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1.1 Σκοπός 

 Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της παιδαγωγικής 

αξιοποίησης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης στην εξ αποστάσεως 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

Το ενδιαφέρον μας εστίασε στην παιδαγωγική αξιοποίηση του 

συνεργατικού μαθησιακού περιβάλλοντος κοινωνικής δικτύωσης 

«Learning & Social Network / LSN»  
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1.2  Ερευνητικά ερωτήματα  

• Πώς συνδυάζονται τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης με τα δομημένα 

συστήματα διαχείρισης της μάθησης (chamilo), προκειμένου να 

αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο εξ αποστάσεως περιβάλλον μάθησης 

για ενήλικες εκπαιδευόμενους; 

• Ποιες είναι οι απόψεις των επιμορφούμενων σχετικά με παιδαγωγική 

αξιοποίηση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης; 

• Ποια ήταν η συμβολή του ολοκληρωμένου συνεργατικού μαθησιακού 

περιβάλλοντος κοινωνικής δικτύωσης «Learning & Social Network / 

LSN»  στη μαθησιακή πορεία των επιμορφούμενων; 
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1.31 Πώς προέκυψε  το ερευνητικό ενδιαφέρον;; 

Τα «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης» είναι μια κατηγορία μέσων, όπου: 

•  Οι άνθρωποι συνομιλούν, συμμετέχουν, μοιράζονται πληροφορίες και  

δικτυώνονται (Jones,2009). 

• Ενθαρρύνουν και ενισχύουν την αλληλεπίδραση και την 

ανατροφοδότηση μεταξύ των χρηστών (Zhang, 2010).  

• Είναι εξαιρετικά δημοφιλή μεταξύ φοιτητών και εκπαιδευτικών (Ophus 

& Abbit, 2009).  

• Λειτουργώντας σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο, όπου υποστηρίζεται η 

συνεργασία, παρέχουν ευκαιρίες καλλιέργειας δεξιοτήτων υψηλού 

επιπέδου των επιμορφούμενων, όπως είναι η κριτική σκέψη και η 

δημιουργικότητα (Peachey, 2009). 
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1.32 Πώς προέκυψε το ερευνητικό ενδιαφέρον ;; 

• Προς την κατεύθυνση αυτή μπορούν να συμβάλλουν, υπό παιδαγωγικές 

προϋποθέσεις, ολοκληρωμένα περιβάλλοντα επιμόρφωσης με τη χρήση 

των εφαρμογών Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης (web 2.0) (Gwo-Jen, 

Chin-Chung & Nian-Shing, 2009),  

 

• Συνεπώς, η παιδαγωγική αξιοποίηση των Κοινωνικών Μέσων 

Δικτύωσης αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, το οποίο 

μελετάται και εξελίσσεται συνεχώς… 
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 Ο εύκολος και άμεσος διαμοιρασμός περιεχομένου μεταξύ των χρηστών 

βοηθάει στην προώθηση συνεργατικού πνεύματος (Wopereis, Sloep & 

Poortman, 2010) 

 Οι χρήστες ενεργοποιούνται δημιουργικά, έχοντας τη δυνατότητα για 

αναστοχασμό και εμπλουτισμό των σκέψεων τους, αλληλεπιδρώντας 

μεταξύ τους (Μαυρομματάκη & Σιδηρόπουλου, 2009) 

 Συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων (Kahraman &  Kuzu, 2016). 

 Αναπτύσσουν δεξιότητες υψηλού επιπέδου, όπως είναι η ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης και η μεταγνωστική ικανότητα (West & West, 2009). 

 

1.4 Παιδαγωγική αξιοποίηση των Κοινωνικών 
Μέσων Δικτύωσης  – Συνεργατική Μάθηση 



Έτσι δημιουργήθηκε … 
Το κοινωνικό δίκτυο συνεργατικής μάθησης 

«Learning & Social Network (LSN)» 

By EDIVEA 

http://elgg.datacenter.uoc.gr/groups/profile/39397/%CE%B110-%C2%AB%CE%B7-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-web-20-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF-10


2.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά (1/2) 
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• Άδειες Χρήσης: GNU GPLv2 και X11 (MIT). Για την πλήρη έκδοση 

με όλα τα plugins μόνο η GNU GPLv2. 

