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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

ηα κέζα ηνπ 15νπ αηψλα, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα κεγάιε επαλάζηαζε 

ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο ε εθεχξεζε ηεο ηππνγξαθίαο απφ ηνλ Γνπηεκβέξγην 

θαη ε καδηθή παξαγσγή βηβιίσλ έθεξαλ ξηδηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ νη δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο. Απφ ηφηε, κπνξνχκε λα πνχκε 

πσο επαλάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε ζπλέβε μαλά κε ηελ εθεχξεζε ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ θαη εηδηθά ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ (ηερλνινγηθή 

επαλάζηαζε) θαη ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο. 

Οη Νέεο Σερλνινγίεο Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο κεηαβάιινπλ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο θαη ηελ αμηνπνίεζε δηαθνξνπνηεκέλνπ πιηθνχ. Πξνζθέξνπλ, κε 

ιίγα ιφγηα, ηε δπλαηφηεηα γηα πξσηφηππεο θαη ελδηαθέξνπζεο δξαζηεξηφηεηεο, 

νη νπνίεο, σζηφζν, κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία, απνηειεί κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ εμέηαζε ελφο 

ειεθηξνληθνχ εξγαιείνπ, πνπ έρεη αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

ηνπ ηζηνινγίνπ (blog). Πην αλαιπηηθά, ζηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη ην 

ηζηνιφγην, θπξίσο γηα ηνλ ξφιν ηνπ θαη ηελ επίδξαζε ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε. 

θνπφο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ ηα ηζηνιφγηα σο εθπαηδεπηηθά εξγαιεία θαη 

ηαπηφρξνλα λα παξνπζηαζηεί ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα, ζε 

ζρέζε κε ηα εθπαηδεπηηθά blogs, ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ δηάθνξα 

ζρνιεία ηεο ρψξαο καο.   

Πην αλαιπηηθά, ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ρσξίδεηαη ζε ηξία βαζηθά ηκήκαηα: 

ην πξψην ηκήκα (θεθάιαηα: 1ν θαη 2ν), γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ηνπ 

Παγθνζκίνπ Ηζηνχ δεχηεξεο γεληάο (Web 2.0) θαη εηδηθά ηνπ ηζηνινγίνπ, ην 

νπνίν απνηειεί έλα απφ ηα εξγαιεία πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Web 2.0. Ζ 

πεξηγξαθή ηνπ Web 2.0 θαη ηνπ blog αθνξά ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δνκήο ηνπο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ην δηαδίθηπν. 

Σν δεχηεξν ηκήκα ηεο εξγαζίαο, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ην 3ν θαη 4ν 

θεθάιαην, πξαγκαηνπνηείηαη κηα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, ε νπνία αθνξά 

ηα ηζηνιφγηα θαη ηελ επίδξαζε ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε, ζρεηηθά ηφζν κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη κε ηνπο καζεηέο. ηα ζπγθεθξηκέλα θεθάιαηα 

παξνπζηάδνληαη έξεπλεο θαη πιεξνθνξίεο απφ άιινπο επηζηήκνλεο, νη νπνίνη 

αζρνιήζεθαλ εθηελψο κε ηελ εμέηαζε ησλ ηζηνινγίσλ σο εθπαηδεπηηθφ 

εξγαιείν.  

ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηεο παξνχζαο εξγάζηαο (5ν θεθάιαην), 

ιακβάλεη ρψξα κηα πξνζσπηθή έξεπλα θαη κειέηε θάπνησλ ειιεληθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηζηνινγίσλ. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηείηαη κηα αλαιπηηθή 

παξνπζίαζε νθηψ εθπαηδεπηηθψλ blogs (δεκνηηθψλ θαη γπκλαζίσλ ζρνιείσλ). 

Έπεηηα, κε βάζε ηε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ blogs, παξνπζηάδεηαη ην 
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πιαίζην αλάιπζεο απηψλ, απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ θνηλνί άμνλεο δηάθνξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αλέδεημαλ νη πεξηγξαθέο ησλ ηζηνινγίσλ. Με βάζε 

απηνχο ηνπο άμνλεο, αθνινπζεί ε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε φισλ ησλ 

ηζηνινγίσλ θαη ε ζχγθξηζε απηψλ, κε ζθνπφ λα εμαρζνχλ γεληθφηεξα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεκεξηλψλ 

ζρνιηθψλ ηζηνινγίσλ. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ, παξαζέησ ηελ πξνζσπηθή 

κνπ άπνςε θαη πξφηαζε γηα εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

επλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ blog θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζε 

πεηπρεκέλν. 

Δπειπηζηψ φηη κε ηελ κειέηε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κνπ, ζα γίλνπλ 

θαηαλνεηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηζηνινγίσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά κπνξνχλ λα ηελ 

επσθειήζνπλ.  

ην ηέινο ηνπ πξνιφγνπ κνπ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, Κν. Φχιιν Γεκήηξην, ν νπνίνο κνπ έδσζε ηελ 

επθαηξία λα δηεπξχλσ ηνπο νξίδνληεο κνπ ζην ρψξν ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ 

θαη δέρηεθε ηελ επνπηεία ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο δηαζέηνληαο ην ρξφλν 

ηνπ θαη πξνζθέξνληάο κνπ ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ θαη ηηο γλψζεηο ηνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

Ση είλαη ην Web 2.0 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί έληνλν εξεπλεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηηο εθαξκνγέο δεχηεξεο γεληάο ηνπ Παγθνζκίνπ Ηζηνχ Web 

2.0. Δίλαη γεγνλφο πσο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο έξεπλεο θαη κειέηεο 

γηα λα αληρλεπηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ Web 2.0 θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηηο δηάθνξεο 

πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο δσήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε εθπαίδεπζε. Ση είλαη, 

φκσο, ην Web 2.0, πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη νη εθαξκνγέο ηνπ θαη ηη 

είδνπο επίδξαζε κπνξεί λα αζθήζεη; 

Σν Web 2.0. απνηειεί ηελ εμέιημε ηνπ Web 1.0. Με άιια ιφγηα ν 

Παγθφζκηνο Ηζηφο (World Wide Web) ζεκείσζε θάπνηεο αιιαγέο, νη νπνίεο 

δεκηνχξγεζαλ ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ δεχηεξεο γεληάο, δειαδή ην Web 2.0. 

Χζηφζν, απηέο νη αιιαγέο δελ αθνξνχλ ηφζν ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

παγθνζκίνπ ηζηνχ, αιιά ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ε ρξήζε απηψλ. Ζ 

ζεκαληηθφηεξε αιιαγή αθνξά ζην βαζκφ ζπκκεηνρήο. πγθεθξηκέλα, νη 

ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, κε ην Web 1.0. πεξηνξίδνληαλ ζηε ζέζε ηνπ απινχ 

ζεαηή θαη παξαηεξεηή. Αληίζεηα, κε ηηο εθαξκνγέο ηνπ Web 2.0 

αλαιακβάλνπλ θπξίσο ζπκκεηνρηθνχο ξφινπο θαη δεκηνπξγνχλ νη ίδηνη ην 

πεξηερφκελν πνπ επηζπκνχλ (Γέγγιεξε, 2012).  

Ο αθξηβήο νξηζκφο ηνπ Web 2.0. είλαη πνιχ δχζθνιν λα επηηεπρζεί. Καηά 

θαηξνχο, σζηφζν, έρνπλ ππάξμεη θάπνηεο πξνζπάζεηεο γηα λα νξηζηεί θαη λα 

πεξηγξαθεί. Γηα παξάδεηγκα, ν Sharma (2008) αλαθέξεη πσο ην Web 2.0 

κπνξεί λα πεξηγξαθεί «σο έλα ζχλνιν πνηθίισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία 

αληηπξνζσπεχνπλ θαη πεξηγξάθνπλ ηελ πξαγκαηηθή ηνπ έλλνηα ζπιινγηθά». 

Δπίζεο, θαηά ηνλ Murugesan (2007), ην Web 2.0 είλαη «κηα ζπιινγή 

ηερλνινγηψλ, επηρεηξεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηάζεσλ» 

Όζνλ αθνξά ζπλνπηηθά ηελ ηζηνξία ηνπ Web 2.0, ν φξνο «Web 2.0» 

επηλνήζεθε απφ κία ζχκβνπιν αξρηηεθηνληθήο πιεξνθνξηψλ, ηελ Darcy 

DiNucci, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1999. Απφ εθείλε ηελ ζηηγκή ν φξνο 

μαλαεκθαλίζηεθε ην 2002 απφ ηνλ Scott Dietzen, αιιά θαη έπεηηα, απφ άιινπο 

επηζηήκνλεο φπσο ν John Robb θαη ν Tim O’Reilly. Χζηφζν, ε θνηλή ρξήζε 

ηνπ φξνπ «Web 2.0» απφ φινπο φζνπο ζρεηίδνληαη κε ηηο εθαξκνγέο θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ θαζηεξψζεθε απφ ην 2005 θαη κεηά θαη ζπλερίδεη λα 

εμαπιψλεηαη θαη λα αθνξά φιν θαη κεγαιχηεξν θνηλφ (Γέγγιεξε, 2012). 

 

1.1 Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ππεξεζίεο ηνπ Web 2.0 

 

Σν Web 2.0 κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ραξαθηεξίδεηαη απφ θάπνηα 

ζηνηρεία, ηα νπνία ην νηθνδνκνχλ θαη ην πεξηγξάθνπλ σο πξνο ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ, ηηο επηδξάζεηο ηνπ θαη ην πεξηερφκελν ηνπ. 
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Αξρηθά, κε ηηο εθαξκνγέο ηνπ Web 2.0 άιιαμαλ ηα φξηα απφ θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ θαη δεκηνπξγνχλ λέα πξννπηηθή ζηε ρξήζε 

ηνπ Γηαδηθηχνπ (Internet). πγθεθξηκέλα άιιαμαλ ηα φξηα αλάκεζα ζηα εμήο 

δεχγε: ρξήζηεο – ζπγγξαθέαο, θνληηλφ – απνκαθξπζκέλν, ηδησηηθφ – δεκφζην. 

Γηα παξάδεηγκα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, αλ νη καζεηέο ζεσξνχληαη νη 

«ρξήζηεο» ηεο γλψζεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί νη «ζπγγξαθείο», νη λέεο 

εθαξκνγέο κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηνπο πξψηνπο ζε ηζφηηκνπο 

δεκηνπξγνχο ηεο γλψζεο κε ηνπο δεχηεξνπο. Αθφκε, ζπλερίδνληαο κε ην 

παξάδεηγκα ηεο εθπαίδεπζεο, νη λέεο εθαξκνγέο επηηξέπνπλ ηε δηεμαγσγή 

ηνπ καζήκαηνο ζε νπνηνδήπνηε ηφπν ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο, ελψ, ηαπηφρξνλά, ε γλψζε θαη νη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηεο νηθνδφκεζή 

ηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ νξαηέο θαη πξνζβάζηκεο ζε πνιχ κεγάιν θνηλφ θαη δελ 

απεπζχλνληαη κφλν ζηνπο καζεηέο κηαο ηάμεο (Andergassen, et al., 2009).  

ε φιεο ηηο ππεξεζίεο δεχηεξεο γεληάο ππάξρεη ην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ 

πνπ αθνξά ζπκκεηνρηθά ζηνηρεία, φπσο γηα παξάδεηγκα ν ελεξγφο θαη 

απηφλνκνο ξφινο ησλ αηφκσλ, ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία, ε αλάπηπμε 

δεκηνπξγηθφηεηαο (Αγγέιαηλα & Σδηκνγηάλλεο, 2009), ε δεκηνπξγία 

πεξηερνκέλνπ απφ ηνπο ρξήζηεο, ε δηακνίξαζε πιηθψλ πνιιαπιψλ κνξθψλ 

θαζψο θαη ε επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ (Αγγέιαηλα & 

Σδηκνγηάλλεο, 2010). Σν παξαθάησ γξάθεκα (εηθφλα 1.1) δείρλεη ζπλνπηηθά 

θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Web 2.0. 

 
Δηθόλα 1.1: Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Web 2.0 
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Ζ Γέγγιεξε (2012) αλαθέξζεθε εθηελέζηεξα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Web 

2.0, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη σο εμήο: 

Γηακνίξαζε θαη πλεξγαζία: νη ρξήζηεο δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ 

παξαηήξεζε, αιιά δεκηνπξγνχλ θαη ειέγρνπλ ην πεξηερφκελν. 

Αλνηθηφηεηα: παξέρεηαη ε ειεπζεξία ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο λα παξάγνπλ 

πεξηερφκελν θαη λα ην δηαζέηνπλ ζε επξχ θνηλφ. 

Δπηθνηλσλία θαη Αιιειεπίδξαζε: νη ρξήζηεο αμηνπνηψληαο ηελ πιεζψξα 

εξγαιείσλ, έρνπλ ηελ επθαηξία λα επηθνηλσλνχλ θαη λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ 

ηνπο. 

Έθθξαζε: νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάδνληαη ειεχζεξα, 

αμηνπνηψληαο θάζε θνξά ην εξγαιείν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπο. 

Μάζεζε θαη’ απαίηεζε: νη ρξήζηεο έρνπλ πξφζβαζε ζηε γλψζε ζχκθσλα 

κε ηνλ ηξφπν, ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν πνπ επηζπκνχλ. 

Δπηζηεκνληθή αλαδήηεζε θαη δηάρπζε ηεο γλψζεο: κε ην Web 2.0 είλαη 

δπλαηή ηφζν ε δεκνζίεπζε άξζξσλ θαη εξεπλψλ φζν θαη ε πξφζβαζε ζε 

απηά. 

Παληαρνχ παξφλ: ην Web 2.0 ππάξρεη παληνχ, αθνχ είλαη δπλαηή ε 

ελζσκάησζε ηνπ δηθηχνπ ζε πνιιέο θαζεκεξηλέο ζπζθεπέο (ππνινγηζηέο, 

θηλεηά ηειέθσλα, ηειενξάζεηο). 

ρεδίαζε εζηηαζκέλε ζην ρξήζηε: νη ρξήζηεο δεκηνπξγνχλ ην πεξηερφκελφ 

ηνπο θαη ην ζρεδηάδνπλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο θαη επηζπκίεο. 

Απνζπγθέληξσζε ηεο δχλακεο: νη ππεξεζίεο ηνπ Web 2.0 δελ εμαξηψληαη 

απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν δηαρεηξηζηεί, ν νπνίνο αζθεί έιεγρν ζηα πάληα. 

Αληίζεηα αθνινπζνχλ έλα κνληέιν απηνδηαρείξηζεο. 

Πιαηθφξκα: ην Web 2.0 δελ ιεηηνπξγεί απιψο σο κηα ππεξεζία αιιά σο 

πιαηθφξκα θαη νη εθαξκνγέο ηνπ ζπλερψο βειηηψλνληαη θαη εμειίζζνληαη. 

Δπέιηθηνο ζρεδηαζκφο εθαξκνγψλ, Γπλακηθφ πεξηερφκελν θαη, ηέινο, 

Πινχζηα Δκπεηξία ζην ρξήζηε, κέζα απφ ηηο πνηθίιεο, ελδηαθέξνπζεο θαη 

εχρξεζηεο εθαξκνγέο ηνπ Web 2.0. 

Απφ ηελ άιιε, ην Web 1.0 δηέζεηε άιινπ είδνπο ηδηφηεηεο, νη νπνίεο έρνπλ 

αιιάμεη απφ ηφηε πνπ ην Web 2.0 έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ θαη θαζηεξψζεθε. 

ην Web 1.0 ππάξρεη κνλφδξνκε ξνή πιεξνθνξηψλ, θαζψο νη ρξήζηεο 

πεξηνξίδνληαη κφλν ζην λα δηαβάδνπλ ηηο ηζηνζειίδεο ρσξίο λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο πεξηερφκελν θαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ. Έηζη, νη ρξήζηεο ιεηηνπξγνχλ κφλν σο παζεηηθνί 

δέθηεο πιεξνθνξηψλ θαη δελ έρνπλ θαλέλα ιφγν πάλσ ζε απηέο. Με άιια 

ιφγηα ην Web 1.0 ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαηηθφηεηα θαη παζεηηθφηεηα, θαζψο 

είλαη νη ιίγνη απηνί πνπ δεκηνπξγνχλ ην πεξηερφκελν, δελ αιιειεπηδξνχλ κε 

ηνπο ρξήζηεο θαη θπξηαξρνχλ νη πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο θαη φρη εθαξκνγέο 

αιιειεπίδξαζεο θαη δηαιφγνπ. 

Έηζη, ζπγθξίλνληαο ζπλνπηηθά θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Web 

1.0 κε απηά ηνπ Web 2.0 γίλεηαη θαηαλνεηή ε «επαλάζηαζε» πνπ έιαβε ρψξα 
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κε ηελ εηζρψξεζε ηνπ Web 2.0, θαζψο άιιαμαλ νη ξφινη ησλ ρξεζηψλ, νη 

νπνίνη κεηαηξάπεθαλ ζε ελεξγνί δεκηνπξγνί πεξηερνκέλνπ θαη έρνπλ πιένλ 

ηελ επθαηξία λα ζπλεηζθέξνπλ κε φπνην ηξφπν λνκίδνπλ ζηνλ ηεξάζηην θφζκν 

ηνπ Γηαδηθηχνπ.  

Βέβαηα, φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ην Web 2.0 δελ ζα είραλ 

δπλακηθή αλ δελ ελζσκαηψλνληαλ ζε δηαθφξσλ εηδψλ εθαξκνγέο. Οη 

ππεξεζίεο ηνπ Web 2.0 ή αιιηψο δεχηεξεο γεληάο είλαη πάξα πνιιέο. 

Καιχπηνπλ θάζε πηπρή ελδηαθέξνληνο θαη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη 

κπνξνχλ φρη κφλν λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ αιιά λα ηηο δεκηνπξγήζνπλ θαη λα 

ηηο πξνζαξκφζνπλ ζηηο δηθέο ηνπο απαηηήζεηο θαη πξνηηκήζεηο.  

Οη ππεξεζίεο ηνπ Web 2.0 είλαη ηφζεο πνιιέο πνπ είλαη δχζθνιν λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ επαθξηβψο. Χζηφζν, έρνπλ δηαηππσζεί θάπνηεο 

γεληθφηεξεο θαηεγνξίεο (Γέγγιεξε, 2012) ησλ εξγαιείσλ ηνπ Web 2.0, νη 

νπνίεο ζπλνπηηθά είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ηζηνιφγην (Blog) 

 Κνηλσληθή δηθηχσζε (Social networking) 

 Γηακνηξαζκφο πιηθνχ (Media sharing) 

 Wikis 

 πλεξγαηηθά πξνγξάκκαηα ζπγγξαθήο θαη αλάγλσζεο θεηκέλνπ 

(Collaborative text editors – readers) 

 Κνηλσληθή επηζήκαλζε (Social bookmarking) 

 Γηαδηθηπαθά παηρλίδηα θαη εηθνληθνί θφζκνη (Online gaming and 

virtual worlds) 

 ρεδίαζε ζθίηζσλ (Cartoon design) 

 Δλλνηνινγηθνί ράξηεο θαη Υάξηεο ηδεψλ (Concept mapping and Mind 

mapping) 

 Σειεδηάζθεςε (Conferencing) 

 πλδηάιεμε (Conversing, text, sound, video, chat) 

 Δπεμεξγαζία εηθφλαο (Image processing) 

 πγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ (Data/web mash ups) 

 Μηθξντζηνιφγηα (Microblogging) 

 Πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ (Notice-bulletin boards) 

 Δξγαιεία δηαρείξηζεο θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ (Online to do lists) 

 Πξνζσπηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο (Personal learning 

environments, PLEs) 

 Καηαγξαθή ήρνπ (Podcasting) 

 Παξνπζίαζε (Presentation) 

 Δξγαιεία δηαρείξηζεο έξγσλ (Project management tools) 

 πζηήκαηα ζπζηάζεσλ (Recommender systems) 

 Καηαγξαθή βίληεν (Screencasting) 

 Κνηλσληθφ εκεξνιφγην (Social calendar) 

 Γεκηνπξγία ηζηνξηψλ (Storytelling) 
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 χλλεθα ιέμεσλ (Tag clouds) 

 Δκπφξην (Trading) 

 Δπεμεξγαζία βίληεν (Video editing) θαη 

 Γηαδηθηπαθέο ρξνληθέο αθνινπζίεο (Web-based timelines) 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ηα είδε ησλ εθαξκνγψλ πνπ παξέρνληαη απφ ην 

Web 2.0 είλαη πάξα πνιιά. Χζηφζν, αλαθέξνληαη επηγξακκαηηθά, δηφηη ζηελ 

παξνχζα εξγαζία δε ρξήδνπλ αλάιπζεο, θαζψο δελ αθνξνχλ άκεζα ην ζέκα 

ηεο. Απφ φιεο ηηο εθαξκνγέο, ην εξγαιείν πνπ αθνξά θαη κειεηάηαη ζηελ 

παξνχζα εξγαζία είλαη ηα ηζηνιφγηα (blogs), ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ ζε 

επφκελν θεθάιαην. 

 

1.2 Ζ επίδξαζε ηνπ Web 2.0 ζηελ εθπαίδεπζε – Παηδαγωγηθή 2.0 

 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ 

(ΣΠΔ) ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλν, θαζψο νη ΣΠΔ 

ζεσξνχληαη πσο έρνπλ λα ζπλεηζθέξνπλ πνιιά ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. 

Δίλαη γεγνλφο, πσο ε αμηνπνίεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε έρεη ηε 

δπλακηθή λα ηξνπνπνηήζεη ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, 

θαζψο απνηειεί πεδίν αλάπηπμεο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηνπ δηαιφγνπ, ηεο 

δπλαηφηεηαο ειεχζεξεο έθθξαζεο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο πξφζβαζεο ζηε 

γλψζε (Αγγέιαηλα & Σδηκνγηάλλεο, 2009). πγθεθξηκέλα, νη εθαξκνγέο ηεο 

δεχηεξεο γεληάο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ (Web 2.0) αληηκεησπίδνληαη σο έλα 

πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν πνπ έρεη λα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη λα νδεγήζεη ζε εθπαηδεπηηθά θαη παηδαγσγηθά απνηειέζκαηα, 

κε θχξην ζθνπφ ηελ παξνρή πνιιαπιψλ επθαηξηψλ πξνο κάζεζε ηφζν γηα 

ηνπο καζεηέο φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Αγγέιαηλα & Σδηκνγηάλλεο, 

2010). 

Αλαιπηηθά, ην Web 2.0 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο: 

ηελ ηεσνολογική δηάζηαζε, ε νπνία αλαγλσξίδεη ην Web 2.0 σο πιαηθφξκα, 

ηελ κοινωνική δηάζηαζε, ε νπνία αλαγλσξίδεη ην Web 2.0 σο ζπκπεξηθνξά 

θαη ηελ παιδαγωγική δηάζηαζε, ε νπνία αλαγλσξίδεη ην Web 2.0 σο 

απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν (Σδηκνγηάλλεο, 2010). 

Δηδηθφηεξα, ε ηερλνινγηθή δηάζηαζε ηνπ Web 2.0 αθνξά φια ηα λέα 

ηερλνινγηθά εξγαιεία πνπ είλαη δηαζέζηκα κέζσ ηνπ Web 2.0 θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ρξήζηεο γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο. Αθνξά, 

δειαδή, φιεο εθείλεο ηηο εθαξκνγέο πνπ αμηνπνηνχληαη απφ φπνηνλ έρεη 

πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν θαη νη νπνίεο ζπλερψο βειηηψλνληαη φζν 

πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχληαη, θαζψο πιένλ νη ρξήζηεο δελ είλαη απινί 

«θαηαλαισηέο» ησλ πιεξνθνξηψλ αιιά κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ελεξγά ζε 

απηέο.  

Δπίζεο, ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ Web 2.0 ζρεηίδεηαη κε ηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζσ ησλ εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην 

Web 2.0. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη θαη 
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πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ,φπσο είλαη ε επηθνηλσλία, ν δηάινγνο, ε 

αιιειεπίδξαζε, ε ειεχζεξε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη ηδεψλ.  

Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ παηδαγσγηθή δηάζηαζε ηνπ Web 2.0, αμίδεη λα 

εξεπλεζεί θαη λα κειεηεζεί ν ηξφπνο πνπ νη εθαξκνγέο ηνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηηο κεζφδνπο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο.  

Καηά ηνλ Σδηκνγηάλλε (2010), ε επίδξαζε πνπ αζθεί ην Web 2.0 ζηελ 

εθπαίδεπζε είλαη θαηαιπηηθή. Με ηελ ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ δεχηεξεο γεληάο 

επηηπγράλεηαη ε αιιαγή ηεο θχζεο ηεο γλψζεο θαη πξφζβαζεο ζ’ απηήλ, ν 

κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ κάζεζεο κε πνιιαπιέο επθαηξίεο γηα 

απηνξπζκηδφκελε, ζπλεξγαηηθή, παληαρνχ παξνχζα θαη δηα βίνπ κάζεζε, 

θαζψο επίζεο θαη ε δηεχξπλζε ησλ ρψξσλ κάζεζεο κε ηελ αιιαγή ησλ 

απζηεξψλ νξίσλ αλάκεζα ζε ζρνιείν - ζπίηη, ηππηθή - κε ηππηθή - άηππε 

κάζεζε, εθπαηδεπηηθφ – εθπαηδεπφκελν, εθπαίδεπζε – ςπραγσγία (Αγγέιαηλα 

& Σδηκνγηάλλεο, 2010).  

Αλαιπηηθά, ε νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο δελ ιακβάλεη ρψξα κφλν κέζα ζηελ 

ηάμε. Αληίζεηα, νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή κε λέεο 

πιεξνθνξίεο θαη απφ ην δηθφ ηνπο ρψξν (ζπίηη), λα ηηο επεμεξγαζηνχλ γηα φζν 

ρξφλν επηζπκνχλ, λα ηηο θαηαλνήζνπλ θαη λα εξγάδνληαη κε έλαλ πεξηζζφηεξν 

ειεχζεξν θαη ηαπηφρξνλα δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν. Με άιια ιφγηα, νη καζεηέο 

γίλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ εαπηνχ ηνπο, θαζψο νξγαλψλνπλ κφλνη ηε 

κάζεζε ηνπο θαη νηθνδνκνχλ ηε λέα γλψζε. 

Δπίζεο, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ Web 2.0 ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, νη καζεηέο ληψζνπλ λα εξγάδνληαη ζε έλα νηθείν 

πεξηβάιινλ, θαζψο ε ηερλνινγία είλαη αλαπφζπαζηε απφ ηελ θαζεκεξηλή 

ηνπο δσή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη θίλεηξα ζηνπο καζεηέο, νη 

νπνίνη αθνζηψλνληαη ζηηο εξγαζίεο ηνπο κε κεγαιχηεξε επηζπκία. Αθφκε, κε 

ην Web 2.0 ε εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη ζηελφηεξα κε ην ζχγρξνλν θφζκν θαη 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ, φπσο είλαη ε ελαζρφιεζε κε ηελ 

ηερλνινγία (Γέγγιεξε, 2012).  

ε γεληθφηεξεο γξακκέο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο ην Web 2.0 

παξέρεη απμεκέλεο επθαηξίεο κάζεζεο γηα εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνπο, 

θαη ππνζηεξίδεη ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηελ γεληθφηεξε εθπαηδεπηηθή 

αλάπηπμε, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη είλαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο γηα λα γίλνπλ 

φια απηά πξαγκαηηθφηεηα.  

ε απηφ ην ζεκείν, αμίδεη λα επηζεκαλζεί θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ Web 2.0 

ζε απηφ πνπ νλνκάδνπκε Παηδαγσγηθή 2.0 (Pedagogy 2.0). 

H Παηδαγσγηθή 2.0 ή αιιηψο Web 2.0 Παηδαγσγηθή (Σδηκνγηάλλεο, 2010) 

αλαγλσξίδεη ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ Web 2.0 σο κηα πιαηθφξκα αιιά θαη σο 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ελψ ζε θακία πεξίπησζε δελ ηνλ αληηκεησπίδεη απιά 

σο κηα ηερλνινγία. Με ηελ Παηδαγσγηθή 2.0 γίλεηαη πξφνδνο πέξα απφ ην 

θιαζηθφ δηδαθηηθφ πξφηππν θαη ηηο θιαζηθέο παηδαγσγηθέο πνπ αλαγλψξηδαλ 

ηε κάζεζε σο ζπκπεξηθνξά ή αληίιεςε ή θαηαζθεπή γλψζεο.  
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Αθφκε, κε ηελ Παηδαγσγηθή 2.0 γίλνληαη επηπιένλ βήκαηα πέξα απφ ηνλ 

θνλζηξνπθηηβηζκφ ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, ελψ απφ ηε δηδαζθαιία δίλεηαη 

έκθαζε ζηε κάζεζε. ε απηήλ ηε δηαδηθαζία, νη καζεηέο είλαη νη δεκηνπξγνί 

ηνπ πεξηερνκέλνπ, ππάξρεη απηνλνκία ησλ καζεηψλ, ελψ ε κάζεζε 

ζπληειείηαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο, ηνπ αλαζηνραζκνχ, ηεο 

απζεληηθφηεηαο θαη είλαη παληαρνχ παξνχζα θαη καθξφρξνλε.  

Δπίζεο, ε Παηδαγσγηθή 2.0  δελ αληηκεησπίδεη ηηο ηερλνινγίεο ηνπ Web 

2.0, ην πεξηερφκελν θαη ηελ παηδαγσγηθή μερσξηζηά ην έλα απφ ην άιιν. 

Αληίζεηα, πξεζβεχεη έλα ζχλζεην πιαίζην ζρέζεσλ θαη ζπλδέζεσλ κεηαμχ 

ηνπο, νη νπνίεο νξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο γλψζεο. Αλαιπηηθφηεξα, ηα ζηνηρεία 

πνπ δηέπνπλ ηελ Παηδαγσγηθή 2.0 είλαη ηα εμήο θαη απεηθνλίδνληαη θαη ζηελ 

εηθφλα 1.2: 

Γνώζη Παιδαγωγικού πεπιεσομένος (Pedagogical Content Knowledge): 

ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

αλαπαξαζηάζεηο πνπ ην πεξηγξάθνπλ, ηελ πξνγελέζηεξε γλψζε ησλ 

καζεηψλ θαη απνηειεζκαηηθέο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο. 

Γνώζη Τεσνολογικού  πεπιεσομένος (Technological Content Knowledge): 

αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ είηε κε ηε δηακνίξαζε ηνπ κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είηε κε ηε ρξήζε δηάθνξσλ εθαξκνγψλ 

ηνπ Web 2.0, φπσο ηα εθπαηδεπηηθά blogs, wikis, e-books, εξγαιεία 

κνληεινπνίεζεο θ.α. 

Δηθόλα 1.2: ηνηρεία πνπ δηέπνπλ ηελ Παηδαγωγηθή 2.0 
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Τεσνολογική και Παιδαγωγική γνώζη (Technological Pedagogical 

Knowledge): πξφθεηηαη γηα ηε γλψζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη ηερλνινγίεο 

ηνπ Web 2.0 εληζρχνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν. Γηα απηφλ ην ζθνπφ κπνξνχκε 

λα δηαθξίλνπκε εξγαιεία θαη ηξφπνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ζπλεξγαηηθή θαη 

ζηνραζηηθή κάζεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

Ση είλαη ην ηζηνιόγην (blog) 

 

Όπσο έγηλε αληηιεπηφ απφ ην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην Web 2.0 

πεξηιακβάλεη πιεζψξα απφ ελδηαθέξνπζεο θαη ρξήζηκεο εθαξκνγέο γηα ην 

ζχγρξνλν άλζξσπν πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ηερλνινγία. Χζηφζν, ε παξνχζα 

εξγαζία, απφ φιεο ηηο εθαξκνγέο, αζρνιείηαη, αλαιχεη θαη εξεπλά ην εξγαιείν 

ηνπ Web 2.0 πνπ είλαη επξέσο γλσζηφ σο blog ή ,ζηα ειιεληθά, σο ηζηνιφγην. 

Άιισζηε, ζηηο κέξεο καο ηα blogs γλσξίδνπλ πνιχ κεγάιε αλάπηπμε. Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά έρεη γξάςεη ε Wang Shuyan (2009): «ηα blogs, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, μεθπηξψλνπλ φπσο ηα καληηάξηα κεηά ηε βξνρή».  

Ο φξνο «blog» πξνέξρεηαη απφ ηε ζχκπηπμε ησλ ιέμεσλ «Web – log» 

(Rethlefsen, et al., 2009). Σα πξψηα ηζηνιφγηα εκθαλίζηεθαλ ην 1994 θαη ήηαλ 

γλσζηά κε ηελ νλνκαζία «online diaries», θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο θαη απφ άιινπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ σο πξνζσπηθά 

ειεθηξνληθά εκεξνιφγηα ζηα νπνία εμέθξαδαλ ηηο απφςεηο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο 

(Γέγγιεξε, 2012) θαηά ηε θαηαζθεπή θάπνηνπ πξντφληνο (Wang, 2009). 

Όκσο, ε θξάζε «web-log» ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ 

Barger ην 1997, ελψ ε ζπληνκνινγία «blog» απφ ηνλ Merholz ην 1999. Απφ 

εθείλε ηελ ζηηγκή ην blogging άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη αιιά ε κεγάιε έθξεμε 

ζηνλ αξηζκφ ησλ blogs έγηλε ζηα κέζα ηνπ 1999, φηαλ θηηάρηεθε ην πξψην 

δσξεάλ εξγαιείν γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ blogs κέζσ ηνπ Blogger.com 

(Williams & Jacobs, 2004). Δηδηθά απφ ην 2004 θαη έπεηηα, ε αχμεζε ηεο 

ρξήζεο ησλ blogs ήηαλ ξαγδαίν. Μηα εηαηξεία γηα ηα blogs, ε Technorati, 

ππνινγίδεη πσο θάζε κέξα δεκηνπξγνχληαη πεξίπνπ 23.000 θαηλνχξγηα blogs. 

Με άιια ιφγηα, ην πνζνζηφ δεκηνπξγίαο θαηλνχξγησλ ηζηνινγίσλ αληηζηνηρεί 

ζε έλα λέν blog γηα θάζε ηξία δεπηεξφιεπηα (Wang, 2009).   

Γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ blog έρνπλ δνζεί θαηά θαηξνχο δηάθνξνη νξηζκνί. Οη 

Rethlefsen et al. νξίδνπλ ην blog σο έλα είδνο ηζηνζειίδαο 

ζπλαξκνινγνχκελεο απφ ρξνλνινγεκέλεο θαηαρσξήζεηο (posts), νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο ζε αληίζηξνθε ρξνληθή ζεηξά κε ηελ πην πξφζθαηε 

λα βξίζθεηαη πξψηε. Δπίζεο, ε Dawley (2007) νξίδεη ην blog ζαλ κηα 

ηζηνζειίδα πνπ ιεηηνπξγεί σο πξνζσπηθφ εκεξνιφγην γη’ απηφλ πνπ ην 

δεκηνπξγεί. Αθφκε, γηα ηνλ Churchill (2011), ην blog είλαη έλα ζχζηεκα 

δεκνζηεχζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ Ηζηνχ πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ 

internet λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ηζηνζειίδα πνπ λα απνηειείηαη απφ πεξηνδηθά 

άξζξα θεηκέλνπ, γξαθήκαηα, εηθφλεο θαη άιια κέζα, ελψ ηαπηφρξνλα, παξέρεη 

ζπλδέζκνπο κε άιιεο ηζηνζειίδεο. Σέινο, ν Siemens ην ραξαθηήξηζε σο θάηη 

πνπ «βξίζθεηαη αλάκεζα ζε κηα ζηήιε πεξηνδηθνχ θαη ζε κηα ξαδηνθσληθή 

νκηιία» (Dyrud & Worley, 2005). 



 
15 

 

ηελ εηθφλα 2.1 θαίλεηαη ε αξρηθή ζειίδα απφ έλα εθπαηδεπηηθφ blog (blog 

39νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ). ε απηή κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηελ παξνπζίαζε 

ησλ δεκνζηεχζεσλ κε αληίζηξνθε ρξνλνινγηθή ζεηξά. 

ε έλα blog ππάξρνπλ δχν είδε δεκνζηεχζεσλ απφ ηα άηνκα πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη ην δηακνξθψλνπλ (bloggers): νη αναπηήζειρ πεπιεσομένος 

(content posts), νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζε δηάθνξεο κνξθέο 

(θείκελν, εηθφλα, ήρνο, βίληεν θ.α.) θαη νη ζσολιαζμοί (commentaries), δειαδή 

ηα ζρφιηα πνπ γίλνληαη απφ ηνπο bloggers ζηηο παξαπάλσ αλαξηήζεηο 

(Σδηκνγηάλλεο & Αγγέιαηλα, 2011). Έλα blog κπνξεί λα δηαβαζηεί είηε απφ 

φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ internet είηε απφ κηα επηιεγκέλε νκάδα αηφκσλ. Οη 

αλαγλψζηεο ηνπ blog έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζρνιηάδνπλ ηηο δεκνζηεχζεηο πνπ 

ππάξρνπλ ζ’ απηφ (Churchill, 2011).  

ηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ (2.2 θαη 2.3) παξνπζηάδεηαη κία δεκνζίεπζε 

ζε έλα ζρνιηθφ blog, ην «Υαξνχκελν Γεκνηηθφ». πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη 

ηφζν ε αλάξηεζε πεξηερνκέλνπ φζν θαη νη ζρνιηαζκνί θάησ απφ ην 

πεξηερφκελν. Μάιηζηα, απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δεκνζίεπζε κπνξεί λα γίλεη 

θαηαλνεηή θαη ε γεληθφηεξε εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη κηα δεκνζίεπζε. Έηζη, 

παξαηεξνχκε πσο ην πεξηερφκελν ηεο δεκνζίεπζεο δελ απνηειείηαη κφλν 

απφ έλα θείκελν, αιιά πεξηιακβάλεη εηθφλα θαη link ζε κηα άιιε ηζηνζειίδα. 

Σαπηφρξνλα, αθφκα θαη ην θείκελν είλαη δηακνξθσκέλν κε δηάθνξα ρξψκαηα 

θαη πνηθίιεο γξακκαηνζεηξέο. Αθφκε, θαη ζηα ζρφιηα, παξαηεξείηαη πσο νη 

Δηθόλα 2.1: Αληίζηξνθε παξνπζίαζε δεκνζηεύζεωλ ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηνινγίνπ 
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ρξήζηεο εθηφο απφ γξαπηφ θείκελν παξαζέηνπλ θαη links πξνο άιιεο 

δηαδηθηπαθέο ηνπνζεζίεο. 

 

Δηθόλα 2.3: ρνιηαζκνί ζε δεκνζίεπζε ηζηνινγίνπ 

Δηθόλα 2.2: Αλάξηεζε πεξηερνκέλνπ ζε δεκνζίεπζε ηζηνινγίνπ 
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Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ηα blogs δελ αθνξνχλ 

απνθιεηζηηθά θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή επηζηήκε. Αληίζεηα, είλαη ηφζν 

εχρξεζηα θαη επέιηθηα πνπ ζπλαληηνχληαη ζρεδφλ ζε θάζε επηζηεκνληθφ πεδίν, 

επάγγεικα αιιά θαη ρφκπη. Με άιια ιφγηα, ηα ηζηνιφγηα κπνξνχλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ θαη λα αθνξνχλ ζρεδφλ φιεο ηηο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο. Έηζη, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε, γηα παξάδεηγκα, αζιεηηθά blogs, 

δεκνζηνγξαθηθά blogs, πνιηηηθά blogs, blogs καγεηξηθήο, εθπαηδεπηηθά blogs 

θαη πάξα πνιιά άιια. Οη σηεξνχδαο & Γαξίηζεο (2012) ζεκείσζαλ πσο ηα 

ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ραξαθηήξα ελφο ηζηνινγίνπ είλαη ν ηδηνθηήηεο-

δηαρεηξηζηήο ηνπ ηζηνινγίνπ, νη ζπληάθηεο ηνπ, ην πεξηερφκελφ ηνπ, ν ρψξνο 

αλαθνξάο ηνπ, ν ζθνπφο θαη ν ζηφρνο ηνπ.  

Χζηφζν, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηελ παξνχζα εξγαζία, ν ηνκέαο πνπ 

ρξήδεη ελδηαθέξνληνο είλαη απηφο ηεο εθπαίδεπζεο θαη, θαη’ επέθηαζε, ηα 

blogs πνπ ζα κειεηεζνχλ είλαη ηα εθπαηδεπηηθά. Χο εθπαηδεπηηθφ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί ην ηζηνιφγην πνπ «δεκηνπξγείηαη απφ θαζεγεηέο, θνηηεηέο, 

δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ θιάδνπ ή άιινπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη επηθεληξψλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ηα εθπαηδεπηηθά ελδηαθέξνληα» (σηεξνχδαο & Γαξίηζεο, 

2012). 

Σα blogs κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ εχθνια θαη δσξεάλ κέζσ δηαθφξσλ 

ηζηνζειίδσλ, φπσο ηνπ Google’s Blogger (www.blogger.com)  θαη ηνπ 

WordPress (www.wordpress.com). Δπίζεο, ππάξρνπλ κεραλέο αλαδήηεζεο 

γηα ηελ εχξεζε θάπνηνπ blog, φπσο νη Technorati (www.technorati.com), 

Google Blog Search (http:blogsearch.google.com) θαη Ask.com Blog Search 

(www.blogsearch.com) (Rethlefsen, et al., 2009). Αθφκε, ππάξρνπλ 

ηζηνζειίδεο πνπ θηινμελνχλ blogs αλάινγα κε ην πεδίν ηνπο (νηθνλνκία, 

ηαηξηθή, πνιηηηθή, εθπαίδεπζε θ.α.). Παξαδείγκαηα γηα ηέηνηνπ είδνπο 

ηζηνζειίδεο φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη νη Class Blogmeister 

(http:classblogmeister.com) θαη Edublogs (www.edublogs.org) θ.α. (Fredrick, 

2007). 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα βήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

blog κε ηε ρξήζε ηνπ Blogger.com (Byington, 2011): 

1. Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ: Μεηά ηελ είζνδν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Blogger θαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο blog ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο 

ινγαξηαζκφο δίλνληαο ν ρξήζηεο έλα username θαη έλαλ θσδηθφ (password). 

Δπίζεο, ζα δηαιέμεη ην φλνκα πνπ ζα απεηθνλίδεηαη ζην blog θαη ζα απνδερηεί 

ηνπο φξνπο ηεο ππεξεζίαο. 

2. Ολνκαζία ηνπ blog: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα δηαιέμεη έλα φλνκα πνπ ζα 

δψζεη ζην blog ηνπ. Δίλαη θαιφ λα θξνληίζεη ην φλνκα πνπ ζα δηαιέμεη λα είλαη 

μερσξηζηφ, ελδηαθέξνλ θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζην ζέκα θαη ην ζθνπφ ηνπ blog. 

Δπίζεο, γίλεηαη έιεγρνο γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ νλφκαηνο. ην ηέινο, ε 

δηεχζπλζε ηνπ blog ζα ιήγεη ζε blogspot.com, ιφγσ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

κέζσ ηνπ Blogger. 

http://www.blogger.com/
http://www.wordpress.com/
http://www.technorati.com/
http://www.blogsearch.com/
http://www.edublogs.org/


 
18 

 

3. Δπηινγή ελφο πξνηχπνπ: Έπεηηα ζα εκθαληζηεί κηα πνηθηιία απφ 

πξφηππα blogs, ηα νπνία δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζην ζρέδην, ην ρξψκα, ην 

θφλην, ην κέγεζνο, ηνλ ηχπν ησλ πιεπξηθψλ κπαξψλ θ.α. Ο ρξήζηεο κπνξεί 

λα δηαιέμεη φπνην πξφηππν ηαηξηάδεη ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην ζέκα ηνπ ή 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ. Μεηά απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία ζα 

εκθαληζηεί κήλπκα φηη «Σν blog ζαο έρεη δεκηνπξγεζεί». 

4. Έλαξμε αλαξηήζεσλ: Γηα λα δεκηνπξγήζεη ν ρξήζηεο κηα λέα αλάξηεζε 

πξέπεη λα επηιέμεη ην ζεκείν πνπ ιέεη “Posting/New Posts”. Όιεο νη 

αλαξηήζεηο πξέπεη λα έρνπλ έλαλ ηίηιν ζρεηηθφ κε ην πεξηερφκελν ηνπο. ηηο 

αλαξηήζεηο εθηφο απφ θείκελν κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ εηθφλεο, ήρνη, 

βίληεν, ρξψκαηα θ.α. 

 Χζηφζν, πέξα απφ ηα βαζηθά βήκαηα δεκηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ελφο 

blog, ππάξρεη πιεζψξα ξπζκίζεσλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ blog. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο 

ξπζκίζεηο (Byington, 2011) είλαη νη εμήο: 

- Ζ εκθάληζε ηνπ blog: ππάξρνπλ ξπζκίζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο 

εκθάληζεο ηνπ blog, φπσο ρξψκαηα, θφλην, εηζαγσγή κεραλψλ 

αλαδήηεζεο, βίληεν αθφκε θαη ηνπνζέηεζε δεκνζθνπήζεσλ (γθάινπ) 

γχξσ απφ θάπνην ζέκα θ.α. Γηα παξάδεηγκα, νη εηθφλεο 2.4 θαη 2.5 

παξνπζηάδνπλ ηηο αξρηθέο ζειίδεο απφ δχν δηαθνξεηηθά ηζηνιφγηα. Σν 

πξψην (Σν Πξάζηλν Υακνκειάθη) είλαη έλα ηζηνιφγην πεξηβαιινληηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, ελψ ην δεχηεξν (Μαζεκαηηθέο εκεηψζεηο) είλαη έλα 

εθπαηδεπηηθφ ηζηνιφγην επηθεληξσκέλν ζην πεδίν ησλ Μαζεκαηηθψλ.  

 

Δηθόλα 2.4: Αξρηθή ζειίδα από ηζηνιόγην πεξηβαιινληηθνύ πεξηερνκέλνπ 
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Παξαηεξψληαο, επνκέλσο, ηηο παξαπάλσ εηθφλεο γίλεηαη θαλεξφ πφζν 

δηαθνξεηηθή είλαη εκθάληζε ηνπο, ζρεηηθά κε δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο 

ην θφλην, ηα ρξψκαηα, νη γξακκαηνζεηξέο θεηκέλσλ, ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπο 

θ.α. 

- Άδεηα: αθνξά ηελ επηζπκία ηνπ δηαρεηξηζηή γηα ην αλ ην blog ζα είλαη 

αλνηρηφ ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ internet ή ζα επηιέμεη ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα ρξεζηψλ πνπ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζ’ απηφ. 

- Πξφζζεζε ζπγγξαθέσλ: ν ρξήζηεο έρεη ηελ επηινγή λα πξνζζέζεη έλα 

ή κία νκάδα αηφκσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε δηαρείξηζε θαη ηε 

ζπληήξεζε ηνπ blog. 

- Αλαθνηλψζεηο κέζσ e-mail: πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα, ψζηε θάζε 

θνξά πνπ δεκνζηεχεηαη κηα λέα αλάξηεζε, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ blog λα 

ελεκεξψλεηαη κέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ e-mail. 

Βέβαηα, εθηφο απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ blog, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε απιά 

βήκαηα θαη δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο ηερληθέο γλψζεηο, έλαο ρξήζηεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ πνπ ζέιεη λα αζρνιεζεί κε ην blogging θαη λα θαηαλνήζεη ηνλ 

ηξφπν δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο ηζηνινγίνπ, είλαη απαξαίηεην λα θαηαιάβεη 

πξψηα θάπνηεο έλλνηεο πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηα blogs, ηη 

δπλαηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Οη Rethlefsen, et al. (2009) θαηέγξαςαλ ζπλνπηηθά ην ιεμηιφγην πνπ 

πεξηέρεη ζεκαληηθέο έλλνηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ελφο blog. Μεξηθέο απφ ηηο 

ιέμεηο πνπ αλαιχζεθαλ είλαη νη αθφινπζεο: 

Δηθόλα 2.5: Αξρηθή ζειίδα από καζεκαηηθό blog 
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- Αξρεία (Archives): ιίζηα απφ πξνεγνχκελεο δεκνζηεχζεηο 

νξγαλσκέλεο κε βάζε ηελ εκεξνκελία γηα εχθνιε πξφζβαζε. 

- Πιεπξηθή κπάξα (Sidebar): βξίζθεηαη ζε θάπνηα κεξηά ηνπ blog θαη 

πεξηέρεη κεραλή αλαδήηεζεο, πινήγεζε ζε πξνεγνχκελεο 

δεκνζηεχζεηο, blogrolls, ζπλδέζκνπο (links) θ.α. 

- Blogroll: ιίζηα απφ άιια πξνηεηλφκελα blogs, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ 

πιεπξηθή κπάξα ηνπ blog. ηελ εηθφλα 2.6 παξνπζηάδεηαη 

παξαδεηγκαηηθά ν ηξφπνο πνπ είλαη δνκεκέλν έλα blogroll. 

πγθεθξηκέλε εηθφλα πξνέξρεηαη απφ έλα εθπαηδεπηηθφ ηζηνιφγην (Blog 

by Kantartzi E.) 

- Permalink: ζχλδεζκνο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δεκνζίεπζε ηνπ blog. 

- Tags: θαηεγνξίεο αλαξηήζεσλ κε βάζε ην ζέκα ηνπο, ψζηε λα είλαη 

εχθνιεο ζηελ πινήγεζε θαη ηελ εχξεζε ηνπο. 

- Splogs: πξνέξρεηαη απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ ιέμεσλ spam θαη blogs θαη 

αθνξνχλ ηηο κε ζεκηηέο δηαθεκίζεηο. πλήζσο ζπλαληνχληαη φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθέο κεραλέο αλαδήηεζεο blogs αιιά είλαη 

εχθνια αλαγλσξίζηκα. 

Δηθόλα 2.6: Παξνπζίαζε Blogroll ζε εθπαηδεπηηθό ηζηνιόγην 
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Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε ζπλνιηθή εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη έλα 

ηζηνιφγην, παξαθάησ παξαηίζεληαη δχν παξαδείγκαηα απφ δχν δηαθνξεηηθνχ 

ηχπνπ blogs. Σν πξψην παξάδεηγκα είλαη απφ έλα εθπαηδεπηηθφ blog 

(apostolis karidas’ blog), ελψ ην δεχηεξν απφ έλα blog εηδεζενγξαθίαο (planet 

– GREECE). Δπηζεκάλεηαη πσο νη θφθθηλνη θχθινη πξνζηέζεθαλ αξγφηεξα, 

ψζηε λα ηνληζηνχλ θάπνηα ζεκεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ blog. 

ηελ εηθφλα 2.7, παξνπζηάδεηαη ε αξρηθή ζειίδα απφ ην blog. 

Παξαηεξνχληαη νη ηειεπηαίεο αλαξηήζεηο ε κία θάησ απφ ηελ άιιε, ηα ζρφιηα 

ζηελ θάζε κία, θαζψο θαη ην εηζαγσγηθφ θείκελν γηα απηέο. Δπίζεο, ζηε δεμηά 

κεξηά ηνπ blog ππάξρνπλ ζχλδεζκνη γηα εχθνιε πξφζβαζε ζηα άξζξα ηνπ 

blogger, ζηηο αγαπεκέλεο ηνπ θσηνγξαθίεο, ζηελ αλαξηήζεηο αλά θαηεγνξία 

ζέκαηνο αιιά θαη ζε άιιεο ηζηνζειίδεο γηα ππεξεζίεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Δπίζεο, είλαη θαλεξή ε ηνπνζέηεζε εηθφλσλ ζηηο αλαξηήζεηο, φπσο θαη ε 

ρξήζε εθαξκνγψλ («ηαΐζηε ηα ςαξάθηα», ξνιφη).  

Χζηφζν, θάηη πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηε ιεηηνπξγία ησλ blogs είλαη ηα 

ζρφιηα. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε εηθφλα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζρφιηα πνπ 

δεκνζηεχνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ζε κία αλάξηεζε ελφο ηζηνινγίνπ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε εηθφλα 2.8, πνπ αθνινπζεί. Κάησ απφ ηελ αλάξηεζε ζην 

blog παξαηεξνχληαη δχν ζρφιηα απφ αλψλπκνπο ρξήζηεο πνπ εθθξάδνπλ ηελ 

άπνςή ηνπο γηα ην ζέκα ηεο δεκνζίεπζεο. Δπίζεο, θαίλεηαη επαθξηβψο ε 

εκεξνκελία θαη ε ψξα δεκνζίεπζεο ησλ ζρνιίσλ. Αθφκε, ζηε δεμηά κεξηά, ζην 

 

Δηθόλα 2.7: Παξάδεηγκα από εθπαηδεπηηθό blog 
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ζπγθεθξηκέλν blog ππάξρεη εθαξκνγή γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαηξνχ, 

ζχλδεζκνη γηα ηηο δεκνθηιέζηεξεο αλαξηήζεηο, θαζψο επίζεο θαη δηαθήκηζε. 

Σέινο, θάηη πνπ θαίλεηαη θαη απφ ηα δχν παξαδείγκαηα ησλ blogs είλαη ε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο θφληνπ, ρξσκάησλ θαη πιεπξηθήο κπάξαο, ζχκθσλα κε 

ηηο επηινγέο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ηζηνινγίνπ. 

 

Δηθόλα 2.8: Παξάδεηγκα από εηδεζενγξαθηθό blog 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

Ζ ελζωκάηωζε ηωλ ηζηνινγίωλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, γίλεηαη πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο ησλ ηζηνινγίσλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή θαη έξεπλα γηα ηηο πηζαλέο επηδξάζεηο πνπ κπνξεί 

λα αζθήζνπλ ζηε κάζεζε θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο ηξφπνο πνπ ηα 

blogs επεξεάδνπλ ηε κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ καζεηψλ είλαη πνιιαπιφο 

θαη νθείιεηαη ζηα δηάθνξα θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ πξνζθέξνπλ. Με ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε 

πνηθίισλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ επίδξαζε ησλ ηζηνινγίσλ ζε δηάθνξεο 

πηπρέο ηεο εθπαίδεπζεο κε επίθεληξν ηε κεξηά ησλ εθπαηδεπφκελσλ.   

 

3.1 Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζηζηνύλ ηα ηζηνιόγηα θαηάιιεια γηα 

ηελ εθπαίδεπζε 

 

Σα ηζηνιφγηα ραξαθηεξίδνληαη απφ θάπνηα ζηνηρεία, ηα νπνία ηα θαζηζηνχλ 

θαηάιιεια πξνο αμηνπνίεζή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αθφκα θαη ζε 

κηθξέο ειηθίεο καζεηψλ. Σα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ ηφζν ηελ ηερληθή ηνπο 

πιεπξά, φζνλ αθνξά ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο, φζν θαη 

πιεπξέο πνπ ζέηνπλ ζην επίθεληξν ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ 

εθάζηνηε καζεηψλ. 

Αξρηθά, ηα blogs είλαη απιά ζηε δνκή θαη ηε ρξήζε ηνπο. πγθεθξηκέλα, 

γηα ηε ρξήζε ηνπο νη καζεηέο δελ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ θάπνηα εηδηθή 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ νχηε θαη εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο. Δπίζεο, είλαη 

δσξεάλ ζηε ρξήζε ηνπο, ελψ παξέρνπλ πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο 

πεξηερνκέλνπ κε ηε ρξήζε δηάθνξσλ εξγαιείσλ πνπ δελ πεξηνξίδνληαη ζηε 

δεκηνπξγία θεηκέλσλ, αιιά είλαη δπλαηή ε εηζαγσγή εηθφλσλ, ήρσλ, βίληεν, 

ζπλδέζκσλ (links) θ.α (Dawley, 2007). 

Σαπηφρξνλα, είλαη έλα εξγαιείν πνπ ιφγσ ηεο επειημίαο ηνπ θαη ηεο 

επρξεζηίαο ηνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί κε επηηπρία γηα φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο (Αγγέιαηλα & Σδηκνγηάλλεο, 2010). Δπίζεο, απηνχ ηνπ είδνπο ε 

επρξεζηία θαη ε απιφηεηα ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκβάιιεη ζηελ απνζήθεπζε ηεο 

γλψζεο, θαζψο ππάξρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ησλ δεκνζηεχζεσλ θαη 

αξρεηνζέηεζεο ηνπο γηα εχθνιε πξφζβαζε θαη κειινληηθή ρξήζε (Williams, 

2004). 

Δπηπιένλ, ηα ηζηνιφγηα κπνξνχλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ 

ελαζρφιεζε ηνπο κε δηάθνξεο δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο παξέρνπλ 

έλαλ επράξηζην ηξφπν αλαδήηεζεο θαη επεμεξγαζίαο λέσλ 

πιεξνθνξηψλ(Αγγέιαηλα & Σδηκνγηάλλεο, 2009). Με άιια ιφγηα, νη καζεηέο 

μεθεχγνπλ απφ ηε ξνπηίλα πνπ δηέπεη ηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξαθηηθή θαη 
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αζρνινχληαη κε ζέκαηα θαη εξγαιεία πνπ ηνπο είλαη επράξηζηα, θαηαλνεηά θαη 

θπξίσο αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηζπκίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο. 

