«Weblogs & Wikis :
Νέα µέσα, νέα επικοινωνία;» 1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Την τελευταία δεκαετία, το ∆ιαδίκτυο έχει αλλάξει τη ζωή µας ποικιλοτρόπως. Η πιο µεγάλη
αλλαγή έχει αναντίρρητα συντελεστεί στον τρόπο µε τον οποίο επικοινωνούµε. Υπηρεσίες,
όπως το e-mail, τα discussion forums, το chat, θεωρούνται σχεδόν ξεπερασµένες, ενώ
εµφανίζονται νέες, δυναµικές και πολλά υποσχόµενες τεχνολογίες, οι οποίες συµβάλλουν όχι
µόνο στην ενίσχυση της ατοµικής έκφρασης αλλά και στη δηµιουργία συνεκτικών κοινοτήτων.
Στην παρούσα εισήγηση θα ασχοληθούµε µε δύο από τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις
στην ηλεκτρονικά διαµεσολαβούµενη επικοινωνία, τα Weblogs και τα Wikis, οι οποίες
γνωρίζουν τεράστια διάδοση, τα τελευταία χρόνια, και έχουν τραβήξει την προσοχή όσων
ασχολούνται µε τη γλώσσα και την επικοινωνία.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα weblogs, τα wikis και πολλές άλλες τεχνολογίες αιχµής συµβάλλουν στη
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µενο, ανοιχτή επικοινωνία, δηµιουργία ενεργών ηλεκτρονικών κοινοτήτων κτλ. Το Web
2.0 σηµατοδοτεί τη µετάβαση από το “Read Only” Web στο Read/Write Web, όπου η
συνεισφορά πληροφορίας και γνώσης είναι τόσο εύκολη όσο και η κατανάλωση της.
Ήδη, µάλιστα, το Web 2.0 και οι εφαρµογές του χρησιµοποιούνται, µεταξύ άλλων,
ευρύτατα στους χώρους εργασίας, αποτελούν βασικό εργαλείο στην επιστηµονική
έρευνα και µέσο υποστήριξης της διδασκαλίας. Έχουν καταστεί, µε λίγα λόγια, βασικά
µέσα πρακτικής γραµµατισµού (Street 1995), πράγµα που σηµαίνει µέσα για
διάβασµα, γράψιµο και επικοινωνία.
Η ανάγνωση και η γραφή αποτελούν θεµέλιο λίθο της εκπαίδευσης και βασική
προϋπόθεση για πρόοδο σε οποιονδήποτε ακαδηµαϊκό τοµέα

(Cassell, 2004). Τα

παιδιά αρχίζουν να αναπτύσσουν το γλωσσικό γραµµατισµό, πριν ακόµα πάνε στο
σχολείο (Huffaker, 2004), η δε σηµασία του παραµένει θεµελιώδης σε όλη τη διάρκεια
της ζωής τους – από την αρχή της εκπαίδευσης τους έως και τη µελλοντική
επαγγελµατική απασχόληση τους (Cassell, 2004).
Η τεχνολογία, από την άλλη πλευρά έχει φέρει ένα νέο τύπο γραµµατισµού, τον
ψηφιακό γραµµατισµό, που αναφέρεται στους τρόπους µε τους οποίους οι άνθρωποι
εξοικειώνονται µε τη χρήση της τεχνολογίας, όπως θα έκαναν και µε κάθε άλλη φυσική
γλώσσα (Huffaker, 2004). Πολλοί µελετητές, µάλιστα, υποστηρίζουν ότι ο ψηφιακός
γραµµατισµός θα αποτελέσει άλλο ένα προαπαιτούµενο για την κοινωνικοποίηση, τη
δια βίου µάθηση και την επαγγελµατική αποκατάσταση (Resnick, 2002).
Οι αλλαγές στις πρακτικές γραµµατισµού αντανακλούν τις αλλαγές στους
διάφορους τοµείς της κοινωνίας: την προσωπική ζωή, τη συλλογική δραστηριότητα, την
εκπαίδευση και την επαγγελµατική ζωή (The New London Group 2000:10-19). Στις
περισσότερες δυτικές κοινωνίες, το διαδίκτυο και οι τεχνολογίες του είναι ένα ισχυρό
µέσο, το οποίο προκαλεί αλλαγές στις πρακτικές γραµµατισµού, στην επαγγελµατική,
δηµόσια και προσωπική ζωή. Αποτελεί µια νέα πηγή πληροφοριών, η οποία απαιτεί
νέες στρατηγικές διαχείρισης και, ως χώρος πρακτικών γραµµατισµού, έχει γίνει
αναπόσπαστο κοµµάτι του κοινωνικού γίγνεσθαι (Warschauer 1999:4).
Αν και µόνο προβλέψεις µπορούµε να κάνουµε για τους τύπους των κοινωνιών στις
οποίες οι σηµερινοί µαθητές/-ριες θα ζουν και θα εργάζονται, υπάρχει ο κίνδυνος της
ανισότητας µεταξύ των µελλοντικών πολιτών, όσον αφορά στην ικανότητα τους να
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γραµµατισµούς (Castells 1996, Warschauer 1999). Σύµφωνα µε τον Castells
(1996:371), «ο πολυµεσικός κόσµος θα απαρτίζεται από δύο ουσιαστικά διαφορετικούς
πληθυσµούς: αυτούς που αλληλεπιδρούν (the interacting) και αυτούς που δέχονται την
αλληλεπίδραση (the interacted)». Αυτό που χαρακτηρίζει τους µεν είναι η ενεργός και

