
Κοινωνική Μάθηση στον Κοινωνικό Ιστό: Η Παιδαγωγική του  Web 2.0 

Χωρίς αμφιβολία, η κοινωνική δικτύωση του Ιστού 2.0, έχει αλλάξει τον τρόπο που οι 

άνθρωποι επικοινωνούν, εργάζονται και παίζουν και μας αναγκάζει να αναθεωρήσουμε τον 

τρόπο που σχεδιάζουμε Προγράμματα Σπουδών, και τις προσδοκίες που έχουμε από τους 

μαθητές μας (Richardson, 2010). Τα κοινωνικά εργαλεία του Ιστού 2.0, αλλάζουν ριζικά τις 

διδακτικές προσεγγίσεις και φέρνουν αντιμέτωπους με μια σειρά από ερωτήματα 

(Richardson, 2010): Τι πρέπει να αλλάξουμε στο Πρόγραμμα Σπουδών καθώς γίνεται πολύ 

εύκολο για τους μαθητές μας να ενταχθούν σε  κοινότητες μάθησης και πρακτικής έξω από 

τους τοίχους της τάξης μας; Ποιες αλλαγές πρέπει να κάνουμε στη διδασκαλία μας καθώς 

γίνεται όλο και πιο εύκολο να φέρουμε σε επαφή τους μαθητές μας με πρωτογενείς πηγές; 

Πώς θα επανεξετάσουμε το σχολικό εγγραμματισμό όταν θα πρέπει να προετοιμάσουμε 

τους μαθητές μας να γίνουν όχι μόνο αναγνώστες και συγγραφείς αλλά ταυτόχρονα 

συνεργάτες και εκδότες;  
 
Μερικοί θα δουν την εποικοδομητική, συνεργατική και παιδαγωγική διάσταση, για 

παράδειγμα, των ιστολογίων και wikis και άλλοι ότι παρουσιάζουν κίνδυνο, αντί για λύση, 

σε ένα σύστημα όπου το Διαδίκτυο ενισχύει την επιπόλαιη φυλλομέτρηση της 

πληροφορίας και την αποσπασματική σκέψη (Carr, 2010). Στην πραγματικότητα όμως τα 

εργαλεία αυτά έχουν μεγάλη σημασία για τον πυρήνα του περιεχομένου των 

Προγραμμάτων Σπουδών και η εφαρμογή τους στα σχολεία θα προετοιμάσει καλύτερα 

τους μαθητές για μια πληθώρα νέων εγγραμματισμών και δεξιοτήτων στην μετα-

εκπαίδευση ζωή τους (Richardson, 2010). Έρευνα με αντικείμενο την επιρροή του Web 2.0 

στα συστήματα εκπαίδευσης και μόρφωσης στην Ευρώπη το 2009  έδειξε ότι το Web 2.0 

επέφερε πολλές καινοτομίες παιδαγωγικές, οργανωτικές και τεχνολογικές (Bacigalupo 

2009). 
 
Τα κοινωνικά εργαλεία του Web 2.0 μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη μάθηση (Σοφός 

& Kron, 2010 ∙ Τζιμογιάννης κ.ά., 2012) καθώς οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά σε 

αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης που τους επιτρέπουν την υποκειμενική νοηματοδότηση, 

υποστηρίζεται η συλλογική εργασία όπου αναπτύσσονται δεξιότητες επικοινωνίας και 

συνεργασίας (κοινωνική αλληλεπίδραση) γεγονός που συμβάλει στην ανάπτυξη κινήτρων, 

στη διευκρίνιση εννοιών και στην εξέταση των απόψεων (Augustsson, 2010 ∙ Mason & 

Rennie, 2008). Στο παραπάνω πλαίσιο της παιδαγωγικής διάστασης του Ιστού 2.0 

αναφέρεται συχνά η ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου όπως η ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης (Hargadon, 2009 ∙ Μindel & Verma, 2006). Ο Salamon (2002) προσθέτει τις 

δεξιότητες διαπραγμάτευσης και πειθούς, οι Bryer και Chen (2010)  τις ερευνητικές 

δεξιότητες και την αλληλεπίδραση των μαθητών με άλλες κουλτούρες. 
 