 Δπίζεο, ηα blogs δίλνπλ ηελ επθαηξία γηα ηελ επίηεπμε ηεο θαηαλεκεκέλεο 

κάζεζεο (distributed learning). Απηφ ζεκαίλεη πσο νη καζεηέο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα θαηαλέκνπλ ηα δηδαθηηθά γεγνλφηα, πνπ ζηελ παξαδνζηαθή 

δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, θαη λα 

εξγάδνληαη ζε πεξηβάιινληα εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ θαη ρψξνπ 

(Καηζνχιαο & Κεζζαλίδεο, 2012). Αθφκε, κέζσ ηεο θαηαλεκεκέλεο κάζεζεο 

γίλεηαη θαλεξφ ην θνηλσληθφ θαη πιηθφ πιαίζην ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε 

νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο γηα έλα άηνκν (Salomon, 1995), ελψ, ηαπηφρξνλα 

δίλεηαη έκθαζε ζηνλ ηξφπν πνπ αιιειεπηδξνχλ φρη κφλν νη άλζξσπνη κεηαμχ 

ηνπο αιιά θαη νη άλζξσπνη κε ηελ ηερλνινγία. Με άιια ιφγηα, θαηά ηελ 

θαηαλεκεκέλε κάζεζε, ηα ειεθηξνληθά εξγαιεία (φπσο είλαη θαη ηα ηζηνιφγηα) 

ζπκβάιινπλ ζηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ αηφκνπ (Hollan et al.,2000). 

Σέινο, ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ηζηνινγίσλ πνπ ην θαζηζηά ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ θαη πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη ηα blogs κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο ρξήζηκνη αξσγνί, κεηαμχ άιισλ, γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο 

θιαζηθήο δαζθαινθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ζε καζεηνθεληξηθή κάζεζε. 

πγθεθξηκέλα, νη δηαδηθαζίεο blogging αλήθνπλ ζε εθείλε ηελ θαηεγνξία 

δηαδηθαζηψλ πνπ ζέηνπλ ζην θέληξν ηεο καζεζηαθήο δηδαζθαιίαο ηνπο ίδηνπο 

ηνπο καζεηέο θαη φρη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή ην πεξηερφκελν κάζεζεο.  

Αλαιπηηθά, ν ηξφπνο πνπ ηα ηζηνιφγηα ζπκβάιινπλ ζηε καζεηνθεληξηθή 

κάζεζε  είλαη φηη νη ίδηνη νη καζεηέο είλαη απηνί πνπ δεκηνπξγνχλ ην 

πεξηερφκελν θαη κέζσ ηνπ blog έρνπλ ηελ επθαηξία λα ην κνηξαζηνχλ κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα δερζνχλ ηα ζρφιηα θαη ηηο απαληήζεηο απηψλ.  Απηφ 

έξρεηαη ζε κεγάιε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία θαηά ηελ νπνία ν 

εθπαηδεπηηθφο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο 

απηφο δεκηνπξγεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην πεξηερφκελν, ηα νπνία θαινχληαη 

νη καζεηέο λα απνδερηνχλ άλεπ φξσλ (Dawley, 2007). Σέινο, ε νξγάλσζε 

καζεηνθεληξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ηζηνινγίσλ κεηαηξέπεη ηνπο καζεηέο 

ζε εξεπλεηέο θαη θαηαζθεπζηέο ηεο γλψζεο ηνπο, ελψ ν βαζκφο αλάκεημεο θαη 

εκπινθήο ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο γίλεηαη κεγαιχηεξνο, θαζψο ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο κέλεη ακείσην θαη ηνπο παξέρεη ζπλερψο λέα θίλεηξα 

(Παιαηγεσξγίνπ, Γξακκαηηθνπνχινπ & Νίθα, 2012).  

 

3.2 Οη ηξόπνη ρξήζεο ηωλ blogs ζηελ εθπαίδεπζε 

 

πλήζσο ηα blogs ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα άηνκα γηα πξνζσπηθή ρξήζε 

σο έλα ειεθηξνληθφ εκεξνιφγην, ζην νπνίν δεκνζηεχνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη 

ηηο απφςεηο ηνπο γηα δηάθνξα ζέκαηα. Χζηφζν, θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

blogs ηα θαζηζηνχλ θαηάιιεια γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηα κεηαηξέπνπλ κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζε εθπαηδεπηηθά. Σέηνηνπ είδνπο 

ραξαθηεξηζηηθά αθνξνχλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ blogs λα είλαη αλνηρηά, 
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αιιειεπηδξαζηηθά, εχθνια ζηε δεκηνπξγία ηνπο, ελψ, ηαπηφρξνλα, 

ρξεζηκνπνηνχλ έλα πεξηβάιινλ, ην νπνίν ελζσκαηψλεη δεκνζηεχζεηο 

πεξηερνκέλνπ θαη ζρφιηα ζε απηέο, παξέρεη κε νξγαλσκέλν ηξφπν 

ζπλδέζκνπο ζε άιιεο ρξήζηκεο θαη αγαπεηέο ειεθηξνληθέο ηνπνζεζίεο θαη 

έρεη ραξαθηεξηζηηθά αξρεηνζέηεζεο ησλ δεκνζηεχζεσλ, έηζη ψζηε ε 

πξφζβαζε ζε απηέο λα είλαη γξήγνξε θαη εχθνιε (Σδηκνγηάλλεο & Αγγέιαηλα, 

2012). 

Σα blogs έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθπαίδεπζε κε δηάθνξνπο θαη 

ζπλδπαζηηθνχο ηξφπνπο. Γηα απηφλ ην ιφγν έρνπλ δεκηνπξγεζεί θάπνηεο 

θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ blogs, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ηφζν κεκνλσκέλα φζν (σο επί ην πιείζηνλ) θαη ζπλδπαζηηθά (Σδηκνγηάλλεο & 

Αγγέιαηλα, 2011). Οη θαηεγνξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ blogs έρνπλ σο εμήο: 

 Σν blog ωο εξγαιείν δηαρείξηζεο ειεθηξνληθνύ καζήκαηνο (Blog 

as online course management). ηφρνο απηνχ ηνπ είδνπο blog είλαη λα 

εληζρχζεη ηελ εξγαζία πνπ γίλεηαη ζε κηα ηάμε φζνλ αθνξά ηφζν ηελ ηππηθή 

φζν θαη ηε κε ηππηθή κάζεζε. πγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηηθφο δεκνζηεχεη ζην 

blog δηάθνξεο αλαξηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα (πιηθφ, αλαθνηλψζεηο, 

εξγαζίεο θ.α.). Δπίζεο, είλαη πηζαλφλ θάζε εβδνκάδα ν εθπαηδεπηηθφο λα ζέηεη 

ζην blog έλα ζέκα πξνο ζπδήηεζε θαη νη καζεηέο θαινχληαη λα γξάςνπλ 

(επίζεο ζην blog) ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη ηηο απφςεηο ηνπο πάλσ ζε απηφ, ζηα 

πιαίζηα θάπνηνπ είδνπο εξγαζίαο, γηα ηελ νπνία θαη ζα αμηνινγεζνχλ. 

 Σν blog ωο ηόπνο ζπδήηεζεο (Discussion forum). ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ην blog ιεηηνπξγεί σο έλα κέξνο ζην νπνίν νη καζεηέο έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ, λα αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο, λα ζρνιηάζνπλ, λα 

κνηξαζηνχλ ηδέεο θαη φια απηά ζρεηηθά κε ζέκαηα θάπνηνπ καζήκαηνο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, επίζεο, εληζρχεηαη θαη ε άηππε κάζεζε, ε νπνία μεπεξλάεη 

ηα φξηα ηεο ηάμεο. 

 Σν blog ωο e-Portfolio. ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θάζε καζεηήο 

δεκηνπξγεί ην δηθφ ηνπ blog ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο 

ζέηεη ν εθπαηδεπηηθφο. Αλαιπηηθά, νη καζεηέο δεκνζηεχνπλ ζην blog ηνπο 

εξγαζίεο θαη αζθήζεηο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν 

εθπαηδεπηηθφο παξαθνινπζεί ηε γλσζηηθή εμέιημε ησλ καζεηψλ ηνπ θαη κπνξεί 

λα επέκβεη ζε πηζαλέο δπζθνιίεο, ελψ, ηαπηφρξνλα, ην αληηκεησπίδεη ζαλ κηα 

κέζνδνο αμηνιφγεζεο. Δπίζεο, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, νη καζεηέο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα κνηξάδνληαη ηα blogs ηνπο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα 

ιακβάλνπλ ζρφιηα θαη απαληήζεηο ζηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο. 

 Οκαδηθό blogging (Group blogging). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα 

blogs ιεηηνπξγνχλ σο έλαο ζπιινγηθφο θαη ζπλεξγαηηθφο ρψξνο γηα ηνπο 

καζεηέο. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο κηαο ηάμεο ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο θαη 

ηα κέιε ηεο κάζε νκάδαο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ 

blog ηεο νκάδαο ηνπο. Σα blogs ησλ νκάδσλ, σζηφζν, ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο θαη ηα παηδηά κπνξνχλ λα ζρνιηάδνπλ θαη λα εθθέξνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. 
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 Σν blog ωο πεξηβάιινλ κάζεζεο κέζω project (Blog as project-

based learning environment). ε απηφ ην είδνο ηνπ blog κπνξνχλ λα 

αλαπηπρζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο θάπνηνπ project. Μέζσ ηνπ blog νη καζεηέο 

κνηξάδνληαη ηηο απφςεηο ηνπο, ζηνράδνληαη, δεκνζηεχνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ project, θαζψο επίζεο θαη ζρνιηάδνπλ ηηο δεκνζηεχζεηο ησλ άιισλ. 

 Σν blog ωο εξγαιείν έξεπλαο (Blog as research tool). Με απηήλ ηελ 

ηδηφηεηα ην blog κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα 

ζπλερή έξεπλα θαη θξηηηθή πξνο φθεινο αθαδεκατθψλ ζθνπψλ. Δπίζεο, 

απνηειεί γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ πεγή δεδνκέλσλ, ψζηε λα γίλνπλ αληηιεπηέο νη 

παξαλνήζεηο θαη νη δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ηνπ θαη ελ ζπλερεία λα δνζνχλ νη 

απαξαίηεηεο νδεγίεο. 

Με βάζε φια ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ πσο έλαο εθπαηδεπηηθφο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ηζηνιφγηα ζε κηα ζρνιηθά ηάμε κε πάξα πνιινχο 

θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη θαληαζία, ζέιεζε θαη 

πξνζπάζεηα. Απφδεημε απηψλ απνηεινχλ κεξηθά θαηλνηφκα δηδαθηηθά ζελάξηα 

πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ πξάμε απφ πξσηνπφξνπο εθπαηδεπηηθνχο, φπσο 

απηά αλαθέξνληαη απφ ηνπο Παιαηγεσξγίνπ, Γξακκαηηθνπνχινπ θαη Νίθα 

(2012). Μεηαμχ απηψλ ησλ πξσηνπνξηαθψλ δηδαθηηθψλ εθαξκνγψλ κπνξνχλ 

λα αλαθεξζνχλ παξαδεηγκαηηθά ηα εμήο: 

 Ζ ρξήζε δηαδηθηπαθψλ ηζηνινγίσλ γηα εμάζθεζε ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα 

επηθνηλσλία κε καζεηέο άιισλ ρσξψλ, θαη 

 Ζ ρξήζε ηζηνινγίσλ γηα ηε ζπγγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ 

γηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο θαη 

γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 

Γπζηπρψο, δελ ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο ιεπηνκέξεηεο ζηνλ ηξφπν 

δηεμαγσγήο ησλ παξαπάλσ εθαξκνγψλ, ψζηε λα γίλνπλ αθφκα πην 

θαηαλνεηέο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο. 

 

3.3 Ζ επίδξαζε ηωλ blogs ζηελ θνηλωληθή θαη γλωζηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηωλ καζεηώλ 

 

Σα blogs θαίλεηαη φηη απνηεινχλ έλα κέζν πνπ αλνίγεη ηνπο νξίδνληεο γηα 

ηελ εχξεζε θαη ηελ πξφζβαζε ζε κεγάιν θνηλφ θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο καδί ηνπ (Williams & Jacobs, 2004). 

Βέβαηα, ε αμηνπνίεζε ησλ ηζηνινγίσλ ζηελ εθπαίδεπζε μεπεξλά ηελ 

επηθνηλσληαθή ηνπο δηάζηαζε. Ζ ρξήζε ησλ blogs γηα εθπαηδεπηηθνχο 

ζθνπνχο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ, ζηε 

ζπλεξγαζία ηνπο, ζηελ νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο κέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ αληαιιαγή ηδεψλ θαη γλψζεσλ 

(Αγγέιαηλα & Σδηκνγηάλλεο, 2009). Απηφο ν αιιειεπηδξαζηηθφο ραξαθηήξαο 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη εκςπρσηηθά, θαζψο νη δεκνζηεχζεηο θάπνηνπ blogger 

κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο γηα ην θνηλφ πνπ ηηο δηαβάδεη ή θαη αθφκα λα 
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απνηειέζνπλ αθεηεξία ζπδήηεζεο ή θαη δηαθσλίαο. Δπίζεο, κέζσ απηήο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο βειηηψλνληαη νη ζρέζεηο ηφζν αλάκεζα ζηνπο καζεηέο φζν 

θαη κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ (Williams & Jacobs, 2004). 

Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ νθείιεηαη ζηελ αληαιιαγή ζρνιίσλ πάλσ 

ζηηο δηάθνξεο δεκνζηεχζεηο ή θαη πάλσ ζε πξνεγνχκελα ζρφιηα. Απηά ηα 

ζρφιηα, σζηφζν, είλαη πνιχ ζεκαληηθά θαη εληφο ηεο πξαγκαηηθήο ηάμεο πέξα 

ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο. πγθεθξηκέλα, ηα ζρφιηα ησλ καζεηψλ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δηάθνξεο ελδηαθέξνπζεο ζπδεηήζεηο ζηα 

πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ή θαη γηα ηελ δεκηνπξγία καζεκάησλ βαζηζκέλα ζε 

απηά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη καζεηέο ζα έξζνπλ ζε άκεζε επαθή κε ηηο δηθέο 

ηνπο ζθέςεηο θαη ηηο απφςεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη ζα αλαζηνραζηνχλ,  

ελψ, ηαπηφρξνλα, ζα εξγάδνληαη ζε έλα ελδηαθέξνλ θαη επράξηζην 

πεξηβάιινλ, εθφζνλ ην κάζεκα θαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία βαζίδεηαη ζηηο 

δίθεο ηνπο απφςεηο θαη ηδέεο (Wang, 2009). 

ηελ εηθφλα 3.1, γηα παξάδεηγκα, θαίλνληαη δχν ζρφιηα καζεηψλ ζε 

δεκνζίεπζε ηνπ ηζηνινγίνπ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο (36ν Γεκνηηθφ ρνιείν 

Θεζζαινλίθεο), ε νπνία αθνξνχζε ηελ επίζθεςή ηνπο ζην Μαθεδνληθφ 

Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο. Με ηα ζρφιηα, νη καζεηέο δείρλνπλ φηη πέξαζαλ 

πνιχ θαιά θαη φηη ηνπο άξεζαλ απηά πνπ είδαλ εθεί θαη εηδηθά ηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ηε κχξλε. Έηζη, ν εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο, ρξεζηκνπνηψληαο σο 

αθνξκή ηελ επίζθεςε θαη ηα ζρφιηα γηα απηήλ ζα κπνξνχζε λα ζρεδηάζεη έλα 

κάζεκα πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηα εθζέκαηα θαη ην ληνθηκαληέξ πνπ 

παξαθνινπζήζαλ ηα παηδηά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην κάζεκα ζα θηλεζεί ζε 

πιαίζηα ελδηαθέξνληνο ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ. 

Δηθόλα 3.1: ρόιηα καζεηώλ ζην ζρνιηθό ηνπο ηζηνιόγην 
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εκαληηθφ θνκκάηη ηεο επίδξαζεο ησλ ηζηνινγίσλ είλαη ε πξφιεςε 

θξνπζκάησλ απνκφλσζεο. Με άιια ιφγηα, νη καζεηέο κέζσ ηνπ blogging 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ φιεο ηηο απφςεηο ηνπο, ηηο ηδέεο ηνπο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Σν γεγνλφο φηη απηά είλαη αλνηθηά ζε έλα επξχ θνηλφ, ην 

νπνίν φρη κφλν ζα ηα δηαβάζεη αιιά ζα έρεη θαη ηελ επθαηξία λα απαληήζεη θαη 

ηα ζρνιηάζεη, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά γηα ηελ απνθπγή ζπλαηζζεκάησλ 

κνλαρηθφηεηαο. Οη καζεηέο, δειαδή, ληψζνπλ φηη δελ είλαη κφλνη ηνπο θαη φηη 

απηά πνπ ζθέθηνληαη θαη δεκνζηεχνπλ βξίζθνπλ αληαπφθξηζε απφ άιια 

άηνκα, κε απνηέιεζκα λα απνβάινπλ θάζε είδνπο ζπλαηζζεκαηηθνχ άγρνπο 

(Deng & Yuen, 2010). ε απηά ηα πιαίζηα, νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε 

αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

αλαπηχζζνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε ηνπο κε απνηέιεζκα λα κελ παξνπζηάζνπλ 

ζπκπηψκαηα απνθιεηζκνχ θαη απνκφλσζεο (Παιαηγεσξγίνπ, 

Γξακκαηηθνπνχινπ & Νίθα, 2012). 

Μία άιιε πηπρή ζηελ νπνία ηα ηζηνιφγηα κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ ζεηηθά 

είλαη ζηελ αλάδεημε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ πην ζπλεζηαικέλσλ 

καζεηψλ, νη νπνίνη δπζθνιεχνληαη λα εθθξαζηνχλ κέζα ζηελ ηάμε. Αληίζεηα, 

ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα blogs κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απειεπζεξσηηθά, θαζψο 

έρνπλ ην δηθφ ηνπο ρψξν θαη ρξφλν, ψζηε λα εθθξάζνπλ νηηδήπνηε 

ζθέθηνληαη θαη επηζπκνχλ ρσξίο λα ληψζνπλ εγθισβηζκέλνη ζηα φξηα ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο (Παιαηγεσξγίνπ, Γξακκαηηθνπνχινπ & Νίθα, 2012). 

Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ θνηλσληθφ απνηέιεζκα ηεο ελζσκάησζεο ησλ 

ηζηνινγίσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο 

κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο blogging είλαη 

ηέηνηνπ ηχπνπ πνπ δελ πξνβάιινπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο κηα κνξθή εμνπζίαο 

αιιά σο έλα ζχκβνπιν θαη έλα άηνκν πνπ κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο, θαζψο νη καζεηέο 

ληψζνπλ πσο έρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα, θνηλνχο ζηφρνπο θαη θνηλέο εκπεηξίεο 

κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο (Παιαηγεσξγίνπ, Γξακκαηηθνπνχινπ & Νίθα, 2012). 

Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ησλ ηζηνινγίσλ πξνσζνχλ ηε 

κεηάβαζε απφ ηελ επηθαλεηαθή κάζεζε ζηελ εκβάζπλζε ησλ λέσλ γλψζεσλ 

(Αγγέιαηλα & Σδηκνγηάλλεο, 2010). Ζ ρξήζε ησλ blogs αλνίγεη ηνπο νξίδνληεο 

ησλ καζεηψλ ζε λέεο πεγέο γλψζεσλ θαη ζε ζχγρξνλα ζέκαηα ηεο 

επηθαηξφηεηαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο έξεπλαο θαη ζηελ θξηηηθή αλάιπζε θαη έηζη νδεγνχληαη ζηα 

αλψηεξα επίπεδα γλσζηηθήο αλάπηπμεο (Williams & Jacobs, 2004). Με ην 

blogging δίλεηαη έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο γξαθήο θαη ζθέςεο ησλ καζεηψλ θαη 

φρη ζηελ ηερλνινγία, ελψ ε καζεζηαθή εκπεηξία πνπ βηψλνπλ νη καζεηέο είλαη 

απζεληηθή (Dawley, 2007). 

Δπίζεο, νη δεκνζηεχζεηο ησλ καζεηψλ ζε θάπνην εθπαηδεπηηθφ blog 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαηαιπηηθά ζηελ νηθνδφκεζε ησλ λέσλ γλψζεσλ. 

Αλαιπηηθά, νη αλαξηήζεηο ησλ καζεηψλ απνηεινχλ πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα 
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ηνπο αλαγλψζηεο ηνπο αιιά θαη αληηθείκελν δηαιφγνπ, ζρνιηαζκνχ θαη 

αληαιιαγήο απφςεσλ (Αγγέιαηλα & Σδηκνγηάλλεο, 2009). Σα blogs παξέρνπλ 

έλαλ ρψξν φπνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα, ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο θαη αλαζηνιέο, εληζρχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο 

δεκνθξαηηθέο αξρέο. εκαληηθφ είλαη πσο ην πεξηερφκελν δεκηνπξγείηαη θαη 

ειέγρεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, θαη έηζη απηνί γίλνληαη ζηαδηαθά 

εηδηθνί θαη θάηνρνη λέσλ γλψζεσλ (Dawley, 2007). 

Δπηπξνζζέησο, ε αμηνπνίεζε ησλ blogs ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. Οη 

Καηζνχιαο θαη Κεζζαλίδεο (2012) ζεκείσζαλ πσο ε απηνξξπζκηδφκελε 

κάζεζε «αλαθέξεηαη ζηηο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλν ζηφρν 

ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη έλαο καζεηήο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ρσξίο λα βαζίδεηαη ζε άιινπο». Οη καζεηέο κέζσ ησλ 

ηζηνινγίσλ έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο, λα 

δεκηνπξγνχλ ην δηθφ ηνπο πεξηερφκελν, λα ην απνζεθεχνπλ θαη λα 

αλαηξέρνπλ ζε απηφ φπνηε ην ρξεηάδνληαη. Με άιια ιφγηα έρνπλ πξφζβαζε 

ζηε γλψζε θαη νξγαλψλνπλ ην δηθφ ηνπο ηξφπν θαη ρξφλν πξφζβαζεο θαη 

επεμεξγαζίαο απηήο. Όια απηά κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο. 

εκαληηθφ, επηπιένλ, είλαη φηη ηα blogs, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 

πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίεο, πξνεηνηκάδνπλ θαηά θάπνην ηξφπν 

ηνπο καζεηέο θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πξφνδν ζην κέιινλ. ηελ επνρή 

καο, ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, απαηηείηαη ε ελαζρφιεζε κε ηελ ηερλνινγία 

θαη δίλεηαη ζεκαζία ζηελ ςεθηαθή ζπλεξγαζία. Δπνκέλσο, φηαλ ηα παηδηά ζε 

κηα ηάμε καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα αιιειεπηδξνχλ 

ειεθηξνληθά κέζσ ησλ ηζηνινγίσλ, πξνεηνηκάδνπλ ην έδαθνο γηα απηφ πνπ 

πηζαλφηαηα ηνπο δεηεζεί ζην κέιινλ (Ferriter, 2009). 

Αθφκε, νη εθπαηδεπφκελνη φισλ ησλ βαζκίδσλ ληψζνπλ άλεηα κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε blogs, θαζψο ηνπο είλαη πην εχθνιν θαη απζφξκεην λα 

ζπλαλαζηξέθνληαη θαη λα ζπδεηάλε κε άιια άηνκα ζε έλα ειεθηξνληθφ 

πεξηβάιινλ παξά απφ θνληά (Williams & Jacobs, 2004), ελψ ηαπηφρξνλα 

απηή ε ζπλαλαζηξνθή δελ έρεη ζπγθεθξηκέλα γεσγξαθηθά φξηα. Με άιια 

ιφγηα, ηα blogs πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ 

κε άιινπο ζπλνκήιηθνπο ζε παγθφζκην επίπεδν (Hramiak et al., 2009). Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, δηαζηαπξψλνληαη νη θνπιηνχξεο ησλ ιαψλ θαη 

αληαιιάζζνληαη ελδηαθέξνπζεο απφςεηο θαη ηδέεο. 

Καηφπηλ έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 1ν Γπκλάζην Άξγνπο, θαηά 

ην ζρνιηθφ έηνο 2009 – 2010 θαη ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο, (Αγγέιαηλα & Σδηκνγηάλλεο, 2010) δηαπηζηψζεθε πσο νη 

καζεηέο αληηδξνχλ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη πξνζπκία ζε εγρεηξήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ έληαμε ησλ blogs ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην Μνληέιν ηεο Κνηλφηεηαο Γηεξεχλεζεο 

(Community of Inquiry Model – CoI).  
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’ απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη ζθφπηκε κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ 

Μνληέινπ ηεο Κνηλφηεηαο Γηεξεχλεζεο. Δηδηθφηεξα,  ην Μνληέιν ηεο 

Κνηλφηεηαο Γηεξεχλεζεο αλαπηχρζεθε κε ζθνπφ λα εξεπλεζνχλ θαη λα 

κειεηεζνχλ νη δηαδηθαζίεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζε ειεθηξνληθά (online) 

πεξηβάιινληα (Σδηκνγηάλλεο & Αγγέιαηλα, 2011). Οη ξίδεο ηνπ Μνληέινπ ηεο 

Κνηλφηεηαο Γηεξεχλεζεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηε ζεσξία ηεο 

θνηλσληθήο νηθνδφκεζεο ηνπ Vygotsky αιιά θαη ζην κνληέιν πξαθηηθήο 

δηεξεχλεζεο θαη θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ Dewey (Αγγέιαηλα & Σδηκνγηάλλεο, 

2012).  

Σν Μνληέιν ηεο Κνηλφηεηαο Γηεξεχλεζεο απνηειεί έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην 

κε ην νπνίν κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ, λα αλαιπζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ νη 

δηαδηθαζίεο ζχλζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ αζχγρξνλεο 

επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο (Αγγέιαηλα & Σδηκνγηάλλεο, 

2010). Αλαιπηηθά, κε βάζε απηφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ 

ηξεηο ζπληζηψζεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία 

(Σδηκνγηάλλεο & Αγγέιαηλα, 2011) ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο πεξηιακβάλεη 

επηπιένλ δείθηεο πνπ ηηο πεξηγξάθνπλ θαη ηηο αλαιχνπλ θαιχηεξα (Αγγέιαηλα 

& Σδηκνγηάλλεο, 2012). πγθεθξηκέλα, νη ηξεηο ζπληζηψζεο ηνπ Μνληέινπ ηεο 

Κνηλφηεηαο Γηεξεχλεζεο είλαη νη εμήο: θνηλσληθή παξνπζία (social presence), 

γλσζηηθή παξνπζία (cognitive presence), δηδαθηηθή παξνπζία (teaching 

presence). Παξαθάησ, αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ ηξηψλ ζπληζησζψλ ηνπ 

Μνληέινπ ηεο Κνηλφηεηαο Γηεξεχλεζεο: 

Κοινωνική παποςζία (Social presence). Οη Αγγέιαηλα & Σδηκνγηάλλεο 

(2010) ηελ νξίδνπλ σο ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα πξνβάιινπλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο ηφζν θνηλσληθά φζν θαη ζπλαηζζεκαηηθά. Ζ θνηλσληθή παξνπζία 

πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θαηεγνξίεο: αλνηρηή επηθνηλσλία (open communication), 

ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε (expression) θαη ηε ζπλεθηηθφηεηα ηεο νκάδαο 

(group cohesion).  

Γνωζηική παποςζία (Cognitive presence). Αθνξά φιεο εθείλεο ηηο 

δηαδηθαζίεο ζε έλα ειεθηξνληθφ ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ κε ηηο νπνίεο νη 

καζεηέο κπνξνχλ λα νηθνδνκήζνπλ λέα γλψζε κέζσ ζπδεηήζεσλ, 

ζηνραζκνχ θαη δηακνίξαζεο πεξηερνκέλνπ (Σδηκνγηάλλεο & Αγγέιαηλα, 2011). 

Ζ γλσζηηθή παξνπζία κπνξεί λα αλαιπζεί ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

- Δλεξγνπνίεζε (Triggering): θαζνξηζκφο ηνπ ζέκαηνο πξνο κειέηε θαη 

ηνπ πξνβιήκαηνο πξνο δηεξεχλεζε. 

- Γηεξεχλεζε (Exploration): δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ζε αηνκηθφ θαη 

ζπιινγηθφ επίπεδν κε ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηδεψλ. 

- Οινθιήξσζε (Integration):  νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο κέζσ ηνπ 

δηαιφγνπ, ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ηεο δηακνίξαζεο πιηθνχ. 

- Δπίιπζε (Resolution): εθαξκνγή ησλ λέσλ γλψζεσλ θαη ησλ ηδεψλ 

πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε θάζε. 

Διδακηική παποςζία (Teaching presence). Πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο φπσο ε 

θαζνδήγεζε, ν ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε ελφο ειεθηξνληθνχ 
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πεξηβάιινληνο (π.ρ. blog), ε δηεπθφιπλζε ησλ ζπδεηήζεσλ αιιά θαη ε άκεζε 

δηδαζθαιία (Σδηκνγηάλλεο & Αγγέιαηλα, 2011). Παξφιν πνπ ε δηδαθηηθή 

παξνπζία θαίλεηαη λα αθνξά κφλν ηνλ εθπαηδεπηηθφ, σζηφζν, ζε έλα 

ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ είλαη πηζαλφ λα παξαηεξεζνχλ ηέηνηνπ είδνπο 

ελέξγεηεο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ απεπζπλφκελνη ζε ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Δπαλεξρφκελνη ζηελ πξναλαθεξζείζα έξεπλα, ηα επξήκαηα ηεο  

απνδείθλπαλ πσο κε ηε ρξήζε ησλ ηζηνινγίσλ νη καζεηέο βειηίσζαλ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηφζν ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο φζν θαη 

ην γλσζηηθφ ηνπο επίπεδν. Αλαιπηηθά, κε βάζε ην Μνληέιν ηεο Κνηλφηεηαο 

Γηεξεχλεζεο, έγηλε αληηιεπηφ πσο νη καζεηέο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ blogging αλέπηπμαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηξεηο πηπρέο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο κάζεζεο ηνπο. Αξρηθά, ήηαλ εκθαλή ηα απνηειέζκαηα 

ζηελ θνηλσληθή παξνπζία ησλ καζεηψλ, θαζψο επηθνηλσλνχζαλ κεηαμχ ηνπο, 

εμέθξαδαλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη πξνζπαζνχζαλ λα δηαηεξήζνπλ ηε 

ζπλεθηηθφηεηα ηεο νκάδαο. Δπίζεο, νη καζεηέο βειηίσζαλ ηελ γλσζηηθή ηνπο 

παξνπζία. ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο παξαηεξήζεθαλ φια ηα ζηνηρεία πνπ ηελ 

απαξηίδνπλ, δειαδή ε ελεξγνπνίεζε-έλαξμε λέσλ ζεκάησλ, ε δηεξεχλεζε 

απηψλ, ε νινθιήξσζε κε ηελ νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο θαη ε πξνζπάζεηα 

εθαξκνγήο απηήο. Σέινο, κε ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηα blogs 

αλαπηχρζεθε θαη ε δηδαθηηθή ηνπο παξνπζία, θαζψο πνιιέο θνξέο 

θαζνδεγνχζε, βνεζνχζε θαη δηφξζσλε ν έλαο ηνλ άιινλ.  

ηνλ πίλαθα 3.1, παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ 

Σδηκνγηάλλε θαη Αγγέιαηλα (2010), κε βάζε θάζε κία απφ ηεο ζπληζηψζεο ηνπ 

Μνληέινπ ηεο Κνηλφηεηαο Γηεξεχλεζεο. 

 

Πίλαθαο 3.1: Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηωλ Αγγέιαηλα θαη Σδηκνγηάλλε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηζηνινγίνπ ζε 
δεκνηηθό ζρνιείν 
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Μηα αθφκε έξεπλα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην Μνληέιν ηεο Κνηλφηεηαο 

Γηεξεχλεζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηζηνινγίνπ σο απνηειεζκαηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν έιαβε ρψξα ζηελ Κχπξν ζε καζεηέο Δ΄ δεκνηηθνχ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο επηβεβαίσζαλ ηελ επηηπρή αμηνπνίεζε ηνπ ηζηνινγίνπ σο 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, θαζψο παξαηεξήζεθε έληνλε ε θνηλσληθή, γλσζηηθή 

θαη δηδαθηηθή παξνπζία ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο, ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο 

ρξήζεο ηνπ blog βνεζήζεθαλ ζηελ επίιπζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο θαληαζίαο ηνπο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ 

πνπ είραλ ηεζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο (Δηενθιένπο-Γξεγνξίνπ & 

Φσηίνπ, 2012). 

Μηα άιιε έξεπλα, αλέδεημε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηζηνινγίσλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Ζ έξεπλα έιαβε ρψξα ζε θνηηεηέο ζε 

παλεπηζηήκην ηεο Πεινπνλλήζνπ. Οη θνηηεηέο ζε νκάδεο δεκηνχξγεζαλ 

ηζηνιφγηα ζηα νπνία αλαξηνχζαλ δεκνζηεχζεηο θαη ζρφιηα. Γηα ηελ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ 

Γηθηχσλ (Σζησηάθεο, Ρνχζζηλνο, Σδηκνγηάλλεο, 2012). Πξφθεηηαη γηα κηα 

κέζνδν δηαθνξεηηθή απφ απηή ηνπ Μνληέινπ ηεο Κνηλφηεηαο Γηεξεχλεζεο. 

Πξηλ ηελ παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ, ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο εμαγσγήο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. 

Χο θνηλσληθφ δίθηπν νξίδεηαη (Tδηκνγηάλλεο & Αγγέιαηλα, 2011) κηα νκάδα 

απφ δξψληα πξφζσπα πνπ ζπλεξγάδνληαη ή αληαγσλίδνληαη δεκηνπξγψληαο 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν κεηαμχ ηνπο δηάθνξεο ζρέζεηο. Ζ Αλάιπζε Κνηλσληθψλ 

Γηθηχσλ αληρλεχεη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε έλα δίθηπν, θαζψο 

επίζεο θαη κεηξάεη θαη αλαδεηθλχεη ηηο δηάθνξεο δνκέο θαη ξφινπο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζε απηφ.  

Όζνλ αθνξά ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο, 

πξφθεηηαη γηα έλα γξάθεκα ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο θνηλσληθνχ 

δηθηχνπ, ζην νπνίν ηα άηνκα ζπκβνιίδνληαη κε ζεκεία (βνχιεο) θαη νη 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ απηψλ κε βέιε θαη ζπλδέζκνπο. 

Απφ ηελ καζεκαηηθή ηνπο πιεπξά (Tδηκνγηάλλεο & Αγγέιαηλα, 2011), ε 

Αλάιπζε Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ πξνζθέξεη αθξηβείο πξνζδηνξηζκνχο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κειψλ αιιά θαη ηνπ δηθηχνπ ζπλνιηθά, φπσο ε 

ηζνδπλακία θαη ν βαζκφο επηξξνήο. πγθεθξηκέλα, κπνξεί λα πνζνηηθνπνηήζεη 

νπηηθά ηηο ζρέζεηο εληφο ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ φζνλ αθνξά ηε 

ζπλεθηηθφηεηα, ηνπο ξφινπο θαη ηε δχλακε. Απφ απηφ πξνθχπηνπλ νη εμήο 

θαηεγνξίεο αλαιχζεσλ: 

 Αλάιπζε ζπλεθηηθφηεηαο (Cohesion Analysis): πξνζπάζεηα γηα λα 

θαλεί ε χπαξμε νκάδσλ εληφο ηνπ δηθηχνπ, νη νπνίεο ζπλδένληαη 

κεηαμχ ηνπο κε ηζρπξνχο εζσηεξηθνχο δεζκνχο. 

 Αλάιπζε ξφισλ (Role analysis): αλαγλψξηζε ηεξαξρηθψλ ηάμεσλ 

εληφο ηνπ δηθηχνπ, νη νπνίεο νλνκάδνληαη ξφινη θαη βαζίδνληαη ζηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ, ελψ πξνθχπηνπλ απφ ην βαζκφ 
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άζθεζεο επηξξνήο απφ ην έλα κέινο ζην άιιν. Γχν κέιε κπνξεί λα 

είλαη ηζνδχλακα φηαλ ην έλα κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη επαθξηβψο 

ην άιιν φζνλ αθνξά ην ξφιν πνπ αζθνχλ. 

 Αλάιπζε δχλακεο (Power analysis): κεηξάεη θαη πξνβάιιεη ηελ 

ελεξγεηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ, ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ ζρέζεηο δχλακεο αλαπαξίζηαληαη κε δχν 

ηξφπνπο, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη ζηηο εηθφλεο 3.2 θαη 33. Ο 

πξψηνο αθνξά έλαλ θχθιν ζην θέληξν ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη ηα 

άηνκα πνπ είλαη ηα πην ελεξγά, ελψ φζν πξνρσξάκε πξνο ηελ 

πεξίκεηξν ηνπ θχθινπ ζπλαληνχκε ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ πνπ δελ 

αζρνινχληαη ηδηαίηεξα θαη δελ ην επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ή 

θαη θαζφινπ. ηνλ δεχηεξν ηξφπν, κε βέιε παξνπζηάδνληαη νη 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Σα άηνκα πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα 

πεξηζζφηεξα βέιε είλαη θαη ηα πην ηζρπξά. 

 

 

 

 

 

 

Με βάζε ηελ εηθφλα 3.2 (Tδηκνγηάλλεο & Αγγέιαηλα, 2011), ηα πην ηζρπξά 

κέιε ζε απηφ ην δίθηπν είλαη νη καζεηέο S1θαη S5, ηα νπνία βξίζθνληαη θαη ζην 

θέληξν ηνπ θχθινπ. Αληίζεηα, ηα άηνκα πνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα ελεξγά κέζα 

ζην δίθηπν είλαη απηά πνπ βξίζθνληαη πεξηκεηξηθά απηνχ, φπσο νη S4, S14, 

S21 θαη S12. 

Απφ ηελ άιιε, ζηελ εηθφλα 3.3 (Tδηκνγηάλλεο & Αγγέιαηλα, 2011) πνπ 

αθνινπζεί, θαίλεηαη φηη ηα κέιε πνπ είλαη πην ηζρπξά θαη επεξεάδνπλ 

εληνλφηεξα ηα άιια κέιε ηνπ δηθηχνπ είλαη νη καζεηέο S1, S7, S5, S6 θαη ν 

Δηθόλα 3.2 : Σξόπνο αλαπαξάζηαζεο ηεο δύλακεο εληόο ελόο δηθηύνπ (1) 
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δάζθαινο Σ. Χζηφζν, νη καζεηέο S14 θαη S21 είλαη νη πην απφκαθξνη θαζψο 

δελ ιακβάλνπλ απαληήζεηο νχηε θαη απαληνχλ νη ίδηνη. 

 

 
Δηθόλα 3.3 : Σξόπνο αλαπαξάζηαζεο ηεο δύλακεο εληόο ελόο δηθηύνπ (2) 

Αλαιχνληαο, επνκέλσο, νη εξεπλεηέο κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν θαηέιεμαλ 

ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα ηζηνιφγηα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εξγαιεία ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο νη 

ζπκκεηέρνληεο έδεημαλ έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ blogging, 

ζπκκεηείραλ κε επραξίζηεζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, εμέθξαδαλ ηηο απφςεηο θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Αθφκε, ηα νκαδηθά ηζηνιφγηα παξνπζίαζαλ 

δηαζπλδέζεηο θαη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο θαη εζσηεξηθά απηψλ δεκηνπξγψληαο 

κηα ηζρπξή θνηλφηεηα. Με άιια ιφγηα έγηλαλ θαλεξά πνιιά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ζέηνπλ ηε βάζε γηα κηα επηηπρεκέλε ζπλεξγαηηθή κάζεζε (Σζησηάθεο, 

Ρνχζζηλνο, Σδηκνγηάλλεο, 2012).  

Ζ εθαξκνγή ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ηζηνινγίσλ, νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ηεο ππεπζπλφηεηαο ησλ 

καζεηψλ, νη νπνίνη είλαη ζε ζέζεη λα θαηαλννχλ φηη ε πξνζσπηθή ηνπο 

πξνζπάζεηα, εξγαζία θαη δξάζε ζα έρεη επηπηψζεηο θαη ζα επεξεάζεη φρη 

κφλν ηνλ εαπηφ ηνπο αιιά νιφθιεξε ηελ ηάμε (Παιαηγεσξγίνπ, 
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Γξακκαηηθνπνχινπ & Νίθα, 2012). Έηζη, καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη 

αξκνληθά, ψζηε ην έξγν ηνπο λα έρεη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. 

ε έλα άιιν επίπεδν, ηα blogs ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά θαη ζηελ 

απηναμηνιφγεζε ησλ  εθπαηδεπνκέλσλ. Οη καζεηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

παξαθνινπζνχλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο εμέιημε ηφζν απφ ηα ζρφιηα ησλ άιισλ 

φζν θαη απφ ηα αξρεία ηνπο πνπ απνζεθεχνληαη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, φπνηε 

ην επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα θάλνπλ επαλαιήςεηο, λα αλαζηνράδνληαη πάλσ 

ζηηο εξγαζίεο ηνπο, λα δηνξζψλνπλ πηζαλά ιάζε θαη λα παξαηεξνχλ ηελ 

πξφνδν ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο (Churchill, 2011). 

Σέινο, εθηφο απφ ηελ πξνζσπηθή απηναμηνιφγεζε ηνπ θάζε καζεηή, κε ηα 

blogs είλαη δπλαηή θαη ε αμηνιφγεζε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (peer 

feedback). Ζ δηαδηθαζία ηνπ peer feedback είλαη πνιχ ζεκαληηθή ηφζν γηα 

απηφλ πνπ ηελ θάλεη φζν θαη γηα απηφλ πνπ ηελ εηζπξάηηεη. Μέζσ απηήο 

εληζρχεηαη ν δηάινγνο, νμχλεηαη ε θξηηηθή ζθέςε, πξνσζείηαη ε ζπλεξγαζία, 

ελψ ηαπηφρξνλα ν θαζέλαο έρεη ηελ επθαηξία λα έξζεη αληηκέησπνο κε ηπρφλ 

ιάζε ηνπ. Με ιίγα ιφγηα, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε ζπλνρή θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε κηαο ζρνιηθήο ηάμεο (Dippold, 2009). 

 

3.4 Ζ ρξήζε ηωλ blogs γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

γξαπηνύ ιόγνπ 

 

Έληνλν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε επίδξαζε πνπ κπνξεί λα 

έρεη ην blogging ζηε δηδαζθαιία ηεο γξαθήο ζε καζεηέο κηθξήο ειηθίαο θαη 

ζηνλ βαζκφ αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο γξαθήο απφ απηά (Mc Grail & Davis, 

2011). Σα κηθξά παηδηά, γηα λα έρνπλ κηα ζηαδηαθή αλάπηπμε ζην γξαπηφ ηνπο 

ιφγν ρξεηάδεηαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γξαθήο θαη λα θαηαιάβνπλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ θνηλνχ-αλαγλσζηψλ πνπ ζα δηαβάζνπλ ηα πξντφληα ηνπ 

γξαπηνχ ηνπο ιφγνπ. Παξφιν πνπ ε γξαθή θαίλεηαη λα απνηειεί κηα αηνκηθή 

θαη πξνζσπηθή δηαδηθαζία, σζηφζν, ηα άηνκα γξάθνπλ γηα ηνπο άιινπο, αθνχ 

ην πξντφλ ηεο ζπγγξαθήο ζα έρεη απνδέθηεο-αλαγλψζηεο, νη νπνίνη κάιηζηα 

κπνξεί λα απαληήζνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ. Δπνκέλσο, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηεο γξαθήο γηα ηα κηθξά παηδηά, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

αληηιεθζνχλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζην ζπγγξαθέα θαη ηνλ αλαγλψζηε θαη λα 

πξνζπαζνχλ ηα πξντφληα ηνπ γξαπηνχ ηνπο ιφγνπ λα αληαπνθξίλνληαη θαη λα 

αθνξνχλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνχ ηνπο.    

Σα blogs κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ 

ζηελ ηθαλφηεηα ηεο γξαθήο, θαζψο παξέρνπλ επθαηξίεο γηα αθήγεζε ηζηνξηψλ 

θαη γξαπηήο έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ θαη απφςεσλ. Δπίζεο, ε 

αιιειεπίδξαζε πνπ ιακβάλεη ρψξα αλάκεζα ζηνπο bloggers, ηνπο παξαθηλεί 

λα επηρεηξεκαηνινγνχλ, λα ζρνιηάδνπλ θαη λα αληαιιάδνπλ κεηαμχ ηνπο ηδέεο 

θαη πιεξνθνξίεο. Αθφκε, απηή ε αιιειεπίδξαζε θαη ην γεγνλφο φηη ηα blogs 

είλαη αλνηρηά ζε επξχ θνηλφ, θάλνπλ ζαθή ηελ χπαξμε ελφο ζπλφινπ 
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αλαγλσζηψλ πνπ ζα δηαβάζνπλ θαη ζα αληαπνθξηζνχλ ζηηο γξαπηέο 

δεκνζηεχζεηο ησλ ρξεζηψλ.  

Οη Mc Grail & Davis (2011) ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζε  παηδηά 

πέκπηεο ηάμεο δεκνηηθνχ ζε ζρνιείν ηεο Ακεξηθήο, ζέιεζαλ λα κειεηήζνπλ 

ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ην blogging ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ. Ζ έξεπλα ηνπο θαηεπζπλφηαλ απφ δηάθνξνπο άμνλεο πξνο 

κειέηε απφ ηηο δεκνζηεχζεηο ησλ παηδηψλ ζην blog πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα 

απηφλ ηνλ ζθνπφ, θαζψο θαη απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ. Σέηνηνπ 

είδνπο άμνλεο είλαη ε ζπκπεξηθνξά, ην πεξηερφκελν, νη ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ, ε θξηηηθή ζθέςε, ε εκθάληζε θαη ε δεμηνηερλία θ.α. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζθνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ λα εξεπλεζεί πφζν θαη αλ ην 

blogging αζθεί επίδξαζε ηελ αλάπηπμε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ησλ παηδηψλ ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν. Καηά ηελ έξεπλα αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο ηεο Μειέηεο 

Πεξίπησζεο (Case Study), ψζηε λα εμεηαζηνχλ πνιιά 

παξαδείγκαηα/ζηνηρεία/δεδνκέλα κέρξη ηελ εμαγσγή ηνπ απνηειέζκαηνο. 

Καηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αξρηθά, κηα εθπαηδεπηηθφο εηζήγαγε ηα 

παηδηά ζηελ έλλνηα ηνπ Blogging θαη ηηο πιεπξέο απηνχ. Έπεηηα, δεκηνχξγεζε 

έλα blog ηάμεο, ζην νπνίν ηα παηδηά κπνξνχζαλ λα γξάθνπλ ηηο απφςεηο ηνπο 

γχξσ απφ δηάθνξα ζέκαηα, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ζπδεηηφληνπζαλ κέζα ζηελ 

ηάμε. Αλαθνξηθά κε ηα δεδνκέλα πξνο εμέηαζε, απηά πξνέθπςαλ απφ ηα 

δείγκαηα γξαθήο ησλ παηδηψλ πξηλ θαη κεηά ην blogging, ηηο ζπλεληεχμεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην blogging, ηηο 

δεκνζηεχζεηο ησλ παηδηψλ ζην blog, θαζψο επίζεο θαη ηηο βηληενζθνπεκέλεο 

ζπλαληήζεηο κε ηα παηδηά, νη νπνίεο ιεηηνχξγεζαλ σο παξαηήξεζε. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο ην blogging βνήζεζε ηα παηδηά 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο χπαξμεο ησλ αλαγλσζηψλ ηνπ δηθνχ ηνπο γξαπηνχ 

ιφγνπ. Πξηλ ηελ ελαζρφιεζε κε ην blog, ηα παηδηά είραλ κηθξή αίζζεζε ηνπ 

θνηλνχ. Απηά πνπ έγξαθαλ ήηαλ αζπλάξηεηεο θαη αλνξγάλσηεο ηδέεο πνπ 

αθνξνχζαλ κφλν ηα ίδηα θαη απεπζχλνληαλ κφλν ζηα ίδηα. Ο κφλνο πηζαλφο 

αλαγλψζηεο ήηαλ ν εθπαηδεπηηθφο αιιά θαη απηφο απφ ηε ζθνπηά ηνπ αηφκνπ 

πνπ απιά ζα αμηνινγήζεη απηά πνπ ζα δηαβάζεη. Χζηφζν, θαηφπηλ ηελ 

εκπινθήο ησλ παηδηψλ κε ην blog, έγηλε ηδηαίηεξα αηζζεηή θαη θαηαλνεηή ε 

χπαξμε ελφο ζπλφινπ αηφκσλ πνπ πξνζδνθνχλ λα δηαβάζνπλ απηά πνπ 

παξάγνπλ νη καζεηέο. πγθεθξηκέλα, κε ηνπο δηαιφγνπο θαη ηα ζρφιηα κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ δεκηνπξγήζεθαλ ζρέζεηο θηιίαο πνπ ελζάξξπλαλ ηνπο καζεηέο 

λα κνηξάδνληαη ηηο ζθέςεηο ηνπο, ηηο ηδέεο ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. 

Γεληθφηεξα, νη καζεηέο ιάκβαλαλ ππφςε ηνπο ηα άιια κέιε ηεο ηάμεο θαη 

θξφληηδαλ λα γξάθνπλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πξνθαινχλ ελδηαθέξνπλ θαη 

λα δεκηνπξγνχλ αθεηεξίεο ζπδεηήζεσλ θαη ζρνιίσλ. 

Δπίζεο, ην blogging επέδξαζε ζεκαληηθά θαη ζηνλ ηξφπν έθθξαζεο ησλ 

παηδηψλ θαηά ηνλ γξαπηφ ηνπο ιφγν. Σα θείκελα ηνπο απέπλεαλ 

απηνπεπνίζεζε θαη ζηγνπξηά. Δίραλ ηελ ειεπζεξία ζην ιφγν ηνπο θαη δήισλαλ 

ηε ραξά ηνπο. Όζν πην πνιιή απηνπεπνίζεζε απνθηνχζαλ νη καζεηέο, ηφζν 
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πην πνιχ βειηίσλαλ ην γξαπηφ ηνπο ιφγνπ θαη αλαιάκβαλαλ λέεο απφπεηξεο 

αλαθάιπςεο λέσλ αληηθεηκέλσλ. Σα παηδηά εθθξάδνληαλ κε ρηνχκνξ αιιά θαη 

ζνβαξφηεηα αλάινγα ηελ πεξίζηαζε θαη θαηαλννχζαλ φηη ζθνπφο ηεο γξαθήο 

ηνπο δελ είλαη ε αμηνιφγεζε αιιά ε εμαγσγή νινθιεξσκέλσλ λνεκάησλ. 

Σέινο, ε αμηνπνίεζε ηνπ blog γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ είρε 

απνηειέζκαηα θαη ζηε δεμηνηερλία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ησλ παηδηψλ. 

πγθεθξηκέλα, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, νη καζεηέο πξφζεραλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ην πεξηερφκελν ηνπο, ηελ νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ, ηε ρξήζε ησλ 

θαηάιιεισλ ιέμεσλ γηα ηελ εμαγσγή λνεκάησλ, θαζψο επίζεο θαη ηε ρξήζε 

ηδησκαηηζκψλ. 

Δπνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε αμηνπνίεζε ηνπ blog θαηά ηε 

δηδαζθαιία γξαθήο είλαη απνηειεζκαηηθή. Χζηφζν, νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα 

κπνξέζνπλ λα ελζσκαηψζνπλ απηφ ην ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ θαζεκεξηλή 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, πξέπεη πξψηα λα αληηκεησπίζνπλ θάπνηα εκπφδηα, 

φπσο ε πηζαλή έιιεηςε ηερλνγλσζίαο ρξήζεο ηνπ blog, ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα πνπ δελ πξνβιέπεη ηε ρξήζε ηέηνησλ εξγαιείσλ, ε θαζηεξσκέλε 

δηδαζθαιία κε πεξηνξηζκφ ηεο βνήζεηαο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θ.α. 

ε απηφ ην ζεκείν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη παξνπζηάδνληαη επξήκαηα γηα 

ηνλ ηξφπν πνπ επηδξά ην blogging κφλν ζηνλ ηνκέα ηεο γιψζζαο (γξαπηφο 

ιφγνο), θαζψο δελ βξέζεθαλ έξεπλεο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε άιινπο ηνκείο, 

φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηα καζεκαηηθά, ην πεξηβάιινλ θ.α. 

 

3.5 Ζ αμηνπνίεζε ηωλ blogs γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε κηαο 

μέλεο / δεύηεξεο γιώζζαο 

 

Σα blogs, ιφγσ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ παξέρνπλ, 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο. Ο Yang (2009) πξνέβαιε θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ blogs πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ βνεζεηηθά γηα 

ηέηνηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. 

Αξρηθά, ηα blogs κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ θαη λα θηλεηνπνηνχλ ηνπο 

καζεηέο γηα ηελ αλάγλσζε θεηκέλσλ κηαο μέλεο γιψζζαο. Δίλαη γεγνλφο, πσο 

ζηηο παξαδνζηαθέο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο κηαο μέλεο γιψζζαο δελ είλαη πάληα 

επράξηζηε ε ζηηγκή πνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα έξζνπλ ζε επαθή θαη λα 

επεμεξγαζηνχλ θείκελα ζε δηαθνξεηηθή γιψζζα απφ απηή πνπ κηινχλ. 

Αληίζεηα, ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ε πιεζψξα θεηκέλσλ πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο 

ζηελ αλάγλσζε ηνπο.  

Δπίζεο, κέζα ζηα blogs νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε άηνκα πνπ ίζσο 

κηινχλ θάπνηα άιιε γιψζζα. Ζ αιιειεπίδξαζε κε απηά ηα άηνκα θαη ε 

αληαιιαγή ζρνιίσλ εληζρχεη κε επράξηζην ηξφπν ηελ εμάζθεζε θαη ηελ 

εμνηθείσζε κε κηα μέλε γιψζζα. Οη bloggers γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο, 

αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο θαη θνπβεληηάδνπλ γηα ηα ελδηαθέξνληα ηνπο. Με απηφλ 
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ηνλ ηξφπν, νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε κηαο 

μέλεο γιψζζαο θαη καζαίλνπλ λα παξάγνπλ λνήκαηα πνπ ζα είλαη 

πξαγκαηηθά ρξήζηκα γηα απηνχο. 

Σέινο, έλα blog κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ κηα εηθνληθή ηάμε γηα ηε 

δηδαζθαιία κηαο μέλεο γιψζζαο. Οη εθπαηδεπηηθνί μέλσλ γισζζψλ κπνξνχλ 

λα ηα αμηνπνηήζνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ σο έλα 

κέξνο ζπδήηεζεο, φπνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ ηηο απφςεηο 

ηνπο θαη λα ρεηξίδνληαη ηε λέα γιψζζα πνπ καζαίλνπλ. 

Αμηνζεκείσην, αθφκε, είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ηα blogs κπνξνχλ λα έρνπλ 

ζεκαληηθά απνηειέζκαηα θαη ζε πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε έλα 

δίγισζζν πεξηβάιινλ. Γειαδή, ζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη καζεηέο 

έρνπλ δηαθνξεηηθή κεηξηθή γιψζζα απφ εθείλε πνπ κηιάλε ζην ζρνιηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ. Με έλα project πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2004 απφ ηελ Davis, 

P.  θαη βαζηδφηαλ ζηε ρξήζε ηζηνινγίνπ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

έγηλε αληηιεπηφ πσο καζεηέο πνπ είραλ ηελ αγγιηθή γιψζζα σο δεχηεξε 

είδαλ ζεακαηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο γηα ηελ 

εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ δέρνληαλ. Δπίζεο, κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ 

πνπ είραλ ηα αγγιηθά σο κεηξηθή γιψζζα θαη ησλ καζεηψλ πνπ ηα είραλ σο 

δεχηεξε, δηλφηαλ ε επθαηξία ζηελ πξψηε νκάδα καζεηψλ λα βειηηψζνπλ 

αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο δηθέο ηνπο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο βνεζψληαο θαη 

επηζεκαίλνληαο ηα ιάζε θαη ηηο δπζθνιίεο ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ. Δπηπιένλ, 

φινη νη καζεηέο επηζήκαλαλ πσο κε ηε ρξήζε ηνπ ηζηνινγίνπ έλησζαλ πσο 

απέθηεζαλ ηε δηθή ηνπο θσλή θαη πσο βνεζήζεθαλ ζεκαληηθά ζηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ παξαγσγή δηάθνξσλ λνεκάησλ. Ηδηαίηεξα ηα δίγισζζα 

παηδηά είραλ ηελ επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή κε πνιιά ηδηψκαηα ηεο 

γιψζζαο, λα ηα θαηαλνήζνπλ, λα ηα νηθεηνπνηεζνχλ θαη έηζη λα ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζηηο δηθέο ηνπο ζπδεηήζεηο. Με ιίγα ιφγηα, ε ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε κε ηε ρξήζε ηνπ blog επέθεξε πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ 

αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ηφζν ησλ καζεηψλ κε ηα αγγιηθά σο 

κεηξηθή γιψζζα φζν θαη απηψλ κε ηα αγγιηθά σο δεχηεξε (Davis, 2006). 

 

3.6 Σα ηζηνιόγηα ωο κέζν αλάπηπμεο ηνπ αλαζηνραζκνύ 

 

Οη καζεηέο είλαη ζεκαληηθφ λα κάζνπλ λα αλαιχνπλ φρη κφλν ηηο απφςεηο 

θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ αιιά θαη ηηο δηθέο ηνπο. Με ιίγα ιφγηα, λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηελ απηνθξηηηθή ηνπο θαη λα κάζνπλ λα ξσηάλε ηνλ ίδην ηνπο 

ηνλ εαπηφ.  

