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 Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνιών αποτελούν 

αναμφισβήτητα τον καταλύτη πολλών αλλαγών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης 

ζωής και κατά συνέπεια και στην εκπαίδευση. Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός και καθοριστικός στο μετασχηματισμό των διαδικασιών εκπαίδευσης, 

μάθησης και διάχυσης της γνώσης. Άλλωστε, τόσο η εποχή όσο και οι γνώσεις που 

λαμβάνουμε αλλάζουν ταχύτατα καθιστώντας την συνεχή εκπαίδευση επιτακτική 

ανάγκη για τον καθένα. Ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 

μαθαίνει με πολλαπλούς τρόπους, να έχει ίσες ευκαιρίες για μάθηση και κατάρτιση, 

απαλλαγμένος από χωροχρονικές δεσμεύσεις, να έχει επιλογές στον τρόπο και το 

είδος της μάθησης και να αποτελεί το κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας.  
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Ειδικότερα, οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν νέες απαιτήσεις και προκλήσεις 

στον χώρο της εκπαίδευσης και ενισχύσουν το παραδοσιακό περιβάλλον μάθησης με 

εναλλακτικούς τρόπους μάθησης, ταχύτατη διακίνηση τεράστιου όγκου πληροφοριών 

και νέους διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας (McClelland & Siegler, 2001). Στις 

μέρες μας, καταγράφεται η ανάγκη ενίσχυσης της συμβατικής εκπαίδευσης με σκοπό 

την αναβάθμιση της και τον εμπλουτισμό της με νέες, αποδοτικότερες και 

ελκυστικότερες εκπαιδευτικές διαδικασίες και τεχνικές.  

Η υιοθέτηση των αναδυόμενων νέων τεχνολογιών είναι αναντίρρητα σε άνοδο 

εντός των ακαδημαϊκών περιβαλλόντων. Η ανάμειξη των ψηφιακών εργαλείων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι ιδιαίτερα έντονη, αφού τα πανεπιστήμια θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των φοιτητών, οι οποίοι 

είναι αρκετά εξοικειωμένοι με διάφορα είδη ψηφιακών μέσων, όπως οι «έξυπνες» 

συσκευές (smart phones, tablets κ.α΄.). Σύμφωνα με τους Hicks, Reid και George 

(2001) τα πανεπιστημιακά ιδρύματα θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν την έντονη 

ποικιλομορφία και ανομοιογένεια του φοιτητικού πληθυσμού, να μεριμνά για τα νέα 

μοντέλα μάθησης και να περιλαμβάνει τεχνικές και μέσα των αναδυόμενων νέων 

τεχνολογιών.  

Ακολούθως της τάσης αυτής, ένα από τα μείζονα ζητήματα που ανακύπτουν, είναι 

ο τεχνολογικός αλφαβητισμός των εκπαιδευτικών. Οι καθηγητές καλούνται όχι μόνον 

να μάθουν να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές για προσωπική 

τους χρήση, αλλά θα πρέπει να τα αξιοποιούν υποστηρικτικά και ενισχυτικά κατά τη 

διδασκαλία (Jimoyiannis et al., 2013).  

Επιπλέον, τα τριτοβάθμια ιδρύματα καλούνται να εκπληρώσουν στόχους που 

εστιάζουν στη βελτίωση της προσβασιμότητας και στη δια βίου μάθηση, στη 

βελτίωση του πραγματολογικού μοντέλου μάθησης με ταυτόχρονη υποστήριξη της 

έρευνας, στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αλλά 
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ταυτόχρονα και μείωση του κόστους των προσφερομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 

Οι εφαρμογές των νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη της διδασκαλίας εντός της 

πανεπιστημιακής αίθουσας αλλά και κατά την κλινική άσκηση, υποστηρίζεται ότι 

συμβάλλουν κατά το μέγιστο στην αξιοποίηση των περιορισμένων οικονομικών 

πόρων και υποδομών των ιδρυμάτων.  

Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στο χώρο της εκπαίδευσης πραγματοποιείται με 

την είσοδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών και με αφετηρία τις Ηνωμένες Πολιτείες 

της Αμερικής τη δεκαετία του 1950, ενώ τα πράγματα άλλαξαν δραστικά με την 

ανάπτυξη των προσωπικών υπολογιστών μετά τη δεκαετία του 1970. Η ισχύς των 

υπολογιστών γινόταν όλο και μεγαλύτερη και μπορούσε έτσι να υποστηρίξει πολλές 

και πολύπλοκες εφαρμογές. Η εξάπλωσή τους ήταν ραγδαία και εν πολλοίς 

αναμενόμενη, καθώς αποτελούν ένα πλήρες οπτικοακουστικό μηχάνημα που μπορεί 

να παρουσιάσει την πληροφορία στο χρήστη, με πολλούς και ενδιαφέροντες τρόπους. 

Παράλληλα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποτελούν ένα μέσο προσιτό σε μεγάλες 

ομάδες πληθυσμού.  

Ως φυσικό επακόλουθο, ο χώρος της εκπαίδευσης γνωρίζει μια έκρηξη 

τεχνολογικών καινοτομιών. Οι φοιτητές ανά πάσα στιγμή έχουν πρόσβαση, μέσω 

ποικίλων ψηφιακών συσκευών, σε οποιαδήποτε βιβλιοθήκη, βιβλίο, έκθεση, 

περιοδικό, μουσείο κ.α΄. Αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η τηλεκπαίδευση, τα 

περιβάλλοντα προσομοίωσης και εικονικής πραγματικότητας, το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, το podcasting, αλλά κυρίως το διαδίκτυο, παρέχουν στους χρήστες 

μεθόδους διδασκαλίας απαλλαγμένες από χωροχρονικούς περιορισμούς, κάνοντας 

την εκπαίδευση πιο άνετη και ενδιαφέρουσα.  

Υπάρχουν κυρίως δυο προσεγγίσεις για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στα 

σχολεία. Η πρώτη αναφέρεται στη μάθηση «από» τα μέσα και την τεχνολογία και η 

δεύτερη στη μάθηση «με» τα μέσα και την τεχνολογία. Η μάθηση «από» τα μέσα και 
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την τεχνολογία αναφέρεται συχνά με όρους όπως «εκπαιδευτική τηλεόραση», 

«διδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστή» (computer-based instruction ή computer-

aided instruction), ενώ η μάθηση «με» τα μέσα και την τεχνολογία αναφέρεται στα 

γνωστικά εργαλεία και τα εποικοδομητικά περιβάλλοντα μάθησης. Σε γενικές 

γραμμές, η επιστημονική έρευνα  

αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα τόσο της μάθησης «από» όσο και της 

μάθησης «με» τα μέσα και την τεχνολογία.  

Ειδικότερα, η διδασκαλία με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (Computer 

Aided Instruction, CAI), αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών εργαλείων και 

εφαρμογών που ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των φοιτητών, των 

εκπαιδευτικών και του ηλεκτρονικού υπολογιστή (McCutcheon et al., 2014). Οι 

πληροφορίες μπορεί να έχουν τη μορφή κειμένου ή κάποια πολυμεσική μορφή 

(φωτογραφία, βίντεο, μουσική κ.α΄.). Δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευομένους 

να οπτικοποιήσουν αντικείμενα που θα ήταν δύσκολο ή ακόμα και αδύνατο να δουν 

σε πραγματικό χρόνο, να εκπαιδευτούν και να εξασκηθούν σε περιβάλλοντα 

προσομοίωσης ή εικονικά, λαμβάνοντας άμεση καθοδήγηση και ανατροφοδότηση. 

Τα προγράμματα αυτά ενισχύουν την εξατομικευμένη μάθηση, κεντρίζουν το 

ενδιαφέρον και τονώνουν την προσωπική ευθύνη των φοιτητών (Debuse & Lawley, 

2014).  

