 
Ταυτόχρονα, µπορεί, να βάζει ετικέτες (tags) σε κάθε ιστοσελίδα για να τις οργανώνει και να 
τις µοιράζεται µε άλλους χρήστες. Οι ετικέτες είναι απλές λέξεις που σχετίζονται µε το 
περιεχόµενο της ιστοσελίδας. Μπορούν να δηλωθούν περισσότερες από µία ετικέτες για κάθε 
ιστοσελίδα και έτσι είναι πιο εύκολο να ταξινοµηθεί το περιεχόµενο της ιστοσελίδας και να 
το βρει κάποιος που ενδιαφέρεται. Όλες οι σελιδοσηµάνσεις που «ανεβαίνουν» στο delicious 
είναι δηµόσιες, εκτός κι αν θέλει κάποιες ο χρήστης να τις κάνει ιδιωτικές. Για το delicious 
κάθε σελιδοσήµανση είναι µία «ψήφος εµπιστοσύνης». Όσο πιο πολλοί χρήστες την 
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αποθηκεύουν, τόσο πιο αξιόπιστη είναι. Ακόµη µπορεί ένας χρήστης να δηµιουργήσει 
σωρούς (stacks) ιστοσελίδων ίδιου ενδιαφέροντος για πιο εύκολη πρόσβαση σ’ αυτούς. 
Υπάρχουν τρεις τρόποι για να αποθηκευθεί µια ιστοσελίδα: 

1. Μπορούµε να «εγκαταστήσουµε σχετικό κουµπί – εργαλείο  στο φυλλοµετρητή 
µας. 

2. Να κάνουµε αντιγραφή και αποθήκευση του link της ιστοσελίδας που θέλουµε να 
επισηµάνουµε στο λογαριασµό µας στο delicious και 

3. Να χρησιµοποιήσουµε ένα κουµπί που, συνήθως,  έχει η ιστοσελίδα που θέλουµε 
να αποθηκεύσουµε. 

Για κάθε ιστοσελίδα που αποθηκεύουµε – επισηµαίνουµε υπάρχει ο τίτλος που της 
δίνουµε , µια σύντοµη περιγραφή, ο αριθµός όλων όσων επίσης την έχουν «σώσει» στο δικό 
τους λογαριασµό και η ηµεροµηνία που τη «σώσαµε». Επίσης, βλέπουµε αν υπάρχουν 
ακόλουθοι του λογαριασµού µας, κάποιου σωρού ή κάποιας ιστοσελίδας µας, καθώς και 
ποιους άλλους λογαριασµούς ακολουθούµε εµείς. Στην κεντρική σελίδα του delicious 
υπάρχουν τα πιο πρόσφατα και πιο ενδιαφέροντα stacks απ’ όπου µπορούµε να 
ανακαλύψουµε ενδιαφέροντα sites.   

Έτσι, κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι µαθητές ψάχνουν στο διαδίκτυο, βρίσκουν 
σχετικές µε το θέµα τους ιστοσελίδες, τις επισηµαίνουν – αποθηκεύουν στο λογαριασµό τους, 
τις µοιράζονται µε τα άλλα µέλη της οµάδας, µαθαίνουν την εγκυρότητά τους και κυρίως 
έχουν σ’ αυτό το περιεχόµενο πρόσβαση από παντού, χωρίς να εξαρτώνται από τα 
«αγαπηµένα» του υπολογιστή τους. 

 
Dropbox 
Στη δωρεάν δικτυακή υπηρεσία www.dropbox.com δηµιουργείς ένα λογαριασµό και 

σου παρέχει χώρο online για να αποθηκεύσεις εκεί αρχεία οποιασδήποτε µορφής. Αν κάποιος 
θέλει, επίσης, µπορεί να εγκαταστήσει στις συσκευές του µια µικρή εφαρµογή η οποία του 
επιτρέπει οτιδήποτε αποθηκεύεται στον υπολογιστή του να αποθηκεύεται ταυτόχρονα και σε 
κάθε άλλη αντίστοιχη συσκευή (smartphone, laptop, tamplet) και να «ανεβαίνει» ταυτόχρονα 
και στο λογαριασµό του στο dropbox. Ακόµη µπορείς να µοιραστεί όποιο από αυτό το 
περιεχόµενο θέλει µε άλλους, να ξεκινήσει να εργάζεσαι σ’ ένα αρχείο στο σχολείο και να το 
τελειώσει στο σπίτι και φυσικά δεν πρόκειται να χαθεί τίποτα. ∆ε χρειάζεται να στέλνουµε e-
mail στον εαυτό µας, να κουβαλάµε flash drives ή να αντιγράφουµε σε CD/DVD. Είναι ένα 
πάρα πολύ καλό εργαλείο για οµαδικές εργασίες, διαµοιρασµό περιεχοµένου και διαφύλαξη 
αρχείου. 