Μια σημαντική θεωρητική προσέγγιση της καινοτομίας και αλλαγής που συνεπάγεται η 

εισαγωγή του Κοινωνικού Ιστού (Web 2.0) στην εκπαίδευση  είναι η κοινωνική μάθηση 

(Hagel & Brown, 2008). Σύμφωνα με την ιδέα αυτή τα νέα χαρακτηριστικά της μάθησης 

είναι η κοινωνική οικοδόμηση της κατανόησης ενός περιεχομένου μέσω αναζήτησης και 

επικοινωνίας σχετικά με το περιεχόμενο αυτό καθώς και μέσω αλληλεπίδρασης με άλλους 

ανθρώπους. Το «πώς» της μάθησης αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα από «τι». Ο Brown 

(2009) αναγνωρίζει ότι η μεγαλύτερη αλλαγή που υφίσταται ο χώρος της εκπαίδευσης είναι 

η αλλαγή της κουλτούρας της μάθησης και της διδασκαλίας καθώς δίνεται έμφαση στην 



ικανότητα των μαθητών να στήνουν και να συμμετέχουν σε ομάδες. Στις ομάδες αυτές η 

μάθηση ακολουθεί το σχήμα:  
 
δημιουργία         δημιουργία και ανάκλαση         δημιουργία, ανάκλαση και διαμοίραση        
 
Πρόκειται, σύμφωνα με τον  Brown (2009), για την κουλτούρα της συμμετοχής όπου αυτός 

που μαθαίνει δανείζεται στοιχεία από άλλους τα οποία συνδυάζει με δικά του οικεία 

στοιχεία και στη συνέχεια τα διαμοιράζει ως μια ολότητα. Στο παραπάνω πλαίσιο, η 

ταυτότητα αυτού που μαθαίνει αναπτύσσεται μέσω της δημιουργίας και της διαμοίρασης. 

Με τον τρόπο αυτό, επιταχύνονται οι ικανότητες αυτό-ανάπτυξης που οδηγούν στο να 

είμαστε «περισσότερο καινοτόμοι μαζί παρά ο καθένας μόνος του». Η κουλτούρα της 

συμμετοχής αλλάζει τις αντιλήψεις για τη γνώση όπως το «Νομίζω γιατί…» σε 

«Συμμετέχουμε γιατί …», «Πρόσβαση στην πληροφορία» σε «Πρόσβαση σε ανθρώπους», 

«Μελετώ για χάρη των σπουδών μου» σε «Μελετώ με σκοπό να …». Επιπλέον σημαίνει ότι 

θεωρούμε τους μαθητές ως συνεργάτες στη μάθηση.  

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να κατανοήσουν ότι το Web 2.0 δεν αποτελεί ένα ενισχυτικό 

μέσο της παραδοσιακής διδασκαλίας αλλά επαναπροσδιορίζει την εκπαιδευτική πρακτική 

προσφέροντας πολλαπλές δυνατότητες για διαμοίραση πηγών και περιεχομένου, αυτο-

ρυθμιζόμενη μάθηση, συνεργατική και δια βίου μάθηση. Με άλλα λόγια, ο εκπαιδευτικός 

Ιστός 2.0 επαναπροσδιορίζει «τι μαθαίνουν οι μαθητές», «πώς μαθαίνουν οι μαθητές» και 

«πού και με ποιους μαθαίνουν οι μαθητές» (Τζιμογιάννης κ.ά., 2012).                             

Το παιδαγωγικό πλαίσιο το οποίο, λαμβάνοντας υπόψη σύγχρονες παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις,  μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν  αποτελεσματικά 

τις τεχνολογίες του Web 2.0 σε ένα μαθητοκεντρικό μαθησιακό περιβάλλον, παρουσιάζεται 

παρακάτω (Baxter et el., 2011): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                Παιδαγωγικό Πλαίσιο Αξιοποίησης των Τεχνολογιών Web 2.0 
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