Ιδιαίτερα για το χώρο της νοσηλευτικής εκπαίδευσης, τα πανεπιστήμια θα πρέπει 

να ανταποκριθούν σε έναν πληθυσμό με έντονη ανομοιογένεια και ιδιαιτερότητες. 

Στην εισηγητική έκθεση που έγινε από το Institute of Medicine (IOM) (2003) με τίτλο 

«The Future of Nursing: Leading Change, Advancing Care», στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής, ανάμεσα στις πέντε ικανότητες που θα πρέπει να έχουν οι 

νοσηλευτές, ιατροί και γενικότερα οι επαγγελματίες υγείας, είναι και η χρήση των 

νέων τεχνολογιών. Οι Saba και Riley ήδη από το 1997 σημείωναν την αναγκαιότητα 
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των φοιτητών της νοσηλευτικής για ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων 

που θα χρειαστούν αργότερα στην καριέρα τους ως νοσηλευτές. Σήμερα, η χρήση της 

τεχνολογίας στον τομέα της υγείας δεν είναι πλέον προαιρετική. Η νοσηλευτική 

εκπαίδευση δεν έχει καμία επιλογή παρά να προετοιμάσει τους φοιτητές ώστε να 

εργαστούν σε ένα εξαιρετικά τεχνολογικό περιβάλλον.  

Όπως επισημαίνεται από τη Neuman (2006), η επίδραση της τεχνολογίας στην 

εκπαίδευση των νοσηλευτών έχει πράγματι αλλάξει την παραδοσιακή νοσηλευτική 

εκπαίδευση. Οι καινοτομίες επιτρέπουν περισσότερες επιλογές, ενισχυμένη 

αλληλεπίδραση μεταξύ διδασκόντων και σπουδαστών, καθώς και μεταβολές στη 

μάθηση. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην τριτοβάθμια νοσηλευτική εκπαίδευση 

απαιτεί έναν εκπαιδευτικό ο οποίος θα είναι διατεθειμένος να διευκολύνει και να 

ενισχύσει αποτελεσματικά την εμπειρία της μάθησης.  

Κύριοι στόχοι και σκοποί της μάθησης μέσω των νέων τεχνολογιών είναι:  

 η εφαρμογή της αρχής της συνεχιζόμενης και δια βίου μάθησης  

 η παρουσίαση περιεχομένου με ποικιλία μέσων  

 η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη μάθηση  

 η προαγωγή τεχνολογικού αλφαβητισμού  

 η εξατομικευμένη μάθηση  

 η αλληλεπιδραστικότητα  

 

Αρκετοί μελετητές κάνουν λόγο για μια πραγματική «επανάσταση» στο χώρο της 

τεχνολογίας, της επικοινωνίας και των κοινωνικών σχέσεων. Οι αλλαγές που 

συμβαίνουν στην τεχνολογία θέτουν νέες ευκαιρίες και προκλήσεις για την 

εκπαίδευση. Μέσα από μια πληθώρα νέων δυναμικών εργαλείων και υπηρεσιών, 

ενισχύεται η συνεργασία και η δημιουργική αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων. Οι 

νέες τεχνολογίες, με τη σωστή εφαρμογή και αξιοποίηση, μπορούν να υποστηρίξουν 
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την εκπαιδευτική διαδικασία και να συμβάλλουν στη βελτίωση και ανάπτυξη της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.  

Κατηγορίες Νέων Τεχνολογιών στην Τριτοβάθμια Νοσηλευτική Εκπαίδευση  

Α. Παγκόσμιος Ιστός 1.0 και Διαδίκτυο  

Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν μια σύγχρονη πρόκληση στον τομέα της 

νοσηλευτικής εκπαίδευσης ενώ ταυτόχρονα διεκδικούν επιτελικό ρόλο στις 

νοσηλευτικές διεργασίες. Η αφετηρία, όπως προαναφέρθηκε, ήταν η είσοδος του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και η εμπλοκή του στη μαθησιακή διαδικασία. Επόμενη 