Σα blogs είλαη έλα κέζν πνπ κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ 

αλαζηνραζηηθή κάζεζε (reflective learning) (Αγγέιαηλα & Σδηκνγηάλλεο, 2010). 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Moon, ν αλαζηνραζκφο (reflection) είλαη «κηα 

πλεπκαηηθή δηαδηθαζία κε ζθνπφ θαη/ή απνηειέζκαηα, ζηελ νπνία ε δηαρείξηζε 

ηνπ λνήκαηνο ζρεηίδεηαη κε ζρεηηθά ζχλζεηεο θαη αλνξγάλσηεο ηδέεο ζηε 
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κάζεζε ή κε πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη θάπνηα πξνθαλήο ιχζε». 

Ο αλαζηνραζκφο είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο κάζεζεο. Δίλαη έλα κέζν, 

ψζηε θάπνηνο λα αζθήζεη ηελ θξηηηθή ηνπ ζθέςε, λα μεπεξάζεη ηνλ 

εγσθεληξηζκφ ηνπ, λα ελζσκαηψζεη λέα λνήκαηα ζηελ πξφηεξε γλψζε ηνπ θαη 

γεληθφηεξα λα νδεγεζεί ζηε βαζηά θαηαλφεζε ηεο γλψζεο θαη ζηα πςειφηεξα 

επίπεδα κάζεζεο (Xie, et al., 2008). 

Έρνπλ κειεηεζεί πνιιέο θαη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αλαζηνραζκνχ. Γχν απφ απηέο είλαη ε θαηαγξαθή εκεξνινγίνπ θαη ε 

απάληεζε – αμηνιφγεζε ησλ απφςεσλ θάπνησλ απφ άιινπο ζπλνκειίθνπο 

(peer feedback), θπξίσο, ηνπ ίδηνπ θιάδνπ. Αλαιπηηθά, ε πξψηε ζηξαηεγηθή 

αθνξά ηελ θαηαγξαθή θαη ηε δεκνζίεπζε ησλ απφςεσλ ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά 

κε δηάθνξα δεηήκαηα πνπ ην απαζρνινχλ (journaling), ελψ ε δεχηεξε 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζρνιηαζκφ θαη ηελ απάληεζε ζε απηέο ηηο απφςεηο απφ άιια 

ζπλνκήιηθα άηνκα.  

Σα blogs είλαη έλα ειεθηξνληθφ εξγαιείν πνπ πξνζθέξεη επθαηξίεο ηφζν 

γηα journaling φζν θαη γηα peer feedback. Με βάζε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ, 

ζεσξείηαη φηη είλαη έλα κέζν πνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

αλαζηνραζκνχ, θαζψο ηα άηνκα, θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο νη 

δηάθνξνη καζεηέο-εθπαηδεπφκελνη, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκνζηεχνπλ κε 

εχθνιν ηξφπν ηηο απφςεηο ηνπο, ηηο ηδέεο ηνπο αθφκα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπο, ελψ, ηαπηφρξνλα, δίλεηαη νη επθαηξία ζε φπνηνλ ην επηζπκεί λα ζρνιηάζεη 

θαη λα απαληήζεη ζε φπνηα δεκνζίεπζε ηνπ παξαθηλήζεη ην ελδηαθέξνλ κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

Με κειέηε πνπ έγηλε ζε ζαξαληαηέζζεξηο θνηηεηέο ακεξηθάληθνπ 

παλεπηζηεκίνπ (Xie, et al., 2008) έγηλε πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί αλ ε 

δεκνζίεπζε ησλ απφςεσλ ηνπ ζηα blogs θαη ην peer feedback κπνξνχλ 

φλησο λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ επηπέδσλ ηνπ αλαζηνραζκνχ. Ζ 

έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα καζήκαηνο ηνπ παλεπηζηεκίνπ γηα 

δχν εμάκελα, θαηά ηα νπνία νη θνηηεηέο δηαηεξνχζαλ ηζηνιφγηα. Γηα ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δείγκαηα θεηκέλσλ απφ ηα 

ηζηνιφγηα ησλ θνηηεηψλ, ζηα νπνία έγηλε πξνζπάζεηα λα αλαδεηρηεί αλ θαη ζε 

ηη βαζκφ ν θάζε θνηηεηήο αλέπηπμε δηαδηθαζίεο αλαζηνραζκνχ. 

Μεηά απφ ηελ έξεπλα, θάλεθε πσο φζνη απφ ηνπο θνηηεηέο αζρνινχληαλ 

ελεξγά κε ην blogging θαη ηε δεκνζίεπζε δηάθνξσλ ζεκάησλ, ηδεψλ θαη 

απφςεσλ ηνπο, επέδεημαλ αχμεζε ηνπ αλαζηνραζκνχ. Ο ιφγνο πνπ ην 

blogging είρε απηήλ ηε ζεηηθή έθβαζε κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηάθνξα 

πξάγκαηα. Μεξηθά απφ απηά είλαη ε αιιαγή ησλ ξφισλ πνπ ελζάξθσλαλ νη 

θνηηεηέο, θαζψο ήηαλ ηφζν ζπγγξαθείο φζν θαη αλαγλψζηεο ησλ δηθψλ ηνπο 

ζθέςεσλ, θαη ε δπλαηφηεηα πνπ είραλ νη θνηηεηέο λα θάλνπλ ππνζέζεηο πάλσ 

ζηηο ζθέςεηο ηνπο θαη έπεηηα λα ςάρλνπλ ηξφπνπο, ψζηε λα ειέγμνπλ ηελ 

εγθπξφηεηα ηνπο. Απηέο νη δηαδηθαζίεο θαίλεηαη πσο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ 

νηθνδφκεζε ηεο αλαζηνραζηηθήο κάζεζεο. 
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Όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ηνπ peer feedback, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο έδεημαλ πσο απηφ δελ επηδξνχζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλαζηνραζκνχ. 

Αληίζεηα, ηα άηνκα πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζε δηαδηθαζίεο ηνπ peer feedback 

επηδείθλπαλ κεγαιχηεξα επίπεδα αλαζηνραζκνχ. Χζηφζν, απηφ ην θαηλφκελν 

κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί γηα δχν ιφγνπο. Αθελφο, ε θαηαγξαθή πξνζσπηθνχ 

εκεξνινγίνπ είλαη έλα πξνζσπηθφ θνκκάηη θαη, επνκέλσο, είλαη ινγηθφ θάπνηα 

άηνκα λα κε ζέινπλ λα εκπιαθνχλ ζε ζέκαηα άιισλ θνηηεηψλ θαη, αθεηέξνπ, 

ε πνηφηεηα ηνπ peer feedback είλαη ακθηζβεηήζηκε, δηφηη άηνκα απηήο ηεο 

ειηθίαο δελ ζεσξνχληαη απνιχησο ηθαλά λα πξνζθέξνπλ κηα πςειήο 

πνηφηεηαο θαη ηεθκεξησκέλε αμηνιφγεζε ζε ζπλνκειίθνπο ηνπο (Xie, et al., 

2008).  

 

3.7 Οη ζπκπεξηθνξέο ηωλ καζεηώλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ blogging 

(blogging behaviors) 

 

Όζνλ αθνξά ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηα blogs, νη 

εθπαηδεπφκελνη θαηά ηελ εκπινθή ηνπο ζε δηαδηθαζίεο blogging παξνπζηάδνπλ 

δηάθνξεο πξαθηηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ πνηθίινπλ ε κία κε ηελ άιιε, θαη 

έηζη, δίλνπλ ζε θάζε ζπκκεηέρνληα ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή πξννπηηθή ησλ 

πξαγκάησλ, ελψ, ηαπηφρξνλα, ηνλίδνπλ ηνλ ηξφπν θαη ην βαζκφ ζπκκεηνρήο 

ζην blog. Οη Kerawalla et al. θαηφπηλ πξνζσπηθήο ηνπο κειέηεο ζε θνηηεηέο 

ηνπ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ζηα πιαίζηα 

καζήκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηνχηαλ ειεθηξνληθά απφ απφζηαζε, φξηζαλ θαη 

πεξηέγξαςαλ πέληε θαηεγνξίεο ζπκπεξηθνξψλ γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ blogging, ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο νηθνδνκήζεθε θαη 

ραξαθηεξίζηεθε γχξσ απφ ηνπο άμνλεο ηνπ θνηλνχ (audience), ηεο θνηλφηεηαο 

(community), ησλ ζρνιίσλ (comments) απφ άιινπο bloggers, θαη ηεο 

παξνπζίαζεο (presentation) ηεο εξγαζίαο ησλ θνηηεηψλ ζηα blogs ζηα 

πιαίζηα ηεο γξακκαηηθήο, ηεο αθαδεκατθήο αθξίβεηαο θ.α. Σα ηειηθά 

απνηειέζκαηα αλαδείθλπαλ ηηο παξαθάησ πέληε ζπκπεξηθνξέο (blogging 

behaviors):    

1. Αποθςγή διαδικαζιών blogging (blogging avoidance). Απηή ε 

θαηεγνξία εθπαηδεπνκέλσλ δελ αζρνιείηαη ηδηαίηεξα κε ην blog, θαζψο δελ 

βξίζθεη θάπνηα ηδηαίηεξε ρξεζηκφηεηα ζε απηφ. Δίλαη επραξηζηεκέλνη κε ηηο 

πξνεγνχκελεο παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο.  

2. Οικοδόμηζη δικηύος για εύπεζη πηγών γνώζεων (resource network 

building). Σα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ζπκπεξηθνξάο 

ζεσξνχλ ην θνηλφ πνπ δηαβάδεη ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο ζην blog πνιχ 

ζεκαληηθφ θαη ην αληηκεησπίδνπλ σο πεγή λέσλ γλψζεσλ θαη επθαηξία 

αληαιιαγήο ηδεψλ θαη απφςεσλ. Μάιηζηα, ηα άηνκα απηά επηζπκνχλ λα 

ςάρλνπλ ζπλερψο λέν θνηλφ θαη λέεο πεγέο γλψζεσλ γηα ην blog ηνπο. 

Δπίζεο, ε θνηλφηεηα είλαη έλαο ζεκαληηθφο άμνλαο θαη ηα άηνκα απηά 

επηζπκνχλ θαη επηδηψθνπλ λα είλαη κέιε κεγάισλ ειεθηξνληθψλ θνηλνηήησλ. 
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Δπηπιένλ, νη bloggers ηέηνηνπ είδνπο είλαη ζεηηθνί απέλαληη ζηηο απαληήζεηο 

θαη ηα ζρφιηα ησλ άιισλ. Μάιηζηα θξνληίδνπλ λα θηηάρλνπλ κε ηέηνην ηξφπν 

ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο, ψζηε λα παξαθηλνχλ ην θνηλφ λα αθήζεη ηα ζρφιηα ηνπ. 

Σέινο, ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ζπκπεξηθνξάο δίλεηαη  κεγάιε έκθαζε ζηε 

γξακκαηηθή θαη ηελ νξζνγξαθία ησλ δεκνζηεχζεσλ, ελψ ην πεξηερφκελν ηνπο 

δελ πεξηέρεη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, θαζψο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηε 

κειέηε θαη ηελ αλεχξεζε γλψζεσλ. 

3. Οικοδόμηζη δικηύος ςποζηήπιξηρ (support network building). Oη 

bloggers απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ηδηαίηεξα θνηλσληθνί θαη αληηκεησπίδνπλ 

ην blogging σο έλαλ ηξφπν γηα λα γλσξίζνπλ λέα άηνκα θαη λα γίλνπλ κέιε 

θνηλνηήησλ. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνχλ ην blog ηφζν γηα αθαδεκατθνχο ζθνπνχο 

φζν θαη γηα ζπλαηζζεκαηηθνχο. Απεπζχλνληαη κε ακεζφηεηα ζην θνηλφ ηνπο κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο εξσηήκαηα, επραξηζηίεο, απνινγίεο, θαηεχζπλζε 

πξνο άιια ρξήζηκα blogs, ραηξεηηζκνχο θ.α. Γεληθφηεξα, αληηκεησπίδνπλ ην 

θνηλφ ηνπο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε φηαλ κηινχλ καδί ηνπ λα ληψζνπλ ηελ 

θάζαξζε απφ ην θαζεκεξηλφ άγρνο θαη ηελ πίεζε. Αθφκε, ε πξνηίκεζε απηψλ 

ησλ αηφκσλ γηα ηηο θνηλφηεηεο αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηθξέο, θιεηζηέο 

θνηλφηεηεο πνπ λα κελ μεπεξλνχλ ηα νθηψ κέιε, ελψ ζηα πιαίζηα απηήο 

κνηξάδνληαη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο σο εθπαηδεπφκελνη αιιά θαη γεληθφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Σα ζρφιηα γηα ηα άηνκα απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο είλαη ζεκαληηθά θαη ζεσξνχληαη σο ζεκαληηθή βνήζεηα γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ δηάθνξσλ λνεκάησλ αιιά θαη γηα ηελ νηθνδφκεζε θαη ηε 

ζπληήξεζε ελφο ελσκέλνπ δηθηχνπ. Γηα απηφλ ην ιφγν, απηνχ ηνπ είδνπο νη 

bloggers δηαβάδνπλ φια ηνπο ηα ζρφιηα θαη απαληάλε ζε απηά. Σέινο, ε 

παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πεξηέρεη ηφζν 

αθαδεκατθά φζν θαη πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά. Γεληθά, δελ δίλεηαη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζε νξζνγξαθηθά ιάζε, σζηφζν δελ είλαη επηζπκεηφ κε θάπνην 

ηξφπν λα πξνζβάιιεηαη ην θνηλφ ηνπ blog. Ο ηξφπνο ζπγγξαθήο είλαη 

απζφξκεηνο, θπζηθφο, αλεπίζεκνο, δεζηφο θαη θηιηθφο. 

4. Αςηόνομο blogging (self-sufficient blogging). Σα blogs ησλ κειψλ απηήο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη θαζαξά πξνζσπηθά θαη απεπζχλνληαη κφλν γηα ηνπο 

θαηφρνπο ηνπο. Απηνχ ηνπ είδνπο νη bloggers δελ δίλνπλ ζεκαζία ζην θνηλφ 

θαη ζηελ θνηλφηεηα. Παξφιν πνπ δηαβάδνπλ ηα blogs άιισλ αηφκσλ δελ 

επηδηψθνπλ ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ. Αληηκεησπίδνπλ ην blogging ζαλ κηα 

δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο εκπεηξίαο θαη εμέιημεο, ζαλ έλα 

είδνο πξνζσπηθνχ εκεξνινγίνπ. Δπίζεο, απηνί νη εθπαηδεπφκελνη δελ 

αλαδεηνχλ ηα ζρφιηα θαη ηηο απαληήζεηο άιισλ κειψλ θαη πνιχ ζπάληα 

δηαβάδνπλ θαη αληαπνθξίλνληαη ζε απηά. Σέινο, νη απηφλνκνη bloggers 

αλεζπρνχλ γηα ηελ εκθάληζε ησλ αλαξηεκέλσλ εξγαζηψλ ηνπο θαη έηζη 

θξνληίδνπλ λα είλαη θαινγξακκέλεο θαη κε κεζηφ πεξηερφκελν. 

5. Αγσώδερ και νηποπαλό blogging, απλά για ηην ολοκλήπωζη ηων 

πποηεινόμενων εκπαιδεςηικών δπαζηηπιοηήηων (anxious, self-conscious 

blogging just to complete the suggested course activities). Σα άηνκα κε απηήλ 
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ηε ζπκπεξηθνξά ζεσξνχλ φηη ζα ηηκσξεζνχλ αλ δε ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ blogging. Γηα απηφλ ην ιφγν, ρξεζηκνπνηνχλ ην blog κφλν γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο, ελψ είλαη πνιχ αγρψδεηο, ληξνπαινί θαη 

αλαζθαιείο. Γελ αλαδεηνχλ θνηλφ γηα ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο θαη νχηε 

ελδηαθέξνληαη λα γίλνπλ κέιε θάπνηαο ειεθηξνληθήο θνηλφηεηαο. Αθφκε, 

ζεσξνχλ ηα ζρφιηα ρξήζηκα γηα ηελ εμέιημή ηνπο, σζηφζν νχηε ιακβάλνπλ 

πνιιά αιιά θαη νχηε ζρνιηάδνπλ νη ίδηνη. Σέινο, γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ 

εξγαζηψλ, ε κεγαιχηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζην πεξηερφκελν θαη φρη ζηελ 

εκθάληζε. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζεσξψ, πσο ζηα πιαίζηα κηαο ηάμεο, ν 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα έξζεη αληηκέησπνο κε πνηθίιεο θαη δηαθνξεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ ηνπ φζνλ αθνξά ηελ ζηάζε ηνπο θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ηζηνινγίσλ. Χζηφζν, δελ 

απνθιείεηαη θαη ην γεγνλφο ν ίδηνο καζεηήο λα εκθαλίζεη δηαθνξεηηθή 

ζπκπεξηθνξά αλάινγα ηελ πεξίζηαζε θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

3.8 Ζ δηαδηθαζία έληαμεο ηωλ blogs ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή 

 

Δίλαη επλφεην, πσο θάζε απφπεηξα ελζσκάησζεο ησλ ηζηνινγίσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δελ είλαη εχθνιε θαη δελ εγγπάηαη πάληα ηα 

αλακελφκελα θαη πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα. Δίλαη ζεκαληηθφ, ν ηξφπνο 

έληαμεο ησλ blogs ζε κηα ζρνιηθή ηάμε λα γίλεη κε ζπλέπεηα θαη λα 

αθνινπζήζεη ηέηνηα πνξεία, ψζηε λα κπνξεί λα αθνινπζεζεί ηφζν απφ ηνπο 

καζεηέο ηεο ηάμεο φζν θαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Έηζη, είλαη θαιφ λα δνζεί 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ηνπ ηζηνινγίνπ, ζηελ επηινγή ηνπ 

ζέκαηνο ή ηνπ καζήκαηνο, ζην νπνίν αμηνπνηείηαη ην ηζηνιφγην, ζην ξφιν ησλ 

καζεηψλ θαη ζηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο ζε απηφ, ζην θνηλφ πνπ απεπζχλεηαη 

θ.α. Γεληθφηεξα, ν εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη κε θξίζε θαη ζχλεζε λα ιάβεη 

ππφςε ηνπ φιεο ηηο απαξαίηεηεο παξακέηξνπο, πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ 

εηζαγσγή ηνπ ηζηνινγίνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Ζ Dawley (2007) πξφηεηλε ηε ζσζηή ζεηξά βεκάησλ κε ηελ νπνία πξέπεη 

λα γίλεη ε εηζαγσγή ησλ blogs απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ψζηε λα πξνθχςνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη λα είλαη 

επηηπρήο. Αξρηθά, πξηλ απφ νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα 

νξίζεη ηνλ ζθνπφ ηνπ blog θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέιεη λα επηηχρεη κε ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπ. Δπίζεο, πξέπεη λα επηζεκάλεη ηα θξηηήξηα πνπ ζα παίμνπλ ην 

βαζηθφ ξφιν ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ψζηε νη καζεηέο απφ πξηλ λα 

γλσξίδνπλ ηη ζθνπνχο θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ θαη ζε ηη αθξηβψο ζα 

αμηνινγεζνχλ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα δνζεί ζηνπο καζεηέο έλα πιάλν κε 

ηηο παξακέηξνπο αμηνιφγεζεο, νη νπνίεο κπνξεί λα αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ, 

ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ, ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο θαη ηνπ 

αλαζηνραζκνχ θ.α. 
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ηε ζπλέρεηα, ν εθπαηδεπηηθφο, πξηλ αξρίζεη ηε δεκηνπξγία ηνπ blog πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ ηάμε ηνπ, πξέπεη πξψηα ν ίδηνο λα νηθεηνπνηεζεί κε 

απηφ ην ειεθηξνληθφ εξγαιείν. πγθεθξηκέλα, είλαη ρξήζηκν λα επηζθεθηεί 

πιεζψξα εθπαηδεπηηθψλ blog, λα ηα παξαηεξήζεη θαη λα ζπκκεηέρεη ζε απηά 

είηε κε ηε δεκηνπξγία ελφο πξνζσπηθνχ εθπαηδεπηηθνχ blog είηε κε ηελ 

εκπινθή ηνπ ζε blogs άιισλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

Έπεηηα, θαη εθφζνλ ν εθπαηδεπηηθφο απνθηήζεη θάπνηνπ είδνπο εκπεηξία 

κε ηε ρξήζε ησλ blogs, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα blog ηεο ηάμεο. ε απηφ 

ζα δεκνζηεχζεη θάπνηεο δηθέο ηνπ αλαξηήζεηο, ελψ φινη νη καζεηέο ζα 

δεκηνπξγήζνπλ ινγαξηαζκνχο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα θάλεη μεθάζαξνπο ηνπο 

θαλφλεο ζπκκεηνρήο ζην blog, ελψ ζα θξνληίζεη λα είλαη εχρξεζην ζηε δνκή 

ηνπ, ψζηε λα κπνξνχλ φινη νη καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ. ε απηήλ ηε θάζε, ν 

εθπαηδεπηηθφο πξνηξέπεη ηνπο καζεηέο λα ζρνιηάδνπλ ηηο δηθέο ηνπ 

αλαξηήζεηο ή κπνξεί λα δεηάεη εξγαζίεο ηηο νπνίεο νη καζεηέο θαινχληαη λα 

δεκνζηεχζνπλ ζην blog. 

Χο ηειηθή θάζε πξνβιέπεηαη απφ ηελ Dawley (2007) ε δεκηνπξγία απφ 

ηελ κεξηά ησλ καζεηψλ ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο blogs, ζηα νπνία νη καζεηέο 

ζα δεκνζηεχνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, ηηο απφςεηο ηνπο θαη ζα αιιειεπηδξνχλ κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο αληαιιάζζνληαο ηδέεο θαη πιηθφ θαη ζρνιηάδνληαο ν 

έλαο ηηο αλαξηήζεηο ηνπ άιινπ. Δπίζεο, είλαη ζθφπηκν, ν εθπαηδεπηηθφο λα 

παξαθηλήζεη ηνπο καζεηέο λα θαιέζνπλ θαη άιια άηνκα θαη λα δεκηνπξγνχλ 

ζπλδέζκνπο κε άιια blogs θαη ρξήζηκεο ηνπνζεζίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Δίλαη 

απαξαίηεην, νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ φηη απηά πνπ δεκνζηεχνπλ είλαη 

νξαηά ζε έλα πνιχ κεγάιν θνηλφ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ απηφ 

κε πνιινχο ηξφπνπο. Αθφκε, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα επηζεκάλεη ζηα 

παηδηά φηη ζπλερψο πξέπεη λα αλαλεψλνπλ ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο ζην blog θαη 

πσο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη άιια κέζα (εηθφλεο, βίληεν, links θ.α.), 

ψζηε απηφ λα είλαη πξαθηηθφ θαη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ. 

Βέβαηα, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζεηξά πνπ πξφηεηλε ε Dawley δελ είλαη 

κνλαδηθή θαη δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο θάηη ην θαζνιηθφ πνπ δελ κπνξεί λα 

κεηαβιεζεί. Απνηειεί έλα πξνηεηλφκελν ζρέδην πνξείαο πνπ πηζαλφλ 

νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έζεζε ν εθπαηδεπηηθφο. Δπίζεο, έλαο 

εθπαηδεπηηθφο, αλάινγα κε ηε θπζηνγλσκία ησλ καζεηψλ ηνπ κπνξεί λα 

δηακνξθψζεη ηε δηθή ηνπ ζεηξά βεκάησλ, ψζηε ηα ηζηνιφγηα λα 

ελζσκαησζνχλ ζηε ζρνιηθή πξαθηηθή θαη λα αμηνπνηεζνχλ κε ην θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν. 

 

3.9 Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαηά ηε δηάξθεηα αμηνπνίεζεο ηωλ 

blogs ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

 

Ζ ελζσκάησζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ηζηνινγίσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε επηηπρία, αλ ν εθπαηδεπηηθφο δελ 

αλαιάβεη θάπνηεο επζχλεο θαη δελ πηνζεηήζεη ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο 
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ζθέςεο θαη ελέξγεηαο. Με ιίγα ιφγηα, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο φηαλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αμηνπνηείηαη θάπνην blog.  

Αξρηθά, ν εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζεη ηέηνην θιίκα κέζα 

ζηελ ηάμε, ψζηε νη καζεηέο λα ληψζνπλ φηη είλαη κέιε κηαο θνηλφηεηαο θαη φηη 

νη απφςεηο ηνπο είλαη ζεκαληηθέο θαη ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε απφ ηνπο 

άιινπο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο ηελ ηαθηηθή 

παξαθνινχζεζε ησλ blogs ησλ καζεηψλ θαη ηελ παξέκβαζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κέζσ ζρνιίσλ, φηαλ είλαη απαξαίηεην, ηε ζπδήηεζε κε ηνπο 

καζεηέο ησλ ζεκάησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη ζρνιηάζηεθαλ ζηα blogs ζηα 

πιαίζηα θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, θαζψο θαη κε ηελ 

πξφζθιεζε ησλ καζεηψλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ θξηηεξίσλ, 

κε βάζε ηα νπνία ζα αμηνινγεζνχλ (Churchill, 2011). 

Δπίζεο, ν εθπαηδεπηηθφο, είλαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγήζεη θάπνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ην blogging θαη ηαπηφρξνλα λα 

εληζρχνπλ ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο. Σέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ 

λα πεξηιακβάλνπλ ηελ πξφζβαζε θαη ηελ αλάγλσζε άιισλ blogs, ηελ 

παξαιαβή ζρνιίσλ απφ άιινπο bloggers θαη ηελ πξνβνιή νινθιεξσκέλσλ 

εξγαζηψλ άιισλ καζεηψλ θαη ζπδήηεζε γχξσ απφ απηέο.  

Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί κε ην έξγν ηνπο ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγνχλ 

θίλεηξα ζηνπο καζεηέο ηνπο, ψζηε λα εληζρχνπλ ηε ζέιεζε ηνπο γηα 

ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ blogging. Απηά ηα θίλεηξα κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ κε ηαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ νη 

καζεηέο θαη λα ηηο παξνπζηάζνπλ ζηα blogs ηνπο, κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

blogging ησλ καζεηψλ σο βαζηθφ ζηνηρείν ζηε δηακφξθσζε ηεο αμηνιφγεζεο 

ηνπο, θαζψο θαη κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηα blogs ησλ 

καζεηψλ (Churchill, 2011). 

Οη Σδηκνγηάλλεο θαη Αγγέιαηλα (2011), θαηφπηλ πξνζσπηθήο έξεπλαο θαη 

κειέηεο ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ (1ν Γπκλάζην Άξγνπο), θαηά ηελ νπνία 

αμηνπνηήζεθε ην ηζηνιφγην ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, επηζήκαλαλ κηα 

ζεηξά απφ ελέξγεηεο πνπ είλαη αλαγθαίν λα θάλεη έλαο εθπαηδεπηηθφο, φηαλ 

επηζπκεί λα αμηνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ πξαθηηθή ηα 

ηζηνιφγηα. πλνπηηθά ν εθπαηδεπηηθφο είλαη απαξαίηεην: 

 Να πξνζθέξεη ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα εμνηθεησζνχλ 

κε ην blogging θαη ηηο αξρέο πνπ ην δηέπνπλ, δείρλνληαο 

παξαδείγκαηα απφ δηάθνξα blogs θαη εμεγψληαο ηνλ ηξφπν 

ζπκκεηνρήο ζε απηά. 

 Να ζρεδηάδεη θαη λα νξγαλψλεη ν ίδηνο ην blog ηφζν απφ ηερληθήο 

φζν θαη απφ παηδαγσγηθήο πιεπξάο. 

 Να παξαθνινπζεί ζπλερψο ηα blogs ησλ καζεηψλ ηνπ, λα δηαβάδεη 

ηηο αλαξηήζεηο ηνπο, λα δεκνζηεχεη ν ίδηνο πιεξνθνξίεο θαη 

ελαιιαθηηθέο απφςεηο, λα ξσηάεη θαη λα μεθηλάεη λέα ζέκαηα, ψζηε 

λα δηεπθνιχλεη ηηο ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ.  
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 Να ελζαξξχλεη φινπο ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο 

θαη λα ππνζηεξίδεη ηερληθά θαη γλσζηηθά φζνπο απφ ηνπο καζεηέο 

επηδεηθλχνπλ ρακειά επίπεδα ζπκκεηνρήο. 

 Να απαηηεί απφ ηελ ηάμε γξαπηέο εξγαζίεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

αλαξηεζνχλ ζηα blogs ησλ καζεηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

εμαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ. 

 Να απνθαζίδεη θαη λα πεξηγξάθεη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ κε βάζε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηα blogs.  

Δπηπιένλ, θαηφπηλ έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Yang (2009) ζε 

θνηηεηέο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε δηδαζθαιία μέλεο γιψζζαο ζε παλεπηζηήκην 

ηεο Σαηβάλ. Κνληνινγίο, ζηα πιαίζηα καζήκαηνο δεκηνπξγήζεθε έλα blog, ζην 

νπνίν νη θνηηεηέο δεκνζίεπαλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην κάζεκα πνπ 

παξαθνινπζνχζαλ γηα δχν εμάκελα. Καηά ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, σο 

δεδνκέλα πξνο αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αλαξηήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζην 

blog, νη δηάινγνη κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ ηεο 

ηάμεο, θαζψο επίζεο θαη ην εξσηεκαηνιφγην πνπ δηαλεκήζεθε ζηνπο θνηηεηέο 

ζην ηέινο ηεο φιεο δηαδηθαζία, νη εξσηήζεηο ηνπ νπνίνπ αθνξνχζαλ ηηο 

εληππψζεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ εκπεηξία ηνπο ζην blogging 

Μεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, απηφ πνπ έληνλα αλαδείρηεθε είλαη  

ν ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο ησλ καζεηψλ αμηνπνηψληαο ηα blogs. πγθεθξηκέλα, κε ηελ 

παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην blog θαη ηελ παξάζεζε ησλ πξνζσπηθψλ 

ηνπ ζθέςεσλ θαη ηεο απηνθξηηηθήο ηνπ, νη καζεηέο θηλεηνπνηνχληαη λα 

αλαπηχμνπλ ην δηθφ ηνπο αλαζηνραζκφ θαη ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε. Με ιίγα 

ιφγηα, ν εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί σο κνληέιν, ην νπνίν κηκνχληαη νη καζεηέο 

θαη νδεγνχληαη ζην βαζχηεξν ηξφπν ζθέςεο. Όηαλ, επνκέλσο, νη καζεηέο 

βιέπνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο, πνπ ηνλ έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο σο θάπνηνλ 

ζεκαληηθφ θαη άθζαξην, λα εθζέηεη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζσ θάπνηνπ ηζηνιφγηνπ, 

λα εθθξάδεη απηά πνπ ζθέθηεηαη, ληψζεη, θνβάηαη, απνιακβάλεη θαη, 

γεληθφηεξα, απηά πνπ ληψζεη, ηφηε θαη νη ίδηνη δε δηζηάδνπλ λα αθνινπζήζνπλ 

ηελ ίδηα ηαθηηθή. Αληίζεηα, κε παξάδεηγκα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο, 

θηλεηνπνηνχληαη, ζπκκεηέρνπλ, αιιειεπηδξνχλ θαη αλαζηνράδνληαη. 

Σέινο, ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα ζπκκεηέρεη θαη ν ίδηνο ζπλαηζζεκαηηθά, 

ψζηε λα θαηαλνήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αηφκσλ πνπ παξαηεξεί. Με άιια 

ιφγηα, ν εθπαηδεπηηθφο είλαη θαιφ λα εθδειψλεη απηά πνπ ληψζεη θαη ζθέθηεηαη 

κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ καζεηψλ ηνπ, νη 

νπνίνη, ζηε ζπλέρεηα, ζα κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ απηά πνπ ληψζνπλ  θαη 

επηζπκνχλ θαη νη ίδηνη. 

 

3.10 Πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο θαηά ηελ αμηνπνίεζε ηωλ 

ηζηνινγίωλ ζηελ εθπαίδεπζε 
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Δίλαη πνιιέο νη θνξέο πνπ ε ελζσκάησζε ησλ blogs ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ε απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζή ηνπο κνηάδεη νπηνπία. Χζηφζν, 

θαλείο δελ ηζρπξίζηεθε πσο ν δξφκνο γηα θάηη ηέηνην είλαη ζηξσκέλνο κε 

ξνδνπέηαια θαη εγγπάηαη πάληα ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Αληίζεηα, 

ρξήζε ησλ blogs ηελ εθπαίδεπζε, ζπρλά, ζπλνδεχεηαη απφ δηάθνξα 

πξνβιήκαηα – δπζθνιίεο. Μεξηθά απφ απηά ηα πξνβιήκαηα αθνξνχλ 

αλνξγάλσηεο παξεκβάζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηα blogs, κηθξή επηθνηλσλία 

κεηαμχ απηψλ, θαζψο θαη δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ 

blogging ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνυπάξρνπζσλ γλψζεσλ αιιά θαη ηελ 

νηθνδφκεζε λέσλ (Kerawalla et al., 2008). 

Δπίζεο, κέρξη ζηηγκήο δελ πξνβιέπεηαη απφ φια ηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ε εηζαγσγή θαη ε ρξήζε ησλ blogs ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε 

απνηέιεζκα θάζε απφπεηξα αμηνπνίεζεο ηνπο λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα, θάηη πνπ πνιιέο θνξέο αλεζπρεί θαη εκπνδίδεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.  

Δπηπιένλ, πηζαλφ πξφβιεκα απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ηα blogs είλαη 

αλνηρηά ζε έλα επξχ θνηλφ. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα, πνιιέο θνξέο λα αζθείηαη 

αξλεηηθή θξηηηθή εηο βάξνο δεκνζηεχζεσλ θάπνησλ καζεηψλ κε απνηέιεζκα 

λα δεκηνπξγνχληαη ζπλαηζζήκαηα ζπζηνιήο, αλαζθάιεηαο θαη ιχπεο θαη λα 

νδεγνχλ απηνχο ηνπο καζεηέο ζε δηαδηθαζίεο απνθπγήο εκπινθήο ζε 

δηαδηθαζίεο blogging.  

Αθφκε, αδπλακία ηνπ blogging είλαη ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο έξρνληαη ζε 

επαθή κε πιεζψξα πιεξνθνξηψλ, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο, φκσο, δελ είλαη 

αθξηβείο θαη ηεθκεξησκέλεο. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα, καζεηέο νη νπνίνη δελ 

έρνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα λα νηθεηνπνηνχληαη θαη 

λα επαλαιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αβάζηκεο (Dawley, 2007). 

ηελ θαηεγνξία ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ blogs γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνζηεζνχλ θαη νη ιφγνη πνπ απνζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα μεθηλήζνπλ ή 

λα ζπλερίζνπλ ην blogging αθφκα θαη φηαλ απηφ αθνξά ηελ άηππε κάζεζε 

(informal learning).  Σέηνηνη ιφγνη κπνξεί λα είλαη ε έιιεηςε ακεζφηεηαο θαη 

επηθνηλσλίαο, θαζψο νη καζεηέο πνιιέο θνξέο ζεσξνχλ πσο νη δηαδηθαζίεο 

ηνπ blogging φρη κφλν δελ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηελ πξνζσπηθή επαθή 

αιιά θαη δελ εμππεξεηνχλ ηελ άκεζε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ. 

Δπίζεο, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ νη καζεηέο δελ ζεσξνχλ ηα blogs σο 

πεγή αμηφπηζησλ αθαδεκατθψλ πιεξνθνξηψλ, ελψ, ηαπηφρξνλα, ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ πιήζνπο θνηλνχ πνπ παξαθνινπζεί ηηο δεκνζηεχζεηο, ληψζνπλ φηη 

ράλνπλ ηελ ηδηνηηθφηεηα ηνπο (Andergassen et al., 2009).  

Δπηπξνζζέησο, ην δήηεκα ηεο αλσλπκίαο κπνξεί λα είλαη θάηη πνπ 

απαζρνιεί ηνπο καζεηέο θαηά ηελ εκπινθή θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε blog 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πιαίζηα κηαο ηάμεο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. 

πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο, παξφιν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ςεπδψλπκα ζην blog, 

θνβνχληαη κήπσο γίλνπλ αλαγλσξίζηκνη είηε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο είηε 
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απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο. Οη θφβνη ηνπο απηνί έγθεηληαη ζε δχν ιφγνπο: ηε 

θηιία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

Αλαιπηηθά, φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο θηιίαο, νη καζεηέο αλεζπρνχλ κήπσο 

ζηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο αιιά θπξίσο ζηα ζρφιηα ηνπο αλαθέξνπλ θάηη πνπ ζα 

ελνριήζεη ή ζα πξνζβάιιεη θάπνηνλ ζπκκαζεηή ηνπο, κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγεζνχλ εληάζεηο θαη άζρεκα ζπλαηζζήκαηα. Γηα απηφλ ην ιφγν, 

πνιιέο θνξέο δελ γξάθνπλ απηά πνπ πξαγκαηηθά ζθέθηνληαη. Απφ ηελ άιιε, 

απηή ε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζην θφβν ηνπο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπο θαη ηνπο βαζκνχο πνπ ζα πάξνπλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

Γειαδή, πνιιέο θνξέο θσιχνληαη λα εθθέξνπλ θάπνηα άπνςε ηνπο, επεηδή 

απηή ίζσο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ άπνςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη, 

επνκέλσο, ληψζνπλ πσο αλ ηελ νκνινγήζνπλ ζα «ηηκσξεζνχλ» κε θαθνχο 

βαζκνχο (Yang, 2009).   

Οη Παιαηγεσξγίνπ, Γξακκαηηθνπνχινπ θαη Νίθα (2012), κεηά απφ έξεπλα 

ζε πξσηνπφξνπο Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο, ζεκείσζαλ θάπνηεο παξακέηξνπο, 

νη νπνίεο παξαθσιχνπλ ηελ έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ, φπσο 

είλαη ηα ηζηνιφγηα, θαη δελ επηηπγράλεηαη ε νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή 

αμηνπνίεζή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα εκπφδηα 

κπνξνχκε λα ηα αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά σο εμήο: 

1. «Κοςληούπα και ζηάζειρ πεπιβάλλονηορ».   

Αξρηθά, ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία δπζθνιηψλ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ε 

ζηάζε ησλ ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθψλ ζε έλα ζρνιείν. Με άιια ιφγηα, έλαο 

εθπαηδεπηηθφο πνπ ζέιεη λα εηζάγεη ειεθηξνληθά εξγαιεία, φπσο ηα blogs, ζην 

κάζεκα ηνπ πνιιέο θνξέο έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηηο επηθπιάμεηο θαη ηελ 

θαρππνςία ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ. Τπάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ κπνξνχλ 

λα θαηαλνήζνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη κε ηηο ζηάζεηο θαη 

ηηο αληηδξάζεηο ηνπο δεκηνπξγνχλ θξαγκνχο ζην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ελαιιαθηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο.  

Δπίζεο, ε ζρνιηθή νξγάλσζε θαη ε γεληθφηεξε θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ απνηξνπή αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ 

γεληθφηεξα θαη ησλ ηζηνινγίσλ εηδηθφηεξα. πγθεθξηκέλα, ζε έλα ζρνιείν ζην 

νπνίν θπξηαξρνχλ νη ηεξαξρηθέο δνκέο εμνπζίαο δελ επλννχληαη νη ειεχζεξεο 

απνθάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αθφκα θαη αλ απηέο γίλνληαη πξνο φθεινο ησλ 

καζεηψλ. Έηζη, πνιιέο θνξέο νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ  φρη κφλν δελ 

απνηεινχλ αξσγνί ζε έλα δηαθνξνπνηεκέλν ηξφπν δηδαθηηθήο πξαθηηθήο 

αιιά, αληίζεηα, ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαζηνιή ηνπ.  

Αθφκε, ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηελ έληαμε ησλ ηζηνινγίσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή θαζεκεξηλφηεηα πνιιέο θνξέο απνηειεί θαη ε ζηάζε ησλ γνλέσλ 

ησλ καζεηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, νη γνλείο δελ είλαη πάληα ελεκεξσκέλνη κε ηνλ 

ζσζηφ ηξφπν γχξσ απφ ηα ζέκαηα αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ειεθηξνληθψλ 

εξγαιείσλ ζε κηα ζρνιηθή ηάμε. Έηζη, δηαηεξνχλ κηα επηθπιαθηηθή, αλ φρη 

απνιχησο αξλεηηθή, ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε ηνπο, θαζψο θνβνχληαη ηελ 

έθζεζε ησλ παηδηψλ ηνπο απφ απηή ηελ ειηθία ζην δηαδίθηπν θαη ηε ζπκκεηνρή 
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ηνπο ζε αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο. Με βάζε απηφ, πνιιέο θνξέο δελ δίλνπλ 

ηελ άδεηα ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηέηνηνπ είδνπο εγρεηξεκάησλ θαη θξάδνπλ ην 

έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Σέινο, ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ησλ πξνβιεκάησλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ηζηνινγίσλ ζηα ζρνιεία, αθφκα θαη αλ νη εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχλ λα ηα 

εληάμνπλ, δελ ζα κπνξνχζε λα ιείπεη ε αζπκβαηφηεηα ηέηνηνπ είδνπο 

ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ην 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα, έηζη φπσο είλαη 

δηακνξθσκέλν, έρεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

πιαίζην θαη δελ αθήλεη ηα πεξηζψξηα θαη ηελ ειεπζεξία γηα πεξεηαίξσ 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο, νη ζηφρνη ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ζηελ απφθηεζε  θαζνξηζκέλσλ αθαηξεηηθψλ 

γλψζεσλ κε βάζε θάπνην θαζνξηζκέλν πεξηερφκελν. Αληίζεηα, νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζε έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ζηνρεχνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα 

ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο θαη ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. Όζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε, ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία 

ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη, νη νπνίνη βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ 

βαζκνιφγεζε ησλ καζεηψλ. Χζηφζν, ζε δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ρξήζε ησλ 

ηζηνινγίσλ ε αμηνιφγεζε δελ κπνξεί λα έρεη αξηζκεηηθά θαη κεηξήζηκα 

απνηειέζκαηα, θαζψο ν καζεηήο δηαθέξεη αλάινγα κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπ 

ηφζν ζην εχξνο ηεο ηάμεο φζν θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ αλέιημε. 

2. «Η ιδιαίηεπη θύζη ηων web 2.0 δπαζηηπιοηήηων». 

Αξρηθά, ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα απνηειεί απηφ 

ηνπ ρξφλνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζε ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα, φπσο απηφ ησλ 

blogs, δελ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ απνθιεηζηηθά γηα ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ πιαίζην, φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο παξαδνζηαθέο αζθήζεηο ησλ σξηαίσλ 

ζρνιηθψλ καζεκάησλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ, νη 

απνξίεο ηνπο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί ηνπο ζπλερίδνληαη θαη ζε ρσξνρξφλν 

εθηφο ηνπ ζρνιείνπ, ζηνλ νπνίν πηζαλφλ λα κελ είλαη πάληα δηαζέζηκνο ν 

εθπαηδεπηηθφο γηα ζπκβνπιέο θαη θαζνδήγεζε. Χζηφζν, απηή ε κάρε κε ην 

ρξφλν ζην κέιινλ ζα επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη 

ηελ θνηλσληθνγλσζηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. 

Βέβαηα, ην πξφβιεκα ηνπ ρξφλνπ δελ απνηειεί «πξνλφκην» κφλν ησλ 

καζεηψλ αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη έλα πξσηνπνξηαθφ 

εγρείξεκα βαζηζκέλν ζε ειεθηξνληθά εξγαιεία. πγθεθξηκέλα, έλαο 

εθπαηδεπηηθφο κε ηέηνηνπ είδνπο βιέςεηο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ζπλερψο ρξφλν 

γηα ζπλερείο ελεκεξψζεηο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη θαη λα παξαθνινπζεί ηε 

δηαξθή αλάπηπμε θαη εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. Δπηπιένλ, είλαη αλαγθαίν γηα 

απηφλ λα δηαζέζεη πνιχ πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ ρξφλν ζε ζρέζε κε ηηο 

παξαδνζηαθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο, ψζηε λα δεκηνπξγήζεη ην θαηάιιειν 

πιηθφ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο κεζφδνπο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλέθεξε έλαο εθπαηδεπηηθφο ζηελ έξεπλα ησλ Παιαηγεσξγίνπ, 

Γξακκαηηθνπνχινπ θαη Νίθα (2012) «Δκέλα κνπ παίξλεη απφ πέληε κέρξη έμη 
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ψξεο ην λα θηηάμσ έλα θχιιν εξγαζίαο ζην ηζηνιφγην κνπ γηα κηα δηδαθηηθή 

ψξα…». Χζηφζν, είλαη επλφεην φηη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζεκεξηλήο 

θαζεκεξηλφηεηαο ε εχξεζε ρξφλνπ είλαη πνιπηέιεηα, ηελ νπνία πνιινί 

εθπαηδεπηηθνί ίζσο λα κε δηαζέηνπλ. 

Έλα άιιν ζέκα πνπ δεκηνπξγεί θακηά θνξά πξφβιεκα ζηελ ελζσκάησζε 

ησλ ηζηνινγίσλ θαη ησλ άιισλ ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θαζεκεξηλφηεηα είλαη νη «απξφβιεπηεο» δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζε κηα ζρνιηθή ηάμε δελ κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη θαη ηελ απνηξνπή ειεθηξνληθψλ παξαζχξσλ απφ ηνλ ππφινηπν 

δηαδηθηπαθφ θφζκν. Έηζη, είλαη δπλαηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ελψ 

ην κάζεκα γίλεηαη ζε θάπνην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ, λα αλνίμεη θαηά ιάζνο 

θάπνηνο ηζηφηνπνο κε πεξίεξγν ή/θαη αθαηάιιειν γηα ηνπο καζεηέο 

πεξηερφκελν, δεκηνπξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζχγρπζε ζηελ ηάμε. 

Δπηπιένλ, αλαζηαιηηθά γηα ηελ αλάιεςε ελαιιαθηηθψλ ειεθηξνληθψλ 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο απφ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

θαη ν θφβνο απηψλ λα κελ εθηεζνχλ κπξνζηά ζηνπο καζεηέο ηνπο. Με άιια 

ιφγηα, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη δπλαηφλ λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε ζπκβάληα πνπ 

ίζσο ηνπο θέξνπλ ζε δχζθνιε ζέζε, ηνπο θάλνπλ λα ληψζνπλ ακήραλα θαη 

ηνπο απνηξέςνπλ απφ ηελ αλάιεςε αληίζηνηρσλ ελεξγεηψλ. Γηα παξάδεηγκα, 

είλαη δπλαηφλ έλαο εθπαηδεπηηθφο λα γλσξίδεη ιηγφηεξα ζηνλ ηερλνινγηθφ 

ηνκέα απφ θάπνηνπο καζεηέο ηνπ θαη λα ληψζεη πσο ράλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ σο 

ν εθπαηδεπηηθφο πνπ κπνξεί λα ιχζεη φια ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο απνξίεο. 

Δπνκέλσο, έλαο εθπαηδεπηηθφο πνπ δελ έρεη έξζεη αληηκέησπνο κε ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπ πηζαλέο αδπλακίεο θαη δελ ηηο έρεη απνδερηεί, ζα είλαη 

δχζθνιν λα εθαξκφζεη ζηελ ηάμε ηνπ πξσηνπνξηαθέο κεζφδνπο δηδαθηηθήο 

πξαθηηθήο. 

Έλα αθφκε εκπφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ ηζηνινγίσλ 

ζε κηα ζρνιηθή ηάμε είλαη θαη ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο δελ είλαη πάληα ηφζν 

έηνηκνη λα ηελ ππνζηεξίμνπλ. Δίλαη θαλεξφ πσο νη ζεκεξηλνί καζεηέο έρνπλ 

πνιχ θαιή θαη ζηελή ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία. Γλσξίδνπλ λα ηελ ρεηξίδνληαη 

θαη κάιηζηα ην θάλνπλ κε ηδηαίηεξε επραξίζηεζε. Χζηφζν, νη δεμηφηεηεο ηνπο 

πεξηνξίδνληαη ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ. Απηφ ζεκαίλεη 

πσο δελ θαηέρνπλ εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ έθθξαζε, ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε κάζεζε κε ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ κέζσλ. Δπίζεο, 

θαίλεηαη πσο δελ έρνπλ ζπλαίζζεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ειινρεχνπλ κε ηε 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ελψ ηαπηφρξνλα, δελ είλαη έηνηκνη ζε θξηηηθφ επίπεδν 

λα ειέγμνπλ ηελ πιεζψξα πιεξνθνξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα δηαδηθηπαθά 

εξγαιεία. 

Έλα επηπξφζζεην θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηελ έληαμε ησλ 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ε απνπζία ππνδνκψλ ζηα 

πεξηζζφηεξα ζρνιεία. Γειαδή, ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία ππάξρεη κφλν έλα 

εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο κε ππνινγηζηέο, ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ γηα ην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ 
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πξνβιέπεηαη απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Απηφ ζεκαίλεη πσο είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα βξεζνχλ εχθαηξεο ψξεο γηα λα αμηνπνηεζεί ην εξγαζηήξην γηα 

άιινπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο κηαο ηάμεο. Δπίζεο, αθφκα θαη αλ ε πξφζβαζε 

ζε απηφ είλαη δπλαηή, νη ππνινγηζηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ κπνξεί λα κελ είλαη 

ηφζν ζχγρξνλνη θαη πνηνηηθά αληίζηνηρνη κε απηνχο πνπ νη καζεηέο έρνπλ ζπίηη 

ηνπο. Απηφ είλαη θάηη πνπ πηζαλφλ δπζαξεζηνχζε ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη δελ 

ζα απνιάκβαλαλ κε ηφζε επραξίζηεζε ηελ φιε δηαδηθαζία. 

Σέινο, ε έιιεηςε επθαηξηψλ θαηάξηηζεο θαη θαζνδήγεζεο γηα ηνπο ίδηνπο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη έλα ζέκα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξαθηηθήο. Με άιια ιφγηα, ην επίζεκν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ παξέρεη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ, θαηάιιειν 

πιηθφ θαη γεληθφηεξα θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε γηα ηέηνηνπ είδνπο 

εγρεηξήκαηα. Δπνκέλσο, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα πεξάζεη κφλνο ηνπ φια ηα 

ζηάδηα, ψζηε λα ληψζεη έηνηκνο ηφζν ςπρνινγηθά φζν θαη πξαθηηθά γηα λα 

εθαξκφζεη ζηελ ηάμε ηνπο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Όκσο, φιε 

απηή ε δηαδηθαζία απαηηεί πνιχ ρξφλν, ζεκαληηθή πξνζπάζεηα θαη θφπσζε, 

κε απνηέιεζκα νη εθπαηδεπηηθνί λα θνπξάδνληαη, λα απνγνεηεχνληαη θαη λα 

ζηακαηνχλ ηηο δξάζεηο ηνπο. 

 

3.11 Παξάκεηξνη θαη πξνηάζεηο γηα ηελ επηηπρή ελζωκάηωζε ηωλ 

ηζηνινγίωλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή 

 

Δίλαη ζαθέο πσο γηα λα απνθεπρζνχλ φια ηα πηζαλά πξνβιήκαηα θαη νη 

δπζθνιίεο θαηά ηελ ελζσκάησζε ησλ ηζηνινγίσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, είλαη αλαγθαίν λα γίλνπλ θάπνηεο αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο. 

Απηέο νη αιιαγέο δελ αθνξνχλ κφλν ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη νιφθιεξν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

Αξρηθά, γηα λα γίλνπλ νη εθπαηδεπφκελνη δεκηνπξγηθνί, απηφλνκνη, 

βνεζεηηθνί θαη ζπλεξγάζηκνη είλαη απαξαίηεην λα ηξνπνπνηεζνχλ ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη λα επηδέρνληαη ηε ρξήζε ησλ blogs ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ ηε 

κάζεζε ηνπο κε δηθφ ηνπο ηξφπν (Williams, 2004). 

χκθσλα κε ηνπο Αγγέιαηλα & Σδηκνγηάλλε (2009), ππάξρνπλ θάπνηεο 

παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα κειεηεζνχλ ηδηαίηεξα, ψζηε λα γίλεη επηηπρήο ε 

έληαμε ησλ ηζηνινγίσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή θαη λα πξνθχςνπλ ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Μεξηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πξέπεη λα 

δηεξεπλεζνχλ είλαη νη εμήο: 

- Με πνην ηξφπν πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη έλα εθπαηδεπηηθφ blog; 

- Πνηεο είλαη νη δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ πνπ ηνπο θαζηζηνχλ ελεξγνχο ζε 

έλα blog; 

- Πνηνη πξέπεη λα είλαη νη ξφινη ησλ καζεηψλ αιιά θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ην blog; 
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- Πνηνη ζεσξνχληαη νη θαιχηεξνη ηξφπνη ελεξγνπνίεζεο ησλ καζεηψλ 

ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ηζηνιφγην κε ζθνπφ ηελ νηθνδφκεζε 

λέσλ γλψζεσλ; 

- Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ; 

ε γεληθέο γξακκέο, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη blogs ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή 

είλαη αλαγθαίν απηά θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζε απηά λα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

επειημία, έηζη ψζηε ν θάζε εθπαηδεπφκελνο λα κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο θαη ηαπηφρξνλα λα είλαη ηθαλφο λα νινθιεξψζεη ηηο 

απαηηνχκελεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Kerawalla et al., 2008).  

Ο Churchill (2011), θαηφπηλ πξνζσπηθήο ηνπ έξεπλαο ζε θνηηεηέο ηνπ 

Υνλγθ Κνλγθ, νη νπνίνη αμηνπνίεζαλ ην ηζηνιφγην ζηα πιαίζηα καζήκαηνο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ, πξφηεηλε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηε βειηίσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

ηζηνινγίσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αξρηθά, ην ζχζηεκα ηνπ blogging ζα 

ήηαλ σθέιηκν λα δηαζέηεη θαιχηεξεο εγθαηαζηάζεηο αλαδήηεζεο, ψζηε λα είλαη 

εχθνιε ε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο. Δπίζεο, ρξήζηκν ζα ήηαλ λα ππάξρνπλ 

ζηα blogs παξάζπξα γηα πξνζσπηθή ζπδήηεζε (chat) κεηαμχ ησλ κειψλ, 

θαζψο επίζεο, θαη έλδεημε γηα ην πνηνη ρξήζηεο είλαη online θαη πνηνη φρη. 

Σέινο, ζα ήηαλ πξαθηηθφ αλ ππήξρε ε δπλαηφηεηα νκαδνπνίεζεο ησλ 

δεκνζηεχζεσλ θαη ε δηαζηαχξσζε ησλ λέσλ αλαξηήζεσλ κε παιαηφηεξεο ηνπ 

ίδηνπ ή άιισλ ρξεζηψλ. 

πλνπηηθά, ηα blogs θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο 

πνπ ζα ήηαλ επνηθνδνκεηηθνί. Ζ Wang Shuyan (2009) έρεη αλαθέξεη 

επηγξακκαηηθά αιιά πεξηεθηηθά ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο. πγθεθξηκέλα: 

Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα blogs γηα λα: 

 Γηαηεξήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πξαθηηθή. 

 Μνηξαζηνχλ πξνζσπηθή γλψζε θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλσληθά 

δίθηπα. 

 Παξέρνπλ ζεκαληηθέο νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο ζε καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο. 

 Γεκνζηεχνπλ αλαθνηλψζεηο, νδεγίεο θαη ζρφιηα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο ηάμεο. 

 Γεκηνπξγήζνπλ έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη καζεηέο 

ζα κπνξνχλ λα βξίζθνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, 

λα ζπδεηνχλ γηα δηάθνξα ζέκαηα θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

πνιιέο πεγέο γλψζεο. 

Απφ ηελ άιιε, νη καζεηέο κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ ηα blogs, ψζηε λα: 

 Γεκνζηεχνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα ζθέθηνληαη πάλσ ζε ζέκαηα 

κάζεζεο. 

 ρνιηάδνπλ, λα ζπδεηνχλ θαη λα πξνβιεκαηίδνληαη πάλσ ζε πιηθά 

δηαθφξσλ πεξηερνκέλσλ. 

 Γεκνζηεχνπλ θαη λα αζθνχλ θξηηηθή ζηηο εξγαζίεο ηνπο. 
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 Οινθιεξψλνπλ νκαδηθέο εξγαζίεο θαη λα εληζρχνπλ ηε ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε. 

 Γεκηνπξγήζνπλ έλα πξνζσπηθφ e-Portfolio θαη λα παξαηεξνχλ ηελ 

εμέιημή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο. 

 Μνηξάδνληαη πεγέο γλψζεο θαη καζεζηαθέο εκπεηξίεο. 

Βέβαηα, είλαη θαηαλνεηφ, πσο ζηε ζεκεξηλή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, γηα 

λα επηθέξνπλ απνηειέζκαηα δξάζεηο πνπ αμηνπνηνχλ ηα ηζηνιφγηα ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη αλαγθαίν νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί λα αιιάμνπλ 

θάπνηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

Αξρηθά, νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα θαιιηεξγήζνπλ ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηελ ηερλνινγία. πγθεθξηκέλα, είλαη απαξαίηεην λα ελεκεξσζνχλ 

γχξσ απφ απηφλ ηνλ ηνκέα, λα ζπκκεηέρνπλ πξνζσπηθά ζε ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο θαη λα απνβάινπλ, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηελ θαρππνςία ηνπο θαη 

ηνπο θφβνπο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε. Μφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα είλαη ζε ζέζε λα ηνικήζνπλ 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο αιιά θαη λα ππνζηεξίμνπλ ή/θαη λα 

βνεζήζνπλ ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ επηζπκνχλ θαη επηρεηξνχλ ηέηνηνπ είδνπο 

ελέξγεηεο. 

Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ νη εθπαηδεπηηθνί λα απνβάινπλ απφ πάλσ ηνπο ην 

ξφιν ηεο απζεληίαο θαη ηνπ παληνγλψζηε αλζξψπνπ. Γελ είλαη σθέιηκν λα 

ληψζνπλ αλαζθάιεηα φηαλ θαηαιαβαίλνπλ πσο νη καζεηέο ηνπο κπνξεί λα 

γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξα απφ απηνχο. Αληίζεηα, ρξεηάδεηαη λα έξζνπλ 

αληηκέησπνη κε ηνπο θφβνπο ηνπο, λα ηνπο απνδερηνχλ θαη θπζηθά λα 

αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπο πξνο φθεινο νιφθιεξεο ηεο 

ηάμεο αιιά θαη ησλ ίδησλ. 

Σέινο, νη δηδαθηηθνί ζηφρνη πνπ ζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ελδείθλπηαη λα 

είλαη μεθάζαξνη θαη λα αθνξνχλ ηεο ηάμε ζην ζχλνιν ηεο. Με άιια ιφγηα, νη 

δηδαθηηθνί ζηφρνη ζα πξέπεη λα είλαη ρξήζηκνη γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη λα 

εμππεξεηνχληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξν ζην ειεθηξνληθφ 

πεξηβάιινλ πνπ εξγάδνληαη (Παιαηγεσξγίνπ, Γξακκαηηθνπνχινπ & Νίθα, 

2012). 

πκπεξαζκαηηθά, φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ blogs γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θάπνηεο 

έξεπλεο (πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο) απφ ηηο νπνίεο λα αλαδεηθλχνληαη ζεκαληηθά 

ζέκαηα πνπ ζα ζπλέβαιαλ ζηελ επνηθνδνκεηηθή ρξήζε ησλ ηζηνινγίσλ. 

Σέηνηνπ είδνπο ζέκαηα, γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζαλ λα αθνξνχλ ηνλ 

ηξφπν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζα ελζσκαηψζνπλ ηα blogs ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ, ηνλ ηξφπν πνπ ηα blogs ζα βειηηψζνπλ ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ 

θαη ζα θηλεηνπνηήζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε, θαζψο επίζεο, θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

ηα blogs αζθνχλ επίδξαζε ζηηο νκάδεο καζεηψλ δηαθνξεηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο είλαη ε ειηθία, ην θχιν, ε εζληθφηεηα θ.α. (Wang, 

2009). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

Ζ αμηνπνίεζε ηωλ ηζηνινγίωλ πξνο όθεινο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

Σα ηζηνιφγηα είλαη έλα ειεθηξνληθφ εξγαιείν πνπ δελ κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί κφλν πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ. Αληηζέησο, ε αμηνπνίεζή ηνπ 

απφ εθπαηδεπηηθνχο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά γηα ηνπο ίδηνπο ηφζν σο 

πξνζσπηθφηεηεο φζν θαη σο επαγγεικαηίεο. 

Δίλαη γεγνλφο, πσο νη ηερλνινγίεο Web 2.0 έθεξαλ ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο 

γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ηνλ αλαζηνραζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

άιιαμαλ ηνπο θαζηεξσκέλνπο ηξφπνπο πνπ βαζίδνληαη ζηε γξαθή 

εκεξνινγίνπ θαη ην ζρνιηαζκφ ζε ραξηί (Hramiak et al., 2009). Με άιια ιφγηα, 

ε ηερλνινγία δηεπθφιπλε ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο παξέρεη λέεο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο, θαηά ηηο 

νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αθνκνηψζνπλ λέεο ηδέεο θαη πξαθηηθέο 

(Ferriter, 2009). 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ blogs ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ιεηηνπξγεί 

βνεζεηηθά θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. πγθεθξηκέλα, ηα blogs, πνπ είλαη 

πνιχ απιά θαη εχθνια ζηε ρξήζε, παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα κνηξάδνληαη κε ηνπο καζεηέο πιηθφ θαη πιεξνθνξίεο, λα 

ηνπο αλαζέηνπλ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ εξγαζίεο, λα παξαθνινπζνχλ ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηνπο, λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο αιιά θαη 

ηνπο γνλείο θαη λα αξρεηνζεηνχλ ηηο εξγαζίεο ηεο ηάμεο (Churchill, 2011). 

Δπίζεο, ηα blogs παξέρνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηελ επθαηξία λα αμηνινγνχλ 

ηνπο καζεηέο ηνπο θαη λα παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημή ηνπο (Dawley, 2007).  

 

4.1 Ζ ρξήζε ηωλ ηζηνινγίωλ γηα ηελ εθπαίδεπζε δαζθάιωλ 

 

Πξφζθαηα ηα ηζηνιφγηα αλαδεηθλχνληαη σθέιηκα θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, σο εξγαιεία γηα ζπλεξγαζία, αλαζηνραζκφ θαη πινχζηα πεγή 

γλψζεσλ (Dippold, 2009). ε απηφ ην πιαίζην, ηα blogs κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα blogs , ηα θαζηζηνχλ 

έλα εχρξεζην εξγαιείν κε πνιιαπιέο επηδξάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε 

δαζθάισλ. 

Αξρηθά, είλαη έλα εξγαιείν εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ, παξέρεηαη δσξεάλ θαη 

δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο ηερληθέο δεμηφηεηεο γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπ. Δπίζεο, 

απνηειεί κηα εχθνιε κέζνδνο γηα ηνπο θαζεγεηέο ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

δαζθάισλ, ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο αζθνχκελνπο, λα 

παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημή ηνπο θαη, φπνηε είλαη απαξαίηεην, λα 

παξεκβαίλνπλ. 

Αθφκε, ηα blogs ζπλεηζθέξνπλ θαη ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ δαζθάισλ. Έηζη απνθεχγεηαη ε απνκφλσζε, ελψ 
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ηαπηφρξνλα δίλεηαη ε επθαηξία ζπλεξγαζίαο, αληαιιαγήο ηδεψλ θαη 

αιιεινυπνζηήξημεο. Απηή ε θαηάζηαζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη βνεζεηηθά θαη 

ελζαξξπληηθά θαηά ηελ άζθεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  

Δπηπιένλ, ε ελαζρφιεζε ησλ αζθνχκελσλ δαζθάισλ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή θαη γηα ηελ εμνηθείσζε ηνπο κε ηελ ηερλνινγία θαη ηα λέα 

ειεθηξνληθά εξγαιεία. Απηφ ζα έρεη σο ζπλέπεηα λα ληψζνπλ άλεηα κε ηε 

ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαη λα είλαη έηνηκνη λα ηα 

ελζσκαηψζνπλ αξγφηεξα ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο δηαδηθαζία. Οη καζεηέο πνπ 

ζα θιεζνχλ λα δηδάμνπλ είλαη απφιπηα εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία θαη ε 

αμηνπνίεζε ηεο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ζα ιεηηνπξγήζεη πξνο φθεινο 

ησλ καζεηψλ, θαζψο ζα εξγάδνληαη ζε έλα νηθείν θαη ελδηαθέξνλ γηα απηνχο 

πεξηβάιινλ (Hramiak et al., 2009). 

Οη Hremiak et al. (2009) πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα ζε αζθνχκελνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.  πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ άζθεζε ηνπο έθηηαμαλ αηνκηθά blogs, 

ζηα νπνία κπνξνχζαλ λα αλαξηνχλ ηηο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο ηνπο, ηηο 

εληππψζεηο απφ ηελ άζθεζε ηνπο θαη λα αιιειεπηδξνχλ ηφζν κεηαμχ ηνπο 

φζν θαη κε ηνλ θαζεγεηή πνπ ηνπο επέβιεπε. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

έδεημαλ πσο ε αμηνπνίεζε ησλ ηζηνινγίσλ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπφκελσλ δαζθάισλ θαη βειηίσζε ηνλ 

αλαζηνραζκφ ηνπο. Σαπηφρξνλα, ηνπο βνήζεζε ηα αλαγλσξίζνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ ηερλνινγία. 

πλεπψο, γίλεηαη αληηιεπηφ, πσο νη θνηηεηέο εθπαηδεπηηθνί έρνπλ λα 

απνθνκίζνπλ πνιιά απφ ηελ ελαζρφιεζε ηνπο θαηά ηηο ζπνπδέο ηνπο κε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ blogging. Ζ εθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε απνηειεί ζεκαληηθφ πξνζάιακν, ψζηε νη 

επεξρφκελνη εθπαηδεπηηθνί λα εθαξκφζνπλ ζηηο δηθέο ηνπο κειινληηθέο ηάμεηο 

πξσηνπνξηαθέο ηδέεο θαη δηαθνξνπνηεκέλν απφ ην παξαδνζηαθφ πιηθφ, 

εληάζζνληαο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηνπο ηα ηζηνιφγηα. 

 

4.2 Ζ επίδξαζε ηωλ ηζηνινγίωλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηωλ 

εθπαηδεπηηθώλ – Ζιεθηξνληθέο Κνηλόηεηεο Πξαθηηθήο 

 

Δίλαη επηζηεκνληθά απνδεθηφ πσο ηα ηζηνιφγηα πέξα απφ ηελ σθέιηκε 

επίδξαζε πνπ αζθνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηνπο καζεηέο θαη ηε 

ζρέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο ηνπ, ε ρξήζε ησλ blogs 

πξνβιέπεηαη θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή  αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Αγγέιαηλα & Σδηκνγηάλλεο, 2010) κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ Κνηλνηήησλ 

Πξαθηηθήο (online Communities of Practice) (Byington, 2011).  

Οη Κνηλφηεηεο Πξαθηηθήο είλαη κηα νκάδα απφ άηνκα πνπ έρνπλ κηα θνηλή 

πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, θνηλνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο θαη θνηλή πξαθηηθή γηα 

ηελ επίηεπμή ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη Κνηλφηεηεο Πξαθηηθήο απνηεινχληαη απφ 

ηξία ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο: ηνλ ηνκέα 

ελδηαθέξνληνο (domain), ηελ θνηλφηεηα (community) θαη ηελ πξαθηηθή 
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(practice). Ο ηνκέαο θέξλεη ηελ νκάδα ζε επαθή, ε θνηλφηεηα ηελ θξαηάεη 

ελσκέλε θαη ε πξαθηηθή ηελ νδεγεί ζηε δξάζε. Παξάδεηγκα κηαο Κνηλφηεηαο 

Πξαθηηθήο κπνξεί λα αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε θνηλφ πεδίν 

ελδηαθέξνληνο ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηνπο δξάζεο. 

Οη Κνηλφηεηεο Πξαθηηθήο βαζίδνληαη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηεο. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο θάλεη λα ληψζνπλ ρξήζηκνη, 

λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο αξκνληθά θαη λα αληαιιάζζνπλ ηδέεο θαη 

πξνηάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ ηνπο ζηφρνπ (Byington, 2011). Με άιια 

ιφγηα, ε ρξήζε ησλ blogs απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπκβάιιεη θαη ζηελ 

αιιαγή ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Σν blogging πξνζθέξεη ηελ 

επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αιιάμνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ζπδεηήζεσλ 

ηνπο θαη λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία λα ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηε βειηίσζε ηεο, ιεηηνπξγψληαο φινη καδί ζαλ θνηλφηεηα 

(Ferriter, 2009). 

Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πεηπρεκέλε ιεηηνπξγία ησλ 

Κνηλνηήησλ Πξαθηηθήο, παξέρνληαο εξγαιεία πνπ εθνδηάδνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο - κέιε ηεο θνηλφηεηαο κε δπλαηφηεηεο πνπ δελ ηηο έρνπλ ζηηο 

πξνζσπηθέο ζπλαληήζεηο ηνπο. Όηαλ νη Κνηλφηεηεο Πξαθηηθήο ρξεζηκνπνηνχλ 

εξγαιεία ηεο ηερλνινγίαο, φπσο είλαη ηα blogs, κεηαηξέπνληαη ζε ειεθηξνληθέο 

Κνηλφηεηεο Πξαθηηθήο (online Communities of Practice). 

Ζ ρξήζε ησλ blogs ζηηο ειεθηξνληθέο Κνηλφηεηεο Πξαθηηθήο ζπλεηζθέξνπλ 

κε πνιιαπινχο ηξφπνπο. Σα blogs δηεπθνιχλνπλ πνιιέο δηαδηθαζίεο 

ζπδήηεζεο θαη δελ έρνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ νη πξνζσπηθέο 

ζπλαληήζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. Με ηα blogs δελ ππάξρνπλ 

ρξνληθνί θαη ηνπηθνί πεξηνξηζκνί, θαζψο ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο κπνξνχλ 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή επηζπκνχλ, αλεμάξηεηα ηνλ ηφπν πνπ βξίζθνληαη, λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε δξάζε θαη ηηο ελέξγεηεο 

ηεο θνηλφηεηαο.  

Δπίζεο, ηα blogs είλαη εχθνια ζηε ρξήζε ηνπο θαη δσξεάλ. Γελ 

ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο γηα ζπκκεηνρή ζε απηά. Αθφκε, παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο θαη άιισλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαη εξγαιείσλ, φπσο 

ζπλδέζεηο κε άιινπο δηαδηθηπαθνχο ηζηφηνπνπο, εηθφλεο, βίληεν, κεραλέο 

αλαδήηεζεο θ.α. 

Δπηπιένλ, κέζσ ησλ blogs, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο θνηλφηεηαο κπνξνχλ λα 

αληαιιάμνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, ηηο ηδέεο ηνπο, λα ζρνιηάζνπλ ν έλαο ηνλ 

άιινλ, λα παξνπζηάζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη γεληθφηεξα λα αιιειεπηδξνχλ 

ζπλέρεηα κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Απηή ε ζπλερήο αιιειεπίδξαζε νδεγεί ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηελ πξνζσπηθή ηνπο επαγγεικαηηθή βειηίσζε, ζηελ 

παξαγσγή λέσλ γλψζεσλ, ζηελ αλάιπζε πνιιαπιψλ πεξηερνκέλσλ θαη ζηελ 

θξηηηθή αληηκεηψπηζε απηψλ (Byington, 2011). 

Αθφκε, νη ειεθηξνληθέο Κνηλφηεηεο πξαθηηθήο, αμηνπνηψληαο ηηο 

πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο ησλ ηζηνινγίσλ, ζπκβάιινπλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 
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αλαζηνραζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Έλαο επαγγεικαηίαο εθπαηδεπηηθφο 

πξέπεη λα ζθέθηεηαη κε θξηηηθφ ηξφπν πάλσ ζηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

αθνινπζεί. Ο αλαζηνραζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο νδεγεί λα ζθέθηνληαη 

ηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο, ψζηε λα 

δηακνξθψλνπλ αλάινγα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο ηνπο. Δπίζεο, ν αλαζηνραζκφο απφ ηελ κεξηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κπνξεί λα αθνξά, πέξα απφ ηελ εμέηαζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο, κε 

ζθνπφ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα, θαη ηα 

κειινληηθά ζρέδηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. Με 

ιίγα ιφγηα, ε αλάπηπμε ηνπ αλαζηνραζκνχ πεξηιακβάλεη ηελ θξηηηθή ζθέςε 

θαη ηελ απηναμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπο νδεγεί ζηε βαζχηεξε 

θαηαλφεζε ηφζν ηνπ εαπηνχ ηνπο φζν θαη ησλ καζεηψλ πνπ θαινχληαη λα 

εθπαηδεχζνπλ (Yang, 2009). 

εκαληηθφ, αθφκε, είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ ηα δηθά 

ηνπο πξνζσπηθά blogs θαη κέζσ απηψλ λα ιέλε ηηο απφςεηο ηνπο πάλσ ζηα 

ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν απνθηνχλ ηε δηθή ηνπο θσλή 

ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο (Ferriter, 2009). Όπσο δήισζε ν Ferriter Bill 

(2009), εθπαηδεπηηθφο πνπ ρξεζηκνπνηεί ελεξγά ηα blogs, «ην blogging έθαλε 

δπλαηφ γηα φινπο καο λα δεκνζηεχνπκε ηηο απφςεηο καο θαη λα πςψλνπκε ηε 

δηθή καο θσλή, ψζηε λα βειηηψζνπκε ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή κέζα ζε κηα 

ηάμε».  

Σέινο, ηα blogs ζπκβάιινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη κε άιιν ηξφπν, πέξα απφ ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο αληαιιαγέο 

απφςεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. πγθεθξηκέλα, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ησλ blogs κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ Κνηλνηήησλ 

Πξαθηηθήο, ηφηε είλαη θαη πεξηζζφηεξν έηνηκνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 

ηερλνινγία, θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα ηζηνιφγηα, ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή κέζα ζηελ ηάμε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα εηζάγνπλ ηα 

blogs ζην κάζεκα ηνπο θαη ζα πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο ηελ επθαηξία 

λα επσθειεζνχλ απφ ηηο πνιιαπιέο σθέιεηεο ηνπ blogging (Byington, 2011). 

Με ζπλνπηηθφ ηξφπν, ν Yang (2009) αλαγλσξίδεη ηελ επίδξαζε πνπ 

αζθνχλ νη Κνηλφηεηεο Πξαθηηθήο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα είλαη ηθαλνί 

λα: α) εμεηάδνπλ θαη λα πξνζπαζνχλ λα ιχλνπλ φζα πξνβιήκαηα ζπλαληνχλ 

ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιία ηνπο, β) θαηαλννχλ ηηο αμίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο θαη λα γ) επηρεηξνχλ κε ππεπζπλφηεηα λα εμειηρζνχλ 

επαγγεικαηηθά κέζσ ηεο ζπλερνχο ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλφηεηα. 

Χζηφζν, ν Byington (2011) θαηέγξαςε ζπλνπηηθά θαη ηα πηζαλά 

κεηνλεθηήκαηα ησλ blogs φζνλ αθνξά ηηο Κνηλφηεηεο Γηεξεχλεζεο. Αξρηθά, ηα 

blogs απαηηνχλ πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία θαη ε έιιεηςε απηήο πεξηνξίδεη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλφηεηα. Δπίζεο, είλαη 

πηζαλφ θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί λα κελ έρνπλ αθφκα θαη ηηο ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο 

πάλσ ζηελ ηερλνινγία, θάηη πνπ εκπνδίδεη ηελ ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ηζηνινγίσλ. Αθφκα, ζηα blogs ππάξρνπλ πάξα πνιιέο δεκνζηεχζεηο θαη 
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θαηαρσξήζεηο ρσξίο φιεο λα είλαη ρξήζηκεο, θάηη πνπ απαηηεί απφ ηα κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο λα παξαθνινπζνχλ ζπλερψο ηηο δηάθνξεο ζπδεηήζεηο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα. Σέινο, έλα blog, γηα λα είλαη ιεηηνπξγηθφ θαη ρξήζηκν πξέπεη 

λα αλαλεψλεηαη ζπλερψο. Γηα απηφλ ην ιφγν ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ζα πξέπεη 

λα ζπκκεηέρνπλ ζπλερψο ζε ζπδεηήζεηο θαη λα κελ μερλάλε λα ζπκβάιινπλ 

κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηε δηακφξθσζε θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ blog ηεο 

Κνηλφηεηαο Πξαθηηθήο. 

Βέβαηα, γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά κηα ειεθηξνληθή Κνηλφηεηα Πξαθηηθήο 

θαη λα είλαη πεηπρεκέλε, απαηηείηαη κεγάιε θαη ζπλερήο πξνζπάζεηα. 

Τπάξρνπλ ηέζζεξα ζηνηρεία πνπ αλ εμαζθαιηζηνχλ, ηφηε εμαζθαιίδεηαη θαη ε 

επηηπρία ηεο θνηλφηεηαο. Σν πξψην ζηνηρείν είλαη ε χπαξμε κηαο εγεηηθήο 

νκάδαο κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. Ο θχξηνο ξφινο απηήο ηεο νκάδαο είλαη λα 

θξαηάεη ηελ θνηλφηεηα ζπγθεληξσκέλε ζηνλ ζηφρν ηεο, λα ελζαξξχλεη ηηο 

ζρέζεηο θαη ηελ νκαιή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ, λα εμαζθαιίδεη ηελ 

αλαλέσζε ησλ πιηθψλ ηνπ blog θαη, γεληθφηεξα, λα πξνσζεί ηελ εμέιημε ηεο 

θνηλφηεηαο θαη ηνπ έξγνπ απηήο. Σν δεχηεξν ζηνηρείν είλαη ηα επίπεδα 

ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ζην blog. Όζν πην πνιχ ζπκκεηέρνπλ θαη εκπιέθνληαη 

ηα κέιε ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ blogging ηφζν πεξηζζφηεξεο είλαη θαη νη 

πηζαλφηεηεο λα πεηχρεη ε θνηλφηεηα ηνπο ζθνπνχο ηεο. Σν ηξίην βαζηθφ 

ζπζηαηηθφ κηαο πεηπρεκέλεο θνηλφηεηαο είλαη ην ζέκα θαη νη ζθνπνί πνπ 

εθπξνζσπεί. Οη ζηφρνη ηεο θνηλφηεηαο πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη λα 

αθνξνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλφ, ην 

νπνίν ζηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ πξέπεη λα δίλεη ζρεηηθνχο θαη μεθάζαξνπο 

ηίηινπο. Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ππνζηεξηθηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζηα πιαίζηα ηεο θνηλφηεηαο. Με άιια ιφγηα, είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα αλαπηπρζνχλ κεηαμχ ησλ κειψλ ζρέζεηο θηιίαο, εκπηζηνζχλεο 

θαη ππνζηήξημεο, έηζη ψζηε ηα κέιε λα εθθξάδνληαη ειεχζεξα, ρσξίο ζπζηνιή 

θαη αλαζθάιεηα (Byington, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
58 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

 

Παξαδείγκαηα θαη ζρνιηαζκόο ειιεληθώλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνινγίωλ 

 

ε απηφ ην θεθαιαίν πξαγκαηνπνηείηαη κηα παξνπζίαζε ειιεληθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηζηνινγίσλ. πγθεθξηκέλα, επηιέρζεθαλ πξνο πεξηγξαθή θαη 

παξνπζίαζε νθηψ εθπαηδεπηηθά ηζηνιφγηα. Σα ηέζζεξα ηζηνιφγηα πξνέξρνληαη 

απφ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ ηα άιια ηέζζεξα είλαη ηζηνιφγηα 

ειιεληθψλ Γπκλαζίσλ. Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθαλ ηα ζπγθεθξηκέλα ηζηνιφγηα 

είλαη φηη επηζπκνχζα λα αλαδείμσ ραξαθηεξηζηηθά ησλ blogs ηφζν απφ 

ζρνιεία πνπ θνηηνχλ κηθξά παηδηά δεκνηηθνχ αιιά θαη παηδηά ιίγν 

κεγαιχηεξα, δειαδή γπκλαζίνπ (κέρξη 15 εηψλ πεξίπνπ).  

Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη ηα ηζηνιφγηα ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κε 

αιθαβεηηθή ζεηξά θαη έπεηηα ησλ γπκλαζίσλ. Μεηά ηελ πεξηγξαθή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ blogs, πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνπζίαζε ηνπ πιαηζίνπ 

αλάιπζεο ησλ ηζηνινγίσλ, ελψ έπεηαη κηα ζχγθξηζε φισλ κεηαμχ ηνπο, κε 

βάζε ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην αλάιπζήο ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα 

αλαδεηρηνχλ θάπνηα θξηηήξηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία έλα ηζηνιφγην κπνξεί λα 

είλαη ιεηηνπξγηθφ θαη πεηπρεκέλν θαη, απφ ηελ άιιε, έλα ηζηνιφγην πνπ κπνξεί 

λα είλαη ειιηπέο θαη λα ρξήδεη παξεκβάζεσλ. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ 

παξνπζηάδνληαη νη πξνζσπηθέο πνπ πξνηάζεηο γηα εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

ηζηνινγίνπ. 

 

5.1 Πεξηγξαθή θαη ζρνιηαζκόο ηζηνινγίωλ Γεκνηηθώλ ρνιείωλ 

 

1ν 12/Θ Γεκνηηθό ρνιείν Νέαο Μαγλεζίαο 

(http://dsnmag.blogspot.gr/) 

 

Σν ηζηνιφγην ηνπ 1νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Νέαο Μαγλεζίαο 

θαηαζθεπάζηεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 θαη ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί  θαλνληθά 

κέρξη ζήκεξα. Ο ζθνπφο ιεηηνπξγίαο ηνπ δελ αλαθέξεηαη θάπνπ εληφο ηνπ 

ηζηνινγίνπ. Χζηφζν, αλ θξίλνπκε απφ ην πεξηερφκελφ ηνπ ζα ιέγακε πσο 

ζηνρεχεη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ηνπ (γνλείο, καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί θ.α.) 

γηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά θαη φρη κφλν ζέκαηα. Σαπηφρξνλα, κέζσ ηνπ 

ηζηνινγίνπ επηζπκείηαη κάιινλ θαη ε ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ηηο 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο θαη κε ην Γηαδίθηπν, θαζψο 

παξέρεηαη πιεζψξα ινγηζκηθψλ, εθαξκνγψλ θαη δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ. 

Όζνλ αθνξά ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ζπληάθηεο ηνπ ηζηνινγίνπ, νχηε απηνί 

θαίλνληαη θάπνπ, θαζψο ζε θακία δεκνζίεπζε δελ ππάξρεη ην φλνκα ηνπ 

ζπγγξαθέα ηεο. Πηζαλνινγνχκε πσο ν δηαρεηξηζηήο ή νη δηαρεηξηζηέο 

πξνέξρνληαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο ν ηξφπνο 

http://dsnmag.blogspot.gr/
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πνπ είλαη δνκεκέλεο νη δεκνζηεχζεηο αιιά θαη ην πεξηερφκελν απηψλ δελ 

θαίλεηαη λα έρεη δεκηνπξγεζεί απφ καζεηέο απηήο ηεο ειηθίαο.  

Απηφ πνπ μερσξίδεη ζην ζπγθεθξηκέλν ηζηνιφγην θαη θαηεπζείαλ 

πξνζειθχεη ηνλ αλαγλψζηε κε ηελ είζνδν ζε απηφ, είλαη ε εκθάληζε ηνπ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ ραξνχκελε θαη μερσξηζηή εκθάληζε, κε πνιιά 

ρξψκαηα θαη ζρέδηα, πνπ δεκηνπξγνχλ κηα επράξηζηε αίζζεζε ηφζν ζε 

ελήιηθεο φζν θαη ζε παηδία. Αλαιπηηθά, ην θφλην ηνπ ηζηνινγίνπ πεξηέρεη 

εηθφλεο θαη ζρέδηα πνπ παξαπέκπνπλ ζηα Υξηζηνχγελλα, κηαο θαη πιεζηάδνπλ 

νη γηνξηέο. ε απηφ ην ζεκείν, θαληάδνκαη, πσο ην θφλην ζην ηζηνιφγην 

αιιάδεη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν θφλην 

ηαηξηάδεη ιφγσ ηεο δεδνκέλεο ρξνληθήο ζηηγκήο. Όπνηε, κφιηο παξέιζνπλ νη 

γηνξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ζα αιιάμνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαθφζκεζε ηνπ 

θφληνπ. Απηή ε ελαιιαγή ηνπ θφληνπ αλά ρξνληθέο πεξηφδνπο είλαη έλα ζεηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ, θαζψο ην θνηλφ ηνπ ηζηνινγίνπ δελ έξρεηαη ζε επαθή 

ζπλερψο κε ηηο ίδηεο εηθφλεο θαη ρξψκαηα. Αληίζεηα, ιακβάλεη ρψξα ε 

αλαλέσζε θαη αλαδηακφξθσζε ηνπ blog, θάηη πνπ δεκηνπξγεί επράξηζηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε. 

Δπίζεο, εθηφο ηνπ θφληνπ, ζηελ ελδηαθέξνπζα θαη ραξνχκελε εκθάληζε 

ηνπ ηζηνινγίνπ ζπκβάιιεη ε θεληξηθή εηθφλα ηνπ.  

Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχρξσκε εηθφλα κε δηάθνξα ζρέδηα, φπσο 

ζθαληδφρνηξν, νπξάλην ηφμν, βηβιία, θαηαγάιαλνο νπξαλφο θ.α. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε εηθφλα δεκηνπξγεί ζηνλ αλαγλψζηε κηα αίζζεζε ραξάο θαη 

αηζηνδνμίαο, θαζψο απηά πνπ απεηθνλίδνληαη είλαη πνιχ απιά θαη ηαπηφρξνλα 

Δηθόλα 5.1: Ζ αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηνινγίνπ ηνπ 1
νπ

 Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Νέαο Μαγλεζίαο 
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πνιχ φκνξθα. ε γεληθφηεξν πιαίζην, επνκέλσο, ε εκθάληζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ blog θεξδίδεη ακέζσο ηηο εληππψζεηο ηνπ αλαγλψζηε θαη ηνπ 

δεκηνπξγεί ηελ πεξηέξγεηα λα πεξηεγεζεί ζην ηζηνιφγην θαη λα ην εμεξεπλήζεη. 

ηελ εηθφλα 5.1 παξνπζηάδεηαη ε αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηνινγίνπ, ζηελ νπνία 

θαίλνληαη θαζαξά φια ηα φκνξθα θαη μερσξηζηά ζηνηρεία ηεο εκθάληζεο ηνπ 

blog. 

Ζ δνκή ηνπ ηζηνινγίνπ θαη ν ηξφπνο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο νη 

δεκνζηεχζεηο θαη νη δηάθνξεο εθαξκνγέο είλαη απιφο θαη ιεηηνπξγηθφο. Αξρηθά, 

ζηελ αξρηθή ζειίδα, παξνπζηάδνληαη νη ηίηινη απφ ηηο δεκνζηεχζεηο κε 

αληίζηξνθε ρξνλνινγηθή ζεηξά, έηζη ψζηε ε πην πξφζθαηε λα είλαη πξψηε. 

Αθφκε, ζην πάλσ ηκήκα ηνπ ηζηνινγίνπ , εληφο ηεο θεληξηθήο εηθφλαο ππάξρεη 

ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη έλα βηβιίν κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε 

ζχλδεζε κε ηα δηαζέζηκα RSS feeds.  Σέινο, θάησ απφ ηελ εηθφλα είλαη 

δηαζέζηκε κηα κεραλή αλαδήηεζεο, ψζηε λα είλαη εχθνιε ε πεξηήγεζε ζε 

δεκνζηεχζεηο ρξεζηκνπνηψληαο κηα ιέμε-θιεηδί.  Ζ εηθφλα 5.2 παξνπζηάδεη ην 

πάλσ ηκήκα ηνπ blog κε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαη εθαξκνγέο. 

Αθφκε, ην ηζηνιφγην δηαζέηεη κηα πιεπξηθή κπάξα πνπ βξίζθεηαη ζηε δεμηά 

πιεπξά ηνπ. ηελ πιεπξηθή κπάξα ζπλαληνχκε πιεζψξα απφ εθαξκνγέο 

(θαηξφο, ξαδηφθσλν θ.α.), ινγηζκηθά θαη παηρλίδηα (δσγξαθηθή, quiz θ.α.). 

Αθφκε, ππάξρνπλ δηάθνξα links ζε εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο (ειιεληθή πχιε 

παηδείαο, αιθαβήηα θ.α.) αιιά θαη ζε ηζηνζειίδεο γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο 

Δηθόλα 5.2: Πξνβνιή ηνπ πάλω ηκήκαηνο ηνπ blog 
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(Αξθηνχξνο, Πνδειάηεο Θεζζαινλίθεο θ.α.). Σέινο, ζηελ πιεπξηθή κπάξα 

ππάξρνπλ θαη νη ηαμηλνκήζεηο ησλ δεκνζηεχζεσλ, ζχκθσλα κε ην ζέκα ηνπο 

αιιά θαη κε ην κήλα αλάξηεζήο ηνπο. Γεληθά, ε πιεπξηθή κπάξα είλαη πάξα 

πνιχ πινχζηα θαη νη εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ (5.3 – 5.18) παξνπζηάδνπλ 

αλαιπηηθά φια ηα ζηνηρεία πνπ ηελ απαξηίδνπλ.  

 

Δηθόλα 5.3: Παξνπζίαζε πιεπξηθήο κπάξαο ηζηνινγίνπ (1) 

Δηθόλα 5.4: Παξνπζίαζε πιεπξηθήο κπάξαο ηζηνινγίνπ (2) 
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Δηθόλα 5.5: Παξνπζίαζε πιεπξηθήο κπάξαο ηζηνινγίνπ (3) 

 

Δηθόλα 5.6: Παξνπζίαζε πιεπξηθήο κπάξαο ηζηνινγίνπ (4) 
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Δηθόλα 5.7: Παξνπζίαζε πιεπξηθήο κπάξαο ηζηνινγίνπ (5) 

 

Δηθόλα 5.8: Παξνπζίαζε πιεπξηθήο κπάξαο ηζηνινγίνπ (6) 
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Δηθόλα 5.9: Παξνπζίαζε πιεπξηθήο κπάξαο ηζηνινγίνπ (7) 

Δηθόλα 5.10: Παξνπζίαζε πιεπξηθήο κπάξαο ηζηνινγίνπ (8) 
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Δηθόλα 5.11: Παξνπζίαζε πιεπξηθήο κπάξαο ηζηνινγίνπ (9) 

Δηθόλα 5.12: Παξνπζίαζε πιεπξηθήο κπάξαο ηζηνινγίνπ (10) 
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Δηθόλα 5.13: Παξνπζίαζε πιεπξηθήο κπάξαο ηζηνινγίνπ (11) 

 

Δηθόλα 5.14: Παξνπζίαζε πιεπξηθήο κπάξαο ηζηνινγίνπ (12) 
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Δηθόλα 5.15: Παξνπζίαζε πιεπξηθήο κπάξαο ηζηνινγίνπ (13) 

 

Δηθόλα 5.16: Παξνπζίαζε πιεπξηθήο κπάξαο ηζηνινγίνπ (14) 
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Όπσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, ε πιεπξηθή κπάξα πεξηέρεη πάξα πνιιά   

Δηθόλα 5.17: Παξνπζίαζε πιεπξηθήο κπάξαο ηζηνινγίνπ (15) 

 

Δηθόλα 5.18: Παξνπζίαζε πιεπξηθήο κπάξαο ηζηνινγίνπ (16) 
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Αλαιπηηθφηεξα, είλαη δηαζέζηκεο πάξα πνιιέο εθαξκνγέο, παηρλίδηα, 

ινγηζκηθά, δηαζπλδέζεηο θαη αξρεηνζεηήζεηο, ελψ φια απηά θηλνχληαη ζε έλαλ 

απιφ ηξφπν παξνπζίαζεο, ψζηε λα κελ κπεξδεχεηαη ν αλαγλψζηεο θαη λα 

βξίζθεη εχθνια απηφ πνπ αλαδεηάεη. Αθφκε, κε απηήλ ηελ πιεζψξα 

εθαξκνγψλ θαη παηρληδηψλ θαίλεηαη ε πξνζπάζεηα ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ 

ηζηνινγίνπ λα πξνζειθχζεη θνηλφ θαη εηδηθά παηδηά, θαζψο ζρεδφλ φιεο νη 

εθαξκνγέο έρνπλ παηδηθφ ραξαθηήξα θαη αληίζηνηρε ζεκαηνινγία. Με άιια 

ιφγηα, ην ηζηνιφγην απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ θαη φρη κφλν 

θαη πξνζπαζεί λα δηαζέηεη ζηνηρεία πνπ ζα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη 

ηαπηφρξνλα ζα ηνπο ςπραγσγήζεη (ξαδηφθσλν, παηρλίδηα θ.α) θαη ζα ηνπο 

εθπαηδεχζεη (εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, links ζε εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο θ.α.).  

Δπηπιένλ, θάηη πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ θαη αθνξά ηε δνκή ηνπ 

ηζηνινγίνπ είλαη θάπνηεο ζπληνκεχζεηο πνπ βξίζθνληαη «θαξθηηζσκέλεο» 

πεξηκεηξηθά ηνπ θφληνπ ηνπ ηζηνινγίνπ. πγθεθξηκέλα, ζπλαληάκε ηξεηο 

ηέηνηεο ζπληνκεχζεηο απφ ηηο νπνίεο ε κία αθνξά ηα κέιε πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλα ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ε δεχηεξε ζρεηίδεηαη κε κηα 

κεραλή αλαδήηεζεο θαη ε ηξίηε κε κηα εθαξκνγή γηα άκεζε ειεθηξνληθή 

ζπδήηεζε (chat). ηελ εηθφλα 5.19 παξνπζηάδνληαη νη ηξεηο ζπληνκεχζεηο, 

θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ηεο κηαο απφ απηέο.  

 

Οη δεκνζηεχζεηο πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζην ηζηνιφγην ηνπ 1νπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ Νέαο Μαγλεζίαο είλαη πάξα πνιιέο θαη αλαλεψλνληαη ζπλερψο. 

Δηθόλα 5.19: Οη ζπληνκεύζεηο πνπ βξίζθνληαη πεξηκεηξηθά ηνπ ηζηνινγίνπ 
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πγθεθξηκέλα, ζρεδφλ ζε θαζεκεξηλή βάζε πξαγκαηνπνηνχληαη λέεο 

αλαξηήζεηο, ελψ, ηαπηφρξνλα, ππάξρνπλ θαη εκέξεο πνπ έρνπλ αλαξηεζεί 

πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηλνχξγηα δεκνζίεπζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην θνηλφ 

ηνπ ηζηνινγίνπ έξρεηαη ζπλερψο ζε επαθή κε λέα ζέκαηα θαη έηζη δηαηεξείηαη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ, ψζηε λα επηζθέπηεηαη ην ηζηνιφγην. Ο αξηζκφο ησλ 

δεκνζηεχζεσλ είλαη πξαγκαηηθά πνιχ κεγάινο θαη απηφ κπνξεί λα γίλεη 

εχθνια αληηιεπηφ κε ηελ εηθφλα 5.20, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε ηαμηλφκεζε 

ησλ δεκνζηεχζεσλ κε βάζε ην κήλα αλάξηεζήο ηνπο. ηελ ίδηα ηαμηλφκεζε, 

δίπια απφ θάζε κήλα, θαη θαη’ επέθηαζε δίπια ζε θάζε έηνο, ππάξρεη θαη ν 

αληίζηνηρνο αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί. 

Αθφκε, ε ζεκαηνινγία ησλ δεκνζηεχζεσλ είλαη πάξα πνιχ κεγάιε. Με 

άιια ιφγηα, ζην ηζηνιφγην δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ κφλν 

ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν αιιά θαη νχηε απνθιεηζηηθά εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. 

Αληίζεηα, νη δεκνζηεχζνπλ παξνπζηάδνπλ κεγάιε πνηθηιία ζην πεξηερφκελν 

ηνπο θαη ζρεηίδνληαη κε πνιιά πεδία. Έηζη, ζπλαληνχκε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν (εθδειψζεηο, εξγαζίεο καζεηψλ, εθδξνκέο, 

αλαθνηλψζεηο θ.α.), ζέκαηα πνπ αθνξνχλ γεληθφηεξα ηελ εθπαίδεπζε (γηα 

παξάδεηγκα, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά) αιιά θαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

δηάθνξνπο άιινπο ηνκείο, φπσο θνηλσληθά ζέκαηα (Παγθφζκηα Ζκέξα 

Αλαπεξίαο θ.α.), πνιηηηζκηθά ζέκαηα, φπσο αλαθνηλψζεηο γηα δηάθνξεο 

ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ή ζπλαπιίεο, ηζηνξηθά ζέκαηα (πιεξνθνξίεο γηα 28ε 

Δηθόλα 5.20: Πξνβνιή αξηζκνύ δεκνζηεύζεωλ κέρξη ζήκεξα (3/12/2012) 
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Οθησβξίνπ ή γηα ην Πνιπηερλείν θ.α.), ζέκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

ςπραγσγία ησλ παηδηψλ, φπσο παξνπζηάζεηο παξακπζηψλ, βίληεν απφ 

θηλνχκελα ζρέδηα, δηαγσληζκνί θαη παηρλίδηα, αιιά θαη ζέκαηα επηζηεκνληθνχ 

πεξηερνκέλνπ, φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε πγεία θαη ν αλζξψπηλνο 

νξγαληζκφο. Κνληνινγίο, δειαδή ,ην ηζηνιφγην, φρη κφλν δελ είλαη 

κνλφπιεπξν, αιιά, αληίζεηα, έρεη ηεξάζηηα πνηθηιία σο πξνο ηε ζεκαηνινγία 

πνπ παξνπζηάδεη θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν αλνίγεη ηνλ νξίδνληα ζηνπο 

αλαγλψζηεο ηνπ, ψζηε λα έξζνπλ ζε επαθή κε πεξηερφκελα δηάθνξσλ 

ελδηαθεξφλησλ.  

Δπίζεο, νη δεκνζηεχζεηο εκθαλίδνπλ πνηθηινκνξθία θαη σο πξνο ηνλ 

ηξφπν πνπ παξνπζηάδεηαη ην πεξηερφκελφ ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη 

αλαξηήζεηο, φζνλ αθνξά ηε κνξθή ηνπο, δελ απνηεινχληαη κφλν απφ θείκελν 

αιιά ππάξρνπλ θαη εηθφλεο, θσηνγξαθίεο, βίληεν, θαζψο επίζεο θαη 

παξνπζηάζεηο κε δηάθνξα πξνγξάκκαηα. Όια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

εκθαλίδνληαη είηε κεκνλσκέλα είηε ζε ζπλδπαζκφ. Χζηφζν, είλαη ειάρηζηεο νη 

δεκνζηεχζεηο πνπ απνηεινχληαη κφλν απφ θείκελν. ε πεξηπηψζεηο πνπ 

εκθαλίδεηαη θάπνηα κνξθή παξνπζίαζεο κφλε ηεο, απηή αθνξά είηε 

θσηνγξαθίεο είηε θάπνηα κνξθή βίληεν θαη πξνγξάκκαηνο παξνπζίαζεο. 

Απηφ πηζαλφλ ζπκβαίλεη, γηαηί γηα ηνλ αλαγλψζηε είλαη πην επράξηζην θαη 

μεθνχξαζην λα παξαθνινπζήζεη έλα βίληεν, γηα παξάδεηγκα, απφ ην λα 

δηαβάζεη έλα κεγάιν θείκελν κε πιεξνθνξίεο. Γηα απηφλ ην ιφγν, θαη ζρεδφλ 

φια ηα θείκελα ζπλνδεχνληαη απφ θάπνηα εηθφλα ή βίληεν. ηηο εηθφλεο 5.21, 

5.22, 5.23 θαη 5.24 παξνπζηάδνληαη ηα πεξηερφκελα απφ ηπραίεο 

δεκνζηεχζεηο, ζηηο νπνίεο θαίλνληαη νη δηάθνξεο κνξθέο απεηθφληζήο ηνπο. 

 

Δηθόλα 5.21: Πξνβνιή κνξθώλ παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηωλ δεκνζηεύζεωλ (1) 



 
72 

 

 

Δηθόλα 5.22: Πξνβνιή κνξθώλ παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηωλ δεκνζηεύζεωλ (2) 

 

Δηθόλα 5.23: Πξνβνιή κνξθώλ παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηωλ δεκνζηεύζεωλ (3) 
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Χζηφζν, ζε έλα blog, εθηφο απφ ηηο δεκνζηεχζεηο, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε 

αιιειεπίδξαζε πνπ ιακβάλεη ρψξα κέζσ ησλ ζρνιίσλ ζηηο δηάθνξεο 

αλαξηήζεηο.  

Δηθόλα 5.24: Πξνβνιή κνξθώλ παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηωλ δεκνζηεύζεωλ (4) 

 

Δηθόλα 5.25: Δλδεηθηηθή παξνπζίαζε έλδεημεο «0 ζρόιηα» 
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ην ζπγθεθξηκέλν ηζηνιφγην, φκσο, φπσο δειψλεη θαη ε εηθφλα 5.25, δε 

ζπλαληνχκε πνπζελά ζηνηρεία πνπ λα δειψλνπλ ηελ χπαξμε αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμχ ησλ αλαγλσζηψλ. Με άιια ιφγηα, ζε θακία δεκνζίεπζε δελ ππάξρεη 

νχηε έλα ζρφιην. ε θακία δεκνζίεπζε θάπνηνο καζεηήο θαη γεληθφηεξα 

θάπνηνο αλαγλψζηεο δελ έρεη παξαζέζεη ηελ άπνςε ηνπ. ε φιεο ηηο 

αλαξηήζεηο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 5.25, ππάξρεη ε έλδεημε «0 

ρφιηα». 

πλνπηηθά, ην ηζηνιφγην ηνπ 1νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Νέαο Μαγλεζίαο, κε 

φια ηνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα δηράζεη θάπνηνλ αλαγλψζηε κε ηνλ 

ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί γηα ην αλ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ ή αλ ρξεηάδνληαη 

παξαπάλσ ζηνηρεία γηα ηελ πεηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ. Απφ ηε κία, ην 

ζπγθεθξηκέλν ηζηνιφγην θεξδίδεη ακέζσο ην θνηλφ ηνπ κε ηελ φκνξθε θαη 

ραξνχκελε εκθάληζή ηνπ, κε ηελ πιεζψξα εθαξκνγψλ ηνπ γηα ηελ ςπραγσγία 

θαη δηαζθέδαζε ηνπ θνηλνχ, θαζψο επίζεο θαη κε ηελ ηεξάζηηα πνηθηιία ζηε 

ζεκαηνινγία πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη νη δεκνζηεχζεηο ηνπ. Όια απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά δηαηεξνχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ αλαγλσζηψλ ηνπ ηζηνινγίνπ θαη 

ηνπ πξνθαινχλ ηελ πεξηέξγεηα γηα ηελ πεξηήγεζε ζε απηφ. 

Απφ ηελ άιιε, φκσο, ππάξρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηζηνινγίνπ 

πνπ ρξήδνπλ επέθηαζεο ή δηφξζσζεο, ψζηε λα ζεσξείηαη απνιχησο 

πεηπρεκέλν. Αξρηθά, ζηηο δεκνζηεχζεηο ζα έπξεπε λα εκθαλίδνληαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ ζπληάθηε, ψζηε νη αλαγλψζηεο λα γλσξίδνπλ απφ πνηνλ αθξηβψο 

έρνπλ αλαξηεζεί ηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη. Δπίζεο, ζηηο 

δεκνζηεχζεηο δελ ππάξρνπλ θαζφινπ ζρφιηα. Απηφ ζεκαίλεη, πσο γηα θάπνην 

ιφγν δε δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε ζηνπο αλαγλψζηεο λα ζρνιηάζνπλ απηφ πνπ 

δηαβάδνπλ θαη λα αληαιιάμνπλ ηηο απφςεηο ηνπο κε άιια κέιε ηνπ blog. Σέινο, 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη αξλεηηθά θνξηηζκέλν ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο 

θαίλνληαη ακέηνρνη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηζηνινγίνπ. Με άιια ιφγηα, νη 

καζεηέο, παξφιν πνπ ηα ζέκαηα ηνπ ηζηνινγίνπ θαη νη δηαζέζηκεο εθαξκνγέο 

απεπζχλνληαη ζηα ελδηαθέξνληα ηνπο, δε ζπκκεηέρνπλ νχηε ζηε ζπγγξαθή 

ησλ δεκνζηεχζεσλ αιιά θαη νχηε ζην ζρνιηαζκφ απηψλ, κε απνηέιεζκα λα 

είλαη «αφξαηνη» ζην ηζηνιφγην ηνπ ζρνιείνπ ηνπο.  

Δπνκέλσο, ην ηζηνιφγην ηνπ 1νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Νέαο Μαγλεζίαο 

δηαζέηεη έλα πνιχ ζεηηθφ ππφβαζξν θαη πνιχ ηζρπξά ζεκέιηα, ψζηε λα 

εμειηρζεί ζε έλα πνιχ θαιφ blog. Χζηφζν, κε θάπνηνλ ηξφπν, νη δηαρεηξηζηέο 

ηνπ ζα πξέπεη λα παξαθηλήζνπλ ην θνηλφ θαη εηδηθά ηνπο καζεηέο, ψζηε λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ηνπ θαη λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο 

κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο ηα ζρφιηα θαη νη ζπδεηήζεηο. 

 

12Ο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΕΧΓΡΑΦΟΤ 

(http://12zografou.wordpress.com) 

 

Σν ηζηνιφγην ηνπ 12νπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Εσγξάθνπ δεκηνπξγήζεθε ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2010 θαη ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα. Ο ζθνπφο ηνπ 
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ζπγθεθξηκέλνπ ηζηνινγίνπ, ζχκθσλα κε ην εηζαγσγηθφ κήλπκα ζηελ αξρηθή 

ζειίδα ηνπ ηζηνινγίνπ, είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ θαη 

γνλέσλ, ε νπνία ζα είλαη εθηθηή θαη ζε πιαίζηα εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ. 

Δπίζεο, ζηελ αλάξηεζε ησλ δηάθνξσλ δεκνζηεχζεσλ ηνπ ηζηνινγίνπ 

ζπκβάιινπλ δηάθνξνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ, ελψ δελ ππάξρνπλ 

δεκνζηεχζεηο πνπ λα έρνπλ αλαξηεζεί απφ καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ηε ζρνιηθή 

ρξνληά πνπ δηαλχνπκε. Αληίζεηα, ηελ πεξπζηλή ζρνιηθή ρξνληά ππήξραλ 

δεκνζηεχζεηο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί απφ καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ. 

Όζνλ αθνξά ηελ εκθάληζε ηνπ blog ηνπ 12νπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, απηή 

είλαη πνιχ ραξνχκελε θαη δεκηνπξγεί επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα. πγθεθξηκέλα, 

ην θφλην ηνπ ηζηνινγίνπ απνηειείηαη απφ κηα εηθφλα, ζηελ νπνία ππάξρνπλ 

θηγνχξεο απφ παηδάθηα φινπ ηνπ θφζκνπ. Αθφκε, ζηελ θεληξηθή ζειίδα, 

πξνβάιιεηαη κηα εηθφλα κε ηελ πδξφγεην ζθαίξα θαη γχξσ απφ απηήλ λα 

ρνξεχνπλ παηδηά πνπ θξαηηνχληαη ρέξη-ρέξη θαη ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ 

δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Με ιίγα ιφγηα, θαηαιαβαίλνπκε, πσο ηφζν ην 

θφλην φζν θαη ε αξρηθή εηθφλα ηνπ ηζηνινγίνπ ζέινπλ λα πεξάζνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν κήλπκα, γηα ηελ ηζφηεηα φισλ ησλ παηδηψλ θαη ηελ απνδνρή ηεο 

ζπγθεθξηκέλν κήλπκα, γηα ηελ ηζφηεηα φισλ ησλ παηδηψλ θαη ηελ απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο.  

ηελ εηθφλα 5.26, πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ε αξρηθή ζειίδα ηνπ 

ηζηνινγίνπ, ζηελ νπνία θαίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξναλαθέξζεθαλ.  

 

Δηθόλα 5.26: Αξρηθή ζειίδα ηζηνινγίνπ 12
νπ

 Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Εωγξάθνπ 
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Αθφκε, θάηη πνπ μερσξίδεη ζην ζπγθεθξηκέλν ηζηνιφγην θαη αθνξά ηελ 

αξρηθή ηνπ ζειίδα, είλαη ην γεγνλφο φηη ζε απηήλ δελ παξνπζηάδνληαη νη 

δεκνζηεχζεηο κε αληίζηξνθε ρξνληθή ζεηξά, φπσο ζπκβαίλεη ζηα πεξηζζφηεξα 

ηζηνιφγηα. Ζ αξρηθή ζειίδα απηνχ ηνπ blog πεξηέρεη έλα ραηξεηηζηήξην κήλπκα 

πξνο ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ ηζηνινγίνπ, θαζψο επίζεο θαη ηνπο θαλφλεο 

ζπκκεηνρήο ζην ηζηνιφγην. Γηα λα εκθαληζηνχλ νη δεκνζηεχζεηο κε αληίζηξνθε 

ρξνληθή ζεηξά ρξεηάδεηαη νη αλαγλψζηεο λα επηιέμνπλ ηελ εηθφλα κε ηελ 

πδξφγεην ζθαίξα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, πξαγκαηνπνηείηαη ε ζχλδεζε απφ ηελ 

αξρηθή ζειίδα ζηε ζειίδα κε ηηο αλαξηήζεηο. ηελ εηθφλα 5.27 παξνπζηάδνληαη 

κεξηθέο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηνπ ηζηνινγίνπ, ελψ ζηελ 5.28 

απεηθνλίδεηαη ε ζειίδα κε ηνπο ηίηινπο ησλ δεκνζηεχζεσλ, ε νπνία 

εκθαλίδεηαη κεηά ηελ επηινγή ηεο εηθφλαο ηεο αξρηθήο ζειίδαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 5.27: Πξνϋπνζέζεηο ρξήζεο ηνπ ηζηνινγίνπ (Αξρηθή ζειίδα) 
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Ζ δνκή ηνπ ηζηνινγίνπ είλαη απιή θαη θαηαλνεηή, θαζψο ρσξίδεηαη ζην 

πάλσ κέξνο ηνπ ηζηνινγίνπ θαη ζε δχν πιεπξηθέο κπάξεο (αξηζηεξφ θαη δεμί 

ηκήκα ηνπ blog), ζηα νπνία ππάξρνπλ δηάθνξεο ηαμηλνκήζεηο θαη εθαξκνγέο 

γηα ηελ εχθνιε πινήγεζε θαη ηε δηαζθέδαζε ησλ αλαγλσζηψλ.  

Ξεθηλψληαο απφ ην πάλσ ηκήκα ηνπ ηζηνινγίνπ ππάξρνπλ νη γεληθέο 

θαηεγνξίεο (ράξηεο ηνπ ηζηνινγίνπ) κε πιεξνθνξίεο γηα ηα βαζηθά ζέκαηα 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ, φπσο ε αξρηθή ζειίδα, ε θεληξηθή κε ηηο δεκνζηεχζεηο, 

πιεξνθνξίεο γηα ην ζρνιείν πνπ δεκηνχξγεζε ην ηζηνιφγην,  ην ππνζηεξηθηηθφ 

πιηθφ πνπ είλαη δηαζέζηκν, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην ζχιινγν γνλέσλ θαη 

θεδεκφλσλ. Δπίζεο, ζε θάζε θαηεγνξία ππάξρνπλ θαη επηκέξνπο ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηήλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ ζειίδα κε ηίηιν 

«ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ» (εηθφλα 5.29) ζπλαληάκε επηκέξνπο δηαζέζηκεο 

ζειίδεο πνπ αθνξνχλ ην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ πνπ είλαη δηαζέζηκν γηα θάζε 

κάζεκα. Έηζη, κε ηελ επηινγή θάζε καζήκαηνο, πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε 

αληίζηνηρε ζχλδεζε γηα πξφζβαζε ζην πεξηερφκελφ ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 5.28: ειίδα κε ηηο δεκνζηεύζεηο ζε αληίζηξνθε ρξνληθή ζεηξά 
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Δπίζεο, νη πιεπξηθέο κπάξεο ηνπ ηζηνινγίνπ είλαη πνιχ πινχζηεο σο πξνο 

ην πιηθφ πνπ είλαη δηαζέζηκν. Αλαιπηηθά, ζηε αξηζηεξή πιεπξηθή κπάξα 

ζπλαληνχκε ηα εμήο: θσηνγξαθία ηνπ ζρνιείνπ, αλαθνηλψζεηο ηνπ ζρνιείνπ, 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ζρνιείνπ, θφξκα εγγξαθήο ζην ηζηνιφγην, δηάθνξεο 

εθαξκνγέο θαη παηρληδάθηα, ην ράξηε ηνπ ηζηνινγίνπ, ηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο 

ησλ δεκνζηεχζεσλ, δηαζέζηκν πιηθφ γηα download, θάπνηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ηελ επηζθεςηκφηεηα ηνπ ηζηνινγίνπ, ηηο κεηαπιεξνθνξίεο ηνπ 

blog, θαζψο επίζεο θαη κία εθαξκνγή κε ηνλ θαηξφ. 

Απφ ηελ άιιε, ζην δεμί ηκήκα ηνπ ηζηνινγίνπ ππάξρνπλ : θφξκα 

αλαδήηεζεο δεκνζίεπζεο, αξρεηνζέηεζε ησλ δεκνζηεχζεσλ κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο (κήλα αλάξηεζεο, ζέκα, ηάμε), ζπλδέζεηο κε ηζηνιφγηα άιισλ ηάμεσλ 

θαη άιισλ ζρνιείσλ, πξνβνιή ησλ πην δεκνθηιψλ δεκνζηεχζεσλ, δηαζέζηκν 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη links κε άιιεο ειεθηξνληθέο ηνπνζεζίεο πνπ πεξηέρνπλ 

ινγηζκηθά ή άιια ελδηαθέξνληαη ζέκαηα, θπξίσο εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα. 

ηηο εηθφλεο 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34 θαη 5.35 παξνπζηάδνληαη θαη νη 

δχν πιεπξηθέο κπάξεο ηνπ ηζηνινγίνπ κε ην πιηθφ θαη ηηο εθαξκνγέο πνπ 

δηαζέηνπλ. Δπίζεο, απφ ηηο εηθφλεο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε δεμηά πιεπξηθή 

κπάξα πεξηέρεη ιίγα παξαπάλσ ζηνηρεία απφ ηελ αξηζηεξή.  