• Αποθετήριο: https://github.com/Elgg/Elgg  

• Τελευταία Σταθερή Έκδοση: Elgg 4.0.3 / 5 Νοεμβρίου 2021 

• Τουλάχιστον 2.200 plugins διαθέσιμα στη διεύθυνση: 

https://elgg.org/plugins  . Η βασική λειτουργικότητα ενός 

κοινωνικού δικτύου παρέχεται και με τα 30 βασικά plugin που 

περιέχονται στο πακέτο εγκατάστασης 

• Η ανάπτυξη και η δοκιμή του Elgg γίνεται με Apache και Nginx και 

η ομάδα ανάπτυξης παρέχει υποστήριξη και για τους δύο. 

https://github.com/Elgg/Elgg
https://github.com/Elgg/Elgg
https://github.com/Elgg/Elgg
https://github.com/Elgg/Elgg
https://github.com/Elgg/Elgg
https://elgg.org/plugins
https://elgg.org/plugins
https://elgg.org/plugins
https://elgg.org/plugins
https://elgg.org/plugins


2.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά (2/2) 
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• Απλές απαιτήσεις: PHP 7.4+ (PHP 7.2 για την προηγούμενη 

έκδοση), MySQL 5.5.3+, URL rewriting 

• Διαθέσιμο σε one-click installers. 

• Μικρό μέγεθος αρχείου εγκατάστασης: από 30-45 Mbyte ανάλογα 

την έκδοση. 

• Μεταφρασμένο κατά 40% περίπου στα ελληνικά και εύχρηστο στην 

χρήση Translation Editor plugin . 

• Πρακτικό ταμπλό διαχείρισης για παρακολούθηση περιεχομένου 

που έχει αναφερθεί, έλεγχος συνδεδεμένων χρηστών καθώς και 

προβολή στατιστικών. 

• Όλες οι αλλαγές γίνονται μέσω plugin για να εξασφαλιστεί η εύκολη 

αναβάθμιση του πυρήνα 
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2.2 Περιβάλλοντα – Λειτουργίες του LSN 
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3. Παιδαγωγική αξιοποίηση του LSN 

 Ο εκπαιδευτής υποστηρίζει και ενθαρρύνει καθημερινά τους χρήστες με 

άμεσο και προσιτό τρόπο. 

 Oι επιμορφούμενοι αισθάνθηκαν ότι ανήκουν σε μια κοινότητα και 

υποστηρίζονται από αυτήν: 

 Ανταλλαγή απόψεων / εμπειριών 

 Δημιουργία / Συνδημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 



Διερεύνηση προϋπάρχουσας γνώσης (forum) 
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Διερεύνηση προϋπάρχουσας γνώσης (forum) 
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Επικοινωνία - Αλληλεπίδραση                           
(εργαλείο δημιουργίας ομάδων) 
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Επικοινωνία - Αλληλεπίδραση                           
(εργαλείο δημιουργίας ομάδων) 
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Επικοινωνία – Αλληλεπίδραση – Συνδημιουργία 
Συνδιαμόρφωση περιεχομένου (wiki ομάδων) 
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Διασύνδεση με εκπαιδευτικό υλικό – Αυτονομία 
μάθησης (κουμπί διασύνδεσης «Επιμόρφωση») 
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Δημιουργία περιεχομένου – Βιωματική μάθηση 
(blog χρηστών) 
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Σχολιασμός – Ανατροφοδότηση - Αλληλεπίδραση 
(blog χρηστών) 
 

20 



Διαμοιρασμός εργασιών, καλών πρακτικών – 
Συνεισφορά στην ομάδα – Ευκαιρίες για μάθηση 
(τοίχος ομάδας) 