μεγάλη τεχνολογική επανάσταση ήταν η εμφάνιση του διαδικτύου (internet) και του 

Παγκόσμιου Ιστού 1.0 (World Wide Web), ως μια τεχνολογία για εύκολη και 

ανέξοδη πλοήγηση στο πολύπλοκο δίκτυο των διασυνδεδεμένων συστημάτων 

υπολογιστών. Η λειτουργία του βασίζεται στην έννοια του υπερκειμένου (hypertext), 

στην ύπαρξη δηλαδή ιστοχώρων (websites ή sites), αποτελούμενων από ιστοσελίδες 

(webpages) που διασυνδέονται με την χρήση (υπερ)συνδέσμων (hyperlinks ή links). 

Οι χώροι αυτοί μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε στο διαδίκτυο και η προσπέλασή 

τους καθίσταται εύκολη, αφού κάθε ένας έχει μία δική του μοναδική διεύθυνση 

τοποθεσίας. Η περιήγηση στον ιστό καθίσταται εφικτή με την χρήση ειδικών 

εφαρμογών, τους φυλλομετρητές ή περιηγητές ιστού (web–browsers ή browsers).  

Το Διαδίκτυο αποτελεί ένα μέσο για τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση 

μεταξύ ατόμων και υπολογιστών χωρίς να τίθενται γεωγραφικοί περιορισμοί. 

Προσφέρει απεριόριστη πρόσβαση σε υλικό, σε ανθρώπους και σε μαθησιακά 

περιβάλλοντα. Δίνει την δυνατότητα παγκόσμιας μετάδοσης και διάδοσης 

πληροφοριών, ενώ καλλιεργεί τη συνεργασία και την επικοινωνία ανάμεσα σε 

ανθρώπους και υπολογιστές ανεξαρτήτως γεωγραφικής τοποθέτησης ή χρόνου 

(Skiba, 2007). Επιπλέον, χρησιμοποιείται από την ερευνητική - εκπαιδευτική 

κοινότητα, στην οποία προσφέρει απεριόριστη πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα βάσεων 
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δεδομένων και υπηρεσιών, σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται 

νέοι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, τρόποι που 

επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, τη διεξαγωγή ομαδικών εργασιών και την εποικοδομητική 

ανταλλαγή απόψεων.  

Τα χαρακτηριστικά του διαδικτύου έχουν ευρεία αποδοχή, ενώ η δυνατότητα να 

χρησιμοποιηθεί ο παγκόσμιος ιστός ως εργαλείο μάθησης πηγάζει από την ίδια τη 

δομή του και την αρχική ιδέα δημιουργίας του (Oblinger & Oblinger, 2004). Το 

διαδίκτυο για πολλούς θεωρητικούς είναι ήδη ένα περιβάλλον δημιουργικότητας και 

ενεργούς μάθησης, το οποίο υποστηρίζει και ενθαρρύνει την εξερεύνηση και το 

περιδιάβασμα (browsing), συμπεριφορές που σχετίζονται με την μάθηση (Lopez, 

2014). Η οργάνωση της πληροφορίας στον παγκόσμιο ιστό μοιάζει με την ανθρώπινη 

μνήμη, και οι μέθοδοι ανάκλησης της πληροφορίας αυτής προσομοιάζουν τις 

διαδικασίες της ανθρώπινης σκέψης (Oblinger & Oblinger, 2004).  

Το Διαδίκτυο και ιδιαίτερα ο Παγκόσμιος Ιστός, προσφέρει την πλατφόρμα για 

την ανάπτυξη ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος το οποίο συνδέει άμεσα 

εκπαιδευόμενους, με εκπαιδευτές και πηγές εκπαιδευτικού υλικού. Οι δυνατότητες 

σύγχρονης και ασύγχρονης αλληλεπίδρασης που παρέχει το διαδίκτυο, μέσα από 

υπηρεσίες όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), οι λίστες συζήτησης 

(discussion forums), οι ταχυδρομικές λίστες (mailing lists), η γραπτή συνομιλία 

(chat), υποστηρίζουν τη συνεργασία και την ανθρώπινη επικοινωνία (Qiu & 

Riesbeck, 2005).  