κριτική άρθρωση λόγου και επιχειρηµάτων, ενώ τους δε, µία περισσότερο παθητική
αποδοχή προκατασκευασµένων επιλογών.
Ο Warschauer (1999:21) τονίζει την ευθύνη των εκπαιδευτικών συστηµάτων και
των δασκάλων, να κάνουν τους µαθητές επαρκείς χρήστες των ηλεκτρονικών µέσων,
καθώς και κριτικούς αναγνώστες και συγγραφείς. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό, διότι οι
παιδαγωγικές πρακτικές που θα ακολουθηθούν, θα καθορίσουν ως ένα βαθµό ποιος
θα είναι αυτός που θα αλληλεπιδρά και ποιος αυτός που θα δέχεται την
αλληλεπίδραση στις µελλοντικές κοινωνίες. Αν λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί δεν
αναπτύξουν και εφαρµόσουν τις κατάλληλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τα νέα
ηλεκτρονικά µέσα και τις τεχνολογίες της επικοινωνίας, θα είναι οι συντεχνίες των
ειδικών, όπως για παράδειγµα οι µηχανικοί λογισµικού, που θα αποφασίζουν τι και
πώς θα µαθαίνουν οι άνθρωποι και τι είναι γραµµατισµός (Luke C. 2000:71). Είναι
αυτονόητο, λοιπόν, ότι πρέπει να είναι οι εκπαιδευτικοί αυτοί που θα παρέχουν στους
µαθητές τους τις στρατηγικές, για να κάνουν χρήση αυτών των νέων πολυτροπικών
πηγών και εργαλείων.
Οι νέοι, λοιπόν, γραµµατισµοί περιλαµβάνουν τις δεξιότητες και στρατηγικές που
είναι απαραίτητες για την επιτυχή χρήση και προσαρµογή στις ραγδαία εξελισσόµενες
τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας και στα νέα, δυναµικά περιβάλλοντα
που επηρεάζουν όλες τις πλευρές της προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής. Αυτοί οι
νέοι γραµµατισµοί µας καθιστούν ικανούς να χρησιµοποιούµε το διαδίκτυο και τις ΤΠΕ,
για να βρίσκουµε τις πληροφορίες που θέλουµε, να αξιολογούµε κριτικά την αξία και
χρησιµότητά τους, να τις συνθέτουµε, για να δώσουµε απάντηση στα ερωτήµατά µας,
και, τελικά, να µεταβιβάζουµε τις απαντήσεις στους άλλους.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
H λέξη Weblog είναι συµφυρµός, ο οποίος προέρχεται από τη λέξη Web (ιστός) και
τη λέξη log (σηµειωµατάριο). Ο όρος πρωτοχρησιµοποιήθηκε το 1997, όταν ένας
ενθουσιώδης χρήστης του διαδικτύου, ο Jorn Barger, αποφάσισε να ονοµάσει τον
ιστότοπό του (Robot Wisdom), ‘weblog’, αναφερόµενος σε ιστότοπους που
ανανεώνονται συνεχώς. Σύντοµα ακολούθησε το ρήµα “blog”, όπως και η λέξη
“blogsphere”, για να περιγράψει το όλο και επεκτεινόµενο δίκτυο των weblogs – ένα
δυναµικό χώρο µε χρονική και θεµατική συνοχή (Blood, 2000).

Πρόκειται περίπου για ένα προσωπικό ηµερολόγιο, στο οποίο οι καταχωρίσεις
γίνονται µε χρονική σειρά. Στις σελίδες του, ο συγγραφέας-blogger καταγράφει σκέψεις,
αντιδράσεις, συµβάντα από την καθηµερινότητά του. Όσοι το διαβάζουν, έχουν τη
δυνατότητα να απαντήσουν, να σχολιάσουν, να προσθέσουν τη δική τους άποψη.
Συχνά, ξεκινά ένας διάλογος, δηµιουργείται µία κοινότητα. Μεταξύ των στοιχείων που
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Σχήµα 2: Σχέση χρήστη – περιεχοµένου – επικοινωνίας σ’ ένα
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πως αυτά τα χαρακτηριστικά όχι µόνο ξεχωρίζουν τα blogs από άλλους τύπους
ηλεκτρονικά διαµεσολαβούµενης επικοινωνίας, αλλά παρέχουν και τη δυνατότητα για
προσωπική έκφραση και ηλεκτρονική παρουσία. Ο Paquet (2003) παραθέτει πέντε
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Το Wiki είναι ένα σύνολο ιστοσελίδων που µπορούν να διασκευαστούν από
οποιονδήποτε, οποτεδήποτε και από οπουδήποτε. Κύριος στόχος ενός wiki είναι να
αποτελέσει ένα διαµοιραζόµενο χώρο συνεχώς επεκτεινόµενης γνώσης (GodwinJones, 2003). Σύµφωνα µε τον αρχικό δηµιουργό του, τον Ward Cunningham, «το wiki
είναι η απλούστερη on-line βάση δεδοµένων που µπορεί να υπάρξει» (Leuf &
Cunningham, 2001). Είναι ένα «ελεύθερα επεκτεινόµενο σύνολο διασυνδεδεµένων
ιστοσελίδων, ένα υπερκειµενικό σύστηµα για την αποθήκευση και τροποποίηση
πληροφοριών – µία βάση, κάθε σελίδα της οποίας µπορεί εύκολα να διασκευαστεί από
κάθε χρήστη που έχει στη διάθεσή του ένα σύγχρονο φυλλοµετρητή» (Schwartz, Clark,
Cossarin & Rudolp, 2004).

