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2.2.3.1 Τι είναι το Web 2.0

Σε προθγοφμενθ παράγραφο αναφζρκθκε ότι θ πρϊτθ ιςτοςελίδα που
δθμοςιεφκθκε ποτζ ιταν τον Αφγουςτο του 1991 από τον Tim Berners Lee. Η Εικόνα 14
δείχνει αυτι τθν ιςτοςελίδα.

Εικόνα 14: Η πρώτη ιςτοςελίδα του Παγκόςμιου Ιςτοφ δημοςιεφθηκε από τον Tim Berners
Lee τον Αφγουςτο του 1991.
Όπωσ μποροφμε να δοφμε, είναι μια ιςτοςελίδα που αποτελείται μόνο από
μορφοποιθμζνο κείμενο και υπερςυνδζςμουσ (κείμενο ςτο οποίο μποροφμε να κάνουμε
κλικ με τον ποντίκι και να μεταφερκοφμε ςε μιαν άλλθ ιςτοςελίδα). Σε μια τζτοια
ιςτοςελίδα δεν μπορεί να υπάρχει διάδραςθ μεταξφ ιςτοςελίδασ και χριςτθ πζραν τθσ
βαςικισ διάδραςθσ που είναι θ προβολι τθσ πλθροφορίασ και θ μετάβαςθ ςε μιαν άλλθ
ιςτοςελίδα.
Από αυτι τθν πολφ πρϊιμθ εποχι του Παγκόςμιου Ιςτοφ μζχρι και τϊρα, πολλά
ζχουν αλλάξει. Οι ιςτοςελίδεσ ζχουν γίνει πιο ςφνκετεσ και πολλζσ από αυτζσ
ςυμπεριλαμβάνουν ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά που επιτρζπουν ςφνκετθ διάδραςθ,
όπωσ δθμιουργία περιεχομζνου από το χριςτθ, ςυνεργαςία μεταξφ των χρθςτϊν κτλ. Ο
όροσ Web 2.0 ειςιχκθ για να αναφερόμαςτε ςε τζτοιου είδουσ ιςτοςελίδεσ και εργαλεία.
Στισ επόμενεσ παραγράφουσ κα περιγράψουμε τα πικανά χαρακτθριςτικά που ζνα Web 2.0
εργαλείο μπορεί να προςφζρει. Ωσ παράδειγμα, κα χρθςιμοποιιςουμε το
wisemapping.com, το οποίο είναι ζνα εργαλείο για τθ δθμιουργία εννοιολογικϊν χαρτϊν.
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2.2.3.2 Χαρακτηριστικά του Web 2.0
Δεν απαιτείται εγκατάςταςη λογιςμικοὐ
Ζνα από τα βαςικά χαρακτθριςτικά κάκε Web 2.0 εργαλείου είναι ότι ουςιαςτικά
είναι ζνα πακζτο λογιςμικοφ που όμωσ δεν χρειάηεται εγκατάςταςθ τοπικά ςτον
υπολογιςτι μασ. Το μόνο που χρειαηόμαςτε είναι ζνα φυλλομετρθτισ με τον οποίο ο
χριςτθσ αλλθλεπιδρά και δθμιουργεί περιεχόμενο ςαν να αλλθλεπιδροφςε με ζνα
πρόγραμμα τοπικά ςτον υπολογιςτι του. Για να το δοφμε ςτθν πράξθ, ασ επιςκεφτοφμε τθ
διεφκυνςθ wisemapping.com. Το πρϊτο πράγμα που χρειάηεται να κάνουμε για να
χρθςιμοποιιςουμε το εργαλείο αυτό είναι να δθμιουργιςουμε ζνα λογαριαςμό, δθλαδι
να δθμιουργιςουμε μια ιδιωτικι περιοχι μζςα ςτο εργαλείο και τθν οποία κα μποροφμε
να προςπελαφνουμε χρθςιμοποιϊντασ το όνομα χριςτθ και τον κωδικό που ζχουμε
επιλζξει. Όταν ειςερχόμαςτε ςτο λογαριαςμό μασ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε το
εργαλείο και να δθμιουργιςουμε ζναν εννοιολογικό χάρτθ. Η Εικόνα 15 δείχνει το
περιβάλλον του εργαλείου κι ζναν εννοιολογικό χάρτθ που δθμιουργιςαμε με αυτό.