 

 

 

 

 

Δηθόλα 5.29: Πεξηερόκελν ζειίδαο κε ηίηιν «ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ» 
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Δηθόλα 5.30: Πξνβνιή πιεπξηθώλ κπαξώλ ηνπ ηζηνινγίνπ (1) 

Δηθόλα 5.31: Πξνβνιή πιεπξηθώλ κπαξώλ ηνπ ηζηνινγίνπ (2) 
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Δηθόλα 5.32: Πξνβνιή πιεπξηθώλ κπαξώλ ηνπ ηζηνινγίνπ (3) 

 

Δηθόλα 5.33: Πξνβνιή πιεπξηθώλ κπαξώλ ηνπ ηζηνινγίνπ (4) 
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Δηθόλα 5.34: Πξνβνιή πιεπξηθώλ κπαξώλ ηνπ ηζηνινγίνπ (5) 

 

Δηθόλα 5.35: Πξνβνιή ζπλέρεηαο δεμηάο πιεπξηθήο κπάξαο ηνπ ηζηνινγίνπ 
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Όπσο, έγηλε απφ ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο θαη ηηο εηθφλεο αληηιεπηφ, ην 

ηζηνιφγην είλαη πνιχ πινχζην σο πξνο ην πιηθφ πνπ δηαζέηεη θαη πξνηείλεη, 

ελψ, ηαπηφρξνλα, ζπλδπάδεη ηελ ελεκέξσζε κε ηε δηαζθέδαζε ηνπ θνηλνχ. 

Χζηφζν, παξφιν πνπ ππάξρνπλ πνιιά ζηνηρεία πξνο αλάγλσζε θαη 

επεμεξγαζία, ε δνκή ηνπ blog είλαη ηέηνηα πνπ ην θαζηζηνχλ εχρξεζην θαη 

ιεηηνπξγηθφ.  

Δπίζεο πινχζηα είλαη θαη ε ζεκαηνινγία ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ έρνπλ 

αλαξηεζεί ζην ηζηνιφγην ηνπ 12νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Εσγξάθνπ. Με άιια 

ιφγηα, νη δεκνζηεχζεηο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε ζπγθεθξηκέλα ζρνιηθά 

ζέκαηα. Έηζη, ζπλαληνχκε δεκνζηεχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα ηνπ 

ζρνιείνπ (αλαθνηλψζεηο, εθδειψζεηο, εθδξνκέο θ.α.), κε πιηθφ θαη εξγαζίεο 

παηδηψλ απφ δηάθνξα καζήκαηα, κε πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα εμσζρνιηθνχ 

ρψξνπ (αλαθνίλσζε θάπνηαο εθδήισζεο ηεο πεξηνρήο ή θάπνηαο 

επηκφξθσζεο θ.α.), θαζψο επίζεο θαη άξζξα γηα πνηθίια ζέκαηα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηζηνξηθά γεγνλφηα, ην πεξηβάιινλ, νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο 

θαη Δπηθνηλσλίαο θαη ε θηιαλαγλσζία. 

Αθφκα, νη δεκνζηεχζεηο αλαλεψλνληαη ζπλερψο. πγθεθξηκέλα, 

παξαηεξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη θαηλνχξγηα αλάξηεζε ζρεδφλ θάζε κέξα, 

ελψ ππάξρνπλ θαη κέξεο πνπ έρνπλ αλαξηεζεί παξαπάλσ απφ κία 

δεκνζίεπζε. Έηζη, ππάξρεη πιεζψξα δεκνζηεχζεσλ, ε νπνία αλαλεψλεηαη 

δηαξθψο θαη εμαζθαιίδεη ηε ζπλερή ελεκέξσζε ησλ αλαγλσζηψλ κε 

θαηλνχξγηα θαη πνηθίια ζέκαηα.  

Δπηπιένλ, πνηθηιία παξαηεξείηαη θαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ δηάθνξσλ δεκνζηεχζεσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ζηηο 

δεκνζηεχζεηο ζπλαληνχκε θείκελα, εηθφλεο/θσηνγξαθίεο, βίληεν, 

παξνπζηάζεηο Prezi, links ζε άιιεο ηζηνζειίδεο. Χζηφζν, απηφ δε ζεκαίλεη φηη 

φιεο νη δεκνζηεχζεηο δηαζέηνπλ θαη ελζσκαηψλνπλ φια ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία. Έηζη, ππάξρνπλ δεκνζηεχζεηο νη νπνίεο απνηεινχληαη κφλν απφ έλα 

ζηνηρείν, ελψ άιιεο ζπλδπάδνπλ θάπνηα απφ απηά, κε ζθνπφ λα εκπινπηηζηεί 

ή λα γίλεη πην θαηαλνεηφ ην πεξηερφκελν ηεο δεκνζίεπζεο. Γηα λα γίλεη 

θαηαλνεηφ απηφ ην θαηλφκελν, παξαζέησ ηηο εηθφλεο 5.36, 5.37 θαη 5.38, ζηηο 

νπνίεο παξνπζηάδεηαη ην πεξηερφκελν απφ δηαθνξεηηθέο δεκνζηεχζεηο κε 

θαλεξά ηα πνηθίια ζηνηρεία πνπ ην δηακνξθψλνπλ. 
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Δηθόλα 5.36: Πξνβνιή ζηνηρείωλ δόκεζεο πεξηερνκέλνπ δεκνζίεπζεο (1) 

Δηθόλα 5.37: Πξνβνιή ζηνηρείωλ δόκεζεο πεξηερνκέλνπ δεκνζίεπζεο (2) 
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Χζηφζν, πέξα απφ ηε ζεκαηνινγία θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δεκνζηεχζεσλ, ζε 

έλα ηζηνιφγην ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ηα ζρφιηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

απφ ηνπο αλαγλψζηεο ζηηο αλαξηήζεηο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί. Γπζηπρψο, ζην 

ζπγθεθξηκέλν blog ηα ζρφιηα είλαη ειάρηζηα. πγθεθξηκέλα, ηε θεηηλή ζρνιηθή 

ρξφληα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζρφιηα κφλν ζε ηξεηο δεκνζηεχζεηο, αξηζκφο 

πνπ είλαη πάξα πνιχ κηθξφο. Δπίζεο, ηα ζρφιηα πνπ έρνπλ γίλεη δελ 

πξνέξρνληαη απφ καζεηέο, δειψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν πσο ε ελεξγφο 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηζηνινγίνπ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο 

είλαη αλχπαξθηε γηα θέηνο.  

Όζνλ αθνξά, ηα ππάξρνληα ζρφιηα απηά αθνξνχλ ηελ παξαπνκπή κηαο 

πεγήο ζε κηα δεκνζίεπζε, ηελ κηθξή ζπδήηεζε κεηαμχ δπν εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ηε κηθξή ζπδήηεζε κεηαμχ ελφο γνλέα θαη κηαο εθπαηδεπηηθνχ. Βέβαηα, 

παξαηεξψληαο πξνζεθηηθφηεξα ηα ζρφιηα (εηθφλεο 5.39, 5.40 θαη 5.41), ζα 

δνχκε πσο θαη νη ππνηππψδεηο ζπδεηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ηειεηψλνπλ πνιχ 

ζχληνκα (έλα ζρφιην/εξψηεζε απφ αλαγλψζηε θαη έλα ζρφιην/απάληεζε απφ 

ην ζπγγξαθέα ηεο δεκνζίεπζεο) θαη έηζη δελ ιακβάλεη ρψξα θάπνηνπ είδνπο 

εθηελήο αιιειεπίδξαζε. Αθφκε, ζην ζρφιην πνπ δειψλεηαη κηα πεγή, δελ 

γίλεηαη θαηαλνεηφ ζε ηη αθξηβψο αλαθέξεηαη θαη πνχ απνζθνπεί. Γελ γίλεηαη 

θαλ θαηαλνεηφ ηη αθξηβψο ζεκαίλεη ην ζρφιην, έηζη φπσο είλαη δηαηππσκέλν.  

 

 

Δηθόλα 5.38: Πξνβνιή ζηνηρείωλ δόκεζεο πεξηερνκέλνπ δεκνζίεπζεο (3) 
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Δηθόλα 5.39: Παξάδεηγκα από ζρόιηα ζε δεκνζίεπζε (1) 

Δηθόλα 5.40: Παξάδεηγκα από ζρόιηα ζε δεκνζίεπζε (2) 
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Λακβάλνληαο ππφςε ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή ηνπ ηζηνινγίνπ, ζα 

ιέγακε πσο ην ηζηνιφγην ηνπ 12νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Εσγξάθνπ είλαη έλα 

πινχζην ηζηνιφγην, θαζψο ππάξρεη πιεζψξα ελδηαθεξνπζψλ δεκνζηεχζεσλ, 

νη νπνίεο αθνξνχλ πνηθίια ζέκαηα θαη δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηα δεηήκαηα 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο, είλαη δνκεκέλν κε ηέηνην ηξφπν πνπ ε 

πινήγεζε ζηα δηάθνξα πιηθά ηνπ ηζηνινγίνπ είλαη γξήγνξε θαη εχθνιε.  

Χζηφζν, απηφ πνπ ιείπεη απφ ην ζπγθεθξηκέλν blog είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ θαη ηα ζρφιηα ζηηο δεκνζηεχζεηο. Αλαιπηηθά, νη καζεηέο ηε θεηηλή 

ζρνιηθή ρξνληά δελ ζπκκεηέρνπλ θαζφινπ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηζηνινγίνπ, 

θαζψο νχηε αλαξηνχλ δηθέο ηνπο δεκνζηεχζεηο νχηε ζρνιηάδνπλ ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο, παξφιν πνπ ηα ζέκαηα απηψλ είλαη αξθεηά ειθπζηηθά θαη 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ ειηθία ηνπο. Σέινο, ηα ζρφιηα είλαη ειάρηζηα θαη ην 

πεξηερφκελν απηψλ δελ ιεηηνπξγεί κε ζθνπφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηδεψλ, θαζψο νη ζπδεηήζεηο πνπ μεθηλνχλ 

πεξηνξίδνληαη κφλν ζε κηα απάληεζε ηνπ ζπγγξαθέα ηεο δεκνζίεπζεο πξνο 

ηνλ αλαγλψζηε πνπ παξέζεζε έλα ζρφιην/εξψηεκα. 

 

21ν Γεκνηηθό ρνιείν Αζελώλ “Λέια Καξαγηάλλε” 

(http://blogs.sch.gr/21dimath/) 

 

Σν ηζηνιφγην ηνπ 21νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Αζελψλ ιεηηνπξγεί απφ ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2011 θαη νη δεκνζηεχζεηο ηνπ αλαλεψλνληαη κέρξη θαη ζήκεξα. 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηζηνιφγην, αλ θξίλνπκε απφ ην πεξηερφκελν ησλ αλαξηήζεσλ 

ηνπ, ιεηηνπξγεί κε ζθνπφ λα ελεκεξψλεη εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, γνλείο αιιά 

Δηθόλα 5.41: Παξάδεηγκα από ζρόιηα ζε δεκνζίεπζε (3) 

http://blogs.sch.gr/21dimath/
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θαη επξχηεξν θνηλφ γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ φζν θαη κε ζέκαηα γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο. Χο ζπληάθηεο ηνπ 

ηζηνινγίνπ εκθαλίδεηαη ην 21ν Γεκνηηθφ ρνιείν Αζελψλ, ρσξίο λα 

πξνβάιιεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν θαη νχηε αλαγξάθνληαη θάπνπ εληφο 

ηζηνινγίνπ ηα κέιε πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ δεκνζίεπζε ησλ δηάθνξσλ 

ζεκάησλ. Χζηφζν, απηφ πνπ κπνξνχκε λα πνχκε είλαη φηη νη ζπληάθηεο δελ 

πξνέξρνληαη απφ ην καζεηηθφ δπλακηθφ ηνπ ζρνιείνπ αιιά απφ ην 

πεξηερφκελν ηνπο θαίλεηαη φηη δεκηνπξγήζεθαλ απφ θάπνηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

Ζ εκθάληζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηζηνινγίνπ είλαη πνιχ απιή. Αλαιπηηθά, 

δελ ππάξρνπλ εηθφλεο ή ζρέδηα ζην θφλην ηνπ ηζηνινγίνπ, ελψ ηα ρξψκαηα 

πνπ ην πιαηζηψλνπλ είλαη ην γθξη, ην ιεπθφ θαη ην κπιε. Με άιια ιφγηα, ζα 

ιέγακε πσο ε φςε ηνπ blog δελ είλαη ραξνχκελε αιιά ζα ραξαθηεξηδφηαλ 

πνιχ απιή θαη φρη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή ζε παηδηά κηθξήο ειηθίαο, γηα ηα νπνία  

ηα ρξψκαηα θαη νη εηθφλεο θαηέρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ηνπο θαη ιεηηνπξγνχλ σο πφινη έιμεο ζε δηάθνξα ελδηαθέξνληα ηνπο, φπσο ε 

επηινγή ελφο βηβιίνπ ή θάπνηνπ ελδχκαηνο ή νη δσγξαθηέο πνπ θηηάρλνπλ ηα 

ίδηα. ηελ εηθφλα 5.42 παξνπζηάδεηαη ε αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηνινγίνπ, ζηελ 

νπνία θαίλεηαη ε γεληθφηεξε εκθάληζε ηνπ ηζηνινγίνπ θαη ηα ρξψκαηα πνπ 

θπξηαξρνχλ.  

 

 

 

Δηθόλα 5.42: Αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηνινγίνπ ηνπ 21
νπ

 Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αζελώλ 
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Δπηπιένλ, ε δνκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηζηνινγίνπ είλαη απιή, ρξεζηηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή, ρσξίο λα κπεξδεχεη ηνλ αλαγλψζηε γηα ηελ πεξηήγεζε ηνπ ζην 

ηζηνιφγην. Αλαιπηηθά, ζην πάλσ ηκήκα ηνπ ηζηνινγίνπ ππάξρνπλ θαηεγνξίεο 

πνπ αθνξνχλ ηα γεληθφηεξα ζέκαηα ηνπ blog, φπσο ε ηζηνξία ηνπ ζρνιείνπ, νη 

ηάμεηο, νη αλαθνηλψζεηο, ν ζχιινγνο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ θ.α. Με άιια 

ιφγηα, είλαη ε ζεκαηνινγία πνπ δελ αθνξά ηηο δεκνζηεχζεηο πνπ αλαξηνχληαη 

ζην ηζηνιφγην, αιιά ηηο γεληθφηεξεο πιεξνθνξίεο, ψζηε λα γλσξίζεη ν 

αλαγλψζηεο ην ζρνιείν πνπ δηαρεηξίδεηαη απηφ ην blog. ηελ εηθφλα 5.43 

θαίλεηαη ην πάλσ ηκήκα ηνπ ηζηνινγίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ην πεξηερφκελν απφ 

ηελ θαηεγνξία «ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ». 

Δπίζεο, ην ηζηνιφγην δηαζέηεη θαη δχν πιεπξηθέο κπάξεο (δεμί θαη αξηζηεξφ 

ηκήκα ηνπ blog), νη νπνίεο είλαη πινχζηεο σο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ ηηο 

απαξηίδνπλ. Χζηφζν, είλαη ηέηνηα ε δνκή ηνπο πνπ δελ δεκηνπξγνχλ 

δπζθνιίεο ζηελ πεξηήγεζε ησλ ζεκάησλ.  

ηελ αξηζηεξή πιεπξηθή κπάξα ζπλαληνχκε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ζπλδέζεηο κε πνιιέο εθαξκνγέο, ινγηζκηθά θαη άιιεο 

εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο, φπσο εγθπθινπαίδεηεο, ιεμηθά, εθπαηδεπηηθά 

παηρλίδηα θ.α. Μάιηζηα, απηέο νη ζπλδέζεηο είλαη ρσξηζκέλεο ζε δχν 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην αλ απεπζχλνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ή ζε παηδία.  

Απφ ηελ άιιε, ζηε δεμηά πιεπξηθή κπάξα ππάξρεη ε αξρεηνζέηεζε ησλ 

δεκνζηεχζεσλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο ν κήλαο δεκνζίεπζεο, ην 

πεξηερφκελν ηνπ, ε ηάμε πνπ απεπζχλεηαη αιιά θαη ε αθξηβήο εκεξνκελία 

Δηθόλα 5.43: Πξνβνιή ηνπ πάλω ηκήκαηνο ηνπ ηζηνινγίνπ (Πεξηερόκελν από «ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ») 
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αλάξηεζεο κέζσ κηαο εθαξκνγήο/εκεξνινγίνπ. Αθφκε, γηα ηελ αλαδήηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ δεκνζηεχζεσλ ππάξρεη θαη κεραλή αλαδήηεζεο. Δπηπιένλ, 

ζην δεμί ηκήκα ηνπ ηζηνινγίνπ ζπλαληάκε θαη δηάθνξεο εθαξκνγέο, φπσο 

παηρληδάθηα, ξνιφη, εθεκεξίδεο, ελεκέξσζε γηα ηνλ θαηξφ, επηινγή γιψζζαο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηζηνινγίνπ θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο επηζθέπηεο. 

Σέινο, ζε απηφ ην ζεκείν ηνπ ηζηνινγίνπ ππάξρνπλ θαη θάπνηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο κε θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα 

παηδηά, φπσο ε «Γξακκή – χλδεζκνο» πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ςπρνθνηλσληθή 

πγεία ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ.  

ηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ (5.44, 5.45, 5.46, 5.47 θαη 5.48) 

παξνπζηάδνληαη φια ηα δνκηθά ζηνηρεία θαη ησλ δχν πιεπξηθψλ κπαξψλ ηνπ 

ηζηνινγίνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 5.44: Παξνπζίαζε δνκήο ηωλ πιεπξηθώλ κπαξώλ ηνπ ηζηνινγίνπ (1) 
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Δηθόλα 5.45: Παξνπζίαζε δνκήο ηωλ πιεπξηθώλ κπαξώλ ηνπ ηζηνινγίνπ (2) 

 

Δηθόλα 5.46: Παξνπζίαζε δνκήο ηωλ πιεπξηθώλ κπαξώλ ηνπ ηζηνινγίνπ (3) 
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Έηζη, παξαηεξνχκε, πσο ην ηζηνιφγην δηαζέηεη πνιιέο εθαξκνγέο θαη 

Δηθόλα 5.47: Παξνπζίαζε δνκήο ηωλ πιεπξηθώλ κπαξώλ ηνπ ηζηνινγίνπ (4) 

 

Δηθόλα 5.48: Παξνπζίαζε δνκήο ηωλ πιεπξηθώλ κπαξώλ ηνπ ηζηνινγίνπ (5) 
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πινχζην πιηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ειθπζηηθά ζηε ζπκκεηνρή 

ησλ καζεηψλ θαη ηελ αλάγλσζε ηνπ ηζηνινγίνπ απφ άιινπο εθπαηδεπηηθνχο 

αιιά θαη επξχηεξν θνηλφ.  

Όζνλ αθνξά ηηο δεκνζηεχζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην ηζηνιφγην ηνπ 21νπ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Αζελψλ, παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη πνιχ πινχζην πιηθφ 

ηφζν σο πξνο ηε ζεκαηνινγία φζν θαη σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ 

δεκνζηεχζεσλ. Αξρηθά, ην πεξηερφκελν ησλ αλαξηήζεσλ θαιχπηεη κεγάιε 

πνηθηιία ζεκάησλ, κε απνηέιεζκα λα κελ θαζηζηά ην ηζηνιφγην κνλφπιεπξν 

θαη βαξεηφ. Έηζη, ππάξρνπλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (εθδειψζεηο, εθδξνκέο, εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο καζεηψλ, 

αλαθνηλψζεηο θ.α.), κε ηελ εθπαίδεπζε ζε γεληθφηεξν επίπεδν (επηκνξθψζεηο, 

ινγηζκηθά, ζρέδηα εξγαζίαο θ.α.) αιιά θαη κε ζέκαηα επξχηεξνπ 

ελδηαθέξνληνο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ην πεξηβάιινλ θαη ε ηερλνινγία. 

Δπίζεο, ν αξηζκφο ησλ δεκνζηεχζεσλ είλαη πνιχ κεγάινο, θαζψο νη 

αλαξηήζεηο αλαλεψλνληαη ζπλερψο. πγθεθξηκέλα, ζρεδφλ ζε θαζεκεξηλή 

βάζε πξαγκαηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ κία λέα αλάξηεζε, ελψ ππάξρνπλ εκέξεο 

πνπ ν αξηζκφο ησλ λέσλ αλαξηήζεσλ κπνξεί λα θηάζεη ή/θαη λα μεπεξάζεη ηηο 

δέθα. Ο πςειφο αξηζκφο ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζην 

ηζηνιφγην κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφο θαη απφ ηελ αξρεηνζέηεζε ησλ 

δεκνζηεχζεσλ ζηε δεμηά πιεπξηθή κπάξα, φπνπ ζε θάζε θαηεγνξία 

πεξηερνκέλνπ θαίλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ αλαξηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απηήλ. ηελ εηθφλα 5.49 παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθά έλα ηκήκα ηεο ηαμηλφκεζεο 

ησλ δεκνζηεχζεσλ, ζην νπνίν είλαη θαλεξφο ηφζν ν αξηζκφο πνπ πεξηέρεηαη 

ζε θάζε επηκέξνπο θαηεγνξία φζν θαη ε πνηθηιία ησλ ζεκάησλ. 

  

Δηθόλα 5.49: Πξνβνιή ηκήκαηνο ηεο ηαμηλόκεζεο ηωλ δεκνζηεύζεωλ (ζέκα θαη αξηζκόο) 
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Αθφκε, ην πεξηερφκελν ησλ δεκνζηεχζεσλ παξνπζηάδεηαη κε δηάθνξεο 

κνξθέο. πγθεθξηκέλα, νη δεκνζηεχζεηο δελ απνηεινχληαη κφλν απφ θείκελα 

αιιά ππάξρνπλ θαη εηθφλεο, βίληεν, παξνπζηάζεηο Prezi, θαζψο επίζεο θαη 

ζπλδέζεηο ζε άιινπο ηζηφηνπνπο. Δπίζεο, φιεο απηέο νη κνξθέο κπνξνχλ λα 

παξνπζηαζηνχλ κεκνλσκέλα ζε κηα δεκνζίεπζε ή ζε ζπλδπαζκφ. Χζηφζν, ζε 

πεξηπηψζεηο κεκνλσκέλεο κνξθήο παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, απηή 

ζπλήζσο δελ αθνξά ην θείκελν. Γειαδή, δελ ππάξρνπλ δεκνζηεχζεηο πνπ λα 

απνηεινχληαη κφλν απφ θείκελα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν αλαγλψζηεο δελ 

πεξηνξίδεηαη ζην λα δηαβάδεη απιψο έλα θείκελν, πνπ ίζσο ηνπ θαηλφηαλ 

βαξεηφ ή δπζθνιεπφηαλ ηα ην θαηαλνήζεη. Αληίζεηα, κε ηηο εηθφλεο, ηηο 

παξνπζηάζεηο, ηα βίληεν θαη ηα links θεληξίδεηαη πην εχθνια ην ελδηαθέξνλ ηνπ, 

ελψ, ηαπηφρξνλα, ζπκπιεξψλεηαη ή/θαη επεμεγείηαη ην πεξηερφκελν ηεο θάζε 

δεκνζίεπζεο. ηηο εηθφλεο 5.50, 5.51 θαη 5.52 πξνβάιιεηαη ην πεξηερφκελν 

απφ ηξεηο δεκνζηεχζεηο, ζηηο νπνίεο θαίλεηαη ε δηαθνξεηηθή κνξθή 

παξνπζίαζεο ηνπ ζέκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 5.50: Πξνβνιή κνξθήο πεξηερνκέλνπ δεκνζίεπζεο (1) 
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Χζηφζν, ζε έλα ηζηνιφγην θαη γηα ηελ πεηπρεκέλε ιεηηνπξγία απηνχ, 

Δηθόλα 5.51: Πξνβνιή κνξθήο πεξηερνκέλνπ δεκνζίεπζεο (2) 

 

Δηθόλα 5.52: Πξνβνιή κνξθήο πεξηερνκέλνπ δεκνζίεπζεο (3) 
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ζεκαληηθφ ξφιν θαηέρνπλ ηα ζρφιηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο δηάθνξεο 

δεκνζηεχζεηο. ην ζπγθεθξηκέλν ηζηνιφγην, φκσο, ηα ζρφιηα είλαη ζρεδφλ 

αλχπαξθηα. Αλαιπηηθφηεξα, ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

κφλν ηξία ζρφιηα. Μάιηζηα θαη ηα ηξία ζρφιηα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην 

αλαγλψζηε, ηνπ νπνίνπ ε ηαπηφηεηα θαη ε ηδηφηεηα (καζεηήο, εθπαηδεπηηθφο, 

γνλέαο θ.α.) δελ είλαη γλσζηή. Δπίζεο, ηα ζπγθεθξηκέλα ζρφιηα είλαη 

γξακκέλα ζηα αγγιηθά, δειψλνληαο, έηζη, φηη ν ζπγθεθξηκέλνο αλαγλψζηεο 

κάιινλ δε κέλεη ζηελ Διιάδα θαη δε γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα. Αθφκε, ε 

θχζε ησλ ζρνιίσλ ηνπ είλαη ηέηνηα πνπ πεξηνξίδεηαη απιψο ζηελ άπνςε ηνπ 

γηα ην πεξηερφκελν ηεο δεκνζίεπζεο πνπ ζρνιίαζε θαη, ηαπηφρξνλα, 

παξαζέηεη ζε θαζέλα απφ απηά έλα link ζε κηα άιιε ηζηνζειίδα. ηελ εηθφλα 

5.53 πξνβάιιεηαη έλα απφ ηα ηξία ζρφιηα ηνπ αλαγλψζηε, ψζηε λα γίλεη 

αθφκα πην θαηαλνεηφο ν ηξφπνο πνπ ζρνιηάδεη. 

 

 

Δπηπιένλ, ζε θαλέλα απφ ηα ζρφιηα δελ ππάξρεη απάληεζε ή θάπνηνπ 

άιινπ είδνπο ζρνιηαζκφο. Έηζη, δελ πθίζηαηαη αιιειεπίδξαζε θαη ζπδήηεζε 

κεηαμχ ησλ αλαγλσζηψλ ηνπ ηζηνινγίνπ. Σαπηφρξνλα, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ ζρφιηα απφ ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ, αθφκα 

θαη ζε δεκνζηεχζεηο πνπ ηνπο αθνξνχλ άκεζα (εξγαζίεο, πιηθφ γηα καζήκαηα, 

παξνπζίαζε ελεξγεηψλ ηνπο θ.α). Έηζη, νη καζεηέο είλαη ηειείσο ακέηνρνη ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ηζηνινγίνπ, θαζψο ζε ζπκβάιινπλ νχηε κε ηελ αλάξηεζε 

Δηθόλα 5.53: Παξάδεηγκα από ζρόιην αλαγλώζηε ζε δεκνζίεπζε ηνπ ηζηνινγίνπ 
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δεκνζηεχζεσλ νχηε κε ην ζρνιηαζκφ απηψλ. Αθφκε, δελ ππάξρεη θάπνηα 

έλδεημε πνπ λα θαλεξψλεη αλ έζησ νη καζεηέο αζρνινχληαη κε ηηο εθαξκνγέο 

ηνπ ηζηνινγίνπ ή αλ επηζθέπηνληαη θάπνηεο απφ ηηο πξνηεηλφκελεο 

εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο ή αλ δηαβάδνπλ ηηο δεκνζηεχζεηο ή αλ αμηνπνηνχλ ηα 

ινγηζκηθά πνπ είλαη δηαζέζηκα.  

ε γεληθέο γξακκέο, επνκέλσο, αλ ζέιακε λα θαηαιήμνπκε ζε θάπνην 

ζπκπέξαζκα γηα ην ηζηνιφγην ηνπ 21νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Αζελψλ, ζα 

ιέγακε πσο πξφθεηηαη γηα έλα πινχζην ηζηνιφγην σο πξνο ηηο δεκνζηεχζεηο, ηε 

ζεκαηνινγία θαη ηηο εθαξκνγέο. Χζηφζν, παξφιν πνπ ππάξρνπλ 

ελδηαθέξνληα ζέκαηα πξνο επεμεξγαζία, ε εκθάληζε ηνπ ηζηνινγίνπ δελ είλαη 

ηδηαίηεξα ειθπζηηθή, εηδηθά ζην κάηη ελφο κηθξνχ παηδηνχ, θαζψο απνπζηάδνπλ 

ηα έληνλα θαη ραξνχκελα ρξψκαηα. Δπίζεο, παξφιε ηελ πιεζψξα ησλ 

αλαξηήζεσλ θαη ηελ πνηθηιία ησλ ζεκάησλ, δελ ππάξρνπλ θαζφινπ ζρφιηα, κε 

απνηέιεζκα λα κελ πθίζηαηαη θαλελφο είδνπο αιιειεπίδξαζε ζηα πιαίζηα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ ηζηνινγίνπ. Σέινο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ είλαη αφξαηνη ζην blog ηνπ ζρνιείνπ 

ηνπο, θαζψο δε ζπκβάιινπλ άκεζα κε θαλέλαλ ηξφπν ζηε δηακφξθσζή ηνπ. 

 

Ηζηνιόγην 4νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Κακαηεξνύ 

(http://blogs.sch.gr/4dimkamat/) 

 

Σν ηζηνιφγην ηνπ 4νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Κακαηεξνχ θαηαζθεπάζηεθε ην 

Ννέκβξηνπ ηνπ 2011 θαη  ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. Ο 

δηαρεηξηζηήο θαη ζπληάθηεο ηνπ ηζηνινγίνπ είλαη ν ππνδηεπζπληήο ηνπ 

ζρνιείνπ, ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ηηο αλαλεψζεηο ησλ δεκνζηεχζεσλ θαη ηε 

γεληθφηεξε δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε ηνπ ηζηνινγίνπ. Με βάζε απηφ, γίλεηαη 

θαηαλνεηφ φηη νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ δελ αλαξηνχλ δηθέο ηνπο δεκνζηεχζεηο 

αιιά ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηζηνινγίνπ κφλν κέζσ ησλ ζρνιίσλ. 

Δπίζεο, ν ζθνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηζηνινγίνπ δελ είλαη μεθάζαξνο, θαζψο 

δελ αλαγξάθεηαη πνπζελά εληφο ηνπ blog. Χζηφζν, αλ θξίλνπκε απφ ην 

πεξηερφκελν ησλ δεκνζηεχζεσλ ζα ιέγακε πσο ν θχξηνο ζθνπφο ηνπ 

ηζηνινγίνπ είλαη ε δεκνζίεπζε ησλ δηάθνξσλ εθδειψζεσλ θαη ελεξγεηψλ ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ησλ καζεηψλ. 

Ζ εκθάληζε ηνπ ηζηνινγίνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ είλαη 

πνιχ απιή. πγθεθξηκέλα, ην θφλην ηνπ είλαη αλνηρηφρξσκν μεθηλψληαο απφ 

πάλσ κε κηα κπιε απφρξσζε θαη θαηαιήγνληαο ζε ιεπθφ. Γελ ππάξρνπλ 

εηθφλεο, ζρέδηα ή θσηνγξαθίεο πνπ λα είλαη κέξνο ηνπ θφληνπ ηνπ blog. Με 

ιίγα ιφγηα, ε γεληθφηεξε εκθάληζε ηνπ ηζηνινγίνπ είλαη ιηηή, ρσξίο έληνλα 

ρξψκαηα ή πνιχπινθα ζρέδηα πνπ πηζαλφλ λα θνχξαδαλ ηα κάηηα ηνπ 

αλαγλψζηε, αιιά, ηαπηφρξνλα, δελ θεληξίδεηαη ηδηαίηεξα ην ελδηαθέξνλ ηνπ. 

ηελ εηθφλα 5.54 παξνπζηάδεηαη ε αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηνινγίνπ, ζηελ νπνία 

θαίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εκθάληζεο ηνπ ηζηνινγίνπ.  

 

http://blogs.sch.gr/4dimkamat/
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Δηθόλα 5.54: Αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηνινγίνπ ηνπ 4
νπ

 Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Κακαηεξνύ 

Δηθόλα 5.55: Δηθόλα από ηηο πιεπξηθέο κπάξεο ηνπ ηζηνινγίνπ 



 
98 

 

Ζ δνκή ηνπ ηζηνινγίνπ είλαη απιή, εχρξεζηε θαη ιεηηνπξγηθή, θαζψο 

επίζεο θαη θαηαλνεηή γηα ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ πνπ απεπζχλεηαη. 

Αλαιπηηθά, ππάξρνπλ δχν πιεπξηθέο κπάξεο (φπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ 

εηθφλα 5.55), κία ζην δεμί θαη κία ζην αξηζηεξφ ηκήκα ηνπ ηζηνινγίνπ, θάζε κία 

απφ ηελ νπνία πεξηέρεη δηάθνξεο ηαμηλνκήζεηο, εθαξκνγέο, ζπλδέζεηο θ.α. 

Αξρηθά, ζην δεμί ηκήκα ηνπ ηζηνινγίνπ ζπλαληάκε ηηο δηαζέζηκεο ζειίδεο 

κε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ζρνιείν, ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

δεκνζηεχζεσλ κε βάζε ην ζέκα ηνπο, ηηο δηάθνξεο νκάδεο κειψλ, ηα 

ζπλδεδεκέλα κέιε ζην ηζηνιφγην, έλα εκεξνιφγην ζην νπνίν θαίλνληαη θαη νη 

εκέξεο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε θάπνηα δεκνζίεπζε, ζπλδέζεηο θαη 

RSS feeds, θαζψο επίζεο θαη ε θφξκα ζχλδεζεο, ζηελ νπνία ηα κέιε 

ηνπνζεηνχλ ηνπο θσδηθνχο ηνπο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζην ηζηνιφγην. 

Απφ ηελ άιιε, ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ blog ππάξρεη κεραλή 

αλαδήηεζεο, πξνβάιινληαη νη πην πξφζθαηεο δεκνζηεχζεηο θαη ηα πην 

πξφζθαηα ζρφιηα, αξρεηνζεηνχληαη νη δεκνζηεχζεηο κε βάζε ην κήλα 

αλάξηεζήο ηνπο ζην ηζηνιφγην, ελψ, ηαπηφρξνλα, είλαη δηαζέζηκα ηφζν θάπνηα 

links πξνο άιιεο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθηπαθέο ηνπνζεζίεο φζν θαη εηηθέηεο 

ζεκάησλ πνπ κε ηελ επηινγή ηνπο ζπλδένπλ ην κέινο ζην αληίζηνηρν ζέκα 

ελδηαθέξνληνο. ηηο εηθφλεο 5.56 θαη 5.57 θαίλνληαη φια ηα δνκηθά ζηνηρεία 

ησλ δχν πιεπξηθψλ κπαξψλ ηνπ ηζηνινγίνπ.  

 

 

Δηθόλα 5.56: Παξνπζίαζε ηωλ δνκηθώλ ζηνηρείωλ ηωλ πιεπξηθώλ κπαξώλ ηνπ ηζηνινγίνπ (1) 
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Χζηφζν, ζηελ εηθφλα 5.58 πνπ αθνινπζεί, θαίλεηαη κφλν ηκήκα απφ ηελ 

αξηζηεξή πιεπξηθή κπάξα ηνπ ηζηνινγίνπ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζην αξηζηεξφ 

ηκήκα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά απφ φηη ζην δεμί, κε 

απνηέιεζκα φζν πξνρσξνχκε ζην ηζηνινγίν πξνο ηα θάησ, ζε θάπνην ζεκείν 

λα ηειεηψλνπλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ δεμηνχ ηκήκαηνο αιιά λα ζπλερίδνληαη 

ηνπ αξηζηεξνχ. 

 

Δηθόλα 5.57: Παξνπζίαζε ηωλ δνκηθώλ ζηνηρείωλ ηωλ πιεπξηθώλ κπαξώλ ηνπ ηζηνινγίνπ (2) 

Δηθόλα 5.58: Γνκηθά ζηνηρεία ηεο αξηζηεξήο πιεπξηθήο κπάξαο ηνπ ηζηνινγίνπ 
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Χζηφζν, απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη φηη ζε θακηά απφ ηηο δχν πιεπξηθέο 

κπάξεο δελ ππάξρνπλ εθαξκνγέο πνπ λα έρνπλ πην δηαζθεδαζηηθφ θαη 

παηρληδηάξηθν ραξαθηήξα. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη έλα 

απιφ παηρληδάθη ή κηα ελδηαθέξνπζα δεκνζθφπεζε, ψζηε λα πξνζέιθπαλ 

πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη λα δεκηνπξγνχζαλ έλα 

ραξνχκελν θιίκα πνπ ηαηξηάδεη θαη ζηελ ειηθία ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ ηζηνινγίνπ, ζρεδφλ φιεο ζρεηίδνληαη κε 

ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ. Σέηνηνπ είδνπο ζέκαηα είλαη νη εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ, 

νη εθδξνκέο θαη νη επηζθέςεηο ησλ καζεηψλ, θαζψο επίζεο θαη αλαθνηλψζεηο 

ηνπ ζρνιείνπ. ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά, κέρξη ζήκεξα, ππάξρεη κφλν κία 

δεκνζίεπζε πνπ ζα κελ ζρεηίδεηαη κε ην ζρνιείν αιιά ελεκεξψλεη γηα κηα 

ηζηνζειίδα ρξήζηκε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Κξίλνληαο, φκσο, απφ ην ζέκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δεκνζίεπζεο ζα ιέγακε πσο θαη απηή έρεη εθπαηδεπηηθφ 

ραξαθηήξα. ε γεληθέο γξακκέο, ινηπφλ, γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ε ζεκαηνινγία 

ησλ δεκνζηεχζεσλ ηνπ ηζηνινγίνπ είλαη κνλφπιεπξε θαη δε βαζίδεηαη ζηα  

εμσζρνιηθά ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ, θάηη πνπ, αλ ζπλέβαηλε, ζα ελίζρπε 

αθφκα πεξηζζφηεξν ηε ζπκκεηνρή ηνπο. 

πλερίδνληαο κε ηηο δεκνζηεχζεηο θαη αλαθνξηθά κε ηελ εκθάληζε θαη ηε 

δνκή ηνπο, φιεο νη αλαξηήζεηο κνηάδνπλ ζηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδνληαη. 

Αλαιπηηθά, ζε φιεο ηεο δεκνζηεχζεηο ππάξρεη ν ίδηνο ηξφπνο απεηθφληζεο ηνπ 

ηίηινπ θαη ηνπ θεηκέλνπ. Γειαδή, ην ρξψκα ησλ γξακκάησλ, ην κέγεζνο θαη ε 

γξακκαηνζεηξά ηνπο είλαη θνηλά ζε φια ηα θείκελα ησλ αλαξηήζεσλ. Δπίζεο, 

ζρεδφλ φιεο νη δεκνζηεχζεηο ζπλνδεχνληαη απφ εηθφλεο θαη θσηνγξαθίεο πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ θαη επεμεγνχλ ην θείκελν. Χζηφζν, κφλν ζε κία δεκνζίεπζε  

ππάξρεη βίληεν θαη ήρνο. Οη εηθφλεο 5.59 θαη 5.60 παξνπζηάδνπλ ην 

πεξηερφκελν δχν αλαξηήζεσλ πνπ αλαδεηθλχνπλ απηά ηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ησλ δεκνζηεχζεσλ ηνπ ηζηνινγίνπ. 

Δηθόλα 5.59: Πξνβνιή δεκνζίεπζεο γηα ηελ αλάδεημε ηωλ  θνηλώλ  ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο (1) 
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Βέβαηα, ζε έλα ηζηνιφγην ζεκαληηθφ ξφιν εθηφο απφ ηηο δεκνζηεχζεηο 

παίδνπλ θαη ηα ζρφιηα πνπ αθήλνπλ νη αλαγλψζηεο θάησ απφ θάζε αλάξηεζε. 

ην ζπγθεθξηκέλν ηζηνιφγην ηα ζρφιηα είλαη πάξα πνιιά θαη ζρεδφλ φιεο νη 

δεκνζηεχζεηο ζρνιηάδνληαη. Σν ζεηηθφ ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε είλαη φηη ηα 

ζρφιηα ζηα ζέκαηα πνπ πξνβάιινληαη πξνέξρνληαη απφ ηνπο καζεηέο ηνπ 

ζρνιείνπ, θαη παξφιν ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο ηνπο ε ζπκκεηνρή είλαη πνιχ 

έληνλε.  

Δηθόλα 5.60: Πξνβνιή δεκνζίεπζεο γηα ηελ αλάδεημε ηωλ  θνηλώλ  ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο (2) 

Δηθόλα 5.61: Πξνβνιή αξηζκνύ ζρνιίωλ ζε ηπραίεο δεκνζηεύζεηο (1) 
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Δηθόλα 5.62: Πξνβνιή αξηζκνύ ζρνιίωλ ζε ηπραίεο δεκνζηεύζεηο (2) 

Δηθόλα 5.63: Πξνβνιή αξηζκνύ ζρνιίωλ ζε ηπραίεο δεκνζηεύζεηο (3) 
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      Παξαδεηγκαηηθά, ζηηο εηθφλεο 5.61, 5.62 θαη 5.63 παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο 

ησλ ζρνιίσλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάπνηεο απφ ηηο δεκνζηεχζεηο. Απηφο ν 

αξηζκφο αλαδεηθλχεη μεθάζαξα ηελ έληνλε δηαδηθαζία ηνπ ζρνιηαζκνχ πνπ 

ιακβάλεη ρψξα ζην ηζηνιφγην. 

Χζηφζν, πέξα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζρνιίσλ ζηηο δεκνζηεχζεηο, είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ θαη ην πεξηερφκελν απηψλ ησλ ζρνιίσλ. Με άιια ιφγηα, είλαη 

ζεκαληηθφ λα εμεηαζηεί ηη είδνπο ζρφιηα αθήλνπλ νη καζεηέο ζηα αλαξηεκέλα 

ζέκαηα θαη αλ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο.  

Αξρηθά, ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ ζρνιίσλ, ηα πεξηζζφηεξα αθνξνχλ 

ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηηο δηάθνξεο εθδειψζεηο θαη ελέξγεηεο ηνπ 

ζρνιείνπ. Αλαιπηηθφηεξα, ηα παηδηά εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

εληππψζεηο ηνπο, εμεγψληαο πψο ηνπο θάλεθε θάηη ή ηη ξφιν είρε ν θαζέλαο 

απφ απηνχο ζηελ αληίζηνηρε εθδήισζε/δξαζηεξηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ζηε 

δεκνζίεπζε πνπ αθνξνχζε ηε γηνξηή ηνπ Πνιπηερλείνπ, ζηελ νπνία ηα παηδηά 

έθαλαλ θάπνηα ζθεηο ή ζπκκεηείραλ κε άιινπο ηξφπνπο (ηξαγνχδηα, πνηήκαηα 

θ.α.), ζρνιηάδνπλ θαη εθθξάδνπλ ηηο εληππψζεηο ηνπο απφ ηε γηνξηή. Έηζη, 

φπσο ελδεηθηηθά θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5.64, νη καζεηέο ζρνιηάδνπλ ηε γηνξηή 

πνπ έγηλε θαη δειψλνπλ ηελ άπνςε ηνπο γηα απηήλ θαη ην ξφιν πνπ έπαημαλ 

ζηελ εμέιημε ηεο.  

Δπηπιένλ, θάηη άιιν πνπ παξαηεξείηαη ζηα ζρφιηα ησλ καζεηψλ αιιά φρη 

ζε έληνλν επίπεδν είλαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο κε ηε κνξθή ηνπ 

δηαιφγνπ. Χζηφζν, απηφ ην θαηλφκελν δελ παξαηεξείηαη ζπρλά ή φηαλ 

Δηθόλα 5.64: Παξαδείγκαηα από ζρόιηα ηωλ παηδηώλ (1) 
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ιακβάλεη ρψξα δε ζπλερίδεηαη κε πνιιά ελαιιαζζφκελα ζρφιηα. ηελ εηθφλα 

5.65 απνηππψλεηαη παξαδεηγκαηηθά κηα ηέηνηα θαηάζηαζε, κε αθνξκή κηα 

εθδξνκή πνπ έθαλαλ νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζηε Βνπιή. Με ιίγα ιφγηα, κηα 

καζήηξηα ζρνιηάδεη ηε δεκνζίεπζε, νη επφκελεο καζήηξηεο απαληνχλ ζην 

ζρφιην ηεο πξνεγνχκελεο καζήηξηαο θαη ζπκπιεξψλνπλ ηε δηθή ηνπο 

απάληεζε. Χζηφζν, απηφο ν δηάινγνο δε ζπλερίδεηαη, θαζψο ηα ζρφιηα 

ζπλερίδνληαη απφ άιινπο καζεηέο, νη νπνίνη δελ θάλνπλ ζρφιηα πνπ λα 

ζπλδένληαη απηά ησλ πξνεγνχκελσλ καζεηξηψλ.  

Αθφκε, ζηα ζρφιηα ησλ καζεηψλ ζηηο δεκνζηεχζεηο παξαηεξήζεθε θαη 

θάπνηνπο είδνπο απηναμηνιφγεζε, αλαζηνραζκνχ, θαζψο επίζεο θαη ζχλδεζε 

ησλ αλαξηήζεσλ κε ζέκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο, δείρλνληαο έηζη πσο, παξφιν 

ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ηνπο, γλσξίδνπλ γεγνλφηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, αθφκα 

θαη γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηθή. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ εηθφλα 

5.66 δχν καζεηέο πεξηγξάθνπλ απηά πνπ έκαζαλ ζηελ εθπαηδεπηηθή εθδξνκή 

ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ζπκπιεξψλνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο  

θαη λα απηναμηνινγνχληαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν γηα ηηο λέεο γλψζεηο πνπ 

απνθηήζαλε. ηελ ίδηα ζειίδα, επίζεο, δχν άιιεο καζήηξηεο θάλνπλ αλαθνξά 

ζε έλα πξφζσπν ηεο πνιηηηθήο (Μέξθει) πνπ απαζρνιεί έληνλα ηελ ειιεληθή 

επηθαηξφηεηα, δείρλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν πσο έρνπλ ιάβεη θάπνηνπ 

είδνπο ελεκέξσζε ησλ ειιεληθψλ γεγνλφησλ. 

  

Δηθόλα 5.65: Παξαδείγκαηα από ζρόιηα ηωλ παηδηώλ (2) 



 
105 

 

 

 

 

Δπηπιένλ, ε εηθφλα 5.67 παξνπζηάδεη ην ζρφιην δχν καζεηξηψλ ζε 

δεκνζίεπζε ηνπ ηζηνινγίνπ πνπ αθνξνχζε κηα δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ 

ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ νπνία νη καζεηέο ηεο Σ΄ ηάμεο «πηνζέηεζαλ» καζεηέο 

απφ ηελ Α΄ ηάμε, κε ζθνπφ λα ηα μελαγήζνπλ ζην ζρνιείν θαη λα ηα 

βνεζήζνπλ ζηε θχηεπζε ελφο πξνζσπηθνχ δέληξνπ γηα ην θάζε παηδί. 

Αλαιπηηθά, ζην ζρφιην ε κία καζήηξηα πξαγκαηνπνηεί έλα είδνο 

αλαζηνραζκνχ ζε ζρέζε κε φιε απηήλ ηε δηαδηθαζία δειψλνληαο πσο ελψ 

ζηελ αξρή είρε άιιεο εληππψζεηο γηα ηελ δηαδηθαζία «πηνζεζίαο», ζην ηέινο, 

απηέο αλαηξέζεθαλ, αθνχ ην φιν εγρείξεκα δελ ήηαλ ηφζν εχθνιν φζν αξρηθά 

λφκηδε. Δπίζεο, ε ίδηα καζήηξηα, κε αθνξκή ηε δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία 

ζπκκεηείρε, θαηαιήγεη ζε έλα γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ αθνξά φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο. Με άιια ιφγηα, ζπλδπάδεη ηα ζρνιηθά ηεο βηψκαηα κε 

θαηαζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνξνχλ φινπο ηνπο αλζξψπνπο, ην 

νπνίν δειψλεη θάπνηνπ είδνπο αλάπηπμε ζην λνεηηθφ ηεο επίπεδν θαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο αιιεινζπζρέηηζεο γεγνλφησλ.  

 

Δηθόλα 5.66: Παξαδείγκαηα από ζρόιηα ηωλ παηδηώλ (3) 
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Σέινο, θάηη εμίζνπ θαη ελδηαθέξνλ κε ηα ζρφιηα ησλ καζεηψλ, απηφ πνπ 

παξαηεξήζεθε είλαη θαη ε ζπκκεηνρή ζην ηζηνιφγην άιισλ εθπαηδεπηηθψλ, 

απφ άιια ζρνιεία, αθφκα θαη απφ άιιεο πφιεηο. Απηφ δείρλεη πσο ην 

ζπγθεθξηκέλν ηζηνιφγην ελδηαθέξεη θαη θνηλφ πνπ δελ ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά 

κε ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, θαλεξψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν φηη απνηειεί 

ζε γεληθέο γξακκέο έλα ειθπζηηθφ θαη ελδηαθέξνλ ηζηνιφγην. Με βάζε απηφ, 

κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θαη κηα επηπιένλ ιεηηνπξγία ηνπ ηζηνινγίνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία, κέζσ ησλ blogs κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε επαθή 

εθπαηδεπηηθνί απφ δηάθνξα κέξε θαη λα αληαιιάμνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα 

δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ή λα πξνηείλνπλ θάπνηεο ηδέεο γηα ελδηαθέξνληα 

πξνγξάκκαηα. 

 ηελ εηθφλα 5.68 κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή ε πξναλαθεξζείζα 

θαηάζηαζε, θαζψο ζε κηα δεκνζίεπζε πνπ αθνξνχζε κηα βφιηα ησλ παηδηψλ 

κε πνδήιαηα, κηα εθπαηδεπηηθφο απφ ηελ Φιψξηλα εμέθξαζε ην ζαπκαζκφ ηεο 

θαη ηηο απφςεηο ηεο γηα γεληθφηεξα ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο. ηελ ίδηα 

εθπαηδεπηηθφ απήληεζε ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ηζηνινγίνπ, ζρνιηάδνληαο θαη 

επεθηείλνληαο ηηο απφςεηο ηεο, ελψ, ηαπηφρξνλα, εμέθξαζε ηηο ηδέεο ηνπ γηα 

κειινληηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη γηα ζπλεξγαζία καδί ηεο. 

 

 

 

 

Δηθόλα 5.67: Παξαδείγκαηα από ζρόιηα ηωλ παηδηώλ (4) 



 
107 

 

Αλ ζα ζέιακε λα ραξαθηεξίζνπκε ην ηζηνιφγην ηνπ 4νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Κακαηεξνχ, ζα ιέγακε πσο απνηειεί έλα απιφ θαη ιεηηνπξγηθφ blog πνπ 

θεξδίδεη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κέζσ ησλ ζρνιίσλ. Αλαιπηηθά, απηφ πνπ 

απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ηνπ ηζηνινγίνπ είλαη ν κεγάινο αξηζκφο 

ζρνιίσλ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο δεκνζηεχζεηο. Σν ζεηηθφ είλαη φηη απηά ηα ζρφιηα 

πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηηο 

εληππψζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη επεθηείλνπλ 

ηηο ζθέςεηο ηνπο. Δπίζεο, ζηα ζρφιηα ζπλαληνχκε θαη ηε ζπκκεηνρή 

εθπαηδεπηηθψλ απφ άιια κέξε πνπ εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο θαη πξνηείλνπλ 

ηδέεο. 

Χζηφζν, θάπνηα ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηζηνιφγην, ψζηε λα ζεσξεζεί απνιχησο πεηπρεκέλν θαη λα 

εληζρχζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, είλαη ε εκθάληζε 

ηνπ (ζα κπνξνχζε λα είλαη ιίγν πην ραξνχκελε) θαη ε ζεκαηνινγία ησλ 

δεκνζηεχζεσλ, ε νπνία αθνξά απνθιεηζηηθά ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ 

(εθδειψζεηο, εθδξνκέο, δξαζηεξηφηεηεο, αλαθνηλψζεηο). Με άιια ιφγηα, ζα 

κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ ζέκαηα πνπ λα πξνέξρνληαη απφ ηα ελδηαθέξνληα 

ησλ παηδηψλ θαη λα ηα πξνζειθχνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν. Σέινο, ε ζπγγξαθή 

θάπνησλ δεκνζηεχζεσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, θαζψο επίζεο θαη ε 

χπαξμε κεξηθψλ ελδηαθεξνπζψλ εθαξκνγψλ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη 

εληζρπηηθά ζηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ηζηνινγίνπ 

ηνπ ζρνιείνπ ηνπο.  

 

Δηθόλα 5.68: Παξάδεηγκα από ζρόιηα ηνπ ηζηνινγίνπ – πδήηεζε κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ 
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5.2 Πεξηγξαθή θαη ζρνιηαζκόο ηζηνινγίωλ  Γπκλαζίωλ 

 

49ν Γπκλάζην Αζήλαο – Ηζηνιόγην Μαζεηώλ 

(http://blogs.sch.gr/49gymnasio/) 

 

Σν ηζηνιφγην ηνπ 49νπ Γπκλαζίνπ Αζήλαο θαηαζθεπάζηεθε ζηηο 3 Απξηιίνπ 

2011 θαη ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα. Σν ηζηνιφγην θηηάρηεθε απφ καζεηέο 

θαη ησλ ηξηψλ βαζκίδσλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη απεπζχλεηαη ζε θνηλφ 

ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ. Οη ζπληάθηεο ηνπ ηζηνινγίνπ είλαη 

καζεηέο, νη νπνίνη είηε αλαλεψλνληαη θαη ελαιιάζζνληαη είηε παξακέλνπλ 

κφληκνη. Ο ζηφρνο ηνπ ηζηνινγίνπ, φπσο αλαθέξεηαη εληφο απηνχ, είλαη λα 

πεηξακαηηζηνχλ νη καζεηέο κε ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο έθθξαζεο πνπ 

πξνζθέξεη απηφ ην λέν ειεθηξνληθφ εξγαιείν, ελψ ηα άξζξα πνπ 

δεκνζηεχνληαη είηε είλαη γξακκέλα απφ ηε ζπληαθηηθή νκάδα είηε έρνπλ βξεζεί 

ζε άιινπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο θαη αλαδεκνζηεχνληαη. 

Ζ εκθάληζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηζηνινγίνπ είλαη απιή, ρσξίο λα θνπξάδεη 

ην κάηη ηνπ αλαγλψζηε. πγθεθξηκέλα, ην θφλην πίζσ απφ ηηο δεκνζηεχζεηο 

είλαη ιεπθφ. Χζηφζν, ην πάλσ κέξνο ηνπ blog είλαη δηαθνζκεκέλν κε κία 

εηθφλα – γξαθηθφ. Σν ελδηαθέξνλ ζε απηφ ην ζεκείν είλαη φηη ηα γξαθηθά πνπ 

ππάξρνπλ ζην blog δελ είλαη ζηαζεξά αιιά ελαιιάζζνληαη θάζε θνξά πνπ ν 

αλαγλψζηεο αιιάδεη θάπνηα ηνπνζεζία εληφο ηνπ ηζηνινγίνπ ή αλαλεψλεη ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ blog. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ απηφ, παξαθάησ παξνπζηάδνληαη 

δχν εηθφλεο (5.69 θαη 5.70) απφ ην blog, νη νπνίεο απεηθνλίδνπλ ην πάλσ 

κέξνο ηνπ, φπνπ θαη ππάξρνπλ ηα γξαθηθά. Οη εηθφλεο έρνπλ απνηππσζεί ζε 

δηαθνξεηηθή ζηηγκή. Γειαδή ε κία είλαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ blog θαη ε 

άιιε ζηε ζειίδα πνπ ππάξρνπλ νη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπληαθηηθή νκάδα. 

 

Δηθόλα 5.69: Ζ αξρηθή ζειίδα ηνπ blog 

http://blogs.sch.gr/49gymnasio/
http://blogs.sch.gr/49gymnasio/
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Όπσο, κπνξεί λα γίλεη θαλεξφ απφ ηηο παξαπάλσ εηθφλεο ππάξρεη 

ελαιιαγή ησλ γξαθηθψλ ζην blog. Βέβαηα, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε 

ελαιιαγή απηή δελ πεξηιακβάλεη κφλν ηα δχν παξαπάλσ γξαθηθά, αιιά 

ππάξρνπλ αξθεηά πεξηζζφηεξα κε δηαθνξεηηθά ζρέδηα θαη ρξψκαηα.  

Δηθόλα 5.70: Ζ ζειίδα κε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ blog 

Δηθόλα 5.71: Σν πεξηερόκελν ηεο ζειίδαο "Φωηνγξαθίεο" 
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Όζνλ αθνξά ηε δνκή ηνπ ηζηνινγίνπ είλαη πνιχ απιή θαη εχρξεζηε. 

Αξρηθά, ζην πάλσ κέξνο ππάξρεη ηαμηλφκεζε ησλ ζεκάησλ, φπνπ θαη δίλνληαη 

πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο γηα ην θάζε είδνο δεκνζηεχζεσλ. Ζ εηθφλα 5.71 

δείρλεη παξαδεηγκαηηθά ην πεξηερφκελν ηεο θαηεγνξίαο «Φσηνγξαθίεο». 

Δπηπιένλ, ζηε δεμηά κεξηά ηνπ ηζηνινγίνπ ππάξρεη κηα πιεπξηθή κπάξα κε  

φιεο ηηο δεκνζηεχζεηο ηαμηλνκεκέλεο αλά θαηεγνξία, κε απνηέιεζκα λα 

ππάξρεη εχθνιε πξφζβαζε ζε απηέο. Αθφκε, είλαη δπλαηή ε εχξεζε ησλ πην 

πξφζθαησλ ζρνιίσλ, θαζψο ππάξρεη αλάινγε εθαξκνγή, πνπ παξνπζηάδεη 

ηα πην πξφζθαηα ζρφιηα πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην ηζηνιφγην κε 

πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηε δεκνζίεπζε ζρνιηαζκνχ φζν θαη γηα ηνλ ζρνιηαζηή. 