Το ιδιαίτερο, λοιπόν, χαρακτηριστικό των wikis είναι ότι οποιοσδήποτε, όπου κι αν
βρίσκεται στον κόσµο, µπορεί να αλλάξει οτιδήποτε σ’ ένα wiki. Με άλλα λόγια, κανείς
δε δίνει εξουσιοδότηση για τη δηµιουργία ενός wiki. Όλοι, εξ ορισµού, µπορούν να
γράψουν, να επεξεργαστούν και να δηµοσιεύσουν µία wiki σελίδα. Μάλιστα, µπορούν
να ξαναγράψουν και να επεξεργαστούν, πέρα από το δικό τους υλικό, και τις σελίδες
των άλλων.
Τα wikis είναι µία τεχνολογία µε ανθρωποκεντρικό προσανατολισµό, η οποία
αναπτύσσει τη συνεργασία (Brereton, Donovan, & Viller, 2003). Για το λόγο ακριβώς
αυτό, η µορφή τους είναι απλή. Αν και µπορούν να προστεθούν εικόνες και γραφικά, τα
wikis συντίθενται κυρίως από κείµενο που είτε εισάγεται απευθείας σε µια wiki σελίδα,
είτε αντιγράφεται και επικολλάται από έναν επεξεργαστή κειµένου. Επίσης, η
µορφοποίηση του κειµένου είναι πολύ απλή. Το πιο γνωστό ίσως wiki είναι η
Wikipedia, η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια.
Τα blogs και τα wikis παρουσιάζουν διαφορές αλλά και οµοιότητες. Τα blogs είναι
συνήθως αρκετά δοµηµένα, ενώ τα wikis επιτρέπουν µεγαλύτερη προσαρµογή. Τα
blogs είναι οργανωµένα χρονολογικά, τα wikis µπορούν να οργανωθούν µε ποικίλους
τρόπους, όπως για παράδειγµα, θεµατικά, κατηγορικά, ιεραρχικά κτλ. Τα wikis
περιλαµβάνουν µηχανισµό αναζήτησης, ενώ τα περισσότερα blogs όχι. Από τη στιγµή
που ένα µήνυµα αναρτηθεί στο blog, δεν µπορεί να διασκευαστεί από άλλους χρήστες.
Αντίθετα, οι σελίδες σ’ ένα wiki µπορούν, συνήθως, να διασκευαστούν από
οποιονδήποτε. Και ενώ τα blogs µπορούν να είναι εντελώς προσωπικά, τα wikis είναι
έντονα συνεργατικά (Godwin-Jones, 2003).
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι τεχνολογίες που περιγράφηκαν στην προηγούµενη ενότητα είναι γνωστές µε τον
όρο social software και δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να συναντιούνται εικονικά,
να συνεργάζονται ηλεκτρονικά και να σχηµατίζουν online κοινότητες. Με την ευρεία
έννοια, ο όρος social software θα µπορούσε να περιλαµβάνει και παλιότερα µέσα,
όπως είναι οι mailing lists, τα newsgroups, τα discussion boards κτλ, πολλοί είναι αυτοί,
όµως, που περιορίζουν τη χρήση του όρου σε νεότερες µόνο τεχνολογίες, όπως είναι
τα blogs και τα wikis. Άλλοι, επίσης, υποστηρίζουν ότι ο όρος social software πρέπει να
αναφέρεται όχι στη χρήση ενός και µόνο τύπου λογισµικού, αλλά στο συνδυασµό δύο ή
περισσοτέρων µέσων ηλεκτρονικά διαµεσολαβούµενης επικοινωνίας για το σχηµατισµό
κοινοτήτων. Στην περίπτωση αυτή, οι online κοινότητες µπορούν να στηρίζονται σε
διάφορα επικοινωνιακά µοντέλα, όπως ένας προς ένας (π.χ. email και instant