21 



Διαμοιρασμός εργασιών, καλών πρακτικών – 
Αλληλεπίδραση (τοίχος ομάδας) 

22 



Διαμοιρασμός εργασιών, καλών πρακτικών – 
Αλληλεπίδραση (τοίχος ομάδας) 
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Άμεση ανατροφοδότηση                                        
(εργαλείο δημοσκοπήσεων) 

24 



 Καλλιέργεια κριτικής σκέψης - μεταγνώση                                                            
(εργαλείο δημοσκοπήσεων) 

25 



Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων - Κλίμα               
(όλα τα εργαλεία του LSN) 

26 



4. Συμπεράσματα 

27 

• 1ο ερευνητικό ερώτημα 

• 2ο ερευνητικό ερώτημα 

• 3ο ερευνητικό ερώτημα 
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 1ο ερευνητικό ερώτημα:  
Πώς συνδυάζονται τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης με τα δομημένα 
συστήματα διαχείρισης της μάθησης (chamilo), προκειμένου να 
αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο εξ αποστάσεως περιβάλλον 
μάθησης για ενήλικες εκπαιδευόμενους; 

• Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι: 

 Οι επιμορφούμενοι χρησιμοποίησαν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης για 

να συζητήσουν, να συνεργαστούν και να ανακαλύψουν τη νέα γνώση, 

αξιοποιώντας τις δυνατότητες που τους παρείχαν όχι μόνο για 

διασύνδεση αλλά και για παιδαγωγική αξιοποίηση, όπως αναφερόταν 

και σε προηγούμενε έρευνες (Greenhow, 2009). 

 Η φιλοσοφία του LMS (chamilo) ανήγαγε την ατομικότητα των 

επιμορφούμενων και τη διαφορετικότητα των αναγκών τους (Halverson 

& Smith, 2009) και παράλληλα οδήγησε σε μια πιο δομημένη και 

συνεργατική μάθηση, επιβεβαιώνοντας σχετική έρευνα (Siemens, 2005). 
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LMS (Chamilo) 

Δυνατότητα πρόσβασης σε ένα 

μεγάλο εύρος γνώσεων, από έναν 

μεγάλο αριθμό επιμορφούμενων, από 

τον χώρο τους, στον χρόνο που 

επιθυμούν και σύμφωνα με τον ρυθμό 

τους.  

Κοινωνικά μέσα δικτύωσης 

Δυνατότητα στους επιμορφούμενους 

για συνεργατική μάθηση, αυξάνοντας  

τις ευκαιρίες για γνώση (Jenkins, 2006). 
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2ο ερευνητικό ερώτημα:  
Ποιες είναι οι απόψεις των επιμορφούμενων σχετικά με 
την παιδαγωγική αξιοποίηση των κοινωνικών μέσων 
δικτύωσης; 

• Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι: 

 Οι επιμορφούμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν τα κοινωνικά μέσα 

δικτύωσης που τους παρέχει ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον εκπαίδευσης 

εξ αποστάσεως, κατά τη μαθησιακή διαδικασία: 

 συμμετέχοντας ενεργά στην οικοδόμηση του περιεχομένου 

 δεχόμενοι κριτικές από άλλα μέλη  

 και αλληλεπιδρώντας, ανταλλάσσοντας απόψεις, μέσα από τη 

συμμετοχή τους στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης, επιβεβαιώνοντας 

αντίστοιχες έρευνες (Conole & Alevizou, 2010· West & West, 2009) 
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 Ιστολόγιο : Διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων και τον αναστοχασμό, 

καλλιεργώντας δεξιότητες ανατροφοδότησης και σχολιασμού. 

 Wiki : Ενισχύει την ενεργό συμμετοχή και τη συνεργατική μάθηση, με 

τον διαμοιρασμό καλών πρακτικών και κυρίως τη συνδημιουργία 

περιεχομένου, (Robelia & Hughes, 2010), παρέχοντας τη δυνατότητα της 

ενεργούς εμπλοκής (Jenkins et al, 2012). 