Εικόνα 15: Το wisemapping.com είναι ζνα Web 2.0 εργαλείο με το οποίο μποροφμε να
δημιουργήςουμε εννοιολογικοφσ χάρτεσ.
Αποθήκευςη ςτο «νζφοσ»
Το περιεχόμενο που δθμιουργοφμε ςε ζνα Web 2.0 εργαλείο αποκθκεφεται ςτο
«νζφοσ». Στθν πραγματικότθτα θ εργαςία μασ αποκθκεφεται ςε εξυπθρετθτζσ (servers) που
το διαχειρίηεται το Web 2.0 εργαλείο. Ο όροσ «νζφοσ» χρθςιμοποιείται μεταφορικά για να
δθλϊςει τισ διαςυνδεδεμζνεσ ςυςκευζσ που προςφζρουν μια υπθρεςία (βλ. Εικόνα 16). Το
Διαδίκτυο από μόνο του πολλζσ φορζσ παρομοιάηεται ςαν ζνα νζφοσ μζςα ςτο οποίο
υποδθλϊνεται ότι υπάρχει κάκε διαςυνδεδεμζνθ ςυςκευι.
Με λίγα λόγια, το περιεχόμενο που δθμιουργοφμε με ζνα Web 2.0 εργαλείο
αποκθκεφεται αυτόματα ςε κάποιον υπολογιςτι ςτο Διαδίκτυο. Τθν επόμενθ φορά που κα
ειςζλκουμε ςτο λογαριαςμό μασ κα δοφμε τθ δουλειά που ζχουμε κάνει. Για παράδειγμα,
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ο εννοιολογικόσ χάρτθσ που δθμιουργιςαμε ςτο wisemapping.com κα είναι εκεί τθν
επόμενθ φορά που κα προςπελάςουμε το λογαριαςμό μασ ςτο εργαλείο αυτό.