messaging), ένας προς πολλούς (π.χ. ιστοσελίδες και blogs) και πολλοί προς πολλούς
(π.χ. wikis).
Όποια ερµηνεία του όρου κι αν υιοθετήσουµε, φαίνεται ότι οι περισσότεροι τύποι
του social software ακολουθούν µία "bottom-up" προσέγγιση στη δηµιουργία
κοινοτήτων, όπου η συµµετοχή είναι οικειοθελής και η ταυτότητα του µέλους
σφυρηλατείται σταδιακά µέσα σε µια αυτορρυθµιζόµενη και αυτοδιοικούµενη κοινότητα
(Gee, 1996; Wenger, 1999).
Τα νέα, λοιπόν, αυτά µέσα συµβάλλουν στην οικοδόµηση της γνώσης «µε τους
άλλους και για τους άλλους». Στο επίκεντρο βρίσκεται η κοινότητα η ίδια και όχι ο
µεµονωµένος χρήστης (Holmes, Tangney, FitzGibbon, Savage, & Mehan, 2001).
Όπως συµβαίνει µε αρκετά online περιβάλλοντα, τα νέα αυτά µέσα δηµιουργούν τις
συνθήκες για συνεργασία και οικοδοµούν δίκτυα που ενισχύουν την κοινωνικότητα,
µέσω της γνώσης και της αµοιβαίας συµµετοχής σε νέους τύπους δραστηριοτήτων
(Mark, 2001 cited in Muirhead, 2004).
Όταν κάποιος γράφει σ’ ένα blog ή µια σελίδα σ’ ένα wiki, απευθύνεται σ’ ένα κοινό
που δεν είναι υποθετικό ή παθητικό, αλλά αληθινό και αυθεντικό. Το διαδίκτυο έχει
φέρει το γραπτό λόγο σε µια εντελώς νέα διάσταση. Πέρα από τον τεράστιο αριθµό
πηγών, όσοι γράφουν στο διαδίκτυο, βιώνουν µία εντελώς διαφορετική σχέση και
σύνδεση µε το ακροατήριο τους, το οποίο επηρεάζει και µορφοποιεί τον τρόπο µε τον
οποίο ο συγγραφέας συνθέτει, εκφράζει και διανέµει το µήνυµα του (Kitzmann, 2003).
Κατά συνέπεια, οι µαθητές που γράφουν για µια online κοινότητα, έχουν ένα
κίνητρο που δεν υπάρχει στις παραδοσιακές γραπτές εργασίες που τους αναθέτει ο
δάσκαλος. Η γραφή στο διαδίκτυο φαίνεται πιο σκόπιµη και σηµαντική για αυτούς, γιατί
τα κείµενά τους απευθύνονται σε ένα πραγµατικό κοινό (Daiute, 2000).
Πέρα από το πραγµατικό κοινό, ένα άλλο πλεονέκτηµα που τα νέα µέσα παρέχουν,
είναι µια µορφή επικοινωνίας χωρίς τους περιορισµούς και τα εµπόδια που
χαρακτηρίζουν τις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις. Η Roed (2003) διερευνά αυτή την
παράµετρο στο άρθρο της Language Learner Behaviour in a Virtual Environment, και
εξηγεί πώς οι άνθρωποι συµπεριφέρονται διαφορετικά, όταν επικοινωνούν online, σε
σύγκριση µε τη συµβατική επικοινωνία. Η έρευνα έχει δείξει ότι, όταν επικοινωνούν
online, έχουν λιγότερες αναστολές και µικρότερο άγχος.
Επειδή µοιάζουν µε ένα προσωπικό ηµερολόγιο, όπου η αφήγηση ιστοριών και η
εξιστόρηση αυτοβιογραφικών γεγονότων είναι κυρίαρχες, τα blogs παρέχουν ένα χώρο,
όπου η προσωπική έκφραση και η δηµιουργικότητα ενθαρρύνονται και καλλιεργούνται.
Από την άλλη, οι αλληλοσυνδέσεις προς άλλους bloggers δηµιουργούν ενδο-οµαδικές
σχέσεις, που τις συναντούµε και σε µη εικονικά περιβάλλοντα. Η προκαθορισµένη