  Κοινωνικό Δίκτυο : Παρέχει ενεργή συμμετοχή και αμεσότητα στον 

χρήστη και ενισχύει τη συνεργασία μέσω δημιουργίας ομάδων κοινών 

ενδιαφερόντων (Kayri & Çak, 2010). 

 Κοινότητα διαμοιρασμού περιεχομένου: Δίνει τη δυνατότητα στους 

επιμορφούμενους ελεύθερα να εξερευνήσουν & να επιλέξουν τη δική 

τους αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση (Chu & Van Dusen, 2008), 

προχωρώντας παράλληλα σε κριτική ανάλυση (Bloom, 2009). 
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3ο ερευνητικό ερώτημα:  
H συμβολή του κοινωνικού και εκπαιδευτικού Δικτύου 
LSN στη μαθησιακή διαδικασία των επιμορφούμενων  
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• Δημιουργήθηκε ένα περιβάλλον δυναμικής αλληλεπίδρασης - 

δικτύωσης  επιμορφωτών, επιμορφούμενων  και εκπαιδευτικού 

υλικού  που: 

 ενίσχυσε περαιτέρω τον συνεργατικό χαρακτήρα της επιμόρφωσης  

 παρείχε τη δυνατότητα για ειδικά σχεδιασμένες παιδαγωγικές 

δραστηριότητες  

 έδωσε περιθώρια ελευθερίας στους συμμετέχοντες για εκπαιδευτικές 

δράσεις κοινωνικής δικτύωσης, παρέχοντας ευκαιρίες για έκφραση των 

απόψεων, χωρίς τον φόβο του λάθους, σε μια άτυπη και λιγότερο 

πιεσμένη ατμόσφαιρα σε σχέση με τα προγραμματισμένα δια ζώσης 

μαθήματα (McCarthy, 2010)  

 Δημιούργησε τις συνθήκες για μια αποτελεσματική επικοινωνία και 

ανάπτυξη της δημιουργικότητας (Kan, 2011· Thoms & Eryilmaz, 2016). 
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• Πιο συγκεκριμένα… 

 Προσέφερε ευχρηστία στη δημιουργία ομάδων καλλιεργώντας την 

αίσθηση της κοινότητας μάθησης, μέσα σε ένα κλίμα αμοιβαιότητας 

και σεβασμού, με συνέπεια οι επιμορφούμενοι να λειτουργήσουν με 

επιτυχία και να συνεργαστούν (Tung, 2013). 

 Αναδείχθηκε η σημασία του εργαλείου των Δημοσιεύσεων Τοίχου, με 

την αξιοποίηση του οποίου οι συμμετέχοντες ενημερώνονταν για τις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συνέβαιναν, έτσι ώστε να μπορούν να 

ανταποκρίνονται αμεσότερα στις ανάγκες του επιμορφωτικού 

προγράμματος (Bosch, 2009). 

 Επισημάνθηκε το γεγονός ότι οι επιμορφούμενοι μπορούσαν να 

δημοσιεύουν τις ιδέες τους στα ιστολογία που δημιουργούσαν οι ίδιοι 

καθώς επίσης και να λαμβάνουν ανατροφοδότηση από τα σχόλια 

άλλων χρηστών (Bitar, Melki & Chammas, 2013). 
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• Παράλληλα… 

 Οι συμμετέχοντες ανέφεραν πως το wiki τους έδωσε τη δυνατότητα να 

εμπλέκονται σε συνεργατικές δραστηριότητες, με την πραγματική του 

δύναμη να εντοπίζεται στην αμεσότητα της συνεργασίας (Jenkins et al, 

2012). 

 Με την εφαρμογή διαμοιρασμού αρχείων & των συζητήσεων στα 

φόρουμ δημιουργήθηκαν ευνοϊκές συνθήκες για διαμοιρασμό ιδεών, 

προτάσεων και απόψεων στις ομάδες, για την ενεργοποίηση 

καινοτόμων ιδεών από τους επιμορφούμενους (Yilmaz & Keser, 2016). 