 

i-google  
Η γνωστή εταιρεία διαχείρισης περιεχοµένου παρέχει µια εξατοµικευµένη οργάνωση 

των πληροφοριών του διαδικτύου, µε πάρα πολλές χρηστικές δυνατότητες. Στη διάρκεια της 
ερευνητικής εργασίας χρησιµοποιήθηκαν τα γνωστά εργαλεία “βιβλία» (Google books), 
«µελετητής» (Google scholar), «εικόνες», «Picasa» και «αναγνώστης» (Google Reader). 
Κυρίως, όµως, χρησιµοποιήθηκαν τα «έγγραφα» (Google docs). 

Τα Google docs δίνουν τη δυνατότητα σε όποιον έχει λογαριασµό στο i-google να 
δηµιουργήσει και να αποθηκεύσει δικτυακά αρχεία κειµένου, λογιστικών φύλλων, 
παρουσιάσεων, σχεδιασµού, πινάκων και φόρµες ερωτηµατολογίων. Ο χρήστης µπορεί να 
κοινοποιήσει όποιο έγγραφο θέλει σε όποιον θέλει και να συν-δηµιουργούν το περιεχόµενο. 
Μ’ αυτόν τον τρόπο, οι µαθητές δηµιουργούσαν, είτε στο σχολείο, είτε από το σπίτι τους 
όποτε τους βόλευε, το περιεχόµενο της ερευνητικής έκθεσης και την παρουσίαση. ∆ε 
χρησιµοποίησαν τα γνωστά εµπορικά λογισµικά και είχαν αποθηκευµένα τα αποτελέσµατα 
της δουλειάς τους στον ιστό. Η πιο σηµαντική παράµετρος των εγγράφων google είναι η 
ταυτόχρονη, από κοινού, επεξεργασία του περιεχοµένου, κάτι που ενισχύει την συνεργασία 
µεταξύ των µαθητών και δεν αποµονώνει, όπως πολλοί υποστηρίζουν. Γι’ αυτό και 
προηγουµένως µιλήσαµε για την έννοια της τεχνοκοινωνικότητας.  

Εκείνο, πάντως, το εργαλείο που ενθουσίασε τους µαθητές ήταν η δηµιουργία του 
ερωτηµατολογίου. Είτε γιατί το είδαν σα παιχνίδι, είτε γιατί δεν είχαν ξανακάνει κάτι τέτοιο, 
έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον και µε πολύ µεράκι ασχολήθηκαν µε την κατασκευή και διάδοσή 
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του. ∆εν τυπώσανε τίποτα, παρά έστειλαν τη φόρµα µε τις ερωτήσεις, µέσω κυρίως των 
προσωπικών τους κοινωνικών δικτύων σε φίλους και συµµαθητές του σχολείου ή και άλλων 
σχολείων. Στο ερωτηµατολόγιο της google οι συµµετέχοντες είναι ανώνυµοι, καλούνται µέ e-
mail ή µε κοινωνικά δίκτυα και τα αποτελέσµατα εµφανίζονται αµέσως σε µορφή 
διαγράµµατος πίτας. Φυσικά, µπορεί κάποιος να τα «κατεβάσει» σε µορφή .pdf ή .xls κ.α. για 
περισσότερη επεξεργασία. 

 
Έρευνα µέσω συνεντεύξεων 
 
Μετά το τέλος των παρουσιάσεων των project, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της 

πορείας των εργασιών, πραγµατοποιήθηκε µια έρευνα για τη χρήση των ψηφιακών 
συνεργατικών εργαλείων και τις απόψεις των µαθητών γι’ αυτά. Η έρευνα έγινε µε δοµηµένη 
συνέντευξη ενός τυχαίου δείγµατος 12 µαθητών και µαθητριών από όλα τα τµήµατα 
ενδιαφέροντος. Ακόµη πραγµατοποιήθηκε ανοικτή συζήτηση µε την παρουσία όλων των 
µαθητών και µαθητριών, στην οποία είτε τέθηκαν συγκεκριµένες ερωτήσεις προς απάντηση, 
είτε ζητήθηκε να εκφρασθούν ελεύθερα  τα όποια θετικά ή αρνητικά σχόλια για ορισµένα 
θέµατα.  