δοµή τους, αν και δεσµευτική ως ένα σηµείο, επιτρέπει τη γρήγορη εκµάθηση και
εύκολη χρήση τους από όλες τις ηλικίες (Cassell, 2002). Επειδή αποτελεί µέρος του
διαδικτύου, οι bloggers µπορούν να έχουν πρόσβαση στα blogs, όποια στιγµή θέλουν,
από όπου κι αν βρίσκονται, µια δυνατότητα που επεκτείνει τις ευκαιρίες µάθησης πέρα
από τα στενά όρια της τάξης.
Τα blogs µπορεί να είναι και ατοµικά και συνεργατικά. Αποτελούν ένα χώρο, όπου
ο χρήστης µπορεί να αναπτύξει τις ιδέες και τις σκέψεις του και, ως εκ τούτου,
προωθούν την προσωπική έκφραση. Ταυτόχρονα, όµως, τα blogs αποτελούν µέρος
µιας ηλεκτρονικής κοινότητας – οι bloggers σχολιάζουν και παίρνουν ανατροφοδότηση
από άλλους bloggers και υπερσυνδέονται µε αυτούς, δηµιουργώντας µε αυτό τον
τρόπο ένα διαπλεκόµενο, δυναµικό σύστηµα. Στη σχολική τάξη, το blog µπορεί να
αποτελέσει προσωπικό χώρο για ανάγνωση και γραφή από τους µαθητές αλλά και
κοινόχρηστο χώρο για ερωτήσεις και απαντήσεις, ανταλλαγή ιδεών, κοινωνική
αλληλεπίδραση και συνοχή.
Τα blogs µπορούν, επίσης, να βρουν εφαρµογή σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα. ∆ε
θα πρέπει να περιορίζεται η χρήση τους µόνο στα καθαρά γλωσσικά µαθήµατα, καθώς
οι µαθητές µπορούν να εκφράσουν µέσω αυτών τις αντιλήψεις τους για διάφορα
θέµατα. Στις φυσικές επιστήµες για παράδειγµα, να συζητήσουν ένα πείραµα που
έκαναν στο εργαστήριο ή στα µαθηµατικά κάποιες βασικές έννοιες κτλ. Σε κάθε
γνωστικό αντικείµενο, λοιπόν, τα blogs µπορούν να καλλιεργήσουν τη µεταγνώση,
καθώς ιδέες και έννοιες συζητιούνται και διαµορφώνονται σε προσωπικό και συλλογικό
επίπεδο, και η γνώση οικοδοµείται σταδιακά.
Ο Richardson (Richardson, 2004) σηµειώνει ότι το blogging ως κειµενικό είδος
µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της γραφής και
του ψηφιακού γραµµατισµού. Μεταξύ άλλων, δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές α) να
αναστοχαστούν πάνω σε αυτά που γράφουν και σκέφτονται, β) να συνεχίσουν να
γράφουν για ένα θέµα για ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα και γ) να εµπλακούν σε µια
γόνιµη συζήτηση µε το αναγνωστικό κοινό, η οποία θα οδηγήσει σε περαιτέρω γράψιµο
και σκέψη.
∆ε θα πρέπει, όµως, να ταυτίζουµε το blogging µόνο µε τη γραφή, η οποία αποτελεί
το τελικό στάδιο της διαδικασίας, το αποτέλεσµα που έρχεται µε φυσικό τρόπο, όταν
όλα τα άλλα στάδια έχουν λειτουργήσει σωστά. Το blogging έχει να κάνει, πρώτα από
όλα, µε την ανάγνωση, και µάλιστα, µε την ανάγνωση πραγµάτων που έχουν
ενδιαφέρον για το χρήστη, ο οποίος αλληλεπιδρά µε το περιεχόµενο και τους
συγγραφείς – αναστοχάζεται, ασκεί κριτική, θέτει ερωτήµατα, αντιδρά. Αν ένας µαθητής
δεν έχει τίποτα να συνεισφέρει στο blog, δεν είναι επειδή δεν έχει να γράψει τίποτα ή

δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Είναι επειδή δεν έχει ακόµα κοινωνικοποιηθεί, δεν έχει
ακόµα µάθει να αλληλεπιδρά ουσιαστικά σε µια κοινότητα. Αυτό αποτελεί και τον κύριο
παράγοντα για την επιτυχία του blogging στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Το περιεχόµενο ενός wiki προέρχεται από τους χρήστες του. Αυτό είναι ένα κύριο
χαρακτηριστικό των wikis, καθώς οι ίδιοι οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την κατεύθυνση
και το περιεχόµενό τους. Όλοι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στο
wiki και να το επεξεργαστούν, κάνοντας κάθε φορά τις αλλαγές που θεωρούν ότι
χρειάζονται. Αυτό κάνει το wiki να αλλάζει συνεχώς και να παίρνει κάθε φορά µια νέα
µορφή. Με άλλα λόγια, τα wikis αντιπροσωπεύουν την κοινότητα των χρηστών τους και
εξυπηρετούν µία συγκεκριµένη ανάγκη τους, κάτι που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στη
λειτουργία και αξιοποίησή τους. Πρόκειται για ένα εργαλείο, του οποίου η αξία
σχετίζεται και εξαρτάται από το πώς χρησιµοποιείται. Αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα των
wikis, δεν προκαθορίζονται από δοµή ή απαιτήσεις – ένα wiki είναι ό,τι το κάνουν οι
χρήστες του.
Από πολλές απόψεις, η ανοιχτή αρχιτεκτονική των wikis έρχεται σε αντίθεση µε τις
παραδοσιακές προσεγγίσεις που ακολουθούν άλλα συνεργατικά περιβάλλοντα.
Περιορισµοί στην πρόσβαση, καθορισµένοι ρόλοι, δοµηµένα περιβάλλοντα κτλ είναι
άγνωστες λέξεις για τους χρήστες των wikis. Το ιδιαίτερο γνώρισµά τους είναι ότι οι
χρήστες καθορίζουν µόνοι τους την εξέλιξη της δουλειάς και την ανάπτυξη της οµάδας,
συνήθως παίρνοντας αποφάσεις, καθώς προχωρούν.
Αυτή η προσέγγιση ακολουθεί τις αρχές του εποικοδοµισµού. Ο δάσκαλος, για να
ενισχύσει τους µαθητές που εργάζονται σ’ ένα συνεργατικό περιβάλλον, πρέπει να
απολέσει ως ένα βαθµό την κυρίαρχη θέση και τον έλεγχο που ασκεί σε αυτό το
περιβάλλον. Ο ρόλος του πρέπει να είναι αυτός του διευκολυντή, του διαµεσολαβητή,
που θέτει ερωτήµατα και προβληµατισµούς. Έτσι και σ’ ένα wiki, ο δάσκαλος θέτει το
σκηνικό ή δίνει το έναυσµα για αλληλεπίδραση, αλλά το µέσο λειτουργεί
αποτελεσµατικότερα, όταν οι µαθητές δρουν αυτόνοµα. Ο κεντρικός έλεγχος και οι
περιορισµοί υποβαθµίζουν τη αποτελεσµατικότητα του εργαλείου. Είναι σίγουρο ότι το
wiki θα αποτελέσει σύντοµα ένα από τα δηµοφιλέστερα αρθρώµατα (modules) των
περιβαλλόντων διαχείρισης µαθηµάτων (Course Management Systems) – µαζί µε άλλα
"social software" εργαλεία, όπως τα weblogs και το RSS — ωστόσο, αν δεν εξελιχθούν
και οι πρακτικές εφαρµογής τους, τα µαθησιακά αποτελέσµατα θα είναι στην καλύτερη
περίπτωση επιφανειακά.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σε ένα πρώτο επίπεδο, τα blogs µπορούν να λειτουργήσουν ως:
• Ιστοχώροι - Πρώτα απ’ όλα, οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν τα blogs αντί των
κοινών ιστοσελίδων. Αναρτούν σε αυτά το πρόγραµµα, τον κανονισµό της τάξης,
προθεσµίες εργασιών, βιβλιογραφία, δραστηριότητες κτλ. µε έναν πολύ απλό τρόπο
σε αντίθεση µε ό,τι συνέβαινε µε τις συµβατικές ιστοσελίδες , των οποίων η
κατασκευή και συντήρηση απαιτούσαν χρόνο και τεχνικές γνώσεις.
• Blogs σχετικά µε τη διδασκαλία και τη µάθηση – Ορισµένα blogs ασχολούνται και
αναλύουν – σ’ ένα πιο ακαδηµαϊκό επίπεδο - σηµαντικά θέµατα της διδασκαλίας και
της µάθησης.
• ∆υναµικοί ιστοχώροι διδασκαλίας – οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν τα blogs, για να
παρέχουν δυναµικό (σε αντίθεση µε το στατικό) εκπαιδευτικό περιεχόµενο, που
ανανεώνεται συνεχώς, καθώς τα µαθήµατα προχωρούν
• Πηγές ειδήσεων – οι οποίες λαµβάνονται συνήθως µέσω RSS και αφορούν θέµατα
σχετικά µε τα µαθήµατα ή/και µε τα ενδιαφέροντα του εκπαιδευτικού και των
µαθητών.
• Χώροι για δηµοσίευση και σχολιασµό – µία ευρεία χρήση των blogs είναι για τη
δηµοσίευση των εργασιών των ίδιων των µαθητών. Αυτό µπορεί να πάρει πολλές
µορφές. Οι µαθητές µπορούν απλώς να γράψουν σχόλια για θέµατα που
συζητιούνται στο blog. Σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να τους ζητηθεί να
διαβάσουν, να σκεφτούν και να απαντήσουν σε µηνύµατα άλλων µαθητών. Άλλη
προσέγγιση προϋποθέτει από τους µαθητές να δηµιουργήσουν και να συντηρήσουν
το δικό τους προσωπικό blog του µαθήµατος, όπου µπορούν να αναρτούν
πληροφορίες, σκέψεις και σχόλια για σηµαντικά θέµατα, αλλά και να δηµοσιεύουν τη
δική τους δουλειά. Πολλές άλλες παραλλαγές αυτών των προσεγγίσεων είναι επίσης
δυνατές.
• Προσωπικά blogs – Αρκετοί εκπαιδευτικοί και ερευνητές συντηρούν προσωπικά
blogs για θέµατα που τους ενδιαφέρουν.
Τα Wikis έχουν χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία στην εκπαίδευση (Collaborative
Software Lab, 2000; Guzdial, 1999). Η σχετική έρευνα έχει δείξει ότι δάσκαλοι και
µαθητές µπορούν να γίνουν πολύ δηµιουργικοί και να αναπτύξουν καινοτόµες και
χρήσιµες δραστηριότητες (Synteta, 2002).
Μερικές από τις πιο κοινές χρήσεις του wiki είναι ως υπερκειµενική βάση
δεδοµένων για έρευνα και συγγραφή, ως σύστηµα διαχείρισης της γνώσης, ως

συνεργατικό εργαλείο για τη δηµιουργία κειµένων που απαιτούν συχνή επεξεργασία και
ανανέωση και ως πιο ευέλικτο είδος Weblog.
Άλλες χρήσεις µπορεί να είναι:
♦

«διαχρονική» οικοδόµηση της γνώσης (µέσω των διαδοχικών εκδόσεων και των

συνεισφορών των χρηστών)
♦

προοδευτική λύση προβληµάτων (ειδικά προβλήµατα ανοιχτού τύπου, Brereton et

al, 2003) και επαναδιατύπωσή τους (Scardamalia et al., 1994). Για παράδειγµα, τα
Wikis µπορούν να προσφέρουν πολλά στις κοινότητες µάθησης (communities of
practice), όπου στόχος είναι η εξεύρεση λύσεων σε κοινά προβλήµατα, ώστε να
βελτιωθούν οι πρακτικές µάθησης (Godwin-Jones, 2003)
♦