Ζ εηθφλα 5.72 δείρλεη απηά ηα δχν ρξήζηκα ηκήκαηα ηνπ blog, θαζψο επίζεο 

θαη ηα feeds πνπ είλαη δηαζέζηκα.  

 

 

Αθφκε, ζην ηζηνιφγην ππάξρνπλ δηαζέζηκεο θαη κεξηθέο έμππλεο, ρξήζηκεο 

θαη επράξηζηεο εθαξκνγέο, ψζηε ν αλαγλψζηεο λα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε 

ζε απηέο θάζε θνξά πνπ ην επηζπκεί. Σέηνηνπ είδνπο εθαξκνγέο είλαη ε κπάξα 

αλαδήηεζεο, ην εκεξνιφγην, δχν δεκνζθνπήζεηο, έλα παηρληδάθη, ν θαηξφο, 

πξνηεηλφκελεο ηζηνζειίδεο, κεηξεηήο επηζθέςεσλ θαη εθεκεξίδα. ηηο εηθφλεο 

5.73 θαη 5.74 απεηθνλίδνληαη θάπνηεο απφ απηέο ηηο εθαξκνγέο. 

 

 

Δηθόλα 5.72: Σαμηλόκεζε δεκνζηεύεζεωλ, Feeds θαη πξνβνιή πξόζθαηωλ ζρνιίωλ 
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Δηθόλα 5.73: Γηαζέζηκεο εθαξκνγέο ηνπ ηζηνινγίνπ (1) 

Δηθόλα 5.74: Γηαζέζηκεο εθαξκνγέο ηνπ ηζηνινγίνπ (2) 
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Οη αλαξηήζεηο ζην ηζηνιφγην είλαη πάξα πνιιέο θαη αθνξνχλ πνηθίια 

ζέκαηα, φπσο ελδνζρνιηθά ζέκαηα, επηζηεκνληθά, κνπζηθά, ηζηνξηθά θ.α. 

πξνβάιινληαη ζηελ αξρηθή ζειίδα κε αληίζηξνθε ρξνλνινγηθή ζεηξά, ψζηε ην 

πην πξφζθαην λα παξνπζηάδεηαη πξψην. Οη αλαλεψζεηο ησλ δεκνζηεχζεσλ 

είλαη πνιχ ηαθηηθέο. πγθεθξηκέλα, θάζε κέξα πξαγκαηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ 

κία λέα δεκνζίεπζε, ελψ ππάξρνπλ κέξεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ θαη δχν 

δεκνζηεχζεηο. Διάρηζηεο είλαη νη πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαηαρσξήζεθε κηα λέα 

δεκνζίεπζε γηα δηάζηεκα 2-3 εκεξψλ. 

Δπίζεο, νη δεκνζηεχζεηο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηε κνξθή θεηκέλνπ. 

Αληίζεηα, φιεο ζπλνδεχνληαη απφ κία εηθφλα ή έλα βίληεν ή θαη ζπλδπαζκφο 

ησλ δχν, ψζηε λα γίλνληαη πην ειθπζηηθέο αιιά θαη πην θαηαηνπηζηηθέο γηα ην 

πεξηερφκελν ηνπο. Δπίζεο, αθφκα θαη ηα γξαπηά κέξε ησλ δεκνζηεχζεσλ, 

πνιιέο θνξέο δελ είλαη απιψο κε καχξα γξάκκαηα αιιά ππάξρνπλ δηάθνξεο 

γξακκαηνζεηξέο ζε πνηθίια ρξψκαηα θαη κνξθέο. Ζ εηθφλα 5.75 απνηειεί 

παξάδεηγκα κηαο δεκνζίεπζεο κε ζέκα έλα λέν επίηεπγκα ηεο ηερλνινγίαο, ην 

high - tech ζηπιφ, Sky. Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα, ε δεκνζίεπζε απνηειείηαη 

απφ θείκελν κε ρξσκαηηζκέλα γξάκκαηα, εηθφλα θαη βίληεν. 

 

 

 

Δηθόλα 5.75: Παξάδεηγκα από δεκνζίεπζε ηνπ ηζηνινγίνπ 
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Χζηφζν, πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζε έλα ηζηνιφγην παίδνπλ θαη ηα ζρφιηα 

πνπ γίλνληαη απφ ηνπο αλαγλψζηεο ζηηο δηάθνξεο δεκνζηεχζεηο. ην 

ζπγθεθξηκέλν ηζηνιφγην ζρεδφλ ζε φιεο ηηο αλαξηήζεηο ππάξρεη θάπνην 

ζρφιην. Όκσο, νη πεξηζζφηεξεο δεκνζηεχζεηο ζπλνδεχνληαη απφ έλα κε ηξία 

ζρφιηα θαη ιίγεο είλαη απηέο πνπ δελ έρνπλ θαζφινπ ή μεπεξλάλε ηα ηξία 

ζρφιηα.  

Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηα ζρφιηα, ηα πεξηζζφηεξα έρνπλ γίλεη απφ έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ ηνπ ζρνιείνπ, ν νπνίνο παξαθνινπζεί θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ blog. Δίλαη γεγνλφο, πσο ν ζπγθεθξηκέλνο εθπαηδεπηηθφο κε 

ηε ζπκβνιή ηνπ ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο, ελψ 

ηαπηφρξνλα εθθξάδεη ηδέεο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ. ηελ 

εηθφλα 5.76 παξνπζηάδεηαη έλα ζρφιην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ην νπνίν 

επηβξαβεχεη ηε καζήηξηα γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζην ηζηνιφγην ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ηελ ελζαξξχλεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα ζπλερίζεη ην έξγν ηεο. Αθφκε, ζηελ 

εηθφλα 5.77, ν ίδηνο εθπαηδεπηηθφο ζρνιηάδεη κηα δεκνζίεπζε θαη πξνηείλεη ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο πξνο φθεινο ηνπ καζήκαηνο ζην ζρνιείν. 

 

 

 

Δηθόλα 5.76: ρόιην εθπαηδεπηηθνύ γηα ελζάξξπλζε θαη επηβξάβεπζε καζήηξηαο 
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Έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ παξαηεξείηαη ζε δεκνζηεχζεηο ηνπ ηζηνινγίνπ 

είλαη έλα είδνο peer feedback. Με άιια ιφγηα, ππάξρνπλ ζρφιηα ζε 

δεκνζηεχζεηο κε ζθνπφ λα δηνξζψζνπλ ή λα πξνηείλνπλ θάηη ζην ζπγγξαθέα 

ηεο δεκνζίεπζεο. Παξάδεηγκα απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο εληνπίδεηαη ζην 

ζρφιην πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 5.78. Αλαιπηηθά, κηα ζπκκαζήηξηα ηεο 

ζπληάθηξηαο ηελ ελεκεξψλεη γηα θάπνην ιάζνο/πξφβιεκα πνπ ππάξρεη ζηε 

δεκνζίεπζή ηεο. Θεηηθφ είλαη ην γεγνλφο, φηη ε ζπληάθηξηα δέρεηαη ηε 

δηφξζσζε ρσξίο αληίδξαζε ή αξλεηηζκφ.  

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 5.77: Πξόηαζε εθπαηδεπηηθνύ γηα αμηνπνίεζε ηεο δεκνζίεπζεο, όζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ επηθείκελνπ 
Project 
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πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ην ζπγθεθξηκέλν 

ηζηνιφγην είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ θαη ελεκεξσκέλν, γίλνληαη ζπλερψο 

αλαλεψζεηο θαη ε επηζθεςηκφηεηά ηνπ είλαη πνιχ έληνλε. Δίλαη απιφ, 

επράξηζην θαη εχρξεζην θαη, ην θπξηφηεξν, δηαηεξείηαη θαη δηακνξθψλεηαη απφ 

ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ. Χζηφζν, ηα ζρφιηα δελ είλαη πνιιά ζηηο 

δεκνζηεχζεηο θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά γίλνληαη απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ 

ηνπ ζρνιείνπ. Με άιια ιφγηα, ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ δελ 

πθίζηαηαη ζε κεγάιν βαζκφ. 

 

Βαιηαδώξεην Γπκλάζην (1ν) Κνδάλεο (http://blogs.sch.gr/1gymkoza/) 

 

Σν ηζηνιφγην ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Κνδάλεο θαηαζθεπάζηεθε ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ 2011 θαη ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα. Ζ δεκηνπξγφο θαη δηαρεηξίζηξηα ηνπ 

ηζηνινγίνπ είλαη ε δηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία θαη απνηειεί θαη ηε κφλε 

ζπληάθηξηα ζε απηφ. Οη καζεηέο δελ αλαξηνχλ δεκνζηεχζεηο θαη νχηε 

ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπληήξεζε ηνπ ζρνιηθνχ blog. 

Ζ εκθάληζε ηνπ ηζηνινγίνπ είλαη πνιχ απιή. Σν ρξψκα πνπ θπξηαξρεί 

είλαη ην ιεπθφ, ελψ δελ ππάξρνπλ ζρέδηα ζην θφλην. Χζηφζν, ζην πάλσ 

ηκήκα ηνπ ηζηνινγίνπ ππάξρεη κηα θσηνγξαθία απφ ην ζρνιείν. ηελ εηθφλα 

5.79 παξνπζηάδεηαη ε αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηνινγίνπ, ζηελ νπνία θαίλεηαη θαη ε 

θσηνγξαθία ηνπ ζρνιείνπ πνπ δηαθνζκεί ην blog. 

Δηθόλα 5.78: ρόιην καζήηξηαο γηα ελεκέξωζε ηεο ζπληάθηξηαο γηα έλα πθηζηάκελν πξόβιεκα ζηε δεκνζίεπζε 

http://blogs.sch.gr/1gymkoza
http://blogs.sch.gr/1gymkoza/
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Ζ δνκή ηνπ ηζηνινγίνπ είλαη πάξα πνιχ απιή θαη έηζη είλαη πνιχ εχθνιν 

ζηε ρξήζε θαη ζηελ πεξηήγεζε. πγθεθξηκέλα, ζην πάλσ ηκήκα ππάξρνπλ 

θαηεγνξίεο ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ην ζρνιείν. ηελ θάζε θαηεγνξία ππάξρνπλ 

θαη νη αλάινγεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη.  

Δηθόλα 5.80: Πεξηερόκελν ζειίδαο «ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ» 

Δηθόλα 5.79: Ζ αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηνινγίνπ ηνπ 1
νπ

 Γπκλαζίνπ Κνδάλεο 
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Γηα παξάδεηγκα, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 5.80, ζηελ θαηεγνξία 

«ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ» ππάξρνπλ φινη νη πηζαλνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο θάπνηνο 

κπνξεί λα έξζεη ζε επαθή κε ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν. 

Δπηπιένλ, ε δηακφξθσζε ηνπ ηζηνινγίνπ είλαη ηέηνηα πνπ επηηξέπεη ηελ 

εχθνιε αλαδήηεζε θαη πεξηήγεζε ζηηο δεκνζηεχζεηο πνπ έρνπλ αλαξηεζεί, 

θαζψο ππάξρεη ε αξρεηνζέηεζε απηψλ κε δχν ρξήζηκνπο ηξφπνπο, ζηελ 

πιεπξηθή κπάξα ηνπ blog. Αλαιπηηθά, νη δεκνζηεχζεηο έρνπλ αξρεηνζεηεζεί 

ηφζν ζχκθσλα κε ην ζέκα ηνπο φζν θαη κε ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ. ηελ εηθφλα 5.81 θαίλνληαη απηνί νη δχν ηξφπνη ηαμηλφκεζεο 

ησλ δεκνζηεχζεσλ. 

 

 

 

Αθφκε, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 5.82, ζηελ πιεπξηθή κπάξα ηνπ 

ηζηνινγίνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζπλδέζεηο κε 

άιιεο δηαδηθηπαθέο ηνπνζεζίεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ.  

Δηθόλα 5.81: Σξόπνη ηαμηλόκεζεο ηωλ δεκνζηεύζεωλ 



 
118 

 

 

Χζηφζν, ζην blog ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Κνδάλεο δελ ππάξρεη θαλελφο είδνπο 

εθαξκνγή. Γηα παξάδεηγκα δελ ππάξρεη θάπνην παηρλίδη ή δεκνζθφπεζε ή 

ξνιφη ή εκεξνιφγην. Απηφ, φκσο, ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη θάπσο 

αξλεηηθά ζην βαζκφ ζπκκεηνρήο ζε απηφ, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο 

πξνζδίδνπλ έλαλ επράξηζην ηφλν ζην ηζηνιφγην, ελψ, ηαπηφρξνλα, έρνπλ θαη 

ρξεζηηθφ ραξαθηήξα. 

Όζνλ αθνξά ηηο δεκνζηεχζεηο πνπ αλαξηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν 

ηζηνιφγην είλαη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθνχ ραξαθηήξα. Χζηφζν, φιεο ζα 

κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο δεκνζηεχζεηο εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, θαζψο αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ην ζρνιείν, 

ζε δξαζηεξηφηεηεο/εθδειψζεηο/ελέξγεηεο ηνπ ζρνιείνπ, ζε εξγαζίεο καζεηψλ 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ζε αλαθνηλψζεηο θαη ελεκεξψζεηο γηα δηάθνξνπο 

εθπαηδεπηηθνχο δηαγσληζκνχο πνπ γίλνληαη (δηαγσληζκφο νξζνγξαθίαο) θ.α. 

Δίλαη, αθφκε, πνιχ ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ θάπνηεο αλαξηήζεηο 

ηζηνξηθνχ πεξηερφκελνπ, φπσο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 28ε Οθησβξίνπ. Έηζη, 

φπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, ε ζεκαηνινγία ηνπ ηζηνινγίνπ ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί θάπσο κνλφπιεπξε, θαζψο δελ ππάξρνπλ ζέκαηα πνπ ίζσο 

ελδηέθεξαλ πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο θαη ηνπο θηλεηνπνηνχζαλ λα 

αζρνιεζνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζην blog ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. 

Δηθόλα 5.82: Γηαζέζηκα links ζε άιιεο ηζηνζειίδεο 
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Αθφκα, νη δεκνζηεχζεηο ηνπ ηζηνινγίνπ αλαλεψλνληαη πνιχ ηαθηηθά, κε 

απνηέιεζκα ζπλερψο λα ππάξρεη λέν πιηθφ πξνο αλάγλσζε. Μάιηζηα, 

ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ ηελ ίδηα κέξα λα πξαγκαηνπνηνχληαη δχν 

δεκνζηεχζεηο δηαθνξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ.  Δπίζεο, είλαη πνιιέο νη 

δεκνζηεχζεηο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ εηθφλεο θαη θσηνγξαθίεο αιιά θαη απφ 

links ζηα νπνία ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην 

πεξηερφκελν. Ζ γξακκαηνζεηξά ησλ θεηκέλσλ ζηηο αλαξηήζεηο πνηθίιεη σο 

πξνο ην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ θαη ηε κνξθή (έληνλε θαη πιάγηα γξαθή, 

θεθαιαία γξάκκαηα θ.α.) απηψλ. Βέβαηα, ζε φιεο ηηο δεκνζηεχζεηο ηα θείκελα 

είλαη γξακκέλα κφλν ζε καχξε γξακκαηνζεηξά. ηελ εηθφλα 5.83 απεηθνλίδεηαη 

παξαδεηγκαηηθά ην πεξηερφκελα κηαο δεκνζίεπζεο ηνπ ηζηνινγίνπ πνπ 

αλαθέξεηαη ζε κία εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ηνπ ζρνιείνπ ζε έθζεζε 

δσγξαθηθήο. 

 

 

Χζηφζν, παξφιν πνπ νη δεκνζηεχζεηο είλαη πνιιέο θαη αλαλεψλνληαη 

ζπλερψο, δελ ππάξρνπλ ζε θακία απφ απηέο ζρφιηα. ε φιεο ηα ζρφιηα είλαη 

κεδεληθά θαη απηφ γίλεηαη πνιχ εχθνια αληηιεπηφ, θαζψο ζε φιεο ηηο 

δεκνζηεχζεηο ππάξρεη ε έλδεημε «0 ζρφιηα». Δηθφλα απηήλ ηεο θαηάζηαζεο 

θαίλεηαη ζηελ 5.84.  

Δηθόλα 5.83: Παξάδεηγκα από δεκνζίεπζε ηνπ ηζηνινγίνπ 
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Βέβαηα, ην ζέκα ησλ ζρνιίσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε επηηπρή ρξήζε 

ηνπ ηζηνινγίνπ. Σα κεδεληθά ζρφιηα δειψλνπλ θαη κεδεληθή ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ ζε απηφ. Έηζη, νη καζεηέο δείρλνπλ λα αδηαθνξνχλ γηα ηηο 

δεκνζηεχζεηο πνπ ππάξρνπλ, ελψ, θπζηθά, δελ πθίζηαηαη θάπνηνπ είδνπο 

αιιειεπίδξαζε ηφζν κεηαμχ ησλ καζεηψλ φζν θαη αλάκεζα ζε 

εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο. Ίζσο, φιε απηή ε θαηάζηαζε λα νθείιεηαη ζηε 

ζεκαηνινγία ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο θαη πηζαλψο λα κελ ηνπο θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ. 

ε γεληθέο γξακκέο, ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ ηζηνιφγην ζα ιέγακε φηη 

ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν γηα λα ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο ινηπνχο 

αλαγλψζηεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, 

θαζψο είλαη πνιχ ιίγεο νη δεκνζηεχζεηο πνπ απνθιίλνπλ απφ απηφ. Πξφθεηηαη 

γηα έλα πάξα πνιχ απιφ ηζηνιφγην, εχρξεζην, ρσξίο, σζηφζν, δηαζέζηκεο 

εθαξκνγέο πνπ ζα ηνπ έδηλαλ έλαλ πην επράξηζην ραξαθηήξα. Χζηφζν, ε πην 

ζεκαληηθή παξαηήξεζε επηθεληξψλεηαη ζην γεγνλφο φηη νη καζεηέο δελ έρνπλ 

ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηζηνινγίνπ. Με άιια ιφγηα, δελ ππάξρνπλ 

νχηε δεκνζηεχζεηο νχηε θαη ζρφιηα πνπ λα πξνέξρνληαη απφ καζεηέο ηνπ 

ζρνιείνπ, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη θαλελφο είδνπο αιιειεπίδξαζε ζηα 

πιαίζηα ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο πνπ πξνζθέξεηαη απφ ην ηζηνιφγην. 

 

 

 

Δηθόλα 5.84: Παξνπζίαζε κεδεληθήο ύπαξμεο ζρνιίωλ 
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΟΡΖΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΣΟΡΗΑ 

(http://blogs.sch.gr/gymkoris/) 

 

Σν ηζηνιφγην ηνπ Γπκλαζίνπ Κνξεζνχ, ζηελ Καζηνξηά, ιεηηνπξγεί απφ ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2011 κε πξσηνβνπιία ηεο θηινιφγνπ ηνπ γπκλαζίνπ θαη 

ππεχζπλεο ηεο βηβιηνζήθεο, Αξεηήο Κάξθνπ. Μάιηζηα, ε ζπγθεθξηκέλε 

θαζεγήηξηα απνηειεί ηε δηαρεηξίζηξηα θαη ζπληάθηξηα ηνπ blog, θαζψο φιεο νη 

δεκνζηεχζεηο ηελ νξίδνπλ σο ηελ ζπγγξαθέα απηψλ, αθφκα θαη αλ θάπνηα 

δεκνζίεπζε απνηειεί αλαθνίλσζε ηεο δηεπζχληξηαο ηνπ γπκλαζίνπ γηα 

δηάθνξα ζρνιηθά ζέκαηα. Έηζη, γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο νη καζεηέο ηνπ 

ζρνιείνπ δε ζπκβάιινπλ θαζφινπ ζηε δηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ηζηνινγίνπ. 

Ζ εκθάληζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηζηνινγίνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί 

έληνλε αιιά ηζνξξνπεκέλε. Αλαιπηηθά, ην γεληθφηεξν θφλην είλαη πνιχ 

ζθνχξν, ελψ ην θφλην πίζσ απφ ηηο δεκνζηεχζεηο είλαη ιεπθφ, κε απνηέιεζκα 

λα κε δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζηελ αλάγλσζε ηνπο. Δπίζεο, ζην πάλσ 

ηκήκα ηνπ ηζηνινγίνπ ππάξρεη κηα θσηνγξαθία ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ ηνπ 

Γπκλαζίνπ Κνξεζνχ. Ζ εηθφλα 5.85 παξνπζηάδεη ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ 

ηζηνινγίνπ, ζηελ νπνία θαίλνληαη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εκθάληζεο ηνπ 

blog.  

 

Δηθόλα 5.85: Αξρηθή ζειίδα ηζηνινγίνπ ηνπ Γπκλαζίνπ Κνξεζνύ 

http://blogs.sch.gr/gymkoris
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Όζνλ αθνξά ηε δνκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηζηνινγίνπ, είλαη απιή θαη 

εχρξεζηε. Όιεο νη δηαζέζηκεο εθαξκνγέο, ηαμηλνκήζεηο θαη ζπλδέζεηο 

βξίζθνληαη ζηε δεμηά πιεπξηθή κπάξα ηνπ blog. Αλαιπηηθά, ζε απηήλ 

ππάξρνπλ κεραλή αλαδήηεζεο, εκεξνιφγην κε απνζεθεπκέλεο αλά 

εκεξνκελία ηηο δεκνζηεχζεηο, ζπλδέζεηο κε ηεχρε ηεο εθεκεξίδαο Κνξεζνχ, 

ηαμηλφκεζε ησλ δεκνζηεχζεσλ κε βάζε ηελ θαηεγνξία ηνπ ζέκαηνο, ζηελ 

νπνία αλήθνπλ, παξνπζηάζεηο κε ηελ εθαξκνγή Prezi, links ζε βίληεν (ζρεηηθά 

κε ην ζρνιείν θαη φρη κφλν) ηνπ YouTube, links άιιεο αγαπεκέλεο ηζηνζειίδεο, 

πιηθφ γηα δηάθνξα καζήκαηα απφ άιια ζρνιεία, ελεκεξψζεηο γηα ηηο 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο, ζπλδέζεηο κε άιια εθπαηδεπηηθά 

ηζηνιφγηα δεκνηηθψλ, γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ ζρνιείσλ, θαζψο επίζεο θαη 

ζπλδέζεηο κε άιιεο ρξήζηκεο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθηπαθέο ηνπνζεζίεο. ηηο 

εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ (5.86, 5.87, 5.88, 5.89, 5.90), παξνπζηάδεηαη φιν ην 

δεμί ηκήκα ηνπ ηζηνινγίνπ κε φια ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία.  

  

 

Δηθόλα 5.86: Πξνβνιή ηεο δεμηάο πιεπξάο ηνπ ηζηνινγίνπ (1) 
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Δηθόλα 5.87: Πξνβνιή ηεο δεμηάο πιεπξάο ηνπ ηζηνινγίνπ (2) 

Δηθόλα 5.88: Πξνβνιή ηεο δεμηάο πιεπξάο ηνπ ηζηνινγίνπ (3) 



 
124 

 

 

 

 

Δηθόλα 5.89: Πξνβνιή ηεο δεμηάο πιεπξάο ηνπ ηζηνινγίνπ (4) 

Δηθόλα 5.90: Πξνβνιή ηεο δεμηάο πιεπξάο ηνπ ηζηνινγίνπ (5) 
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Χζηφζν, φπσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηηο εηθφλεο, ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπ 

δηαζέζηκσλ εθαξκνγψλ είλαη θάπσο κνλφηνλνο. Σαπηφρξνλα, δελ ππάξρνπλ 

εθαξκνγέο πνπ λα θηλνχληαη ζε έλα πην ραξνχκελν, δηαζθεδαζηηθφ θαη 

παηρληδηάξηθν θιίκα, νη νπνίεο ίζσο λα ήηαλ πην ειθπζηηθέο ζην θνηλφ θαη 

ηδηαίηεξα ζηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα ιεηηνπξγνχζαλ σο θίλεηξα γηα 

ελεξγφηεξε ζπκκεηνρή ζην ηζηνιφγην ηνπ ζρνιείνπ ηνπο.  

Όζνλ αθνξά ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ ηζηνινγίνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

γπκλαζίνπ, απηέο αλαλεψλνληαη πνιχ ηαθηηθά, ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα, ελψ ππάξρνπλ θαη κέξεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν 

θαηλνχξγηεο δεκνζηεχζεηο. Βέβαηα, πξέπεη λα αλαθεξζεί, πσο ζπγγξαθέαο ζε 

φιεο ηηο δεκνζηεχζεηο δελ είλαη νη καζεηέο αιιά ε δηαρεηξίζηξηα ηνπ 

ηζηνινγίνπ, ε νπνία είλαη θηιφινγνο ηνπ ζρνιείνπ. Απηφ, δειψλεη πσο ε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηελ 

αλάξηεζε θαη ην ζέκα ησλ δεκνζηεχζεσλ, είλαη κεδεληθή. 

Δπίζεο, ε ζεκαηνινγία ησλ δεκνζηεχζεσλ είλαη κεγάιε θαη δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζε ηερληθά ζέκαηα θαη δεηήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. Έηζη, 

ζπλαληάκε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηζηνξηθά δεηήκαηα (ηζηνξία ηνπ 

Πνιπηερλείνπ, πξνέιεπζε ειιεληθνχ αιθαβήηνπ θ.α.), λέα επξήκαηα ηεο 

αλζξσπφηεηαο, ηερλνινγία, πιηθφ γηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ (θπξίσο ηα 

θηινινγηθά), αλαθνηλψζεηο ηνπ ζρνιείνπ (γηα παξάδεηγκα, δεθαπεληακειέο 

καζεηψλ), εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ, φπσο ε γηνξηή ηεο 28εο Οθησβξίνπ θ.α. 

Δπηπιένλ, ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ δεκνζηεχζεσλ δελ είλαη κνλφηνλνο, 

θαζψο ηα θείκελα είλαη δηακνξθσκέλα κε δηάθνξεο γξακκαηνζεηξέο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά (έληνλα, πιάγηα, ρξσκαηηζηά) θαη ζπλνδεχνληαη απφ δηάθνξεο 

εηθφλεο ή/θαη βίληεν – παξνπζηάζεηο Prezi. ηηο εηθφλεο 5.91 θαη 5.92 

παξνπζηάδεηαη ην πεξηερφκελν απφ ηε δεκνζίεπζε κε ηίηιν «Δδψ Πνιπηερλείν 

39 ρξφληα κεηά… ζην Γπκλάζην Κνξεζνχ (Γειηίν Σχπνπ-Παξνπζίαζε Prezi-

Φσηνγξαθίεο)». ηηο εηθφλεο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ πξναλαθέξζεθαλ γηα ηε κνξθή ησλ δεκνζηεχζεσλ.  
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Δηθόλα 5.91: Πεξηερόκελν από δεκνζίεπζε ηνπ ηζηνινγίνπ (1) 

Δηθόλα 5.92: Πεξηερόκελν από δεκνζίεπζε ηνπ ηζηνινγίνπ (2) 
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Χζηφζν, γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο ηζηνινγίνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη ε 

αιιειεπίδξαζε πνπ ζπκβαίλεη κε ηα ζρφιηα ζηηο δηάθνξεο δεκνζηεχζεηο. ην 

ζπγθεθξηκέλν ηζηνιφγην, φκσο, απηνχ ηνπ είδνπο ε αιιειεπίδξαζε ιακβάλεη 

ρψξα ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ. Με άιια ιφγηα, ηα ζρφιηα ζηηο δεκνζηεχζεηο είλαη 

ειάρηζηα. Οη πεξηζζφηεξεο αλαξηήζεηο δελ έρνπλ θαζφινπ ζρφιηα, ελψ φζεο 

έρνπλ, απηά πεξηνξίδνληαη ζε έλα ή δχν. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ηα ζρφιηα 

έρνπλ σο ζθνπφ ηελ έθθξαζε ζαπκαζκνχ ή ηελ επηβξάβεπζε γηα ην 

πεξηερφκελν ηεο δεκνζίεπζεο, ελψ δελ είλαη θαηαλνεηφ απφ ην πεξηερφκελν 

απφ πνηνλ πξνέξρνληαη (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο, εμσζρνιηθφ θνηλφ θ.α.).  

ηελ εηθφλα 5.93 παξνπζηάδεηαη ην έλα θαη κνλαδηθφ ζρφιην ζε κηα 

δεκνζίεπζε ηνπ ηζηνινγίνπ κε ηίηιν «100 ΥΡΟΝΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΖ ΣΖ ΚΑΣΟΡΗΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΟΡΖΟΤ 9-11-2012 

(Γειηίν Σχπνπ – Φσηνγξαθηθφ Τιηθφ)». ην ζπγθεθξηκέλν ζρφιην, ε 

ζπληάθηξηα ηνπ εθθξάδεη ηα ζπγραξεηήξηα ηεο ρσξίο εμεγήζεηο θαη ρσξίο λα 

θαίλεηαη επαθξηβψο ε ηδηφηεηα ηεο. Δπίζεο, ζην δηθφ ηεο ζρφιην δελ ππάξρεη 

θάπνηα απάληεζε, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη πεξαηηέξσ ζπδήηεζε θαη 

αιιειεπίδξαζε.  ε απηφ ην ζεκείν επηζεκάλεηαη φηη ζρεδφλ φια ηα ζρφιηα 

ηνπ blog θηλνχληαη ζε απηφ ην κνηίβν.  

 

 

 

 

Δηθόλα 5.93: Παξάδεηγκα από ζρόιην ζε δεκνζίεπζε 
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Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο πνπ ην ηζηνιφγην ιεηηνπξγεί 

σο ρψξνο απαληήζεσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο καζεκάησλ, θπξίσο θηινινγηθψλ, 

θαζψο ε δηαρεηξίζηξηα είλαη ε θηιφινγνο ηνπ ζρνιείνπ. πγθεθξηκέλα, ε 

θαζεγήηξηα θαη δηαρεηξίζηξηα ηνπ blog δεκηνπξγεί κηα δεκνζίεπζε ζηα πιαίζηα 

θάπνηνπ καζήκαηνο, παξαζέηεη πιηθφ γηα ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, 

επεμεγήζεηο γηα θαηλνχξγηα γξακκαηηθά θαηλφκελα, ηδέεο πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο θαη, ζην ηέινο, θαιεί ηνπο καζεηέο λα 

απαληήζνπλ ζε εξσηήκαηα κε ηε κνξθή ζρνιίσλ θάησ απφ ηε δεκνζίεπζε. 

ηηο εηθφλεο (5.94, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 5.100, 5.101, 5.102) πνπ 

αθινπζνχλ παξνπζηάδεηαη φιε απηή ε δηαδηθαζία κε ηε ζεηξά, μεθηλψληαο απφ 

ηε δεκνζίεπζε ηεο θαζεγήηξηα θαη ηειεηψλνληαο κε ηηο απαληήζεηο - ζρφιηα 

ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο θαζεγήηξηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 5.94: Πεξηερόκελν δεκνζίεπζεο - Ζ ελόηεηα ηνπ καζήκαηνο πξνο επεμεξγαζία 
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Δηθόλα 5.95: Γηαζέζηκν πιηθό γηα ην πεξηερόκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο (1) 

Δηθόλα 5.96: Γηαζέζηκν πιηθό γηα ην πεξηερόκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο (2) 
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Δηθόλα 5.97: Σα γξακκαηηθά θαηλόκελα ηεο ελόηεηαο – Τιηθό ζρεηηθά κε απηά (1) 

Δηθόλα 5.98: Σα γξακκαηηθά θαηλόκελα ηεο ελόηεηαο – Τιηθό ζρεηηθά κε απηά (2) 
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Δηθόλα 5.99: Αλαδπόκελν ζέκα ηεο ελόηεηαο πξνο επεμεξγαζία θαη παξαγωγή γξαπηνύ ιόγνπ 

Δηθόλα 5.100: Δθθώλεζε εξωηήκαηνο πξνο απάληεζε – Πξνηεηλόκελν πιηθό/ιεμηιόγην 
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Δηθόλα 5.101: Απαληήζεηο καζεηξηώλ ζην εξώηεκα κε ηε κνξθή ζρνιίωλ ζηε δεκνζίεπζε 

Δηθόλα 5.102: Απαληήζεηο καζεηώλ – ρόιην Καζεγήηξηαο 
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Με βάζε ηελ παξαπάλσ παξνπζίαζε ηεο δεκνζίεπζεο θαη ησλ ζρνιίσλ 

ζε απηήλ κπνξνχκε λα επηθεληξσζνχκε ζε νξηζκέλα ζεκεία. Αξρηθά, 

παξαηεξνχκε πσο ην ηζηνιφγην παξέρεη ηελ επθαηξία ζηελ θαζεγήηξηα λα 

επεμεξγαζηεί ηε λέα ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο πξνο δηδαζθαιία κε έλαλ 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Αλαιπηηθά, δίλεηαη ε επθαηξία γηα πιηθφ δηαθνξεηηθφ απφ 

ην παξαδνζηαθφ (βίληεν γηα παξάδεηγκα), ην νπνίν είλαη πην ειθπζηηθφ θαη 

πηζαλφλ πην θαηαλνεηφ απφ ηα παηδηά. Δπίζεο, νη καζεηέο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ηε λέα ελφηεηα απφ ην ζπίηη ηνπο, ρσξίο λα 

πεξηνξίδνληαη ζην ρψξν ηεο αίζνπζαο. 

Χζηφζν, ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν 

απάληεζεο ησλ καζεηψλ ζην εξψηεκα πνπ ηνπο έζεζε ε θαζεγήηξηα πξνο 

απάληεζε. Αξρηθά, παξαηεξείηαη πσο δελ έρνπλ απαληήζεη φινη νη καζεηέο 

αιιά κφλν έλαο κηθξφο αξηζκφο απηψλ εθ ησλ νπνίσλ ζρεδφλ φινη είλαη 

θνξίηζηα. Αλ ζθεθηνχκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε δεκνζίεπζε έγηλε πξηλ απφ θάπνην 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη φηη ε χιε ηνπο έρεη πξνρσξήζεη ζε επφκελεο ελφηεηεο, 

απηφ ην θαηλφκελν είλαη νξηζηηθφ, απφ ηελ άπνςε φηη πιένλ είλαη ζρεδφλ 

βέβαην φηη δελ ζα πξνθχςνπλ λέεο απαληήζεηο. Δπνκέλσο, ε αληαπφθξηζε 

ησλ καζεηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ήηαλ κηθξή. 

Κάηη άιιν πνπ παξαηεξείηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ είλαη ν ηξφπνο 

πνπ απαληάλε ζηελ εξψηεζε. πγθεθξηκέλα, ηα παηδηά δίλνπλ ηελ απάληεζε 

ηνπο φπσο ζα ηελ έιεγαλ ζηελ ηάμε ή ζα ηελ έγξαθαλ ζην ηεηξάδην ηνπο. 

Απηφ ζεκαίλεη πσο πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ απάληεζε ηνπο εξσηήκαηνο, 

ρσξίο λα ζρνιηάδνπλ ηηο απφςεηο ησλ άιισλ ζπκκαζεηψλ ηνπο ή λα δείρλνπλ 

κε θάπνηνλ ηξφπν πσο ηηο έρνπλ δηαβάζεη θαη έρνπλ επεξεαζηεί απφ απηέο. 

Απαληνχλ ζαλ λα ζέινπλ λα απεπζπλζνχλ κφλν ζηελ θαζεγήηξηα ηνπο. Με 

βάζε απηφ ην θαηλφκελν, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο νη καζεηέο δελ 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, δε ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο ηηο απφςεηο πνπ έρνπλ 

θαη δε ζπλεξγάδνληαη απφ κφλα, αλ δελ ηνπο δεηεζεί, γηα ηελ παξαγσγή κηαο 

θνηλήο απάληεζεο. 

Σν ηειεπηαίν πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί ζρεηηθά κε ηα ζρφιηα, είλαη ε 

παξέκβαζε ηεο θαζεγήηξηαο (εηθφλα 5.102) θαη ν ζθνπφο απηήο ηεο 

παξέκβαζεο. Κνληνινγίο, ε θαζεγήηξηα, θαηφπηλ θάπνησλ απαληήζεσλ απφ 

κεξηθά παηδηά, παξέζεζε έλα ζρφιην ζην νπνίν επηβξάβεπε ηα παηδηά γηα ηηο 

απαληήζεηο θαη ηελ πξνζπάζεηα ηνπο. Χζηφζν, πέξα απφ ηελ επηβξάβεπζε, 

ην ζρφιην ηεο είρε θαη ελζαξξπληηθφ ραξαθηήξα, θαζψο παξφηξπλε θη άιινπο 

καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ φιε δηαδηθαζία. Χζηφζν, θαίλεηαη πσο απηφ 

δελ είρε ηδηαίηεξα κεγάιε απήρεζε, θαζψο κεηά ην ζρφιην ηεο κφλν ηξεηο 

αθφκε καζεηέο έδσζαλ ηελ απάληεζε ηνπο. Δπηπιένλ, δε θαίλεηαη θακία 

πξνζπάζεηα ηεο θαζεγήηξηαο λα εληζρχζεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ ή λα ζπλδέζεη ηηο απφςεηο ηνπο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε νη καζεηέο 

απφ κφλνη ηνπο λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία λα ζπδεηήζνπλ κεηαμχ ηνπο. 

πλνπηηθά, φζνλ αθνξά ην ηζηνιφγην ηνπ γπκλαζίνπ Κνξεζνχ ζην 

γεληθφηεξν πιαίζην ηνπ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο είλαη έλα ελδηαθέξνλ 
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ηζηνιφγην, εηδηθά ζηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ πξνο δεκνζίεπζε, θαζψο 

ππάξρεη αξθεηά κεγάιε πνηθηιία. Χζηφζν, ε αιιειεπίδξαζε πνπ ιακβάλεη 

ρψξα ζην ηζηνιφγην είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε. Σα ζρφιηα είλαη ειάρηζηα αιιά 

θαη φζα ππάξρνπλ πεξηνξίδνληαη ζε θάπνηνπο απινχο ραξαθηεξηζκνχο ρσξίο 

πεξαηηέξσ ζπδήηεζε. Αθφκα θαη φηαλ ην ηζηνιφγην ρξεζηκνπνηείηαη σο ρψξνο 

δηεμαγσγήο καζήκαηνο θαη κέξνο άζθεζεο δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ, δελ 

παξαηεξνχληαη θαηλφκελα ζπλεξγαζίαο, αιιειεπίδξαζεο θαη ζπδήηεζεο. 

Αληίζεηα, νη καζεηέο πεξηνξίδνληαη ζηελ απάληεζε ηνπο ρσξίο ζρφιηα ζε 

απαληήζεηο ζπκκαζεηψλ ηνπο. Σέινο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, πσο ην 

γεγνλφο φηη ε κφλε ζπγγξαθέαο ησλ δηάθνξσλ δεκνζηεχζεσλ είλαη ε 

θηιφινγνο ηνπ ζρνιείνπ θαη ε δηαρεηξίζηξηα ηνπ blog, πεξηνξίδεη θαηά πνιχ ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ blogging, κε απνηέιεζκα 

λα κελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη ην ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη έλα 

ηζηνιφγην ζηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ. 

 

Blog Γπκλαζίνπ Κξηεδώλ (http://blogs.sch.gr/gymkriez/) 

 

Σν ηζηνιφγην ηνπ Γπκλαζίνπ Κξηεδψλ (δήκνο Κχκεο-Αιηβεξίνπ, Δχβνηα) 

δεκηνπξγήζεθε ην 2008 απφ ηνλ θαζεγεηή ηεο πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ζπληεξείηαη απφ ηνλ ίδην. Ζ ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ ηζηνινγίνπ απνηειείηαη 

απφ ηνλ ίδην ηνλ θαζεγεηή αιιά θαη απφ κία καζήηξηα ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία 

έρεη δεκνζηεχζεη θάπνηα άξζξα ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά. Ο ζθνπφο ηνπ blog 

είλαη λα δεκνζηεχνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζρνιείν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Δπίζεο, ζηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

ηζηνινγίνπ ήηαλ λα πεξάζεη ζηα ρέξηα ησλ καζεηψλ ε δηαρείξηζε θαη 

δηακφξθσζε ηνπ, θάηη πνπ, σζηφζν, δελ έρεη επηηεπρζεί πιήξσο κέρξη ηψξα. 

Δηθόλα 5.103: Αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηνινγίνπ ηνπ Γπκλαζίνπ Κξηεδώλ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗΗΗΗ/ΕΡΓΑΣΙΑ/blogs/Blog%20Γυμνασίου%20Κριεζών
http://blogs.sch.gr/gymkriez/
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Ζ εκθάληζε ηνπ ηζηνινγίνπ είλαη απιή, ρσξίο ρξψκαηα θαη πεξίπινθα 

ζρέδηα, κε απνηέιεζκα λα κελ θνπξάδεηαη ην κάηη ηνπ αλαγλψζηε αιιά θαη, 

ηαπηφρξνλα, λα κελ πξνθαιεί εληχπσζε θαη λα κελ θεληξίδεη ακέζσο ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ. Σν ρξψκα πνπ επηθξαηεί είλαη ην ιεπθφ, ελψ ζην 

πάλσ κέξνο ηνπ ηζηνινγίνπ ππάξρεη κηα θσηνγξαθία ηεο ιίκλεο ηνπ Γχζηνπ. 

ηελ εηθφλα 5.103 παξνπζηάδεηαη ε αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηνινγίνπ, ζηελ νπνία 

θαίλεηαη ηφζν ε δηαθνζκεηηθή θσηνγξαθία ηνπ blog φζν θαη ε γεληθφηεξε 

εκθάληζή ηνπ. 

Ζ δνκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηζηνινγίνπ είλαη πνιχ απιή θαη εχρξεζηε. 

Αξρηθά ζην πάλσ κέξνο ηνπ blog ππάξρνπλ νη θαηεγνξίεο γηα δηάθνξα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ην blog. ε θάζε θαηεγνξία ζέκαηνο δίλνληαη θαη νη αλάινγεο 

πιεξνθνξίεο γηα απηφ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ εηθφλα 5.104 απεηθνλίδεηαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ ζέκαηνο «Σν ζρνιείν καο». 

Δπίζεο, ζην δεμηφ ηκήκα ηνπ ηζηνινγίνπ ππάξρεη κία πιεπξηθή κπάξα, 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη δηαζέζηκν ην αξρείν ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί. Ζ αξρεηνζέηεζε είλαη βαζηζκέλε ζην κήλα δεκνζίεπζεο ηεο 

θάζε αλάξηεζεο θαη φρη ζην ζέκα απηήο. Απηφ ζεκαίλεη, πσο ν αλαγλψζηεο 

ηνπ ηζηνινγίνπ δελ αξθεί λα γλσξίδεη κφλν ην ζέκα ηεο δεκνζίεπζεο πνπ ζέιεη 

λα δηαβάζεη. Δίλαη απαξαίηεην λα γλσξίδεη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ απηή έρεη 

δεκνζηνπνηεζεί. ηελ εηθφλα 5.105 θαίλεηαη ν ηξφπνο αξρεηνζέηεζεο ησλ 

δεκνζηεχζεσλ. 

Δηθόλα 5.104: Πεξηερόκελν ζειίδαο «Σν ζρνιείν καο» 
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Δπηπιένλ, ζην ηζηνιφγην ππάξρνπλ δχν ελδηαθέξνπζεο θαη ρξήζηκεο 

εθαξκνγέο. Ζ πξψηε είλαη κηα εθαξκνγή κνπζηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζχλδεζε 

κε ην European School Radio, θαζψο επίζεο θαη δπλαηφηεηαο απνζηνιήο 

αθηεξψζεσλ. Αθφκε, ζηα πιαίζηα ηνπ ξαδηνθψλνπ ππάξρεη θαη ξνιφη, ην 

νπνίν δείρλεη ηελ ψξα, ηα ιεπηά θαη ηα δεπηεξφιεπηα. Ζ δεχηεξε εθαξκνγή 

είλαη έλα εκεξνιφγην, ψζηε νη αλαγλψζηεο λα  έρνπλ εηθφλα ησλ εκεξψλ αλά 

κήλα. ηελ εηθφλα 5.106 θαίλνληαη νη δχν πξναλαθεξζείζεο εθαξκνγέο ηνπ 

ηζηνινγίνπ ηνπ Γπκλαζίνπ Κξηεδψλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 5.105: Σξόπνο αξρεηνζέηεζεο δεκνζηεύζεωλ 



 
137 

 

Έλα αθφκε ζηνηρείν ηνπ ηζηνινγίνπ πνπ είλαη ρξήζηκν γηα ηνπο 

αλαγλψζηεο ηνπ είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ ηνπο πξνζθέξεη λα επηζθέπηνληαη 

άιιεο ηζηνζειίδεο εθπαηδεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Τπάξρνπλ, δειαδή,  ζηε 

δεμηά κεξηά ηνπ blog ζπλδέζεηο (links) κε κεξηθέο γλσζηέο εθπαηδεπηηθέο 

ηζηνζειίδεο. Ζ εηθφλα 5.107 παξνπζηάδεη ην ηκήκα ηνπ ηζηνινγίνπ ζην νπνίν 

ππάξρνπλ νη ζπλδέζεηο ζε άιιεο δηαδηθηπαθέο ηνπνζεζίεο. 

Δηθόλα 5.106: Απεηθόληζε εθαξκνγώλ ηνπ blog 

Δηθόλα 5.107: Σα links πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην ηζηνιόγην 



 
138 

 

Όζνλ αθνξά ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ηζηνινγίνπ, απηέο αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο θαη ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Με άιια ιφγηα, νη δεκνζηεχζεηο 

έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία θαη δελ αθνξνχλ άιια ζέκαηα, φπσο 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, ελεκέξσζε ζε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία, ηε 

κνπζηθή θ.α. Δλδεηθηηθά ζέκαηα ησλ δεκνζηεχζεσλ είλαη νη εθινγέο ηνπ 

15κεινχο καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ε πξψηε ζρνιηθή εθδξνκή ησλ καζεηψλ 

θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013. 

Δπίζεο, φιεο νη δεκνζηεχζεηο είλαη δεκηνπξγεκέλεο κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

κνηίβν εκθάληζεο. Γειαδή, ζε φιεο ηηο δεκνζηεχζεηο ε γξακκαηνζεηξά είλαη ε 

ίδηα, ην ρξψκα ησλ γξακκάησλ είλαη καχξν, νξηζκέλεο ιέμεηο είλαη κε έληνλα 

γξάκκαηα, ελψ, ηαπηφρξνλα, ηα θείκελα ζπλνδεχνληαη κε θσηνγξαθίεο ή 

πίλαθεο αλάινγα κε ην πεξηερφκελν. ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί (5.108) 

απεηθνλίδεηαη κέξνο ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηνπ ηζηνινγίνπ (2/11/2012) 

κε ηίηιν «Μαγηθέο Δλαέξηεο Γηαδξνκέο ζην Adventure Park» θαη κε ζέκα ηελ 

πξψηε εκεξήζηα εθδξνκή ηνπ ζρνιείν γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013. ηελ 

εηθφλα είλαη θαλεξά φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε φιεο ηηο 

δεκνζηεχζεηο ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζή ηνπο.  

 

 

Δπηπιένλ, έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ αθνξά ηηο δεκνζηεχζεηο απηνχ ηνπ 

ηζηνινγίνπ είλαη ν ρξφλνο αλαλέσζεο ηνπο. Αλαιπηηθά, νη αλαλεψζεηο ησλ 

 

Δηθόλα 5.108: Παξάδεηγκα από δεκνζίεπζε ηνπ ηζηνινγίνπ 
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δεκνζηεχζεσλ δελ είλαη ηδηαίηεξα ηαθηηθέο, θαζψο απφ ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο θαη κέρξη ζήκεξα (7/11/2012) αλαξηήζεθαλ κφλν έμη δεκνζηεχζεηο. Ζ 

πην ζχληνκε αλαλέσζε αθνξά ηηο ηέζζεξηο εκέξεο, ελψ ππάξρνπλ δηαδνρηθέο 

δεκνζηεχζεηο πνπ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο έληεθα εκέξεο. Απηή ε θαζπζηέξεζε 

ζηελ αλαλέσζε ησλ δεκνζηεχζεσλ κάιινλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε 

ζεκαηνινγία ηνπ ηζηνινγίνπ είλαη πεξηνξηζκέλε, θαζψο ην γεληθφηεξν θαη κφλν 

ζέκα ηνπ blog είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

ζην ζρνιείν ζηα πιαίζηα ελφο ζρνιηθνχ έηνπο (ην ηζηνιφγην δελ αλαλεψλεηαη 

ην θαινθαίξη πνπ δελ είλαη αλνηρηά ηα ζρνιεία). 

Βέβαηα, ζε έλα ηζηνιφγην ζεκαληηθή ζέζε θαηέρνπλ ηα ζρφιηα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ blog ζηηο δηάθνξεο 

δεκνζηεχζεηο. Χζηφζν, ζην ζπγθεθξηκέλν ηζηνιφγην ηα ζρφιηα, ηνπιάρηζηνλ 

ζηηο δεκνζηεχζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ην θεηηλφ ζρνιηθφ έηνο, είλαη 

αλχπαξθηα. ε θακία δεκνζηέπζε δελ ππάξρνπλ ζρφιηα νχηε απφ καζεηέο 

νχηε απφ θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείν. Έηζη, δελ ππάξρεη θαλελφο είδνπο 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ ηζηνινγίνπ θαη νχηε εθθξάδνληαη 

απφςεηο πάλσ ζηηο δηάθνξεο αλαξηήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη. Όπσο 

απεηθνλίδεηαη θαη ζηελ εηθφλα 5.109, ζε φιεο ηηο δεκνζηεχζεηο ππάξρεη ε 

έλδεημε «No Comments», θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη θαλέλαο δελ έρεη παξαζέζεη 

θάπνην ζρφιην ζηελ εθάζηνηε δεκνζίεπζε. 

 

πλνςίδνληαο, φζνλ αθνξά ην ηζηνιφγην ηνπ Γπκλαζίνπ Κξηεδψλ, ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε πσο είλαη έλα απιφ θαη κνλνδηάζηαην ηζηνιφγην, 

Δηθόλα 5.109: Ζ έλδεημε «No Comments», ε νπνία ππάξρεη ζε όιεο ηηο θεηηλέο δεκνζηεύζεηο 
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θαζψο ε ζεκαηνινγία ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλε ζηηο εθδειψζεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο, ε ζπκκεηνρή ζην ηζηνιφγην δελ είλαη 

θαζφινπ έληνλε, αθνχ αθελφο ε αλαλέσζε ησλ δεκνζηεχζεσλ δελ είλαη 

ζπρλή θαη αθεηέξνπ ηα ζρφιηα είλαη αλχπαξθηα. Βέβαηα, δελ ζα κπνξνχζακε 

λα παξαβιέςνπκε ην γεγνλφο φηη ζηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ ηζηνινγίνπ ππάξρεη 

πινχζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ, ελψ ζην blog είλαη δηαζέζηκεο ηφζν δχν 

εχρξεζηεο εθαξκνγέο (αλ θαη ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πεξηζζφηεξεο) φζν θαη 

ζπλδέζεηο ζε άιιεο εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο. 

 

5.3 Πιαίζην αλάιπζεο εθπαηδεπηηθώλ ηζηνινγίωλ 

 

Μεηά ηελ πεξηγξαθή ησλ ηζηνινγίσλ ηφζν ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ φζν 

θαη ησλ Γπκλαζίσλ, πξνέθπςε έλα πιαίζην αλάιπζεο, ζχκθσλα κε ηα βαζηθά 

θξηηήξηα αλάιπζεο θαη παξνπζίαζήο ηνπο.  

Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη θάπνηεο γεληθέο θαη ζηνηρεηψδεηο πιεξνθνξίεο γηα 

ην θάζε ηζηνιφγην, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ην ηζηνιφγην, ηνλ/ηνπο δηαρεηξηζηή/έο θαη ζπληάθηε/εο ηνπ, ηα 

ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ην ζθνπφ ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, γίλεηαη ε 

πξψηε επαθή κε ην ηζηνιφγην θαη ε γλσξηκία κε ηα αξρηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά. 

Έπεηηα, πεξηγξάθεηαη ε εκθάληζε ηνπ ηζηνινγίνπ, ε νπνία αθνξά ην θφλην 

ηνπ, ηα ρξψκαηα ηνπ θαη γεληθφηεξα ηε δηαθφζκεζε ηνπ. Έηζη, ν αλαγλψζηεο 

έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ πξψηε εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ην εθάζηνηε blog θαη 

ηελ εληχπσζε πνπ απηή ηνπ πξνθαιεί. 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε 

δνκή/δηακφξθσζε ηνπ ηζηνινγίνπ, φπσο νη πιεπξηθέο κπάξεο θαη νη 

εθαξκνγέο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηέο. Ζ δνκή ηνπ θάζε ηζηνινγίνπ είλαη 

ζεκαληηθή, θαζψο αλαδεηθλχεη ηελ επρξεζηία ηνπ, ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ 

αιιά θαη ηελ παξνρή εθαξκνγψλ πνπ ην θαζηζηνχλ πην επράξηζην θαη 

ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ. 

Καηφπηλ, πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνπζίαζε ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ είλαη 

αλαξηεκέλεο ζην θάζε ηζηνιφγην. Ζ πεξηγξαθή ησλ δεκνζηεχζεσλ αθνξά ην 

είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, ηε κνξθή ηνπο αιιά θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ 

αλαλεψζεψλ ηνπο. Οη δεκνζηεχζεηο ηνπ θάζε ηζηνινγίνπ παίδνπλ θαηαιπηηθφ 

ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο θαζνξίδνπλ ην ζθνπφ ηνπ blog, ην θνηλφ πνπ 

απεπζχλεηαη αιιά θαη ηε ζεκαηνιφγηα πνπ ν δηαρεηξηζηήο ζεσξεί ρξήζηκε θαη 

ελδηαθέξνπζα, ψζηε λα ηελ αλαδεηθλχεη κε αληίζηνηρεο αλαξηήζεηο. 

Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα ζρφιηα ησλ αλαγλσζηψλ ζηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ 

ηζηνινγίνπ. Αλαθνξηθά κε ηα ζρφιηα, δίλεηαη ζεκαζία ζηνλ αξηζκφ ηνπο, ην 

πεξηερφκελν ηνπο αιιά θαη ηνπο ζπληάθηεο απηψλ. Σα ζρφιηα είλαη ζεκαληηθά 

γηα ηελ αλάδεημε ελφο ηζηνινγίνπ σο επηηπρνχο, θαζψο θαλεξψλνπλ ηελ 

ελεξγφ ή κε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζην θάζε ηζηνιφγην θαη θαη’ επέθηαζε ηνλ 

αληίθηππν πνπ έρνπλ νη δεκνζηεχζεηο ηνπ blog ζην θνηλφ πνπ ηηο δηαβάδεη. Με 
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άιια ιφγηα, κέζσ ησλ ζρνιίσλ θαίλεηαη θαηά πφζν νη αλαξηήζεηο πξνθαινχλ 

εληχπσζε ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπο, ηνπο θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ, ηνπο 

δεκηνπξγνχλ πξνβιεκαηηζκνχο θαη, ηειηθά, ηνπο βάδνπλ ζηε δηαδηθαζία λα 

εθθξαζηνχλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμχ ηνπο. 

πλνπηηθά, ην πιαίζην αλάιπζεο, πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηζηνινγίσλ, θηλείηαη ζηνπο εμήο πέληε άμνλεο: 

1. Απσικέρ και γενικέρ πληποθοπίερ ηος ιζηολογίος. 

2. Εμθάνιζη ηος ιζηολογίος. 

3. Δομή και διαμόπθωζη ηος ιζηολογίος.  

4. Δημοζιεύζειρ ηος ιζηολογίος. 

5. Σσόλια. 

Οη ζπγθεθξηκέλνη άμνλεο, ηέινο, ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο 

θξηηήξηα γηα ηελ αλάδεημε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ηζηνινγίνπ σο επηηπρέο θαη 

ιεηηνπξγηθφ. Με άιια ιφγηα, ν ηξφπνο πνπ ην θάζε ηζηνιφγην αληαπνθξίλεηαη 

ζην θαζέλα απφ ηνπο παξαπάλσ άμνλεο θαζνξίδεη ην ραξαθηήξα ηνπ, ηελ 

επρξεζηία ηνπ, ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ηελ εληχπσζε πνπ 

πξνθαιεί ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ, θαη ηδηαίηεξα ζηνπο καζεηέο ηνπ εθάζηνηε 

ζρνιείνπ, θαζψο ζε απηνχο θπξίσο απεπζχλεηαη. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, έλα 

ηζηνιφγην ζην νπνίν παξαηεξείηαη έληνλε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη είλαη πεξηζζφηεξν πεηπρεκέλν απφ έλα άιιν ζην 

νπνίν ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ είλαη αλχπαξθηε. Βέβαηα, ζε θάζε 

πεξίπησζε, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ν ζθνπφο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θάζε ηζηνινγίνπ, ηδίσο φηαλ απηφο εθθξάδεηαη μεθάζαξα.   

 

5.4 πλνπηηθή παξνπζίαζε ηωλ ειιεληθώλ ηζηνινγίωλ, κε βάζε ην 

πιαίζην αλάιπζήο, θαη ηαπηόρξνλε ζύγθξηζε ηνπο 

 

ην ζπγθεθξηκέλν ππνθεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά φια ηα 

ειιεληθά ηζηνιφγηα (δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη γπκλαζίσλ), ηα νπνία 

πεξηγξάθεθαλ αλαιπηηθά ζε πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην. Απηή ηε θνξά, ε 

παξνπζίαζε ηνπο ζα είλαη ππθλή θαη πεξηεθηηθή θαη ζα αθνξά κφλν ηα 

ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην πιαίζην αλάιπζεο.  