I. Η συνέντευξη περιλάµβανε τρεις ερωτήσεις, τις εξής:  
1.Ποιος ήταν ο βαθµός ευκολίας χρήσης του delicious / dropbox/ google docs / 

google ερωτηµατολόγιο; 
2.Κατά πόσο σας φάνηκε χρήσιµο; 
3.Θα το ξαναχρησιµοποιήσετε; 
 
Συνοπτικά οι απαντήσεις ήταν οι παρακάτω: 
 
Ερ.: Ποιος ήταν ο βαθµός ευκολίας χρήσης του delicious; 
Εύκολο ως πολύ εύκολο. 
Ερ.: Κατά πόσο σας φάνηκε χρήσιµο; 
Αρκετά. 
Ερ.: Θα το ξαναχρησιµοποιήσετε; 
Ναι, µόνο για το project. 
 
Ερ.: Ποιος ήταν ο βαθµός ευκολίας χρήσης του dropbox; 
Πολύ εύκολο. 
Ερ.: Κατά πόσο σας φάνηκε χρήσιµο; 
Πάρα πολύ, πιο πρακτικό από ένα USB flash. 
Ερ.: Θα το ξαναχρησιµοποιήσετε; 
Ναι και για το project και για προσωπικούς λόγους. 
 
Ερ.: Ποιος ήταν ο βαθµός ευκολίας χρήσης του google docs; 
Υπήρχε αρχικά µία δυσκολία, αλλά µε τον καιρό ξεπεράστηκε. 
Ερ.: Κατά πόσο σας φάνηκε χρήσιµο; 
Το ίδιο µε το word, πιο βολικό γιατί το χρησιµοποιούν ταυτόχρονα πιο πολλοί.  
Ερ.: Θα το ξαναχρησιµοποιήσετε; 
Ναι, µόνο για το project. 
 
Ερ.: Ποιος ήταν ο βαθµός ευκολίας χρήσης του google ερωτηµατολόγιο; 
Πολύ µεγάλη ευκολία. 
Ερ.: Κατά πόσο σας φάνηκε χρήσιµο; 
Πάρα πολύ. 
Ερ.: Θα το ξαναχρησιµοποιήσετε; 
Ναι, µόνο για το project. 
 
II. Στην ολοµέλεια των τµηµάτων τέθηκαν τα παρακάτω ερωτήµατα προφορικά και 

οι απαντήσεις καταγράφηκαν και οµαδοποιήθηκαν από δύο µαθητές. ∆ε γινόταν κάποιου 
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είδους ψηφοφορία, αλλά ανιχνευόταν η τάση του τµήµατος από τα λεγόµενα των µαθητών 
(ένα είδος ιδεοθύελλας). 

 
1. Έχετε ξανακάνει ερωτηµατολόγιο; 
Όχι. 
2. Προτιµάτε, για ένα ερωτηµατολόγιο, την ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή; 
Ηλεκτρονικά. 
3. Γιατί; 
Το ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο δηµιουργείται πιο γρήγορα, εξοικονοµεί χαρτί και 

µπορεί να γίνει και έντυπο, έχει πιο ωραία εικόνα, µοιράζεται πιο εύκολα, διορθώνεται 
αυτόµατα (γραµµατικά) και δίνει έτοιµα αποτελέσµατα. 

4. Πώς κοινοποιήσατε το ερωτηµατολόγιο; 
Κυρίως µέσω facebook, λίγα µε email και µέσω ενός internet cafe. 
5. Αν είχατε τη δυνατότητα, στην έρευνα που κάνατε, να χρησιµοποιήσετε µια πολύ 

µεγάλη και διάσηµη βιβλιοθήκη ή έναν Η/Υ µε σύνδεση στο διαδίκτυο, τι θα προτιµούσατε; 
Α. Τη βιβλιοθήκη, γιατί: 
Είναι έγκυρη,  βρίσκεις πολλές απόψεις/πηγές, τα περιεχόµενα είναι συγκεντρωµένα 

κατά θέµα, υπάρχει ζεστό περιβάλλον, τεκµηρίωση, στο βιβλίο υπάρχει ένας άλλος τρόπος 
έκφρασης, είναι πιο καλά γραµµένο το κείµενο. 

∆εν έχω, όµως,  την ευκαιρία να επισκέπτοµαι µια βιβλιοθήκη. 
Β. Το internet γιατί: 
Βρίσκεις διαφορετικές απόψεις, υπάρχουν βιβλία και online, το υλικό είναι ψηφιακό 

άρα δε χρειάζεται ξανά γράψιµο, υπάρχει πιο φρέσκο περιεχόµενο, ανανεωµένο, βρίσκεις µια 
συγκεκριµένη παράγραφο-δε ψάχνεις όλο το βιβλίο.   