παρουσίαση διαφορετικών και αντίθετων ιδεών, όπως επίσης και διερεύνηση της

σχετικότητας των ίδιων ιδεών σε διαφορετικά πλαίσια (Scardamalia et al, 1994)
♦

συνδυασµός, σύνθεση και αξιολόγηση εννοιών και ορισµών σε διάφορες γνωστικές

περιοχές (Scardamalia et al, 1994; Brereton et al., 2003)
♦

κριτική ανάγνωση και εποικοδοµητική και δηµόσια απάντηση στη δουλειά άλλων

χρηστών
♦

κριτική και προσεκτική παρατήρηση, αποφυγή στερεοτύπων και βεβιασµένων

κρίσεων (Brereton et al., 2003).
Όσον αφορά στη γραφή, ο Barton (2004) σηµειώνει την αποτελεσµατική χρήση των
wikis για:
♦

κάθε σχολική εργασία που έχει εγκυκλοπαιδική µορφή συµπεριλαµβανοµένων

οδηγιών, εγχειριδίων, λεξικών κτλ.
♦

κάθε σχολική ή οµαδική εργασία που έχει βιβλιογραφική µορφή. Οι µαθητές

συγκεντρώνουν ιστοσελίδες και άλλες πηγές σχετικές µ’ ένα θέµα, τις σχολιάζουν και
τις οργανώνουν.
♦

µία επιστολή ή µια δήλωση εκ µέρους της τάξης. Αυτό είναι κάτι αρκετά σύνηθες

στον πραγµατικό κόσµο, όπου το «εκ µέρους» σηµαίνει ότι όλοι συµµετείχαν στη
διαµόρφωση του κειµένου. Στο wiki, µια τέτοια εργασία θα έδινε στον κάθε µαθητή την
ευκαιρία να συνεισφέρει.
♦

ένα βοήθηµα ή σχολικό βιβλιαράκι. Οι µαθητές θα µπορούσαν να κατασκευάσουν,

για παράδειγµα, έναν οδηγό για τα φυτά της περιοχής τους και να αξιολογηθούν γι
αυτό. Με αυτό τον τρόπο, κάθε µαθητής θα είχε συµµετοχή στην εργασία και θα
επωφελούνταν από τη διαδικασία.
♦

προγραµµατισµό και διαχείριση µαθηµάτων

♦

υποστήριξη χρηστών και τεκµηρίωση

♦

ως εικονικών χώρων µελέτης

Ο∆ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Όποιος θέλει να ξεκινήσει το δικό του weblog, έχει δύο επιλογές: τις online
υπηρεσίες φιλοξενίας weblogs και τα προγράµµατα που εγκαθίστανται τοπικά στον
υπολογιστή.
Online υπηρεσίες φιλοξενίας weblogs: αυτές οι υπηρεσίες είναι στην ουσία
ιστοχώροι που παρέχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη δηµιουργία ενός blog. To
blog φιλοξενείται στον εξυπηρετητή του παροχέα της υπηρεσίας, οπότε και η δικτυακή
διεύθυνσή του θα σχετίζεται µε αυτόν. Οι υπηρεσίες φιλοξενίας weblogs είναι κάτι
ανάλογο µε αυτές που δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να χτίσουν τις δικές τους
ιστοσελίδες ή οµάδες συζήτησης..
Η πιο γνωστή και µια από τις πρώτες τέτοιες υπηρεσίες είναι το Blogger
(http://www.blogger.com), που ιδρύθηκε από την εταιρία Pyra Labs. Όταν η εταιρία
εξαγοράστηκε από την Google το 2003, είχε περίπου ένα εκατοµµύριο εγγεγραµµένους
χρήστες. Η εγγραφή και η δηµιουργία ενός blog είναι υπόθεση λίγων µόνο λεπτών, ενώ
το περιβάλλον διεπαφής του Blogger είναι απλό και φιλικό προς το χρήστη.
Μία

άλλη

υπηρεσία

φιλοξενίας

weblogs

είναι

το

LiveJournal

(http://www.livejournal.com). Περισσότερο από κάθε άλλη υπηρεσία, το LiveJournal
επιχειρεί να δηµιουργήσει κοινότητες χρηστών, µια προσέγγιση που φαίνεται και στους
όρους χρήσης της υπηρεσίας, όπου οι νέες εγγραφές χρηστών πρέπει να έχουν
προταθεί από ήδη εγγεγραµµένους χρήστες του LiveJournal. Το LiveJournal διαθέτει
περισσότερους από τρία εκατοµµύρια χρήστες.
Προγράµµατα που εγκαθίστανται τοπικά στον υπολογιστή: Πρόκειται για λογισµικό
που εγκαθίσταται στον προσωπικό ιστοχώρο του χρήστη. Η διαδικασία στησίµατος του
weblog είναι πιο σύνθετη απ’ ό,τι στις υπηρεσίες φιλοξενίας, γι’ αυτό και ο αριθµός των
χρηστών είναι µικρότερος. Ωστόσο, αυτοί που χρησιµοποιούν τα προγράµµατα αυτής
της κατηγορίας φαίνεται να είναι πιο αφοσιωµένοι και φανατικοί bloggers. Επίσης, τα
προγράµµατα αυτά φαίνεται να είναι πιο κατάλληλα για εκπαιδευτικούς λόγους, επειδή
η πρόσβαση είναι πιο ελεγχόµενη.
Η πιο γνωστή ίσως εφαρµογή αυτής της κατηγορίας είναι το Movable Type
(http://www.moveabletype.org), το οποίο παρέχει πολυάριθµες επιλογές στο χρήστη
και µπορεί να προσαρµοστεί ανάλογα µε τις απαιτήσεις του. Τα περισσότερα σχολικά
blogs στο εξωτερικό χρησιµοποιούν το Movable Type.
Άλλη διαδεδοµένη εφαρµογή είναι το UserLand’s Radio (http://radio.userland.com).
Η ιδιαιτερότητα του Radio είναι ότι, αντί να βρίσκεται σ’ ένα εξυπηρετητή του
διαδικτύου, τρέχει τοπικά στην επιφάνεια εργασίας του χρήστη, ο οποίος συνθέτει τα