πγθεθξηκέλα, δεκηνπξγήζεθαλ πίλαθεο γηα θάζε έλα απφ ηα ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ηνπ πιαηζίνπ αλάιπζεο, ζηνπο νπνίνπο θαίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θάζε ειιεληθνχ ηζηνινγίνπ γηα ηελ θάζε θαηεγνξία ζηνηρείσλ. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν, επηηπγράλεηαη ε ηαπηφρξνλε παξνπζίαζε φισλ ησλ ηζηνινγίσλ, 

ζχκθσλα κε ηα βαζηθά θξηηήξηα γηα ην αλ απηά είλαη πεηπρεκέλα θαη 

ιεηηνπξγηθά.  

Αθφκε, θάησ απφ ηνλ θάζε πίλαθα ζα ππάξρεη ε ζχγθξηζε ησλ 

ηζηνινγίσλ, κε βάζε ην θάζε ζηνηρείν ηνπ πιαηζίνπ αλάιπζεο θαη ησλ 

επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ απηνχ. Έηζη, ζα γίλεη αθφκε πην θαηαλνεηή ε 

θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη θάπνηα απφ ηα ειιεληθά εθπαηδεπηηθά blogs, ζε ηη 
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ζεκεία ππάξρνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο θαη πφζν ιεηηνπξγηθά θαη 

πεηπρεκέλα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ. 

Αλαιπηηθά, νη πίλαθεο αθνξνχλ: 

1. Απσικέρ και γενικέρ πληποθοπίερ ηος ιζηολογίος. 

- Έηνο δεκηνπξγίαο ηζηνινγίνπ, ζθνπφο θαη ζπληάθηεο. 

2. Εμθάνιζη ηος ιζηολογίος. 

- Υξψκαηα θφληνπ ηζηνινγίνπ, ζρέδηα/εηθφλεο θφληνπ θαη γεληθφο 

ραξαθηεξηζκφο εκθάληζεο. 

3. Δομή και διαμόπθωζη ηος ιζηολογίος. 

- Αξηζκφο πιεπξηθψλ κπαξψλ, ηξφπνο αξρεηνζέηεζεο δεκνζηεχζεσλ, 

εθαξκνγέο θαη γεληθφο ραξαθηεξηζκφο δνκήο ηζηνινγίνπ. 

4. Δημοζιεύζειρ ηος ιζηολογίος. 

- Αξηζκφο/αλαλεψζεηο δεκνζηεχζεσλ, ζεκαηνινγία δεκνζηεχζεσλ θαη 

κνξθή δεκνζηεχζεσλ. 

5. Σσόλια 

- Αξηζκφο ζρνιίσλ, ζπληάθηεο ζρνιίσλ, είδνο ζρνιίσλ θαη 

αιιειεπίδξαζε κέζσ ζρνιίσλ. 

Παξαθάησ αθνινπζνχλ φινη νη πίλαθεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε 

ηζηνινγίνπ γηα ηελ θάζε θαηεγνξία ζπζηαηηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ πιαηζίνπ 

αλάιπζεο. Αθφκε, θάησ απφ ηνλ θάζε πίλαθα ππάξρεη θαη ε ζχγθξηζε ησλ 

ηζηνινγίσλ. 

 

1. Απσικέρ και γενικέρ πληποθοπίερ ηος ιζηολογίος. 

 

ΥΟΛΔΗΑ 
 

ΔΣΟ 
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ 

ΚΟΠΟ ΤΝΣΑΚΣΖ 

1ν Γ.. 
Νέαο 
Μαγλεζίαο 
 

Οθηψβξηνο, 
2010 

Γελ αλαγξάθεηαη ζην 
ηζηνιφγην. 

Γελ αλαθέξεηαη 
ζην ηζηνιφγην. 
Μάιινλ 
εθπαηδεπηηθφο ηνπ 
ζρνιείνπ, αλ 
θξίλνπκε ην είδνο  
θαη ηε κνξθή ησλ 
δεκνζηεχζεσλ. 

12ν Γ.. 
Εωγξάθνπ 
 

Γεθέκβξηνο, 
2010 

πλεξγαζία 
εθπαηδεπηηθψλ, 
καζεηψλ θαη γνλέσλ. 

Δθπαηδεπηηθνί ηνπ 
ζρνιείνπ. Πέξπζη 
θαη θάπνηνη 
καζεηέο. 

21ν Γ.. 
Αζελώλ 
 

Γεθέκβξηνο, 
2011 

Γελ αλαγξάθεηαη ζην 
ηζηνιφγην. 

Παξνπζηάδεηαη ην 
ζρνιείν σο 
ζπληάθηεο ζην 
ηζηνιφγην. Απφ ην 
είδνο θαη ηε κνξθή 
ησλ 
δεκνζηεχζεσλ, 
ζπληάθηεο είλαη 
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Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, κπνξνχκε λα θάλνπκε θάπνηεο 

ζπγθξηηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηα ειιεληθά ηζηνιφγηα (δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη 

γπκλαζίσλ) θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ζχκθσλα κε θάπνηεο γεληθέο 

πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ην πξψην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ 

πιαηζίνπ αλάιπζεο. 

Αξρηθά, κε κηα πξψηε καηηά, γίλεηαη επδηάθξηην φηη δελ πξνέξρνληαη φια ηα 

ηζηνιφγηα απφ ζρνιεία ηεο Αηηηθήο θαη γεληθφηεξα ησλ κεγαινππφιεσλ. 

Αληίζεηα, ππάξρνπλ ηζηνιφγηα ζε κηθξφηεξεο πφιεηο (Κνδάλε, γηα παξάδεηγκα) 

ή αθφκα θαη ρσξηά (Κνξεζφο, γηα παξάδεηγκα). Σα πεξηζζφηεξα, σζηφζν, 

είλαη απφ ηελ Αηηηθή αιιά απηφ είλαη ινγηθφ, αλ ζθεθηνχκε ην κέγεζνο απηήο 

ηεο πεξηνρήο θαη ηελ πιεζψξα ησλ ζρνιείσλ ηεο. Χζηφζν, ζε απηφ ην ζεκείν, 

αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη θαηά ηελ έξεπλα κνπ ζε πνιιά ηζηνιφγηα, ψζηε λα 

θαηαιήμσ ζηα ηειηθά νθηψ πνπ πεξηέγξαςα θαη αλέιπζα, ζπλάληεζα 

ηζηνιφγηα απφ φιε ζρεδφλ ηελ Διιάδα (κεγάιεο θαη κηθξέο πφιεηο, ρσξηά θαη 

λεζηά). Βέβαηα, απφ ηελ πνηθηιία ησλ ηζηνινγίσλ έπξεπε λα θαηαιήμσ ζε 

θάπνηα απφ απηά θαη ε απφθαζε κνπ γηα ην πνηα ζα είλαη απηά έγηλε θπξίσο 

ηπραία, ψζηε λα κελ είλαη πξνθαζνξηζκέλεο νη πεξηγξαθέο ησλ ηζηνινγίσλ θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα παξνπζηάζεη ην θαζέλα απφ απηά. 

Αθφκε, απηφ πνπ γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ ηνλ πίλαθα 5.1, είλαη φηη φια ηα 

ηζηνιφγηα ιεηηνπξγνχλ ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ρξφλν. Δίλαη θαλεξφ, πσο ηα πην 

πξφζθαηα ηζηνιφγηα απφ απηά πνπ αλαιχζεθαλ δεκηνπξγήζεθαλ ην 

κφλν 
εθπαηδεπηηθνί. 

4ν Γ.. 
Κακαηεξνύ 
 

Ννέκβξηνο, 
2011 

Γελ αλαγξάθεηαη ζην 
ηζηνιφγην. 

Ο ππνδηεπζπληήο 
ηνπ ζρνιείνπ. 

49ν Γπκλ. 
Αζήλαο 
 

Απξίιηνο, 2011 Να πεηξακαηηζηνχλ νη 
καζεηέο κε ηνπο 
δηάθνξνπο ηξφπνπο 
πνπ πξνζθέξεη απηφ ην 
λέν ειεθηξνληθφ 
εξγαιείν (Blog). 

Οη καζεηέο ηνπ 
ζρνιείνπ. 

1ν Γπκλ. 
Κνδάλεο 
 

Αχγνπζηνο, 
2011 

Γελ αλαγξάθεηαη ζην 
ηζηνιφγην. 

Ζ δηεπζχληξηα ηνπ 
ζρνιείνπ. 

Γπκλάζην 
Κνξεζνύ 
 

Γεθέκβξηνο, 
2011 

Γελ αλαγξάθεηαη ζην 
ηζηνιφγην. 

Ζ θηιφινγνο ηνπ 
ζρνιείνπ. 

Γπκλάζην 
Κξηεδώλ 
 

Γελ 
αλαγξάθεηαη ν 
κήλαο. Έηνο: 
2008 

Ζ δεκνζίεπζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
ζρνιείνπ. Με ηνλ θαηξφ 
λα πεξάζεη ε δηαρείξηζε 
θαη ε δηακφξθσζε ζηα 
ρέξηα ησλ καζεηψλ ηνπ 
ζρνιείνπ. 

Ο θαζεγεηήο 
πιεξνθνξηθήο ηνπ 
ζρνιείνπ θαη κία 
καζήηξηα. 

Πίλαθαο 5.1: Αξρηθέο θαη γεληθέο πιεξνθνξίεο όιωλ ηωλ ηζηνινγίωλ 
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Γεθέκβξην ηνπ 2011, ελψ ην παιηφηεξν ην 2008. Με βάζε απηήλ ηελ 

πιεξνθνξία, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο ηα ζπγθεθξηκέλα ηζηνιφγηα 

δελ πεξηφξηζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε έλα κφλν ζρνιηθφ έηνο αιιά ζπλερίδνπλ 

κέρξη ζήκεξα ηελ πξνζπάζεηα ηνπο. Απηφ είλαη έλα ζεηηθφ ζηνηρείν θαη γίλεηαη 

αθφκε πην ελζαξξπληηθφ, θαζψο ζρεδφλ φια ηα ηζηνινγία ιεηηνπξγνχλ θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαινθαηξηλψλ κελψλ, ηνπο νπνίνπο ηα ζρνιεία είλαη 

θιεηζηά.  

Όζνλ αθνξά ην ζθνπφ ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ ηζηνινγίνπ, ζηα πέληε απφ 

ηα νθηψ απηφο δελ αλαγξάθεηαη εληφο ησλ ηζηνινγίσλ. Χζηφζν, αλ θξίλνπκε 

απφ ηηο δεκνζηεχζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ blogs, νη ζθνπνί πνπ πξεζβεχνπλ 

κπνξεί λα αθνξνχλ δηάθνξα ζέκαηα, φπσο ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα 

ζρνιηθά αιιά θαη πνηθίια άιια ζέκαηα, ηε δεκνζίεπζε ησλ ζρνιηθψλ 

ελεξγεηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο επίζεο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

απνθιεηζηηθά ηελ εθπαίδεπζε θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ ελαζρφιεζε ησλ 

καζεηψλ κφλν κε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα (γηα παξάδεηγκα, 1ν Γ.. Νέαο 

Μαγλεζίαο). Απφ ηελ άιιε, ζηα ηξία ηζηνιφγηα πνπ αλαγξάθεηαη ν ζθνπφο, ηα 

δχν ηζηνιφγηα ζέηνπλ ζην επίθεληξν ηνπο καζεηέο θαη ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε 

ην ζπγθεθξηκέλν ειεθηξνληθφ εξγαιείν (blog), ελψ ην άιιν έρεη έλα γεληθφηεξν 

ζθνπφ, ν νπνίνο αθνξά ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ καζεηψλ, γνλέσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ.  

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηνπο ζπληάθηεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνινγίσλ, ζηα έμη απφ ηα νθηψ είλαη κφλν εθπαηδεπηηθνί, ζε 

έλα είλαη έλαο εθπαηδεπηηθφο καδί κε κία καζήηξηα (Γπκλάζην Κξηεδψλ) θαη 

κφλν ζε έλα είλαη ζπληάθηεο κφλν νη καζεηέο (49ν Γπκλάζην Αζήλαο). Πξέπεη, 

σζηφζν, λα αλαθεξζεί, φηη ζε θάπνηα απφ ηα blogs δελ αλαγξάθεηαη 

μεθάζαξα ε ηαπηφηεηα ησλ δηαρεηξηζηψλ. Όκσο, θξίλνληαο απφ ην είδνο, ην 

χθνο θαη ηε κνξθή ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζην θαζέλα απφ απηά 

ηα ηζηνινγία, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη νη ζπληάθηεο πξνέξρνληαη απφ ην 

ρψξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Βέβαηα, ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην ζέκα ησλ ζπληαθηψλ ησλ 

ηζηνινγίσλ δελ είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθή, θαζψο θαίλεηαη πσο νη καζεηέο, 

ζρεδφλ ζε φια ηα blogs, είλαη ακέηνρνη, φζνλ αθνξά ηηο αλαξηήζεηο θαη ηα 

ζέκαηα πνπ δεκνζηεχνληαη ζην blog ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Απηφ, φκσο, κπνξεί 

λα ζπλεπάγεηαη θαη κε ηελ πηζαλή έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ ηελ κεξηά ησλ 

καζεηψλ γηα ηε ζεκαηνινγία ησλ δεκνζηεχζεσλ, ε νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, 

ίζσο νδεγήζεη θαη ζηελ απξνζπκία ησλ καζεηψλ λα αζρνιεζνχλ κε ην 

ηζηνιφγην ηνπ ζρνιείνπ ηνπο θαη κε άιινπο ηξφπνπο, φπσο ηα ζρφιηα. 

Χζηφζν, δελ πξέπεη λα παξαιεηθζεί ε αλάδεημε ηνπ κνλαδηθνχ ζρνιείνπ (49ν 

Γπκλάζην Αζήλαο), ζην νπνίν νη δηαρεηξηζηέο θαη νη ζπληάθηεο είλαη κφλν 

καζεηέο, νη νπνίνη δηαξθψο ελαιιάζζνληαη θαη πξνβάιινπλ κέζσ ησλ 

δεκνζηεχζεσλ ηα δηάθνξα ελδηαθέξνληα ηνπο. 

ε γεληθέο γξακκέο, ηα ηζηνιφγηα πνπ αλαιχζεθαλ δελ παξνπζηάδνπλ 

ηδηαίηεξεο απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπο, ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο θαη γεληθέο 
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πιεξνθνξίεο ηνπο. Με ιίγα ιφγηα, δελ θαίλεηαη πσο ε ηνπνζεζία ή ε βαζκίδα 

ηνπ θάζε ζρνιείνπ παξνπζηάδεη θάηη ηδηαίηεξα μερσξηζηφ θαη πξσηφηππν. Σν 

κφλν ζρνιείν, ην νπνίν θαίλεηαη λα δηαθέξεη απφ ηα ππφινηπα, είλαη ην 49ν 

Γπκλάζην Αζήλαο. Απηή ε δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο, φηη ζην ζπγθεθξηκέλν 

ηζηνιφγην ηε δηαρείξηζε ηνπ ηελ έρνπλ απνθιεηζηηθά νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ, 

θάηη πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ αλάδεημε ελφο ηζηνινγίνπ σο 

επηηπρεκέλνπ. 

 

2. Εμθάνιζη ηος ιζηολογίος. 

 

ΥΟΛΔΗΑ 
 

ΥΡΧΜΑΣΑ 
ΦΟΝΣΟΤ 

ΥΔΓΗΑ / ΔΗΚΟΝΔ 
ΦΟΝΣΟΤ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ 

1ν Γ.. 
Νέαο 
Μαγλεζίαο 
 

Πνιιά 
έληνλα θαη 
ραξνχκελα 
ρξψκαηα. 

Πάξα πνιιά 
παηδηθά θαη 
ραξνχκελα ζρέδηα, 
ηα νπνία αιιάδνπλ 
αλά επνρή 
(Υξηζηνχγελλα, 
θαινθαίξη θ.α.). Μηα 
θεληξηθή εηθφλα κε 
ραξνχκελεο θαη 
παηδηθέο θηγνχξεο 
(ζθαληδφρνηξνο 
θ.α.). 

Πνιχ ραξνχκελε 
εκθάληζε. Κεξδίδεη ηνλ 
αλαγλψζηε κε ηελ είζνδν 
ηνπ ζην blog. Γεκηνπξγεί 
κηα επράξηζηε αίζζεζε. 

12ν Γ.. 
Εωγξάθνπ 
 

Γηάθνξα 
έληνλα θαη 
ραξνχκελα 
ρξψκαηα. 

ην θφλην 
ππάξρνπλ εηθφλεο 
κε παηδηά απφ φιν 
ηνλ θφζκν. Καη ζηελ 
θεληξηθή εηθφλα 
παξνπζηάδνληαη 
παηδηά απφ φιε ηε 
γε λα ρνξεχνπλ ρέξη 
– ρέξη. 

Υαξνχκελε εκθάληζε. 
Έληνλν ην ζηνηρείν ηεο 
ηζφηεηαο ησλ παηδηψλ, 
θαζψο νη εηθφλεο ηνπ 
θφληνπ θαη ε θεληξηθή 
εηθφλα παξνπζηάδνπλ 
παηδηά απφ φινλ ηνλ 
θφζκν λα θξαηηνχληαη φια 
καδί. Ηζρπξφ κήλπκα. 

21ν Γ.. 
Αζελώλ 
 

Κπξηαξρνχλ 
ην γθξη, ην 
άζπξν θαη 
ην κπιε. 

Γελ ππάξρνπλ 
ζρέδηα ή εηθφλεο ζην 
θφλην ηνπ 
ηζηνινγίνπ. 

Πνιχ απιή θαη κνπληή 
εκθάληζε. Ζ φςε πνπ 
παξνπζηάδεη δελ είλαη 
ραξνχκελε θαη δελ 
πξνδηαζέηεη ηδηαίηεξα ηνλ 
αλαγλψζηε. Γελ θαίλεηαη 
λα είλαη ειθπζηηθή γηα 
παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο. 

4ν Γ.. 
Κακαηεξνύ 
 

Κπξηαξρεί ην 
ιεπθφ θαη ην 
γαιάδην. 

Γελ ππάξρνπλ 
ζρέδηα ή εηθφλεο ζην 
θφλην ηνπ 
ηζηνινγίνπ. 

Ζ εκθάληζε είλαη πνιχ 
απιή θαη ιηηή. Σα 
ρξψκαηα είλαη πνιχ 
απαιά. Γελ είλαη κνπληά 
αιιά, ηαπηφρξνλα, δελ 
είλαη ραξνχκελα θαη 
έληνλα, ψζηε λα 
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θεξδίδνπλ ηνλ αλαγλψζηε 
κε ηελ πξψηε καηηά. 

49ν Γπκλ. 
Αζήλαο 
 

Σν θχξην 
θφλην είλαη 
γθξη. 

Γελ ππάξρνπλ 
ζρέδηα ζην 
επξχηεξν θφλην. 
Χζηφζν, ε θεληξηθή 
εηθφλα ζηελ αξρηθή 
ζειίδα ζπλερψο 
ελαιιάζζεηαη. Με 
ηελ αιιαγή ζειίδαο 
εληφο ηνπ blog, 
αιιάδεη θαη ε 
θεληξηθή εηθφλα, 
ζηελ νπνία 
ππάξρνπλ πνηθίια 
ζρέδηα θαη ρξψκαηα. 

Σν γθξη ζην θφλην είλαη 
αξθεηά ζθνχξν θαη 
κνπληφ. Χζηφζν, έξρεηαη 
ζε ηζνξξνπία κε ην ιεπθφ 
πνπ επηθξαηεί ζην θφλην 
πίζσ απφ ηηο 
δεκνζηεχζεηο. Δληχπσζε 
ζηνλ αλαγλψζηε 
πξνθαιεί ε ελαιιαγή ηεο 
θεληξηθήο εηθφλαο, θάζε 
θνξά πνπ αιιάδεη κία 
ζειίδα εληφο ηνπ 
ηζηνινγίνπ. 

1ν Γπκλ. 
Κνδάλεο 
 

Κπξηαξρεί ην 
ιεπθφ. 

Γελ ππάξρνπλ 
ζρέδηα ζην 
επξχηεξν θφλην. Χο 
θεληξηθή εηθφλα ζην 
ηζηνιφγην 
παξνπζηάδεηαη κηα 
θσηνγξαθία ηνπ 
ζρνιείνπ. 

Πνιχ απιή ε εκθάληζε. 
Ίζσο θαη βαξεηή. Σελ 
κνλνηνλία ηνπ ιεπθνχ 
ζπάεη θάπσο ε 
θσηνγξαθία ηνπ 
ζρνιείνπ. Γελ δεκηνπξγεί 
ηδηαίηεξα ραξνχκελε 
αίζζεζε. 

Γπκλάζην 
Κνξεζνύ 
 

Έληνλα θαη 
ζθνχξα 
ρξψκαηα. 
Κπξηαξρεί ην 
καχξν, ην 
κπνξληφ θαη 
ην θαθέ.  

Γηαθξίλνληαη 
ακπδξά θάπνηα 
ζρέδηα ζην θφλην, 
ηα νπνία δελ είλαη 
μεθάζαξν ηη 
απεηθνλίδνπλ. 
Γηάθνξα κνηίβα πνπ 
παξαπέκπνπλ ζε 
ινπινχδηα θαη μχιν. 
Χο θεληξηθή εηθφλα 
ηνπ ηζηνινγίνπ 
παξνπζηάδεηαη ε 
θσηνγξαθία ηνπ 
ζρνιείνπ. 

Ζ εκθάληζε ηνπ blog είλαη 
πνιχ έληνλε θαη ζθνχξε. 
Χζηφζν, δελ είλαη κνπληή. 
Αληίζεηα, πξνθαιεί 
εληχπσζε ζηνλ 
αλαγλψζηε κε ηελ είζνδν 
ηνπ, ελψ ην ιεπθφ πίζσ 
απφ ηηο δεκνζηεχζεηο 
ηζνξξνπεί ην ζθνχξν ηνπ 
θφληνπ. Καη ε θεληξηθή 
θσηνγξαθία πνπ δείρλεη 
ην ζρνιείν ηαηξηάδεη κε ηε 
γεληθφηεξε εκθάληζε ηνπ 
ηζηνινγίνπ. 

Γπκλάζην 
Κξηεδώλ 
 

Μφλν ιεπθφ 
ζην θφλην. 

ην θφλην δελ 
ππάξρνπλ θαζφινπ 
ζρέδηα. Χο θεληξηθή 
εηθφλα 
παξνπζηάδεηαη κηα 
φκνξθε 
θσηνγξαθία ηεο 
ιίκλεο ηνπ Γχζηνπ. 

Δίλαη πνιχ απιή θαη ιηηή 
ε εκθάληζε. Παξφιν πνπ 
επηθξαηεί ην ιεπθφ δελ 
είλαη βαξεηή, θαζψο ε 
θσηνγξαθία ηεο ιίκλεο 
καγλεηίδεη ην κάηη ηνπ 
αλαγλψζηε, θαζψο 
δεκηνπξγεί κηα πεξίεξγε 
αίζζεζε εξεκίαο. 
Χζηφζν, ζεσξψ, πσο 
απηή ε εκθάληζε ζα 
ηαίξηαδε πεξηζζφηεξν ζε 
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έλα blog πνπ λα ην 
επηζθέπηνληαη ελήιηθεο, 
θαζψο ηα παηδηά θπξίσο 
θεληξίδνληαη απφ πεξηζ- 
ζφηεξν έληνλα θαη ραξνχ- 
κελα ζρέδηα θαη ρξψκαηα. 

Πίλαθαο 5.2: Υαξαθηεξηζηηθά ηεο εκθάληζεο ηωλ ηζηνινγίωλ 

Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ πίλαθα 5.2, γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο έλα 

ηζηνιφγην κπνξεί λα παξνπζηάζεη πνηθίια ζηνηρεία, ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε 

ηνπ. Οη δηαρεηξηζηέο έρνπλ ηελ επηινγή λα δηαιέμνπλ φ,ηη ρξψκαηα θαη ζρέδηα 

επηζπκνχλ γηα λα δηαθνζκήζνπλ ην blog. ηα ζπγθεθξηκέλα blogs 

παξαηεξνχκε πσο κεξηθά δηαζέηνπλ έληνλν, ραξνχκελν θαη ειθπζηηθφ 

ραξαθηήξα, ελψ άιια έρνπλ πην απιφ θφλην, ρσξίο δσεξά ρξψκαηα θαη 

ρσξίο ζρέδηα. 

Αλαιπηηθά, απφ ηα νθηψ blogs κφλν ηα ηξία έρνπλ έληνλε, δσεξή θαη 

ραξνχκελε εκθάληζε. Σα δχν είλαη ηζηνιφγηα δεκνηηθψλ ζρνιείσλ (1ν Γ.. 

Νέαο Μαγλεζίαο θαη 12ν Γ.. Εσγξάθνπ) θαη ην έλα είλαη γπκλαζίνπ 

(Γπκλάζην Κνξεζνχ). Σα ζπγθεθξηκέλα ηζηνιφγηα έρνπλ έληνλα ρξψκαηα ζην 

θφλην ηνπο θαη εηδηθά ηα δχν πξψηα πεξηέρνπλ ραξνχκελα παηδηθά ζθίηζα θαη 

ζρέδηα. Σν ηξίην έρεη έληνλν ζθνχξν θφλην κε δηάθνξα κνηίβα. Χζηφζν, δελ 

είλαη κνπληφ αιιά καγλεηίδεη ηνλ αλαγλψζηε κε ηελ είζνδν ηνπ ζην blog. Οη 

εκθαλίζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ blogs κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ειθπζηηθά 

γηα ηελ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ, θαζψο δεκηνπξγνχλ κηα πξψηε έληνλε θαη 

επράξηζηε αίζζεζε. 

Απφ ηελ άιιε, ηα ππφινηπα πέληε ηζηνιφγηα έρνπλ πνιχ απιή εκθάληζε. 

ηα πεξηζζφηεξα θπξηαξρνχλ ηα ρξψκαηα ηνπ ιεπθνχ θαη ηνπ γαιάδηνπ, ελψ 

ζην θφλην δελ ππάξρνπλ θαζφινπ ζρέδηα. Παξφιν πνπ ζε φια ππάξρεη κηα 

θεληξηθή εηθφλα (θπξίσο θσηνγξαθία ηνπ ζρνιείνπ), απηή δελ εληζρχεη ηελ 

εκθάληζε κε θάπνην ηδηαίηεξν ηξφπν, κε απνηέιεζκα ε πξψηε εληχπσζε απφ 

ηα blogs λα είλαη αδηάθνξα ή/θαη βαξεηή. 

Χζηφζν, απφ απηά ηα πέληε blogs, ηα δχν παξνπζηάδνπλ θάπνην ζηνηρείν 

πνπ ίζσο πξνθαινχζε θάπνηα εληχπσζε ζηνλ αλαγλψζηε. Σν πξψην αθνξά 

ην 49ν Γπκλάζην Αζήλαο, ζην νπνίν ε θεληξηθή εηθφλα αιιάδεη θάζε θνξά πνπ 

ν αλαγλψζηεο αιιάδεη ζειίδα εληφο ηνπ ηζηνινγίνπ. Σν δεχηεξν αθνξά ην 

Γπκλάζην Κξηεδψλ, ζην νπνίν ε θεληξηθή εηθφλα είλαη κηα θσηνγξαθία ηεο 

ιίκλεο ηνπ Γχζηνπ. Πξάγκαηη, ε θσηνγξαθία είλαη πνιχ φκνξθε αιιά θαη 

πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ αιιά, θαηά ηε γλψκε κνπ, ζα ήηαλ θαηαιιειφηεξε 

γηα έλα ηζηνιφγην πνπ αθνξά ελήιηθεο, θαζψο ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ 

έιθεηαη ζπλήζσο απφ άιινπ είδνπο εηθφλεο κε πην δσεξά ρξψκαηα θαη ζρέδηα. 

Δπνκέλσο, φζνλ αθνξά ηηο εκθαλίζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηζηνινγίσλ, ην χθνο ηνπο ζρεδφλ κνηξάδεηαη. Με άιια ιφγηα, δελ ππάξρεη 

θαζνιηθφηεηα ζηελ εκθάληζε ησλ ειιεληθψλ εθπαηδεπηηθψλ blogs αιιά 

ππάξρνπλ ηζηνιφγηα πνπ έρνπλ ήπην θαη ιηηφ ραξαθηήξα θαη άιια πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλα θαη δσεξά ρξψκαηα θαη ζρέδηα. Καηά ηε γλψκε, 
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κνπ, ε δεχηεξε θαηεγνξία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη πεξηζζφηεξν ελζαξξπληηθά 

γηα ηα παηδηά, αξθεί, βέβαηα, λα ππάξρεη θάπνην κέηξν θαη ηζνξξνπία, ψζηε λα 

κελ θνπξάδνληαη ηα κάηηα ησλ αλαγλσζηψλ. 

 

3. Δομή και διαμόπθωζη ηος ιζηολογίος. 

 

ΥΟΛΔΗΑ 
 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΠΛΔΤΡΗ-
ΚΧΝ 
ΜΠΑΡΧΝ 

ΣΡΟΠΟ 
ΑΡΥΔΗΟ-
ΘΔΣΖΖ 
ΓΖΜΟ-
ΗΔΤΔΧΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ 

1ν Γ.. 
Νέαο 
Μαγλεζίαο 
 

Μία 
πιεπξηθή 
κπάξα ζηε 
δεμηά κεξηά 
ηνπ 
ηζηνινγίνπ. 

Αξρεηνζέ-
ηεζε κε 
βάζε ην 
ζέκα θαη ην 
κήλα.  

Μεραλέο 
αλαδήηεζεο, 
links, δηάθνξεο 
παηδηθέο 
εθαξκνγέο 
(δσγξαθηθή, 
quiz, ινγηζκηθά 
θ.α.). 

Πνιχ πινχζηα 
πιεπξηθή κπάξα κε 
ελδηαθέξνπζεο 
εθαξκνγέο γηα ηελ 
ελαζρφιεζε ησλ 
παηδηψλ. 
Λεηηνπξγηθή δνκή 
πνπ βνεζάεη ηελ 
πεξηήγεζε ζην blog. 

12ν Γ.. 
Εωγξάθνπ 
 

Γχν 
πιεπξηθέο 
κπάξεο 
(αξηζηεξά 
θαη δεμηά). 

Αξρεηνζέ-
ηεζε κε 
βάζε ην 
ζέκα, ην 
κήλα θαη 
ηελ ηάμε. 

Μεραλέο 
αλαδήηεζεο, 
links, πνιιέο 
ελδηαθέξνπζεο 
εθαξκνγέο 
(παηρλίδηα, 
ινγηζκηθά, 
πιηθφ γηα 
download 
θ.α.). 

Οη πιεπξηθέο 
κπάξεο είλαη πνιχ 
πινχζηεο πνπ 
θεληξίδνπλ ηνλ 
αλαγλψζηε. Οη 
εθαξκνγέο πξνά-
γνπλ ηφζν ηε δηα-
ζθέδαζε φζν θαη 
ηελ ελεκέξσζε. Ζ 
δνκή είλαη πνιχ 
ιεηηνπξγηθή, θαηα-
λνεηή θαη εχρξεζηε. 

21ν Γ.. 
Αζελώλ 
 

Γχν 
πιεπξηθέο 
κπάξεο 
(αξηζηεξά 
θαη δεμηά). 

Αξρεηνζέ-
ηεζε κε 
βάζε ην 
ζέκα, ην 
κήλα θαη 
ηελ ηάμε. 

Μεραλέο 
αλαδήηεζεο, 
links, πνιιέο 
ελδηαθέξνπζεο 
εθαξκνγέο 
(παηρλίδηα, 
ξνιφη, 
εγθπθινπαίδεη-
α θ.α.). 

Πνιχ πινχζηεο 
πιεπξηθέο κπάξεο 
κε εθαξκνγέο πνπ 
θεληξίδνπλ ην 
ελδηαθέξνλ ησλ 
παηδηψλ θαη 
αθνξνχλ ηφζν ηε 
δηαζθέδαζε φζν θαη 
ηελ ελεκέξσζε. Ζ 
δνκή είλαη απιή, 
ρξεζηηθή θαη 
ιεηηνπξγηθή. 

4ν Γ.. 
Κακαηεξνύ 
 

Γχν 
πιεπξηθέο 
κπάξεο 
(δεμηά θαη 
αξηζηεξά). 

Αξρεηνζέ-
ηεζε κε 
βάζε ην 
ζέκα θαη ην 
κήλα. 

Δθηφο απφ ηε 
κεραλή 
αλαδήηεζεο 
θαη θάπνηα 
links δελ 

Ζ δνκή είλαη πνιχ 
απιή θαη εχρξεζηε. 
Χζηφζν, νη πιεπξη-
θέο κπάξεο κπν-
ξνχλ λα ζεσξεζνχλ 
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ππάξρνπλ 
θαζφινπ 
δηαζθεδαζηηθέο 
εθαξκνγέο. 

θησρέο, θαζψο δελ 
ππάξρνπλ ζρεδφλ 
θαζφινπ εθαξκν-
γέο. Απηή ε θαηά-
ζηαζε, φκσο, δελ 
επλνεί ηελ ελαζρφ-
ιεζε ησλ παηδηψλ 
θαη δελ πξνζειθχεη 
ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 

49ν Γπκλ. 
Αζήλαο 
 

Μία 
πιεπξηθή 
κπάξα ζην 
δεμί ηκήκα 
ηνπ blog. 

Αξρεηνζέ-
ηεζε κε 
βάζε ην 
ζέκα. 

Μεραλή 
αλαδήηεζεο, 
αξρεηνζέηεζε 
ζρνιίσλ, links, 
έμππλεο 
εθαξκνγέο 
(δεκνζθφπεζε
, θαηξφο, 
παηρλίδη θ.α.). 

Ζ δνκή είλαη εχρξε-
ζηε θαη ιεηηνπξγηθή. 
Ζ πιεπξηθή κπάξα 
κπνξεί λα ζεσξεζεί 
ηθαλνπνηεηηθή σο 
πξνο ηα ζηνηρεία 
πνπ πεξηιακβάλεη. 
Γηαζέηεη ηφζν δηα-
ζθεδαζηηθέο φζν θαη 
ελεκεξσηηθέο εθαξ-
κνγέο, θαηάιιειεο 
γηα ηα παηδηά. 

1ν Γπκλ. 
Κνδάλεο 
 

Μία 
πιεπξηθή 
κπάξα ζην 
δεμί ηκήκα 
ηνπ blog. 

Αξρεηνζέ-
ηεζε κε 
βάζε ην 
ζέκα θαη ην 
κήλα. 

Δθηφο απφ ηε 
κεραλή 
αλαδήηεζεο 
θαη θάπνηα 
links δελ 
ππάξρνπλ 
θαζφινπ 
δηαζθεδαζηηθέο 
εθαξκνγέο. 

Ζ δνκή είλαη πνιχ 
ιηηή θαη απιή, άξα 
θαη εχρξεζηε. 
Χζηφζν, ε πιεπξηθή 
κπάξα είλαη θησρή 
θαη κνλνδηάζηαηε. 
Γελ ππάξρνπλ 
θαζφινπ δηαζθεδα-
ζηηθέο εθαξκνγέο, 
ελψ φια ηα links 
έρνπλ κφλν εθπαη-
δεπηηθφ πεξηερφκε-
λν. Γελ κπνξεί λα 
ιεηηνπξγήζεη ειθπ-
ζηηθά γηα ηα παηδηά. 

Γπκλάζην 
Κνξεζνύ 
 

Μία 
πιεπξηθή 
κπάξα ζην 
δεμί ηκήκα 
ηνπ blog. 

Αξρεηνζέ-
ηεζε κε 
βάζε ην 
ζέκα θαη ην 
κήλα. 

Δθηφο απφ ηε 
κεραλή 
αλαδήηεζεο, 
ελεκεξψζεηο 
ηνπ ζρνιείνπ, 
εκεξνιφγην θαη 
θάπνηα links 
δελ ππάξρνπλ 
θαζφινπ 
δηαζθεδαζηηθέο 
εθαξκνγέο. 

Ζ δνκή είλαη πνιχ 
απιή, ιηηή θαη 
εχθνιε ζηε ρξήζε. 
Χζηφζν, ε πιεπξηθή 
κπάξα δελ πεξηέρεη 
ζηνηρεία πνπ 
θεληξίδνπλ ην 
ελδηαθέξνλ ησλ 
παηδηψλ. 

Γπκλάζην 
Κξηεδώλ 
 

Μία 
πιεπξηθή 
κπάξα ζηε 

Αξρεηνζέ-
ηεζε κε 
βάζε ην 

Δθηφο απφ ηε 
κεραλή 
αλαδήηεζεο, ην 

Ζ δνκή είλαη 
ιεηηνπξγηθή θαη 
εχρξεζηε. Χζηφζν, 
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δεμηά κεξηά 
ηνπ 
ηζηνινγίνπ. 

κήλα. ξνιφη, ην 
εκεξνιφγην θαη 
θάπνηα links, 
ζπλαληάκε 
κφλν κία 
εθαξκνγή κε 
πεξηζζφηεξν 
δηαζθεδαζηηθφ 
ραξαθηήξα, ε 
νπνία αθνξά 
ην ξαδηφθσλν. 

νη εθαξκνγέο είλαη 
πεξηνξηζκέλεο θαη 
κφλν ην ξαδηφθσλν 
ζα κπνξνχζε λα 
θεληξίζεη ηελ 
πξνζνρή ησλ 
καζεηψλ. Ζ 
πιεπξηθή κπάξα δελ 
κπνξεί λα ζεσξεζεί 
ηθαλνπνηεηηθή σο 
πξνο ηηο εθαξκνγέο. 

Πίλαθαο 5.3: Γνκή θαη δηακόξθωζε ηωλ ηζηνινγίωλ 

Όζνλ αθνξά ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νθηψ 

ειιεληθψλ ηζηνινγίσλ, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θάπνηα ζηνηρεία, ζηα νπνία 

ηα blogs κνηάδνπλ ή δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. 

Αξρηθά, ζε φια ηα ηζηνιφγηα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία πιεπξηθή κπάξα, 

κηα κεραλή αλαδήηεζεο, αξρεηνζέηεζε ησλ δεκνζηεχζεσλ κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο (ζέκα, κήλαο, ηάμε), θαζψο επίζεο θαη ζπλδέζεηο ζε άιιεο 

δηαδηθηπαθέο ηνπνζεζίεο. Αθφκε, ζε γεληθφηεξν πιαίζην, φια ηα ηζηνιφγηα είλαη 

εχρξεζηα θαη ιεηηνπξγηθά σο πξνο ηε δνκή ηνπο θαη ν αλαγλψζηεο δελ 

αληηκεησπίδεη θάπνηα δπζθνιία ζηελ πεξηήγεζε ηνπ εληφο ησλ blogs. 

Χζηφζν, ηα ζπγθεθξηκέλα blogs παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, νη 

νπνίεο θηλνχληαη ζε δχν βαζηθνχο άμνλεο. Ο πξψηνο άμνλαο αθνξά ηνλ 

αξηζκφ ησλ πιεπξηθψλ κπαξψλ, πνπ δηαζέηεη ην θάζε ηζηνιφγην, θαη ν 

δεχηεξνο άμνλαο ηηο δηαζέζηκεο εθαξκνγέο ζηηο πιεπξηθέο κπάξεο ησλ blogs. 

Όζνλ αθνξά ηνλ πξψην άμνλα δηαθνξνπνίεζεο ησλ blogs, δειαδή ηνλ 

αξηζκφ ησλ πιεπξηθψλ κπαξψλ, ηα πέληε απφ ηα νθηψ blogs έρνπλ κία 

πιεπξηθή κπάξα ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ ηζηνινγίνπ, ελψ ηα ηξία απφ ηα πέληε 

δηαζέηνπλ δχν πιεπξηθέο κπάξεο. Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ηα 

ηέζζεξα απφ ηα πέληε ηζηνιφγηα πνπ δηαζέηνπλ κία πιεπξηθή κπάξα είλαη ηα 

ηζηνιφγηα φισλ ησλ γπκλαζίσλ πνπ εμεηάζηεθαλ θαη κφλν ην έλα είλαη απφ 

δεκνηηθφ ζρνιείν (1ν Γ.. Νέαο Μαγλεζίαο). 

Αλαθνξηθά κε ηηο εθαξκνγέο πνπ βξίζθνληαη ζηηο πιεπξηθέο κπάξεο ησλ 

ηζηνινγίσλ, ηα ηέζζεξα ηζηνιφγηα δηαζέηνπλ πνιιέο ελδηαθέξνπζεο 

εθαξκνγέο, ελψ ηα άιια ηέζζεξα δελ πεξηιακβάλνπλ ζηηο πιεπξηθέο ηνπο 

κπάξεο θαζφινπ εθαξκνγέο ή αλ δηαζέηνπλ απηέο δελ έρνπλ ηδηαίηεξα 

δηαζθεδαζηηθφ ραξαθηήξα.  

Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε ηεηξάδα ηζηνινγίσλ, νη εθαξκνγέο πνπ δηαζέηνπλ 

είλαη πνιιέο, δηαθνξεηηθέο κε πεξηερφκελν ηφζν ελεκεξσηηθφ φζν θαη 

ςπραγσγηθφ. Με άιια ιφγηα, νη εθαξκνγέο ηνπο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

σο πφινο έιμεο γηα ηα παηδηά, ψζηε λα επηζθεθηνχλ ην blog θαη λα 

αζρνιεζνχλ κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ.  

Απφ ηελ άιιε, ηα blogs πνπ δε δηαζέηνπλ εθαξκνγέο ζην πεξηερφκελν 

ηνπο, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ αξλεηηθά γηα ηελ ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ, 
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θαζψο νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κφλν κε εθπαηδεπηηθά θαη ζρνιηθά 

ζέκαηα θαη φρη κε θάηη πνπ ζα ηνπο θηλνχζε ην ελδηαθέξνλ, ψζηε λα πεξάζνπλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην ηζηνιφγην ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Καη ζε απηφλ ηνλ άμνλα 

δηαθνξνπνίεζεο παξαηεξείηαη φηη ηα ηξία απφ ηα ηέζζεξα blogs πνπ δε 

δηαζέηνπλ ελδηαθέξνπζεο εθαξκνγέο είλαη απφ ηα ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (1ν Γπκλάζην Κνδάλεο, Γπκλάζην Κνξεζνχ θαη Γπκλάζην 

Κξηεδψλ) θαη κφλν ην έλα απφ απηά είλαη απφ δεκνηηθφ ζρνιείν (4ν Γ.. 

Κακαηεξνχ). 

πλνπηηθά, ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ ηα 

ζπγθεθξηκέλα ειιεληθά εθπαηδεπηηθά blogs ζηε δνκή θαη ηε δηακφξθσζή ηνπο, 

δηαθξίλνπκε πσο είλαη εχρξεζηα θαη ιεηηνπξγηθά. Χζηφζν, παξαηεξείηαη πσο 

ηα Γπκλάζηα δηαζέηνπλ έλαλ πην ιηηφ θαη θησρφ ραξαθηήξα ηφζν σο πξνο ηηο 

πιεπξηθέο ηνπο κπάξεο φζν θαη σο πξνο ηηο εθαξκνγέο πνπ δηαζέηνπλ. 

Αληίζεηα, ηα blogs ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ είλαη πην πινχζηα ηζηνιφγηα, 

δηαζέηνπλ πιεζψξα εθαξκνγψλ θαη πξνθαινχλ έληνλν ελδηαθέξνλ θαη 

ραξνχκελε αίζζεζε. Καηά ηε γλψκε κνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο ησλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ είλαη θαηαιιειφηεξα γηα έλα εθπαηδεπηηθφ ηζηνιφγην, 

θαζψο νη πνιιέο θαη ελδηαθέξνπζεο εθαξκνγέο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

σο θίλεηξν γηα ηνπο καζεηέο, ψζηε λα επηζθέπηνληαη ην ηζηνιφγην ηνπ 

ζρνιείνπ ηνπο, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εθαξκνγέο θαη ηα εξγαιεία πνπ 

πξνζθέξεη θαη, ηαπηφρξνλα λα ελεκεξψλνληαη γηα δηάθνξα ζέκαηα ηφζν 

εθπαηδεπηηθνχ φζν θαη επξχηεξνπ πεξηερνκέλνπ, λα παξαζέηνπλ ηηο απφςεηο 

ηνπο θαη λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο ηδέεο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ 

ηνπο. 

 

4.  Δημοζιεύζειρ ηος ιζηολογίος. 

 

ΥΟΛΔΗΑ 
 

ΑΡΗΘΜΟ/ 
ΑΝΑΝΔΧΖ 
ΓΖΜΟΗΔΤΔΧΝ 

ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 
ΓΖΜΟΗΔΤΔΧΝ 

ΜΟΡΦΖ 
ΓΖΜΟΗΔΤΔΧΝ 

1ν Γ.. 
Νέαο 
Μαγλεζίαο 
 

Πάξα πνιιέο 
δεκνζηεχζεηο, νη 
νπνίεο ζπλερψο 
αλαλεψλνληαη. 

Πνηθηιία ζεκάησλ 
(εθπαηδεπηηθά, 
θνηλσληθά, ηζηνξηθά, 
ςπραγσγηθά θ.α.). 

Κείκελν, εηθφλεο / 
θσηνγξαθίεο, 
βίληεν / παξνπζηά-
ζεηο. 

12ν Γ.. 
Εωγξάθνπ 
 

Πιεζψξα 
δεκνζηεχζεσλ κε 
ζπλερείο αλαλεψζεηο. 

Μεγάιε 
ζεκαηνινγία. Όρη 
κφλν ζρνιηθά 
ζέκαηα αιιά θαη 
επηζηεκνληθά, 
θνηλσληθά θ.α. 

Κείκελν, εηθφλεο / 
θσηνγξαθίεο, 
βίληεν / παξνπζηά-
ζεηο, links. 

21ν Γ.. 
Αζελώλ 
 

Μεγάινο αξηζκφο 
δεκνζηεχζεσλ κε 
πνιχ ζπρλή 
αλαλέσζε απηψλ. 

Θεκαηνινγία απφ 
δηάθνξνπο ηνκείο 
(εθπαίδεπζε, 
ηζηνξία, πνιηηηζκφο 
θ.α.). 

Κείκελν, εηθφλεο / 
θσηνγξαθίεο, 
βίληεν / παξνπζηά-
ζεηο, links. 

4ν Γ.. Λίγεο δεκνζηεχζεηο. Μνλνδηάζηαηε Όιεο νη 
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Κακαηεξνύ 
 

Οη αλαλεψζεηο δελ 
είλαη ηαθηηθέο. 

ζεκαηνινγία. Μφλν 
ζέκαηα πνπ 
αθνξνχλ ην 
ζπγθεθξηκέλν 
ζρνιείν 
(εθδειψζεηο, 
εθδξνκέο, 
αλαθνηλψζεηο θ.α.) 

δεκνζηεχζεηο 
έρνπλ ηνλ ίδην 
ηξφπν παξνπζία-
ζεο. ηελ αξρή 
θείκελν, κε ηελ 
ίδηα γξακκαην-
ζεηξά παληνχ, θαη 
έπεηηα εηθφλεο ή 
θσηνγξαθίεο 
θάησ απφ ην 
θείκελν, νη νπνίεο 
ζρεηίδνληαη κε ην 
πεξηερφκελφ ηνπ. 

49ν Γπκλ. 
Αζήλαο 
 

Πάξα πνιιέο 
δεκνζηεχζεηο, νη 
νπνίεο ζπλερψο 
αλαλεψλνληαη. 

Μεγάιε 
ζεκαηνινγία, κε 
βάζε ηα ελδηαθέ-
ξνληα ησλ παηδηψλ 
(επηζηήκε, ηέρλεο, 
πεξηβάιινλ θ.α.). 

Κείκελν, εηθφλεο / 
θσηνγξαθίεο, 
βίληεν. 

1ν Γπκλ. 
Κνδάλεο 
 

Μεγάινο αξηζκφο 
δεκνζηεχζεσλ κε 
ηαθηηθή αλαλέσζε θαη 
πξνζζήθε λέσλ 
πιηθψλ. 

Μνλφπιεπξν 
πεξηερφκελν 
δεκνζηεχζεσλ. 
Μφλν εθπαηδεπηηθά 
ζέκαηα θαη ειάρηζηα 
ηζηνξηθά, ζηα 
πιαίζηα, φκσο, ηεο 
εθπαίδεπζεο. 

Κείκελν, εηθφλεο / 
θσηνγξαθίεο, 
links. 

Γπκλάζην 
Κνξεζνύ 
 

Μεγάινο αξηζκφο 
δεκνζηεχζεσλ κε 
πνιχ ζπρλή 
αλαλέσζε απηψλ. 

Μεγάιε 
ζεκαηνινγία ζην 
πεξηερφκελν ησλ 
δεκνζηεχζεσλ. 
Θέκαηα απφ ηελ 
εθπαίδεπζε, ηελ 
θνηλσλία, ηελ 
επηζηήκε θ.α. 

Κείκελν, εηθφλεο / 
θσηνγξαθίεο, 
βίληεν / παξνπζηά-
ζεηο. 

Γπκλάζην 
Κξηεδώλ 
 

Λίγεο δεκνζηεχζεηο. 
Οη αλαλεψζεηο δελ 
είλαη ηαθηηθέο. 

Μνλφπιεπξε 
ζεκαηνινγία. Μφλν 
ζέκαηα πνπ 
αθνξνχλ ην 
ζπγθεθξηκέλν 
ζρνιείν (ελέξγεηεο, 
εθδειψζεηο, 
εθδξνκέο, 
αλαθνηλψζεηο θ.α.) 

Ζ κνξθή ησλ 
δεκνζηεχζεσλ 
αθνινπζεί ζε φιεο 
ην ίδην κνηίβν: 
θείκελν κε 
ζπγθεθξηκέλε 
γξακκαηνζεηξά + 
θσηνγξαθία / 
εηθφλα / πίλαθα. 

Πίλαθαο 5.4: Υαξαθηεξηζηηθά ηωλ δεκνζηεύζεωλ ηωλ ηζηνινγίωλ 

Σα νθηψ ειιεληθά εθπαηδεπηηθά ηζηνιφγηα, πνπ εμεηάζηεθαλ θαη 

πεξηγξάθεθαλ, παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα ραξαθηεξηζηηθά, ζρεηηθά 

κε ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο.  
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Αξρηθά, είλαη πνιχ ζεηηθφ ην γεγνλφο, φηη ηα έμη απφ ηα νθηψ blogs θάλνπλ 

πνιχ ηαθηηθέο αλαλεψζεηο. Με ιίγα ιφγηα, νη ζπληάθηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ηζηνινγίσλ πξνζζέηνπλ ζπλερψο λέεο αλαξηήζεηο, κε απνηέιεζκα λα είλαη 

δηαξθψο δηαζέζηκν λέν πιηθφ, ψζηε νη αλαγλψζηεο λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

δηαβάδνπλ θαηλνχξγηα ζέκαηα θαη λα ελεκεξψλνληαη ή/θαη λα ςπραγσγνχληαη.  

Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη φηη ηα πέληε απφ απηά ηα έμη blogs (1ν Γ.. Νέαο 

Μαγλεζίαο, 12ν Γ.. Εσγξάθνπ, 21ν Γ.. Αζελψλ, 49ν Γπκλάζην Αζήλαο θαη 

Γπκλάζην Κνξεζνχ) έρνπλ πιεζψξα ζεκάησλ ζηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο. 

Κνληνινγίο, ην πεξηερφκελν ησλ αλαξηήζεσλ ηνπο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε 

ζρνιηθά ή εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. Αληίζεηα, δεκνζηεχνληαη ζέκαηα επξχηεξνπ 

ελδηαθέξνληνο θαη αθνξνχλ δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο ηελ θνηλσλία, ηελ 

ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ, ην πεξηβάιινλ, ηελ επηζηήκε θ.α. Δηδηθά, ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ 49νπ Γπκλαζίνπ Αζήλαο, ζην νπνίν νη δεκνζηεχζεηο 

πξνέξρνληαη απφ ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ, ηα ζέκαηα αληαπνθξίλνληαη 

πιήξσο ζηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ θαη ηα πεξηζζφηεξα δελ αθνξνχλ 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα αιιά πξνέξρνληαη απφ ηνπο ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο, ηεο 

επηζηήκεο, ησλ ηερλψλ, ηνπ πεξηβάιινληνο θ.α. 

Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη ηξία ηζηνιφγηα (4ν Γ.. Κακαηεξνχ, 1ν Γπκλάζην 

Κνδάλεο θαη Γπκλάζην Κξηεδψλ), ζηα νπνία ην πεξηερφκελν ησλ 

δεκνζηεχζεσλ είλαη κνλφπιεπξν. πγθεθξηκέλα, ηα ζέκαηα ησλ αλαξηήζεσλ 

αθνξνχλ κφλν ζρνιηθά θαη εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, φπσο αλαθνηλψζεηο ηνπ 

ζρνιείνπ, εθδξνκέο, εθδειψζεηο θαη ελέξγεηεο ηνπ ζρνιείνπ. Με άιια ιφγηα, 

ηα ζέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη είλαη κνλνδηάζηαηα, κε απνηέιεζκα πνιιέο 

θνξέο απηφ λα ιεηηνπξγεί αξλεηηθά γηα ηελ επίζθεςε ησλ καζεηψλ ζην 

ηζηνιφγην ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, θαζψο δελ ζα έξζνπλ ζε επαθή κε θάηη πνπ λα 

αθνξά ηα δηθά ηνπο ελδηαθέξνληα. Μάιηζηα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γπκλαζίνπ 

ησλ Κξηεδψλ, πνπ ζέηεη σο ζηφρν «λα πεξάζεη ε δηαρείξηζε ηνπ ηζηνινγίνπ 

ζηα ρέξηα ησλ παηδηψλ», ε θχζε ησλ δεκνζηεχζεσλ ηνπ δελ επλνεί ηδηαίηεξα 

απηφλ ηνλ ζθνπφ, θαζψο, φηαλ νη καζεηέο δελ βξίζθνπλ ελδηαθέξνπζεο ηηο 

δεκνζηεχζεηο, δελ κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα επηζθεθηνχλ θαη λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν ειεθηξνληθφ 

εξγαιείν. Αθφκε, δελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο, φηη ηα δχν απφ ηα ηξία ηζηνιφγηα 

(4ν Γ.. Κακαηεξνχ θαη Γπκλάζην Κξηεδψλ) δελ πξαγκαηνπνηνχλ ηαθηηθέο 

αλαλεψζεηο ζηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο, θαζψο ε ζεκαηνινγία ηνπο είλαη ηφζν 

πεξηνξηζκέλε πνπ, φηαλ δελ ζπκβαίλεη θάηη ηδηαίηεξν ζην ζρνιείν, δελ ππάξρεη 

λέν πιηθφ πξνο αλάξηεζε. 

Αλαθνξηθά κε ηε κνξθή ησλ δεκνζηεχζεσλ, φια ηα blogs, εθηφο απφ ηα 

δχν κνλφπιεπξα ηζηνιφγηα (4ν Γ.. Κακαηεξνχ θαη Γπκλάζην Κξηεδψλ), 

παξνπζηάδνπλ ην πεξηερφκελν ησλ αλαξηήζεσλ ηνπο κε πνηθίινπο ηξφπνπο 

αλάινγα κε ην ζέκα ηεο δεκνζίεπζεο. Έηζη, ε κνξθή ησλ δεκνζηεχζεσλ 

κπνξεί λα είλαη θάπνην θείκελν, κηα εηθφλα ή θσηνγξαθία, έλα βίληεν ή κηα 

παξνπζίαζε (π.ρ. κε πξφγξακκα Prezi), θαζψο επίζεο θαη θάπνην link γηα κηα 

άιιε ηζηνζειίδα. Απηφ είλαη έλα ζεηηθφ ζηνηρείν, θαζψο νη αλαγλψζηεο δελ 
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έξρνληαη ζε επαθή ζπλερψο κε ηελ ίδηα κνξθή πεξηερνκέλνπ αιιά αλάινγα 

κε ην ζέκα δηαβάδνπλ θάπνην θείκελν, παξαηεξνχλ κηα εηθφλα ή έλα βίληεν, 

επηζθέπηνληαη κηα δηαδηθηπαθή ηνπνζεζία πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ην δεδνκέλν 

ζέκα. Αθφκα, πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φηη ζε κηα δεκνζίεπζε είλαη πηζαλφ φιεο 

απηέο νη κνξθέο λα είλαη κεκνλσκέλεο ή λα παξνπζηάδνληαη ζπλδπαζηηθά, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θάζε αλάξηεζεο. 

Χζηφζν, ζηα blogs, ησλ νπνίσλ νη δεκνζηεχζεηο αθνξνχλ κφλν ζρνιηθά 

ζέκαηα (4ν Γ.. Κακαηεξνχ θαη Γπκλάζην Κξηεδψλ), παξαηεξείηαη φηη θαη ε 

κνξθή απηψλ είλαη κνλνδηάζηαηε θαη αθνινπζεί ζπλερψο ην ίδην κνηίβν. 

πγθεθξηκέλα, ζε φιεο ηηο δεκνζηεχζεηο ππάξρεη έλα θείκελν κε ζπγθεθξηκέλε 

γξακκαηνζεηξά θαη θάησ απφ ην θείκελν αθνινπζνχλ εηθφλεο / θσηνγξαθίεο / 

πίλαθεο. Όιεο νη δεκνζηεχζεηο έρνπλ αθξηβψο ηελ ίδηα εκθάληζε. Γε 

δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, δελ πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν «δσληαλά» ζηνηρεία 

(έληνλα ρξψκαηα ή βίληεν, γηα παξάδεηγκα) θαη δελ αληαπνθξίλνληαη πάληα 

ζηηο αλάγθεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δεκνζηεχζεσλ. Όκσο, απηή ε θαηάζηαζε 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αξλεηηθά γηα ηνλ αλαγλψζηε, θαζψο ε κνξθή ησλ 

δεκνζηεχζεσλ είλαη ζπλερψο πξνθαζνξηζκέλε, κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο 

λα ζεσξείηαη κνλφηνλε θαη αδηάθνξε, ηδίσο γηα καζεηέο απηψλ ησλ ειηθηψλ 

πνπ έρνπλ αλάγθε απφ απξφβιεπηα ζηνηρεία κε έληνλν, δσεξφ θαη 

δηαδξαζηηθφ ραξαθηήξα. 