Πολλές φορές, όµως, δεν υπάρχει σαφήνεια. 
6. Παρατηρήθηκε ότι, ενώ τη χρήση αυτών των εργαλείων τη µάθατε τον Οκτώβριο, 

τα θυµάστε πολύ καλά τρεις µήνες µετά. Κάτι αντίστοιχο δε συµβαίνει µε άλλα µαθήµατα, 
δηλ. αυτό που µάθατε τον Οκτώβριο στην Ιστορία, δε το θυµάστε σήµερα (σε µεγάλο 
ποσοστό). Γιατί νοµίζετε ότι συµβαίνει αυτό; 

Είναι κάτι που θέλαµε να µάθουµε και έτσι το µάθαµε καλύτερα. 
Και να µη το θυµάσαι θα το θυµηθείς γιατί σου δίνει οδηγίες,  
∆εν υπάρχει εξέταση και δεν έχουµε άγχος. 
 
 
III.  Τέλος, ζητήθηκε από τα παιδιά να σχολιάσουν ελεύθερα την εµπειρία τους από 

τη χρήση των συνεργατικών εργαλείων διαδικτύου και να αναφέρουν είτε θετικά και 
αρνητικά σχόλια γι’ αυτά, είτε οτιδήποτε άλλο νοµίζουν ότι πρέπει να ειπωθεί. Οι 
παρατηρήσεις ήταν οι εξής: 

Είναι πιο εύκολο να µάθεις και να χρησιµοποιείς τα ψηφιακά δίκτυα σε περιβάλλον 
ερευνητικής εργασίας γιατί δεν υπάρχει πίεση χρόνου. 

Κάνουµε πρακτική εφαρµογή µε συχνή χρήση και έτσι τα µαθαίνουµε πιο καλά. 
Με τραβάει πιο πολύ ο Η/Υ, παρά ο πίνακας ή το βιβλίο. 
Είναι πολύ βολικός ο συνδυασµός dropbox και delicious. 
Με βολεύει το ερωτηµατολόγιο, έτσι, γιατί το στέλνω µέσω facebook. 
Με τα google docs δουλεύουµε µαζί από το σπίτι. 
Για να τα κάνω όλα αυτά, χρειάζοµαι σύνδεση στο internet, κάτι που δεν ισχύει πάντα. 
Οι γονείς µου νοµίζουν ότι παίζω στον Η/Υ ή είµαι στο fecebook. 
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Επίλογος 
 
Αν θέλουµε  να βγάλουµε τους εκπαιδευόµενους και τους εκπαιδευτές έξω από 

«ζώνες άνεσης» και να προάγουµε τη συνεργατική κατασκευή γνώσης πρέπει να αλλάξουµε 
τους τρόπους µάθησης µέσα στην τάξη και να γίνουµε δεκτικοί και σε άλλες µορφές έρευνας 
και πηγές πληροφόρησης (Rogozza, 2008). 

Όµως, ας είµαστε επιφυλακτικοί, και ας επιλέγουµε ότι µας προσφέρεται απλόχερα. 
Μπορεί να φαίνεται σήµερα ότι το web 2.0 µας δίνει κάποια πλεονεκτήµατα, όπως ότι, δε 
χρειάζεται να είσαι ειδικός για να συµµετάσχεις, ακόµα και να σχεδιάσεις µια εφαρµογή 
πλούσια σε πολυµεσικό υλικό, εφόσον επικοινωνείς µε οποιονδήποτε στον κόσµο δωρεάν και 
η πληροφόρηση κυλά ελεύθερα. Όµως θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας και τα 
µειονεκτήµατα που προκύπτουν για τους ίδιους ακριβώς λόγους, όπως η µη προστασία 
προσωπικών δεδοµένων, η πιθανή ανακρίβεια των πληροφοριών, η µη τεκµηριωµένη πολλές 
φορές εγκυρότητα, ο έλεγχος για την επικαιροποίηση των γνώσεων, το hacking, η εξάρτηση, 
η αποµάκρυνση από την πραγµατικότητα και ο χαµένος χρόνος. Σε όλα αυτά να 
προσθέσουµε και την πιθανότητα να σταµατήσει η δωρεάν παροχή υπηρεσιών που θα 
οδηγήσει σε µια άλλης µορφής «φούσκα» του διαδικτύου. Συµπερασµατικά, εξαρτάται πάρα 
πολύ από τον καθένα µας η διαχείριση όλου αυτού του νέου περιβάλλοντος και η αξιολογική 
του χρήση και αυτό θα γίνει γνωρίζοντας καλά το χώρο ώστε να µην υπάρξει ούτε απόλυτη 
απόρριψη αλλά και ούτε και αβίαστη αποδοχή.  
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