µηνύµατά του τοπικά και κατόπιν τα αναρτά σ’ έναν ιστοχώρο. Επιπρόσθετα το Radio
περιλαµβάνει και ένα πρόγραµµα ανάγνωσης νέων,, το οποίο επιτρέπει την εγγραφή
και λήψη νέων, ειδήσεων κτλ σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Τέλος, ευρέως
διαδεδοµένη εφαρµογή ανοιχτού κώδικα µε εκατοµµύρια χρήστες σε όλο τον κόσµο
είναι το Wordpress (http://wordpress.org/ ).
Καθώς υπάρχουν χιλιάδες wikis στο διαδίκτυο, καλό θα ήταν πριν ξεκινήσει κανείς
ένα wiki για κάποιο συγκεκριµένο θέµα, να κάνει µια έρευνα στο διαδίκτυο, µήπως
υπάρχει ήδη κάποιο σχετικό wiki. Είναι σίγουρα καλύτερο να συµµετέχει κάποιος σε
µια µεγάλη κοινότητα χρηστών από το να ξεκινήσει ένα πράγµα που ήδη υπάρχει από
την

αρχή.

Μία

µεγάλη

λίστα

wikis

είναι

διαθέσιµη

στη

διεύθυνση

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wikis
Αν κάποιος θελήσει να ξεκινήσει το δικό του wiki, µπορεί να ακολουθήσει τα επόµενα
βήµατα:
♦

Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να αποφασίσει ποια χαρακτηριστικά και δυνατότητες

επιθυµεί να περιλαµβάνει το wiki. Καθώς υπάρχουν δεκάδες προγράµµατα για το
στήσιµο ενός wiki, οι ανάγκες του χρήστη και ο σκοπός που καλείται να εξυπηρετήσει
το wiki θα αποτελέσουν κριτήρια γι’ αυτή την επιλογή.
♦

Το επόµενο βήµα αφορά στη διερεύνηση των διαθέσιµων προγραµµάτων: καλό

σηµείο

εκκίνησης

αποτελούν

οι

δύο

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_wiki_software,
όπου

µπορούν

να

βρεθούν

πίνακες

και

εργαλεία

ακόλουθες

διευθύνσεις,

http://www.wikimatrix.org/
σύγκρισης πολλών

wiki

προγραµµάτων. Σε περίπτωση που κάποιος δεν διαθέτει αρκετό χρόνο γι’ αυτό, µπορεί
να επιλέξει ένα πρόγραµµα από τα δέκα καλύτερα που παρατίθενται στη διεύθυνση
http://c2.com/cgi-bin/wiki?TopTenWikiEngines. ∆ύο από τις πιο δηµοφιλείς επιλογές
είναι το Mediawiki, http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki, το οποίο χρησιµοποιείται
και από την Wikipedia και το TikiWiki, http://tikiwiki.org/ .
♦

Όπως συµβαίνει και µε τα blogs, υπάρχουν δύο επιλογές για το στήσιµο του wiki: η

πρώτη είναι να επιλεγεί µια online υπηρεσία φιλοξενίας του wiki και η δεύτερη να
εγκατασταθεί σ’ ένα προσωπικό εξυπηρετητή, κάτι που επιτρέπει µεγαλύτερη
προσαρµογή του wiki, αλλά είναι αρκετά περίπλοκο και απαιτεί τεχνικές γνώσεις.
∆ωρεάν

υπηρεσίες

φιλοξενίας

wikis

υπάρχουν

στη

διεύθυνση

http://en.wikibooks.org/wiki/Wiki_Science:How_to_start_a_Wiki#Free_wiki_hosting
Σηµαντικό είναι επίσης να διαβάσει κανείς τις οδηγίες και την τεκµηρίωση που
συνοδεύει το wiki πρόγραµµα που επέλεξε. Ορισµένα wikis προσφέρουν ένα
αυτοµατοποιηµένο τρόπο καθορισµού των διαφόρων επιλογών και παραµέτρων.

♦

Στη συνέχεια καθορίζεται το προφίλ και ο στόχος του wiki, στοιχεία που πρέπει να

γίνουν γνωστά και σαφή στους επισκέπτες, ώστε να έχουν µια βάση και να µπορούν να
συνεισφέρουν.
♦

Τέλος ένα σηµαντικό βήµα αφορά στη διάδοση του στο προσωπικό δίκτυο

επαφών, στους συναδέλφους, συνεργάτες κτλ. Το wiki είναι έντονα κοινωνικό και
συνεργατικό, σε σηµείο που στηρίζει την ύπαρξή του στις συνεισφορές των χρηστών.
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