Εικόνα 16. Το «νζφοσ» χρηςιμοποιείται μεταφορικά για να δηλώςει τισ διαςυνδεδεμζνεσ
ςυςκευζσ που προςφζρουν μια υπηρεςία.
Δεν απαιτείται η δημιουργία αντιγράφων αςφαλείασ
Ζνα χαρακτθριςτικό ςυνζπεια τθσ αποκικευςθσ ςτο «νζφοσ» είναι ότι δεν
χρειάηεται να φροντίηουμε να κρατάμε αντίγραφα αςφαλείασ για τθ δουλειά μασ. Το Web
2.0 εργαλείο (και φυςικά οι διαχειριςτζσ αυτοφ) είναι υπεφκυνο να κρατιςει τθν εργαςία
μασ αςφαλι από οποιαδιποτε απϊλεια. Ασ υποκζςουμε ότι δθμιουργοφμε ζνα μεγάλο
ζγγραφο αποτελοφμενο από πολλζσ ςελίδεσ. Δεδομζνου ότι για να δθμιουργθκεί αυτό
απαιτεί πολλι δουλειά, ςυνίςταται ιδιαίτερα να υπάρχει αντίγραφο αςφαλείασ ϊςτε να
εξαςφαλίςουμε ότι δεν κα χάςουμε τθν εργαςία μασ π.χ. λόγω κάποιου τεχνικοφ
προβλιματοσ ι κάποιου ιοφ. Αν για τθ δθμιουργία αυτοφ του εγγράφου
χρθςιμοποιιςουμε κάποιο τοπικά εγκατεςτθμζνο λογιςμικό όπωσ το Microsoft Word ι το
Openoffice Writer, τότε δεν πρζπει να ξεχάςουμε να αποκθκεφςουμε τθν εργαςία μασ και
ςε μια εξωτερικι ςυςκευι (π.χ. ζναν εξωτερικό ςκλθρό δίςκο ι ζνα usb stick). Με ζνα όμωσ
Web 2.0 εργαλείο, όπωσ το Google Docs που περιγράφεται αναλυτικά ςτθν επόμενθ
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ενότθτα, δεν χρειάηεται να κάνουμε κάτι τζτοιο, κακϊσ θ εργαςία μασ αποκθκεφεται ςτο
«νζφοσ» και ςε αυτό δθμιουργοφνται τακτικά αντίγραφα αςφαλείασ.
Πρόςβαςη από οπουδήποτε με οποιαδήποτε ςυςκευή ςυνδεδεμζνη ςτο Διαδίκτυο
Ζνα άλλο ςθμαντικό χαρακτθριςτικό του Web 2.0 είναι ότι μποροφμε να
προςπελάςουμε τθν εργαςία μασ από οπουδιποτε χρθςιμοποιϊντασ οποιαδιποτε
ςυςκευι (υπολογιςτι, τάμπλετ, κινθτό τθλζφωνο) που είναι ςυνδεδεμζνθ ςτο Διαδίκτυο.
Ζνασ εκπαιδευτικόσ μπορεί να δθμιουργιςει διδακτικό υλικό ςτο ςπίτι του με ζνα Web 2.0
εργαλείο και να το προςπελάςει από το ςχολείο απλά ειςερχόμενοσ ςτο λογαριαςμό του
ςε αυτό.
Συνεργατική επεξεργαςία αρχείων
Πολλά από τα Web 2.0 εργαλεία προςφζρουν ζνα ακόμθ ιδιαίτερα χριςιμο
χαρακτθριςτικό που είναι θ δυνατότθτα του διαμοιραςμοφ αρχείων ςε άλλουσ χριςτεσ είτε
για απλι προβολι τουσ ι και για επεξεργαςία τουσ ςυνεργατικά. Για παράδειγμα,
μποροφμε να προςκαλζςουμε άλλουσ χριςτεσ να επεξεργαςτοφν τον εννοιολογικό χάρτθ
που δθμιουργιςαμε ςτο wisemapping.com (βλ. Εικόνα 15). Οι χριςτεσ μποροφν να
επεξεργαςτοφν το αρχείο είτε ςφγχρονα ι αςφγχρονα.
Ενςωμάτωςη αρχείων ςε άλλεσ ιςτοςελίδεσ με άμεςη ενημζρωςη
Κάποια Web 2.0 εργαλεία προςφζρουν τθ δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ ενόσ αρχείου
τουσ ςε μια άλλθ ιςτοςελίδα. Ασ υποκζςουμε ότι είμαςτε κάτοχοι ενόσ ιςτολόγιου ι
διαχειριηόμαςτε ι επεξεργαηόμαςτε μια ιςτοςελίδα (π.χ. τθν ιςτοςελίδα του ςχολείου).
Μποροφμε να ενςωματϊςουμε ςε αυτιν ζνα Web 2.0 αρχείο με τθν προχπόκεςθ ότι αυτι
θ δυνατότθτα προςφζρεται από το Web 2.0 εργαλείο που χρθςιμοποιιςαμε για τθ
δθμιουργία του. Το ιδιαίτερα χριςιμο είναι ότι οποιαδιποτε αλλαγι κάνουμε ςτο αρχείο,
άμεςα θ αλλαγι αυτι αποτυπϊνεται και ςτο ςθμείο όπου ζχει ενςωματωκεί. Για
παράδειγμα, αν ενςωματϊςουμε τον εννοιολογικό χάρτθ τθσ Εικόνασ 15 ςτο ιςτολόγιό μασ
και κατόπιν κάνουμε κάποια αλλαγι ςε αυτόν, τότε αυτι θ αλλαγι φαίνεται άμεςα ςτο
ιςτολόγιό μασ ςτο ςθμείο που ο εννοιολογικόσ χάρτθσ ζχει ενςωματωκεί.
Συνικωσ υπάρχει κάποιο κουμπί ι υπερςφνδεςμοσ με όνομα «Δθμοςίευςθ» όπου
μποροφμε να κάνουμε κλικ και ζτςι είτε να μασ δοκεί θ διεφκυνςθ του αρχείου για να το
διαμοιράςουμε ςτουσ χριςτεσ που επικυμοφμε ι να μασ δοκεί ο κϊδικασ ενςωμάτωςθσ
για να το ενςωματϊςουμε ςτο ιςτολόγιο ι ςτθν ιςτοςελίδα μασ.

2.2.3.3 Παραδείγματα Web 2.0 εργαλείων
Υπάρχουν πολλά Web 2.0 εργαλεία και κάκε τόςο δθμιουργοφνται και άλλα, ενϊ
κάποια άλλα εγκαταλείπονται. Παρακάτω παρακζτουμε διάφορα Web 2.0 εργαλεία που
μποροφν να φανοφν χριςιμα ςε ζναν εκπαιδευτικό. Ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ είναι το Google
Drive για το οποίο αφιερϊνουμε ξεχωριςτι ενότθτα για το περιγράψουμε τισ λειτουργίεσ
του λεπτομερϊσ. Παρακάτω παρουςιάηουμε μια μικρι λίςτα από Web 2.0 εργαλεία:


Πλατφόρμεσ ιςτολογίων (π.χ. blogspot.com, wordpress.com)
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Πλατφόρμεσ Wiki (π.χ. wikipedia.com, wikibooks.org, wikiversity.org κτλ.)
Κοινωνικά Δίκτυα (π.χ. facebook.com, twitter.com)
padlet.com
kahoot.com
coggle.it
mindmup.com
slatebox.com
draw.io
edmodo.com
canva.com
realtimeboard.com
prezi.com
animoto.com
powtoon.com
glogster.com
storybird.com
voicethread.com
asana.com
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