 Μέσω της διασύνδεσης του LSN με το LMS (εκπαιδευτικό υλικό), οι 

επιμορφούμενοι βοηθήθηκαν στην οργάνωση της μελέτης τους και 

παράλληλα μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους.  
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4.1 Συνεισφορά  

Το ολοκληρωμένο συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλοντος 

κοινωνικής δικτύωσης «Learning & Social Network / 

LSN» αξιοποιήθηκε παιδαγωγικά στην επιμορφωτική 

διαδικασία των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών 

Τα ευρήματα της έδειξαν ότι:  



37 

4.1 Συνεισφορά  
• Το LSN είναι το πρώτο κοινωνικό δίκτυο που δημιουργήθηκε για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς και υλοποιήθηκε βασισμένο εξολοκλήρου σε 

τεχνολογίες λογισμικού ανοικτού κώδικα 

• Το LSN είναι πλήρως προσβάσιμο απ' όλους τους σύγχρονους 

φυλλομετρητές (Browsers) και υποστηρίζει χωρίς καμία επιπλέον 

εγκατάσταση φορητές συσκευές με λειτουργικά Android και iOS. 

• Προσφέρει είτε σε μεμονωμένα άτομα είτε σε ομάδες, πρόσβαση σε ένα 

ολοκληρωμένο και ενιαίο περιβάλλον, στο πλαίσιο του οποίου 

συνδυάζονται: 

• α. Λειτουργικότητες κοινωνικών δικτύων, προσαρμοσμένων στις 

ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας  

• β. Λειτουργικότητες συνεργατικού περιβάλλοντος, όπως δημιουργία 

ομάδων - υπομάδων, σύγχρονη - ασύγχρονη επικοινωνία 
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• γ.  Λειτουργικότητες εκπαιδευτικών εργαλείων, όπως ιστολόγια, wiki κ.ά.  

• δ. Λειτουργικότητες Αποθήκευσης & Διαμοιρασμού Φωτογραφιών, 

Βίντεο και αρχείων ήχου  (π.χ. τύπου Flickr, YouTube κ.ά.) 

• ε. Λειτουργικότητες μεταφόρτωσης, προβολής & σχολιασμού Εγγράφων, 

Παρουσιάσεων & Λογιστικών Φύλλων (π.χ. Slideshare,GoogleDocs κ.ά.).  

• Το LSN παρέχει τη δυνατότητα είτε σε μεμονωμένα άτομα είτε σε ομάδες 

να προσαρμόζουν το περιβάλλον ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 

• Το LSN παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με περιβάλλοντα 

διαχείρισης μάθησης της επιλογής των χρηστών. 

• Το σύνολο των δεδομένων που διακινούνται στο LSN ανήκει 

αποκλειστικά στην περιοχή ευθύνης του εκπαιδευτικού οργανισμού με ότι 

αυτό συνεπάγεται σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων, την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια  κ.ά. 
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4.2 Αξιοποίηση - Εφαρμογή 

• Χρήστες: 1057 

• Ομάδες: 279 

• Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), «Επιστήμες της Αγωγής - 

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  με την χρήση των ΤΠΕ (e-Learning)» 

ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2016 - σήμερα 

• 14 Επιμορφωτικά Προγράμματα ΠΤΔΕ|ΕΔΙΒΕΑ, 2016 - σήμερα 

• 2 δίκτυα δασκάλων των σχολείων του προγράμματος ΟΔΥΣΣΕΑΣ, 2020 

- σήμερα 
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4.3 Μελλοντικές Προοπτικές 

• Το LSN ως ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό και κοινωνικό εξ 

αποστάσεως περιβάλλον μάθησης θα μπορούσε να υποστηρίζει την 

εκπαιδευτική διαδικασία τόσο στο επίπεδο της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης όσο και στο πεδίο της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών  και 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
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