Με βάζε απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δεκνζηεχζεσλ ησλ ηζηνινγίσλ, ε πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

blogs πξνηηκάεη λα πξνζθέξεη ζηνπο αλαγλψζηεο πνηθηιία ζεκάησλ, ηα νπνία 

αλαλεψλνληαη ζπλερψο αιιά θαη πνηθηιία ζηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδνληαη ηα 

εθάζηνηε ζέκαηα. Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη ιίγα ηζηνιφγηα, ηα νπνία επηζπκνχλ 

λα έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν κνλνδηάζηαην ραξαθηήξα, ζρεηηθά κε ηηο 

δεκνζηεχζεηο ηνπο θαη ηε κνξθή πνπ απηέο παξνπζηάδνληαη. Βέβαηα, ζεσξψ, 

πσο φζν πην πνιιά θαη ελδηαθέξνληαη είλαη ηα ζέκαηα ησλ δεκνζηεχζεσλ 

ηφζν πην ειθπζηηθά είλαη απηά γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα 

επηζθεθηνχλ θαη λα πεξηεγεζνχλ ζην blog ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. 

 

5. Σσόλια  

 

ΥΟΛΔΗΑ 
 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΥΟΛΗΧΝ 

ΤΝΣΑΚΣΔ 
ΥΟΛΗΧΝ 

ΔΗΓΟ 
ΥΟΛΗΧΝ 

ΑΛΛΖΛΔΠΗ-
ΓΡΑΖ 

1ν Γ.. Νέαο 
Μαγλεζίαο 
 

0 ζρφιηα. Γελ 
ππάξρνπλ 
ζρφιηα. 

Γελ ππάξρνπλ 
ζρφιηα. 

Γελ πθίζηαηαη 
θαλελφο είδνπο 
αιιειεπίδξα-
ζε. 

12ν Γ.. 
Εωγξάθνπ 
 

Διάρηζηα 
ζρφιηα. 
Μφλν 3 ηε 
θεηηλή 
ζρνιηθή 
ρξνληά. 

Πξνέξρνληαη 
απφ γνλείο 
θαη 
εθπαηδεπηηθφ. 
Όρη απφ 
καζεηέο ηνπ 

Σα ζρφιηα είλαη 
ηεο κνξθήο : 
εξψηεζε θαη 
απάληεζε ζε 
απηή. Υσξίο 
ζπλέρεηα ζε 

Γελ ππάξρεη 
αιιειεπίδξα-
ζε, θαζψο ηα 
ζρφιηα ζηακα-
ηνχλ κφιηο δν-
ζεί ε απάληε-
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ζρνιείνπ. ζπδήηεζε. ζε ζε θάπνηα 
εξψηεζε. Γελ 
ππάξρεη αληαι-
ιαγή απφςεσλ 
/ ηδεψλ. 

21ν Γ.. 
Αζελώλ 
 

Διάρηζηα 
ζρφιηα. 
Μφλν 3 ηε 
θεηηλή 
ζρνιηθή 
ρξνληά. 

Αλαγλψζηεο 
ηνπ blog κε 
άγλσζηε 
ηαπηφηεηα. 
ίγνπξα φρη 
καζεηέο ηνπ 
ζρνιείνπ 

Σα ζρφιηα είλαη 
ζηα αγγιηθά θαη 
πεξηνξίδνληαη 
ζηελ παξάζεζε 
θάπνηαο άπν-
ςεο γηα κηα 
δεκνζίεπζε. 
Γελ ππάξρνπλ 
απαληήζεηο ζε 
απηέο ηηο απφ-
ςεηο απφ άιιν 
πξφζσπν. 

Γελ πθίζηαηαη 
θαλελφο είδνπο 
αιιειεπίδξα-
ζε, θαζψο ν 
αλαγλψζηεο 
απιψο 
παξαζέηεη κηα 
άπνςε ζηελ 
νπνία δελ 
παίξλεη θάπνηα 
απάληεζε. 

4ν Γ.. 
Κακαηεξνύ 
 

Πάξα 
πνιιά 
ζρφιηα. 
ρεδφλ ζε 
φιεο ηηο 
δεκνζηεχ-
ζεηο ππάξ-
ρνπλ ζρφ-
ιηα. 

ρεδφλ φια 
ηα ζρφιηα 
πξνέξρνληαη 
απφ καζεηέο 
ηνπ ζρνιείνπ. 
Μεξηθά είλαη 
θαη απφ 
εθπαηδεπηηθφ 
ηνπ ζρνιείνπ 
αιιά θαη απφ 
εθπαηδεπηηθφ 
άιινπ 
ζρνιείνπ. 

Παξάζεζε 
απφςεσλ, 
ζπλαηζζεκάησλ, 
ηδεψλ. Δπίζεο, 
ππάξρεη έληνλνο 
δηάινγνο κεηαμχ 
ησλ ζρνιηα-
ζηψλ. Παξαηε-
ξνχληαη ζρφιηα 
πνπ παξαπέ-
κπνπλ ζε 
απηναμηνιφγεζε 
θαη αλαζηνρα-
ζκφ ησλ 
καζεηψλ. 

Έληνλε ε 
αιιειεπίδξα-
ζε κεηαμχ ησλ 
ζρνιηαζηψλ, 
θαζψο ζε φιεο 
ζρεδφλ ηηο 
δεκνζηεχζεηο 
ππάξρεη 
θάπνηνο 
δηάινγνο κε 
απφςεηο, ηδέεο, 
πξνηάζεηο θαη 
ζπλαηζζήκαηα. 

49ν Γπκλ. 
Αζήλαο 
 

ε φιεο 
ζρεδφλ ηηο 
δεκνζηεχ-
ζεηο ππάξ-
ρνπλ ζρφ-
ιηα. Απηά 
είλαη απφ 1 
κέρξη 3 
ζηνλ 
αξηζκφ γηα 
θάζε δεκν-
ζίεπζε. 

Σα πεξηζζφ-
ηεξα ζρφιηα 
πξνέξρνληαη 
απφ έλαλ 
εθπαηδεπηηθφ 
ηνπ ζρνιείνπ. 
Τπάξρνπλ, 
φκσο, θαη 
ζρφιηα απφ 
ηνπο ίδηνπο 
ηνπο καζεηέο. 

Απφ ηνλ 
εθπαηδεπηηθφ ηα 
ζρφιηα έρνπλ 
ελζαξξπληηθφ 
ραξαθηήξα γηα 
ηελ πξνζπάζεηα 
ησλ καζεηψλ. 
Οη καζεηέο 
παξαζέηνπλ ηηο 
απφςεηο ηνπο 
θαη πνιιέο 
θνξέο δηνξζψ-
λνπλ ηνπο 
ζπκκαζεηέο 
ηνπο (peer 
feedback). 

Μέζσ ησλ 
ζρνιίσλ 
πθίζηαηαη 
αιιειεπίδξα-
ζε αιιά φρη 
πνιχ έληνλε, 
αθνχ ηα 
ζρφιηα ζηηο 
δεκνζηεχζεηο 
δελ μεπεξλνχλ 
ηα ηξία. Χζηφ-
ζν, ππάξρνπλ 
κηθξνί δηάινγνη 
πνπ δείρλνπλ 
ηελ χπαξμε 
κηθξήο αιιειε-
πίδξαζεο. 

1ν Γπκλ. 0 ζρφιηα. Γελ Γελ ππάξρνπλ Γελ πθίζηαηαη 
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Κνδάλεο 
 

ππάξρνπλ 
ζρφιηα. 

ζρφιηα. θαλελφο είδνπο 
αιιειεπίδξα-
ζε. 

Γπκλάζην 
Κνξεζνύ 
 

ε κεξηθέο 
δεκνζηεχ-
ζεηο 
ππάξρνπλ 
ζρφιηα, 
φρη, φκσο, 
πνιιά 
ζηνλ 
αξηζκφ, 
εηδηθά αλ 
δελ πξφ-
θεηηαη γηα 
εξγαζία 
ηεο εθπαη-
δεπηηθνχ. 

ε κεξηθά 
ζρφιηα δελ 
είλαη 
θαηαλνεηφ 
πνηνο είλαη ν 
ζπληάθηεο. 
Σα ζρφιηα 
πνπ είλαη 
απαληήζεηο 
ζε εξγαζίεο 
ηεο εθπαηδεπ-
ηηθνχ, νη 
ζρνιηαζηέο 
είλαη καζεηέο 
ηνπ ζρνιείνπ. 

Σα ζρφιηα ζε 
θάπνηεο δεκν-
ζηεχζεηο πεξην-
ξίδνληαη κφλν 
ζηελ εθδήισζε 
ζαπκαζκνχ θαη 
επηβξάβεπζεο 
ηνπ ζρνιηαζηή 
γηα ην πεξηερφ-
κελν ησλ 
αλαξηήζεσλ. 
Μεξηθά, φκσο, 
ζρφιηα, δελ είλαη 
απζεληηθά αιιά 
δεκηνπξγήζεθαλ
, γηαηί ε 
εθπαηδεπηηθφο 
έζεζε θάπνην 
εξψηεκα γηα 
θάπνην κάζεκα, 
ζην νπνίν νη 
καζεηέο 
παξαζέηνπλ 
απιά ηελ 
απάληεζε ηνπο. 

Παξφιν πνπ 
ππάξρνπλ 
ζρφιηα ζε 
δεκνζηεχζεηο, 
δε ιακβάλεη 
ρψξα θάπνηνπ 
είδνπο αιιειε-
πίδξαζε. 
Δπηθξαηεί 
παξάζεζε 
απφςεσλ, 
ρσξίο 
απάληεζε ζε 
απηέο θαη 
ρσξίο δηάινγν 
θαη ζπδήηεζε. 

Γπκλάζην 
Κξηεδώλ 
 

0 ζρφιηα. Γελ 
ππάξρνπλ 
ζρφιηα. 

Γελ ππάξρνπλ 
ζρφιηα. 

Γελ πθίζηαηαη 
θαλελφο είδνπο 
αιιειεπίδξα-
ζε. 

Πίλαθαο 5.5: Υαξαθηεξηζηηθά ηωλ ζρνιίωλ ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνινγίωλ 

ρεηηθά κε ην ηειεπηαίν ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ πιαηζίνπ αλάιπζεο ησλ 

ειιεληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνινγίσλ, δειαδή ηα ζρφιηα πνπ ππάξρνπλ ζηηο 

δηάθνξεο δεκνζηεχζεηο ησλ blogs, ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί δελ είλαη 

θαζφινπ ζεηηθή θαη δελ αληηθαηνπηξίδεη ζηνηρεία ελφο επηηπρεκέλνπ 

ηζηνινγίνπ, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ πνιιά άηνκα.  

Με άιια ιφγηα, παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα 5.5, γίλεηαη θαλεξφ πσο ηα 

ζρφιηα ζρεδφλ ζε φια ηα blogs είλαη ζε πνιχ ρακειφ επίπεδν. Αλαιπηηθά, ζηα 

ηξία (1ν Γ.. Νέαο Μαγλεζίαο, 1ν Γπκλάζην Κνδάλεο θαη Γπκλάζην Κξηεδψλ) 

απφ ηα νθηψ ηζηνιφγηα, πνπ εμεηάζηεθαλ, δελ ππάξρνπλ θαζφινπ ζρφιηα ζε 

θακία απνιχησο δεκνζίεπζε. Οπφηε, γηα ηα ζπγθεθξηκέλα blogs δελ κπνξεί 

λα γίλεη θαλ ζπδήηεζε γηα αιιειεπίδξαζε θαη ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ blogging.  

Όζνλ αθνξά ηα ππφινηπα πέληε ηζηνιφγηα, ζηα δχν (12ν Γ.. Εσγξάθνπ 

θαη 21ν Γ.. Αζελψλ) απφ απηά, ηα ζρφιηα είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηα. 
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πγθεθξηκέλα, ζην θαζέλα απφ απηά ππάξρνπλ κφλν ηξία ζρφιηα ζε 

δεκνζηεχζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θεηηλήο ζρνιηθήο ρξνληάο. Χζηφζν, αθφκε 

θαη απηά ηα ζρφιηα δελ πξνέξρνληαη απφ καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ θαη, θπζηθά, 

είλαη ινγηθφ πσο κε ηφζν κηθξφ αξηζκφ ζρνιίσλ δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε 

ιφγν γηα χπαξμε αιιειεπίδξαζεο θαη ζπδήηεζεο. 

Γηα ηα ελαπνκείλαληα ηζηνιφγηα, ην θαζέλα έρεη δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα, 

ζρεηηθά κε ηα ζρφιηα ζηηο δεκνζηεχζεηο. Καη ζηα ηξία blogs ππάξρνπλ ζρφιηα, 

σζηφζν απηά δηαθέξνπλ ζηε θχζε ηνπο θαη ζηνλ αξηζκφ ηνπο γηα ην θαζέλα.  

Αξρηθά, ζην 4ν Γ.. Κακαηεξνχ, ηα ζρφιηα είλαη πάξα πνιιά θαη είλαη ην 

κνλαδηθφ απφ φια ηα ηζηνινγία πνπ έρεη ηφζν πνιιά ζρφιηα θαη ζην νπνίν 

ππάξρεη κηα ζεηηθή εηθφλα, ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα. Κνληνινγίο, ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηζηνιφγην ηα ζρφιηα είλαη πνιιά ζε αξηζκφ θαη ππάξρνπλ 

ζρεδφλ ζε θάζε δεκνζίεπζε ηνπ blog. Δπίζεο, είλαη πνιχ ζεηηθφ ην γεγνλφο, 

φηη ζρεδφλ φια ηα ζρφιηα πξνέξρνληαη απφ ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ, νη 

νπνίνη φρη κφλν παξαζέηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, αιιά ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο, 

αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη ηδέεο. Με άιια ιφγηα, ε παξνπζία ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ζην ζπγθεθξηκέλν blog είλαη πνιχ ηζρπξή. Μάιηζηα, ε 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη καο πξνθαιεί 

εληχπσζε, αλ αλαινγηζηνχκε πσο ζε απηφ ην ηζηνιφγην νη δεκνζηεχζεηο είλαη 

κνλνδηάζηαηεο θαη δελ αθνξνχλ πνηθίια ζέκαηα, ηα νπνία λα πξνέξρνληαη 

απφ ηνπο καζεηέο. Χζηφζν, ην θιίκα πνπ επηθξαηεί απφ ηελ χπαξμε ησλ 

ζρνιίσλ θαη ηε θχζε απηψλ είλαη πνιχ ζεηηθφ θαη δεκηνπξγεί κηα αηζηφδνμε 

αίζζεζε γηα ηελ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ απηνχ ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ blogging θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ απηφ πξνζθέξεη. 

ηε ζπλέρεηα, ην ηζηνιφγην ηνπ 49νπ Γπκλαζίνπ Αζήλαο, δηαζέηεη ζρφιηα ζε 

φιεο ζρεδφλ ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ. Χζηφζν, ηα ζρφιηα είλαη ιίγα ζηνλ αξηζκφ, 

θαζψο θπκαίλνληαη απφ έλα κέρξη ηξία γηα ηελ θάζε αλαλέσζε. Παξφιν, 

φκσο, πνπ ηα ζρφιηα δελ είλαη πνιιά γηα ηελ θάζε αλάξηεζε, είλαη ζεηηθφ ην 

γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά πξνέξρνληαη απφ ηνπο καζεηέο ηνπ 

ζρνιείνπ, νη νπνίνη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο παξαζέηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. 

Βέβαηα, ν αξηζκφο ησλ ζρνιίσλ ζηελ θάζε δεκνζίεπζε είλαη πνιχ κηθξφο θαη 

δελ ππνδειψλεη εθηελή αιιειεπίδξαζε. Χζηφζν, ππάξρνπλ θάπνηνη πνιχ 

ζχληνκνη δηάινγνη, θαηά ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο αληαιιάζζνπλ θάπνηεο 

απφςεηο. 

Σέινο, ζην blog ηνπ Γπκλαζίνπ Κνξεζνχ, δελ παξαηεξνχληαη ζρφιηα ζε 

φιεο ηηο δεκνζηεχζεηο. ε φζεο αλαξηήζεηο ππάξρνπλ ζρφιηα, απηά ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη ειάρηζηα (1-2 ζρφιηα), δελ είλαη θαηαλνεηφ πνηνο 

είλαη ν ζπληάθηεο θαη δελ έρνπλ θαζφινπ ζηνηρεία αιιειεπίδξαζεο. Χζηφζν, 

ζην ζπγθεθξηκέλν ηζηνιφγην, παξαηεξήζεθε θάηη πνιχ δηαθνξεηηθφ ζε ζρέζε 

κε ηα ππφινηπα blogs πνπ εμεηάζηεθαλ. πγθεθξηκέλα, ε εθπαηδεπηηθφο κε ηε 

κνξθή αλάξηεζεο έζεηε θάπνην εξψηεκα – εξγαζία ζηα παηδηά, ζηα πιαίζηα 

θάπνηνπ καζήκαηνο θαη ηα παηδηά θαινχληαλ λα απαληήζνπλ κε ηε κνξθή 

ζρνιίσλ. Απηφ, απφ ηε κία ζεσξείηαη ζεηηθφ, θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε 
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εθπαηδεπηηθφο έδεημε πξφζπκε λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ blogging 

ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεο πξαθηηθή. Απφ ηελ άιιε, φκσο, ν ηξφπνο πνπ 

αληαπνθξίζεθαλ ηα παηδηά ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα δελ ήηαλ ηδηαίηεξα 

ελζαξξπληηθφο, θαζψο, πξψηνλ, δε ζπκκεηείραλ φινη νη καζεηέο θαη, 

δεχηεξνλ, νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ήηαλ γξακκέλεο, φπσο ζα ήηαλ θαη ζηα 

ηεηξάδηα ηνπο, ρσξίο ζηνηρεία επεξεαζκνχ απφ ηηο απφςεηο ησλ ζπκκαζεηψλ 

ηνπο, ρσξίο δηάινγν κεηαμχ ηνπο, ρσξίο αληαιιαγή ηδεψλ θαη απφςεσλ, ρσξίο 

ζπλεξγαζία. Με άιια ιφγηα, ρσξίο αιιειεπίδξαζε. 

Καηαιεθηηθά, επνκέλσο, γίλεηαη επδηάθξηην, πσο απφ ηελ εμέηαζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ειιεληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνινγίσλ ε θαηάζηαζε, αλαθνξηθά 

κε ηα ζρφιηα, δελ είλαη επλντθή, θαζψο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηα blogs 

δηαζέηνπλ ειάρηζηα έσο κεδεληθά ζρφιηα, ελψ, ηαπηφρξνλα, δελ 

παξαηεξνχληαη ζηνηρεία νπζηαζηηθήο αιιειεπίδξαζεο. Χζηφζν, ππάξρεη θαη 

έλα ηζηνιφγην πνπ δείρλεη φηη δελ είλαη αλέθηθην νη καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ blogging (4ν Γ.. Κακαηεξνχ) θαη λα επσθειεζνχλ απφ 

ηηο δπλαηφηεηεο πνπ απηφ πξνζθέξεη. 

 

5.5 Γεληθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηα ειιεληθά εθπαηδεπηηθά ηζηνιόγηα 

πνπ εμεηάζηεθαλ – πδήηεζε 

 

Μεηά ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νθηψ ειιεληθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηζηνινγίσλ (1ν Γ.. Νέαο Μαγλεζίαο, 12ν Γ.. Εσγξάθνπ, 21ν 

Γ.. Αζελψλ, 4ν Γ.. Κακαηεξνχ, 4ν Γπκλάζην Αζήλαο, 1ν Γπκλάζην Κνδάλεο, 

Γπκλάζην Κνξεζνχ θαη Γπκλάζην Κξηεδψλ) αιιά θαη κεηά ηελ επαλεμέηαζε 

ηνπο, κε βάζε ην πιαίζην αλάιπζεο πνπ πξνέθπςε, κπνξνχκε λα θάλνπκε 

θάπνηεο γεληθέο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ φια ηα blogs ζην ζχλνιν ηνπο. 

Μεξηθέο απφ απηέο δεκηνπξγνχλ κηα επράξηζηε αίζζεζε, ελψ άιιεο 

απεηθνλίδνπλ αξλεηηθέο πιεπξέο ησλ πθηζηάκελσλ ειιεληθψλ ηζηνινγίσλ. 

Αξρηθά, ειιεληθά εθπαηδεπηηθά ηζηνιφγηα ππάξρνπλ ζε κέξε νιφθιεξεο 

ηεο Διιάδαο θαη δελ πεξηνξίδνληαη ζηηο κεγαινππφιεηο.  Απηφ είλαη έλα πνιχ 

ζεηηθφ θαη αηζηφδνμν θαηλφκελν, θαζψο δείρλεη φηη ε αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο είλαη έλα εγρείξεκα πνπ δελ αθνξά 

κφλν ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, αιιά θαη κηθξφηεξεο πεξηνρέο ηεο ρψξεο, ζηηο 

νπνίεο νη ξπζκνί δσήο θαη ηα ελδηαθέξνληα είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθά απφ απηά 

πνπ ππάξρνπλ ζηελ Αζήλα ή ηελ Θεζζαινλίθε, γηα παξάδεηγκα. 

Έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ παξαηεξήζεθε θαη είλαη ζεηηθφ, είλαη φηη ηα 

ηζηνιφγηα ιεηηνπξγνχλ γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα ρξφληα. Ζ ζπλέρεηα 

ιεηηνπξγίαο ησλ blogs δείρλεη φηη κάιινλ ε απήρεζε πνπ έρνπλ θαη ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο είλαη αξθεηά έληνλεο, κε απνηέιεζκα λα επηηξέπνπλ ηε 

ζπληήξεζε θαη ηελ αλαλέσζή ηνπο. 

Δπίζεο, παξαηεξήζεθε πσο φια ηα blogs είλαη πνιχ απιά, εχθνια θαη 

ιεηηνπξγηθά ζηνλ ηξφπν πνπ είλαη δηακνξθσκέλα. Με άιια ιφγηα, ε δνκή ηνπο 

είλαη ηέηνηα πνπ δε δπζθνιεχεη ηνλ αλαγλψζηε λα πεξηεγεζεί ζην ηζηνιφγην, 
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λα δηαβάζεη πξφζθαηεο αιιά θαη αξρεηνζεηεκέλεο δεκνζηεχζεηο, λα αζρνιεζεί 

κε εθαξκνγέο, λα βξεη άιινπο ελδηαθέξνληεο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπο, λα έξζεη 

ζε επαθή κε ηηο απφςεηο άιισλ αηφκσλ θαη λα ζπδεηήζεη καδί ηνπο. 

Βέβαηα, πέξα απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία 

αθνξνχλ φια ηα blogs πνπ αλαιχζεθαλ, ππάξρνπλ θαη θάπνηεο παξάκεηξνη, 

ζηηο νπνίεο ηα ηζηνιφγηα δηράδνληαη θαη δελ κπνξνχκε λα πνχκε πσο φια 

αθνινπζνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν θαλφλα, έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ ζε φια θνηλά 

θάπνηα ζηνηρεία. 

Ζ πξψηε παξάκεηξνο αθνξά ηελ εκθάληζε ησλ ειιεληθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηζηνινγίσλ. ρεηηθά, κε απηή, παξαηεξήζεθε κηα πνηθηιία ζηνλ ηξφπν θαη ηε 

κνξθή πνπ ηα blogs παξνπζηάδνληαη ζηνπο αλαγλψζηεο. Έηζη, ζπλαληήζακε 

ηζηνιφγηα κε πνιχ έληνλα, ραξνχκελα θαη δσεξά ρξψκαηα θαη ζρέδηα, ηα 

νπνία θεληξίδνπλ ακέζσο ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε θαη ηνπ δεκηνπξγνχλ 

κεγαιχηεξε επηζπκία θαη πεξηέξγεηα λα πεξηεγεζεί ζην ηζηνιφγην. Τπάξρνπλ, 

σζηφζν, θαη blogs, ηα νπνία έρνπλ πνιχ ιηηή θαη απιή εκθάληζε θαη δελ 

πεξηιακβάλνπλ ζην θφλην ηνπο ρξψκαηα ή ζρέδηα. Βέβαηα, είλαη ππνθεηκεληθφ 

γηα ην πνην είδνο εκθάληζεο είλαη ην θαηαιιειφηεξν, αιιά, αλ θξίλνπκε απφ 

ηελ ειηθία πνπ απεπζχλνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά blogs, δειαδή 

καζεηέο, ζεσξψ, πσο ηα πην απιά θαη «γπκλά» ηζηνιφγηα, δελ ιεηηνπξγνχλ 

ηδηαίηεξα ειθπζηηθά γηα ηα παηδηά.  

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ, ζην νπνίν ηα ειιεληθά blogs παξνπζηάδνπλ 

πνηθηιία είλαη νη εθαξκνγέο πνπ δηαζέηνπλ ζηηο πιεπξηθέο ηνπο κπάξεο. Με 

άιια ιφγηα, ζε κεξηθά ηζηνιφγηα πιεπξηθέο κπάξεο είλαη πάξα πνιχ πινχζηεο 

θαη πξνζθέξνπλ ζην θνηλφ ηνπο πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο, ψζηε λα 

θαιχπηνπλ, φζν ην δπλαηφ, πεξηζζφηεξα ελδηαθέξνληα. Απφ ηελ άιιε, 

ππάξρνπλ θαη κεξηθά ηζηνιφγηα (ηα πεξηζζφηεξα είλαη ηζηνιφγηα Γπκλαζίσλ), 

ζηα νπνία δελ είλαη δηαζέζηκεο ελδηαθέξνπζεο θαη δηαζθεδαζηηθέο εθαξκνγέο, 

αιιά πεξηνξίδνληαη κφλν ζε θάπνηα ελεκεξσηηθά θαη εθπαηδεπηηθά πιηθά. 

Καηά, ηε γλψκε κνπ, νη εθαξκνγέο, φηαλ ππάξρνπλ ζε έλα ινγηθφ αξηζκφ θαη 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ ειηθία ησλ παηδηψλ, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κφλν 

ζεηηθά γηα ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ παηδηψλ, ψζηε λα επηζθέπηνληαη 

πην ηαθηηθά ην blog ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. 

Έλα ηξίην ζηνηρείν, γηα ην νπνίν ηα ειιεληθά εθπαηδεπηηθά blogs 

παξνπζηάδνπλ πνηθίιν ραξαθηήξα είλαη ην χθνο ησλ δεκνζηεχζεσλ ηνπο. 

Κνληνινγίο, παξαηεξήζεθε, φηη ππάξρνπλ ηζηνιφγηα, ηα νπνία δηαζέηνπλ 

πιεζψξα δεκνζηεχζεσλ αιιά θαη κεγάιε ζεκαηνινγία ζην πεξηερφκελφ ηνπο. 

Απηφ ζεκαίλεη, φηη παξφιν πνπ ηα blogs είλαη ζρνιηθά, ηα ζέκαηα πνπ 

θνηλνπνηνχλ δελ ζρεηίδνληαη κφλν κε ηε ζρνιηθή ή εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Αληίζεηα, είλαη δηαζέζηκα ζέκαηα πνπ θαιχπηνπλ δηάθνξνπο 

ηνκείο, φπσο ε θνηλσλία, ε επηζηήκε, ν πνιηηηζκφο, ην πεξηβάιινλ, ε 

ηερλνινγία θαη άιια πνιιά. Χζηφζν, κεξηθά απφ ηα blogs έρνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ελδηαθέξνληνο θαη κε ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο αζρνινχληαη 

κφλν κε απηφλ. ε φια απηά ηα κνλνδηάζηαηα ηζηνιφγηα, ν ηνκέαο 
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ελδηαθέξνληνο είλαη κφλν ηα ζρνιηθά (εθδειψζεηο, εθδξνκέο θ.α.) θαη 

εθπαηδεπηηθά (πιηθφ καζεκάησλ) ζέκαηα. Με ιίγα ιφγηα, δελ πεξηιακβάλνπλ 

θαζφινπ άιια ζέκαηα, ηα νπνία λα αληαπνθξίλνληαλ πεξηζζφηεξα ζηα 

ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ. ε απηφ ην ζεκείν, βέβαηα, αμίδεη λα ζεκεησζεί, 

πσο φια ηα ηζηνιφγηα δελ πεξηνξίδνπλ ηε κνξθή ησλ δεκνζηεχζεσλ ηνπο 

κφλν ζε θείκελα, αιιά, αληίζεηα, πεξηιακβάλνπλ εηθφλεο, θσηνγξαθίεο, 

βίληεν, παξνπζηάζεηο, θαζψο επίζεο θαη links ζε άιιεο ηζηνζειίδεο. 

Μέρξη ηψξα, έγηλε παξνπζίαζε ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ειιεληθψλ blogs, 

πνπ κειεηήζεθαλ, ηα νπνία είηε είλαη κφλν ζεηηθά είηε κνηξάδνληαη κεηαμχ ησλ 

δηάθνξσλ ηζηνινγίσλ. Όκσο, θαηά ηελ πεξηγξαθή, έγηλαλ αληηιεπηά θαη 

θάπνηα ζηνηρεία, ηα νπνία δελ είλαη θαζφινπ αηζηφδνμα θαη δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηε ινγηθή ελφο πεηπρεκέλνπ θαη απνιχησο ιεηηνπξγηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ηζηνινγίνπ. 

Σν πξψην ζηνηρείν, πνπ δε δεκηνπξγεί επράξηζηε αίζζεζε, είλαη ην 

γεγνλφο φηη ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ηζηνινγίσλ (επηά ζηα νθηψ), νη 

δηαρεηξηζηέο θαη ζπληάθηεο ησλ δεκνζηεχζεσλ είλαη εθπαηδεπηηθνί. Απηφ 

ζεκαίλεη, πσο νη καζεηέο δε ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάξηεζε δηάθνξσλ ζεκάησλ 

ζην ζρνιηθφ ηνπο blog. Γελ έρνπλ ιφγν ζηε δηαρείξηζε, ζηε κνξθή θαη ην είδνο 

ησλ αλαξηήζεσλ. Απηφ, φκσο, δελ είλαη έλα ζεηηθφ θαηλφκελν, θαζψο νη 

καζεηέο παξακέλνπλ ζην ξφιν ησλ παζεηηθψλ αλαγλσζηψλ θαη δε 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηζηνινγίνπ ηνπο, ην νπνίν 

νπζηαζηηθά δεκηνπξγήζεθε γηα απηνχο (αλ δελ ππήξραλ καζεηέο ζην ζρνιείν 

δελ ζα ππήξρε θαη ιφγνο χπαξμεο ηνπ ηζηνινγίνπ).  

Σν δεχηεξν αξλεηηθφ θαηλφκελν πνπ παξαηεξήζεθε είλαη ε θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα ζρφιηα ζηηο δηάθνξεο δεκνζηεχζεηο ησλ blogs. Σα 

ζρφιηα είλαη ειάρηζηα (εθηφο απφ κία πεξίπησζε ηζηνινγίνπ) έσο θαη 

αλχπαξθηα πνιιέο θνξέο. Μάιηζηα, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, παξφιν πνπ 

ππάξρνπλ ζρφιηα, απηά δελ πξνέξρνληαη απφ ηνπο καζεηέο. Όκσο, ην 

γεγνλφο ηνπ ηφζν κηθξνχ αξηζκνχ ζρνιίσλ ζπλεπάγεηαη άκεζα θαη κε ηελ 

κηθξή έσο αλχπαξθηε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αλαγλσζηψλ ησλ blogs. Με 

ιίγα ιφγηα, ην θνηλφ, θαη εηδηθά νη καζεηέο, δε ζπκκεηέρεη ζε δηαδηθαζίεο 

blogging, κέζσ ησλ ζρνιίσλ, δελ παξαζέηεη έληνλα ηηο απφςεηο ηνπ θαη ηηο 

ηδέεο ηνπ, θαη θπξίσο δελ ζπδεηάεη κε άιινπο αλαγλψζηεο, ψζηε λα έξζεη ζε 

επαθή κε δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο θαη ηδέεο, λα ζπλεξγαζηεί γηα κηα εξγαζία, λα 

γλσξίζεη λέα άηνκα, κε ηα νπνία πηζαλφλ αλ έρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα. 

Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηνίρεην, πνπ παξαηεξήζεθε, είλαη ηα ειιεληθά 

εθπαηδεπηηθά blogs δε ρξεζηκνπνηνχληαη παξάιιεια κε ηα καζήκαηα ηνπ 

ζρνιείνπ ζηελ ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα. Παξφιν πνπ ζηα blogs ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα πιηθά γηα ηα ζρνιηθά καζήκαηα, απηά βξίζθνληαη απιψο δηαζέζηκα 

πξνο αλάγλσζε θαη νη καζεηέο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά κε θάπνην ηξφπν. ε έλα ηζηνιφγην, κία εθπαηδεπηηθφο έζεηε εξγαζίεο 

κέζσ δεκνζηεχζεσλ, ζηηο νπνίεο ηα παηδηά απαληνχζαλ κέζσ ζρνιίσλ. Απηφ 

είλαη κηα ζεηηθή πξσηνβνπιία, ψζηε λα εληαρζνχλ νη δηαδηθαζίεο blogging ζηελ 
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εθπαηδεπηηθή θαζεκεξηλφηεηα. Χζηφζν, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε blog, ν 

ηξφπνο εξγαζίαο ησλ παηδηψλ δε ζεκαηνδνηνχζε θάπνηνπ είδνπο 

αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία, ε νπνία είλαη επηζπκεηή θαη αλαγθαία γηα ηελ 

πεηπρεκέλε ιεηηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ ηζηνινγίνπ. Με ιίγα ιφγηα, παξφιν 

πνπ ζπλαληήζακε κία απφπεηξα αμηνπνίεζεο ηνπ ηζηνινγίνπ γηα δηδαθηηθνχο 

θαη καζεζηαθνχο ζθνπνχο, απηή δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί πιήξσο 

πεηπρεκέλε (κηθξή ζπκκεηνρή καζεηψλ, ζρεδφλ αλχπαξθηε αιιειεπίδξαζε). 

πλνςίδνληαο ηεο γεληθφηεξε θαηάζηαζε, ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα 

ειιεληθά εθπαηδεπηηθά ηζηνιφγηα ησλ δεκνηηθψλ θαη γπκλαζίσλ ζρνιίσλ, ζα 

ιέγακε πσο βξίζθνληαη ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ρξεζηηθφηεηαο θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, θαζψο παξαηεξήζεθαλ πνιιά ζεηηθά θαη ελζαξξπληηθά 

ζηνηρεία (επρξεζηία, πνιιέο θαη πνηθίιεο δεκνζηεχζεηο, εθαξκνγέο γηα παηδηά 

θ.α.). Χζηφζν, είλαη γεγνλφο πσο πξέπεη λα γίλνπλ πεξηζζφηεξεο 

πξνζπάζεηεο ζε θάπνηνπο ηνκείο ιεηηνπξγίαο ησλ ηζηνινγίσλ, φπσο ε 

ελεξγφηεξε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ είηε κέζσ ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο 

αλάξηεζεο δεκνζηεχζεσλ είηε κέζσ ηνπ ζρνιηαζκνχ ησλ εθάζηνηε 

αλαξηήζεσλ. 

 

5.6 Πξόηαζε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο πεηπρεκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ηζηνινγίνπ 

 

ην ηέινο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ θαη κεηά ηελ πιήξε θαη νιφπιεπξε 

αλάιπζε θαη θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηζηνινγίσλ, ηα νπνία έγηλαλ αθφκε πην θαηαλνεηά, κε βάζε ην πιαίζην 

αλάιπζεο, ζεσξψ, πσο ππάξρνπλ θάπνηα ζηνηρεία, ηα νπνία αλ ππάξρνπλ ζε 

έλα εθπαηδεπηηθφ ηζηνιφγην, κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηά 

ηνπο θαη λα ην θαηαζηήζνπλ πεηπρεκέλν. 

Αξρηθά, είλαη ζεκαληηθφ, θαηά ηε γλψκε κνπ, ζην ηζηνιφγην λα είλαη 

μεθάζαξνο ν ζθνπφο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ν ιφγνο πνπ απηφ δεκηνπξγήζεθε. 

Έλα εθπαηδεπηηθφ ηζηνιφγην, θαιφ ζα ήηαλ λα κελ έρεη σο θαζνιηθφ ζθνπφ 

κφλν ηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα εθπαηδεπηηθά θαη ζρνιηθά ζέκαηα, αιιά 

λα δηαζέηεη έλαλ επξχηεξν ζθνπφ, φπσο είλαη ε πιεξνθφξεζε ησλ καζεηψλ 

θαη ηνπ γεληθφηεξνπ θνηλνχ γηα πνηθίια ζέκαηα, ε ζπκκεηνρή, φζν ην δπλαηφ 

πεξηζζφηεξσλ, αλαγλσζηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο blogging αιιά θαη ε εξγαιεηαθή 

αμηνπνίεζε ηνπ blog, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαζεκεξηλψλ εθπαηδεπηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. 

Δπίζεο, νη δηαρεηξηζηέο θαη νη ζπληάθηεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ηζηνινγίνπ 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επηηπρία απηνχ. πγθεθξηκέλα, ζε έλα 

ζρνιηθφ blog, ζα ήηαλ σθέιηκν νη καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαρείξηζε θαη 

ηε δηακφξθσζε ηνπ blog, θαζψο επίζεο θαη ζηελ αλάξηεζε δεκνζηεχζεσλ. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα αζρνινχληαη ελεξγά κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν ειεθηξνληθφ εξγαιείν θαη ζα ην εληάμνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Αθφκε, ην γεγνλφο φηη ζα έρνπλ ιφγν ζηε δηαρείξηζε ηνπ 
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ηζηνινγίνπ, ζα ηνπο δεκηνπξγήζεη έλα αίζζεκα ππεπζπλφηεηαο, κε 

απνηέιεζκα λα ελδηαθέξνληαη γηα φζα ζπκβαίλνπλ ζην δηθφ ηνπο blog. 

Βέβαηα, είλαη ζεκηηφ ή/θαη αλαγθαίν, εθηφο απφ ηνπο καζεηέο, ζηε δηαρείξηζε 

θαη ζηελ αλάξηεζε ησλ δεκνζηεχζεσλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη θάπνηνη 

εθπαηδεπηηθνί, ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρνπλ φζα ζπκβαίλνπλ 

αιιά θαη λα θαηεπζχλνπλ ηνπο καζεηέο ζε πηζαλέο δπζθνιίεο. 

Αθφκε, θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ εληχπσζε πνπ ζα πξνθαιέζεη έλα ηζηνιφγην 

ζην θνηλφ ηνπ παίδεη θαη ε εκθάληζή ηνπ. εκαληηθφ είλαη έλα ηζηνιφγην, 

αλάινγα κε ηνπο αλαγλψζηεο, ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη, λα δηαζέηεη θαη ηελ 

αλάινγε εκθάληζε. πγθεθξηκέλα, ηα εθπαηδεπηηθά ηζηνιφγηα, εηδηθά απηά πνπ 

απεπζχλνληαη ζε καζεηέο δεκνηηθψλ ή γπκλαζίσλ ζρνιείσλ, ζα ήηαλ θαιφ λα 

έρνπλ κηα εληππσζηαθή εκθάληζε, ψζηε λα θεξδίζνπλ θαηεπζείαλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ησλ ζρνιείσλ. Γηα απηφ ην ιφγν, ζεσξψ, πσο ηα 

ραξνχκελα ρξψκα θαη ηα ελδηαθέξνληα ζρέδηα, φηαλ θπζηθά βξίζθνληαη ζε 

ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπο, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ειθπζηηθά ζηελ 

πξνζέιεπζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ παηδηψλ. 

Δπηπξνζζέησο, ε δνκή θαη ν ηξφπνο πνπ είλαη νξγαλσκέλν θαη 

δηακνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ ηζηνιφγην απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

αλάδεημε ελφο πεηπρεκέλνπ blog. Έηζη, έλα εθπαηδεπηηθφ ηζηνιφγην ζα ήηαλ 

θαιφ λα είλαη απιφ, εχρξεζην, θαιά νξγαλσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ. Ζ δνκή ηνπ 

blog ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ ηελ εχθνιε πεξηήγεζε ηνπ 

εληφο ηνπ ηζηνινγίνπ, ρσξίο λα απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο. 

ηελ πξνζπάζεηα γηα κηα θαιή θαη ρξεζηηθή δηακφξθσζε ελφο ζρνιηθνχ blog 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ κε ζεηηθφ ηξφπν νη πιεπξηθέο κπάξεο, ζηηο νπνίεο 

ζα είλαη δηαζέζηκεο κεραλέο αλαδήηεζεο, ηαμηλνκήζεηο ησλ δεκνζηεχζεσλ, 

ζπλδέζεηο κε άιιεο δηαδηθηπαθέο ηνπνζεζίεο αιιά θαη ελδηαθέξνπζεο 

ελεκεξσηηθέο θαη ςπραγσγηθέο εθαξκνγέο, φπσο εκεξνιφγην, εθεκεξίδεο, 

δεκνζθνπήζεηο, ξαδηφθσλν, παηρλίδηα, θνπίδ, ινγηζκηθά γηα download θ.α. 

Κνληνινγίο, ε δηακφξθσζε ηνπ ηζηνινγίνπ ζα πξέπεη λα είλαη απιή, εχρξεζηε 

θαη, ηαπηφρξνλα, ελδηαθέξνπζα θαη δηαζθεδαζηηθή γηα ηα παηδηά. 

Έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ ηζηνινγίνπ είλαη νη δεκνζηεχζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε απηφ. Καηά 

ηε γλψκε κνπ, νη δεκνζηεχζεηο ζε έλα ζρνιηθφ blog ζα πξέπεη λα 

αλαλεψλνληαη ζπλερψο, ψζηε νη καζεηέο λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα έξρνληαη 

ζε επαθή κε δηαξθψο λέα ζέκαηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, δε ζα βαξηνχληαη 

αιιά, αληίζεηα, ζα έρνπλ ηελ πεξηέξγεηα θαη ηε ζέιεζε λα επηζθέπηνληαη ην 

ηζηνιφγην ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, ψζηε λα δνχλε ηη θαηλνχξγην έρεη αλαξηεζεί.  

Δπηπιένλ, ζηηο δεκνζηεχζεηο ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζεκαηνινγία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο αιιά θαη ε κνξθή παξνπζίαζεο απηνχ. Έηζη, ζα ήηαλ 

σθέιηκν νη αλαξηήζεηο λα θαιχπηνπλ κεγάιε πνηθηιία ζεκάησλ απφ 

δηάθνξνπο ηνκείο θαη φρη κφλν απφ ηελ εθπαίδεπζε. Με άιια ιφγηα, νη 

δεκνζηεχζεηο ζα πξέπεη λα αθνξνχλ ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ 

αλεμάξηεηα απφ ην πεδίν, ζην νπνίν αλήθνπλ (πνιηηηζκφο, επηζηήκεο, 
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θνηλσλία, πεξηβάιινλ, ηέρλεο θ.α.). Σέινο, αλαθνξηθά κε ηε κνξθή 

απεηθφληζεο ησλ δεκνζηεχζεσλ, είλαη αλαγθαίν νη καζεηέο λα έξρνληαη ζε 

επαθή κε δηάθνξνπο ηξφπνπο παξνπζίαζεο, ψζηε λα δηαηεξείηαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο. Κνληνινγίο, εθηφο απφ ηα θείκελα (κε δηαθνξεηηθή θάζε 

θνξά γξακκαηνζεηξά), κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηθφλεο, θσηνγξαθίεο, 

βίληεν, παξνπζηάζεηο, θαζψο επίζεο θαη links ζε ζειίδεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζην 

πεξηερφκελν ηεο εθάζηνηε δεκνζίεπζεο. 

Αθφκε, ηελ επηηπρία ελφο εθπαηδεπηηθνχ ηζηνινγίνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη 

ε αιιειεπίδξαζε πνπ ζπκβαίλεη ζε απηφ κεηαμχ ησλ αλαγλσζηψλ ηνπ. Έλα 

blog κπνξεί λα απνδείμεη ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηνπ θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

θνηλνχ πνπ ην παξαθνινπζεί, φηαλ ζηηο δεκνζηεχζεηο ππάξρνπλ ζρφιηα, ζηα 

νπνία νη αλαγλψζηεο παξαζέηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηα δηάθνξα ζέκαηα, 

αληαιιάζζνπλ ηδέεο θαη απφςεηο, ζπδεηνχλ, δηαθσλνχλ, δηνξζψλνπλ θαη 

γεληθφηεξα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηα δηάθνξα 

ηζηνιφγηα κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη πνιχ ζεηηθά, θαζψο απηά ιεηηνπξγνχλ σο 

θίλεηξα, αθελφο γηα ηνλ δηαρεηξηζηή ελφο blog, ψζηε λα βειηηψλεη ζπλερψο ην 

ηζηνιφγην θαη λα ην εκπινπηίδεη, γηα λα ηθαλνπνηεί δηαξθψο ην θνηλφ ηνπ, θαη 

αθεηέξνπ άιινπο bloggers, ζηνπο νπνίνπο ζα δεκηνπξγεζεί ε επηζπκία λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη απηνί ζηηο δηάθνξεο ζπδεηήζεηο. Με ιίγα ιφγηα, ζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ blog, ζα ήηαλ θαιφ νη καζεηέο αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα 

ζρνιηάδνπλ ηηο δηάθνξεο αλαξηήζεηο, λα παξαθνινπζνχλ ηηο απφςεηο ησλ 

άιισλ θαη λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. 

Σέινο, έλα εθπαηδεπηηθφ ηζηνιφγην ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί 

πεηπρεκέλν, αλ ιεηηνπξγνχζε θαη σο εξγαιείν άκεζα ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Με ιίγα ιφγηα, ν εθπαηδεπηηθφο κηαο ηάμεο ζα κπνξνχζε λα ην 

εληάμεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ είηε κε ηελ αλάξηεζε πιηθνχ γηα ηα 

καζήκαηα είηε κε ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα 

παηδηά ζα εμνηθεησζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν ζηηο δηαδηθαζίεο blogging, ζα ην 

εληάμνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο θαη ζα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ απηέο 

κπνξνχλ λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο θαη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο. Βέβαηα, ε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ε γεληθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ηζηνινγίνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ζα 

πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα εληζρχεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ αιιά θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ  

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, έγηλαλ 

θαλεξέο δηάθνξεο πηπρέο πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνπνίεζε Νέσλ Σερλνινγηψλ 

ζηελ εθπαίδεπζε, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ηζηνινγίσλ. 

Σα ηζηνιφγηα παξέρνπλ πιεζψξα δπλαηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο, ψζηε λα επλνήζνπλ 

ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο ησλ παηδηψλ. Δίλαη εχρξεζηα, δελ απαηηνχλ εηδηθέο 

ηερληθέο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο, κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηφζν ελεκεξσηηθφ 

φζν θαη ςπραγσγηθφ ραξαθηήξα. 

Σα blogs είλαη έλα επράξηζην εξγαιείν ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, πνπ 

είλαη πιένλ εληαγκέλε ζηε δσή ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη έρνπλ κεγαιψζεη κε 

ηελ αλάπηπμε θαη ηε ρξήζε δηάθνξσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ. Ζ έληαμε απηψλ 

ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζηε ζρνιηθή δσή ηνπο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη πνιχ 

ζεηηθά, θαζψο ε δηδαζθαιία ζα αληηκεησπίδεηαη κε επράξηζην ηξφπν απφ ηνπο 

καζεηέο, ελψ ε ελζσκάησζε ησλ ηζηνινγίσλ ζα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ζα εμνκαιχλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

καζεηψλ αιιά θαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ θαη ζα κεηψζεη ηηο 

απνζηάζεηο κεηαμχ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πεξηβάιινληνο 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

Δπηπιένλ, φηαλ ηα blogs εληαρζνχλ θαη αμηνπνηεζνχλ νξζά ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ζπκβάιινπλ ζηελ απνζπγθέληξσζε ηεο «δχλακεο» 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, θαζψο νη καζεηέο κεηαηξέπνληαη ζε δεκηνπξγνί ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, νδεγνχληαη ζηελ αλαθάιπςε ησλ δηθψλ ηνπο μερσξηζηψλ 

δπλαηνηήησλ, ελψ, ηαπηφρξνλα, νηθνδνκνχληαη ζηελφηεξεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ, θαζψο ν πξψηνο κεηαηξέπεηαη ζε ηζφηηκν 

κέινο, απνθαιχπηεη ηηο αδπλακίεο ηνπ, ζπλεξγάδεηαη κε ηα παηδηά θαη είλαη 

ζπλερψο ζην πιεπξφ ησλ καζεηψλ ηνπ, ψζηε λα εληζρχεη ηηο πξνζπάζεηεο 

ηνπο θαη λα ηνπο βνεζάεη ζε θάζε δπζθνιία. 

Αθφκε, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ blogs εληζρχεηαη ε γλσζηηθή. Οη καζεηέο, 

κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη, πην εηδηθά, κε ηηο δεκνζηεχζεηο ησλ 

ηζηνινγίσλ, έξρνληαη ζε επαθή κε απζεληηθέο πιεξνθνξίεο, ελδηαθέξνπζεο 

γηα απηνχο, καζαίλνπλ λα δηαθξίλνπλ θαη λα θξίλνπλ απηέο πνπ είλαη 

πξαγκαηηθά ρξήζηκεο θαη άμηεο κάζεζεο θαη, ηαπηφρξνλα, έρνπλ ηελ επθαηξία 

λα ηηο δηνξζψζνπλ θαη λα ηηο αμηνινγήζνπλ. Έηζη, αλαπηχζζνπλ ηηο αλψηεξεο 

πλεπκαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα 

ηελ νηθνδφκεζε λέσλ γλψζεσλ, νη νπνίεο ζα είλαη νπζηαζηηθέο θαη ρξήζηκεο 

γηα ηνπο ίδηνπο. 

Σαπηφρξνλα, ηα ηζηνιφγηα ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ, θαζψο ηα παηδηά κε ηα ζρφιηα θαη ηηο δεκνζηεχζεηο κπνξνχλ λα 

εθθξάδνπλ ζπλερψο ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο αιιά θαη λα έξρνληαη ζε επαθή κε 

ηηο απφςεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο. Με απηφλ ηνλ 
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ηξφπν, καζαίλνπλ λα αθνπγθξάδνληαη ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

άιισλ, λα ζέβνληαη ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο θαη λα ζπγθξίλνπλ αιιά θαη λα 

θξίλνπλ ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο κε απηέο ησλ άιισλ, κπαίλνληαο ζε 

δηαδηθαζίεο αλαζηνραζκνχ. Άιισζηε, νη καζεηέο δελ είλαη κηα εληαία κάδα 

παηδηψλ κε ηα ίδηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ίδηεο αλάγθεο. Ο θάζε καζεηήο έρεη ηε 

δηθή ηνπ μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα θαη κέζσ ησλ ηζηνινγίσλ κπνξεί λα ηελ 

εθθξάζεη, ρσξίο αλαζηνιέο θαη θφβνπο έθζεζεο, θαζψο φινη νη καζεηέο 

δείρλνπλ ηηο δηθέο ηνπο δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ ραξαθηήξα θαη ηνπ ηξφπνπ 

ζθέςεο ηνπο. 

Δπίζεο, ηα ηζηνιφγηα επλννχλ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη δάζθαινη 

κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα blogs γηα λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηνπο καζεηέο 

ηνπο, λα ηνπο θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ελαιιαθηηθά 

ζρέδηα καζήκαηνο. Σαπηφρξνλα, αλαπηχζζνληαη θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, 

θαζψο καζαίλνπλ λα πξνβάιινπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ρσξίο λα δηαηεξνχλ ηε 

θηγνχξα ηεο «εμνπζίαο» αιιά θαη λα παξαδέρνληαη ηηο αδπλακίεο ηνπο, 

καζαίλνληαο απφ ηνπο καζεηέο ηνπο πξάγκαηα πνπ ίζσο ηνπο ήηαλ άγλσζηα. 

Δπηπιένλ, ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν, νη εθπαηδεπηηθνί κε ηε ρξήζε 

ηζηνινγίσλ κπνξνχλ λα ζπλνκηινχλ κεηαμχ ηνπο, αλεμαξηήηνπ πεξηνρήο, 

δεκηνπξγψληαο Ζιεθηξνληθέο Κνηλφηεηεο Πξαθηηθήο. ηα πιαίζηα απηψλ ησλ 

θνηλνηήησλ, αιιειεπηδξνχλ κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο, αληαιιάζνπλ απφςεηο 

θαη γλψζεηο θαη γλσξίδνπλ λένπο ηξφπνπο, ψζηε λα βειηηψλνπλ ζπλερψο ηηο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ηνπο πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ ηνπο. 

Χζηφζν, γηα ηελ νκαιή έληαμε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

ηζηνινγίσλ ζηελ εθπαίδεπζε απαηηείηαη ε θαηαπνιέκεζε πνιιψλ εκπνδίσλ 

θαη πξνβιεκάησλ πνπ πεγάδνπλ απφ πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηνκείο 

(πξνζσπηθά, θνηλσληθά θαη ηερληθά πξνβιήκαηα). Βέβαηα, απηφ δε ζεκαίλεη 

φηη είλαη αδχλαην λα μεπεξαζηνχλ φια ηα ζέκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηνλ 

αξλεηηζκφ γηα ηελ επίηεπμε ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμε ηφζν ησλ καζεηψλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Τπάξρνπλ πξνηάζεηο θαη ιχζεηο, ελψ, ηαπηφρξνλα, ζπλερίδνληαη νη έξεπλεο, 

ψζηε νη πξνζπάζεηεο ελζσκάησζεο ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ λα βξίζθνπλ 

αληαπφθξηζε θαη λα γίλνληαη πξαγκαηηθφηεηα. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηελ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, κεηά απφ 

πξνζσπηθή εμέηαζε θαη αλάιπζε ειιεληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνινγηψλ, έγηλε 

αληηιεπηφ, πσο παξφιν πνπ ππάξρνπλ πνιιά εθπαηδεπηηθά blogs, απηά 

δηαζέηνπλ πνιιά ζεκεία πνπ ρξήδνπλ βειηίσζε. Παξαδεηγκαηηθά, 

παξαηεξήζεθε κηθξή ή θαη κεδεληθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

blogging, ελψ πνιιά ηζηνιφγηα είλαη κνλφπιεπξα, δε δηαζέηνπλ ελδηαθέξνληα 

ζεκεία πξνζέιθπζεο καζεηψλ θαη δελ επλννχλ κε θάπνην ηξφπν ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ. Βέβαηα, πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο θαίλεηαη φηη 

γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηζηνινγηψλ θαη φηη ζπλαληάκε ζε 

απηά θαη πνιιά ζεηηθά θαη ελζαξξπληηθά ζηνηρεία, φπσο ε πιεζψξα 
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δεκνζηεχζεσλ, ε ηαθηηθή αλαλέσζε απηψλ θαη, γεληθφηεξα, ε επρξεζηία θαη ν 

απιφο ηξφπνο δνκήο ηνπο. 

ε γεληθφηεξν επίπεδν, ζα ιέγακε, πσο ππάξρεη έλα ράζκα κεηαμχ ηεο 

ζεσξίαο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα ηζηνινγία θαη ηεο πξαγκαηηθήο 

αμηνπνίεζεο απηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Με άιια ιφγηα, παξφιν 

πνπ ζεσξεηηθά ηα blogs είλαη ηθαλά λα κεηαιιάμνπλ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, 

ρσξίο λα πεξηζσξηνπνηήζνπλ ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο, νη νπνίεο πνιιέο 

θνξέο είλαη άμηεο θαη σθέιηκεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δε ζπλάληεζα θάπνην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ηζηνιφγην πνπ λα ιεηηνπξγεί πξαγκαηηθά ππνζηεξηθηηθά 

ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή δσή ησλ παηδηψλ. 

Ζ αλάπηπμε θαη ε θαιιηέξγεηα θάζε παηδηνχ δηακνξθψλεηαη θαη 

ζεκαδεχεηαη απφ ηηο κηθξέο θαη «αζήκαληεο» ζηηγκέο, πνπ ζπλαληά θαη βηψλεη 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Με βάζε απηέο, έρεη ηελ επθαηξία λα μεδηπιψζεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη λα δεκηνπξγήζεη θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη 

δξάζεηο ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. Ζ ηερλνινγία είλαη 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη είλαη 

ζρεδφλ αλαγθαίν λα εληαρζεί ζηε ζρνιηθή ηνπο δσή. Σν ηζηνιφγην είλαη έλα 

εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεηηθά ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο κε 

απιφ θαη ελδηαθέξνληα ηξφπν. Δίλαη ινγηθφ λα ππάξρνπλ δηζηαγκνί θαη 

αξλήζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε, σζηφζν, ε πξννδεπηηθή 

ελαζρφιεζε θαη εμνηθείσζε ησλ επηθπιαθηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα λέα 

ηερλνινγηθά δεδνκέλα, κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη θαη λα ηνπο κεηαβάιιεη ηηο 

κέρξη ηψξα παγησκέλεο απφςεηο ηνπο γηα ηελ ηερλνινγία. Ο ηζνξξνπεκέλνο 

ζπλδπαζκφο ησλ ηζηνινγηψλ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο 

κπνξεί λα εληζρχζεη θαη λα αλαπηχμεη πλεπκαηηθά θαη θνηλσληθά κε εμαηξεηηθά 

ελδηαθέξνληα θαη σθέιηκν ηξφπν ηφζν ηνπο καζεηέο κηαο ζρνιηθήο ηάμεο φζν 

θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ απηήο. 
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