Η αναγκαιότητα του Παγκόσμιου Ιστού στη νοσηλευτική εκπαίδευση είναι 

μάλλον προφανής, αφού για μια επιστήμη συνεχώς εξελισσόμενη, όπως είναι η 

νοσηλευτική, αποτελεί μία τεράστια αποθήκη δεδομένων και πληροφοριών, η οποία 

κάθε λεπτό ανανεώνεται. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι ένα 

περιβάλλον υπερμέσου, όπως το διαδίκτυο, δε διδάσκει από μόνο του αλλά αποτελεί 
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ένα μέσο, το οποίο με την κατάλληλη χρήση μπορεί να υποστηρίξει τη μάθηση 

(Skiba, 2009).  

Β. Νέος Παγκόσμιος Ιστός 2.0 (Web 2.0)  

Ο Παγκόσμιος Ιστός και το Διαδίκτυο αποτελεί αναμφισβήτητα ένα μοναδικό και 

χωρίς προηγούμενο φαινόμενο επιτυχίας, τόσο σε επίπεδο διαθέσιμης πληροφορίας 

όσο και σε αριθμό χρηστών. Εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού (Web 1.0) αποτελεί ο 

Νέος Παγκόσμιος Ιστός (Web 2.0). Η φράση Web 2.0 ειπώθηκε για πρώτη φορά το 

2004 κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου μεταξύ της O' Reilly Media και της Media 

Live International, όπου προτάθηκαν ιδέες για την αναβάθμιση του Παγκόσμιου 

Ιστού (Ζωγόπουλος & ΑΘανίτης, 2011). Έτσι, το Web 2.0 είναι μια φράση που 

εφευρέθηκε για να περιγράψει μια προτεινόμενη δεύτερη γενιά υπηρεσιών οι οποίες 

βασίζονται στο διαδίκτυο. Αν και ο όρος Web 2.0 δίνει την αίσθηση ότι αποτελεί μια 

καινούργια έκδοση Web, ουσιαστικά δεν πρόκειται για κάποιο καινούργιο 

πρωτόκολλο, αλλά για ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες, οι οποίες αξιοποιούνται με 

διαφορετικό τρόπο (Ζωγόπουλος & ΑΘανίτης, 2011).  

Χαρακτηριστικές εφαρμογές του Web 2.0 είναι τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

(social media), οι σελίδες συνεργατικής γραφής (wikis) και τα ιστολόγια (blogs). 

Πολλές από τις εντολές διάδρασης που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία του Web 2.0, 

όπως «αναζήτηση» (search), «σηματοδότηση» (tag) και άλλα, είναι γνωστές στο ευρύ 

κοινό από διάφορες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Twitter 

ή το YouTube. Οι απαιτήσεις των Web 2.0 εφαρμογών είναι πολύ λιγότερες από ό, τι 

του προκατόχου του Web 1.0, αφού γίνεται χρήση κυρίως «ελαφριάς» τεχνολογίας σε 

ό, τι αφορά τα πρωτόκολλα, τις γλώσσες προγραμματισμού, τις διεπαφές χρήστη, ενώ 

ταυτόχρονα διαπιστώνεται και μια τάση για απλότητα στον προγραμματιστικό 

σχεδιασμό τους (Ζωγόπουλος & ΑΘανίτης, 2011). Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 

μια Web 2.0 εφαρμογή, αρκεί ένας απλός φυλλομετρητής (browser). Μόνη 



ENhANCE – Sector Skills Alliance   Page 9 of 34 

 

προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη σύνδεσης στο διαδίκτυο.  

Το Web 2.0 έχει αναφερθεί ως τάση και όχι σαν τεχνολογία (Davis, 2005). Είναι 

περισσότερο μια κοινωνική παρά μια τεχνολογική επανάσταση. Συγκεκριμένα, ο 

Νέος Παγκόσμιος Ιστός αναφέρεται σε ένα σύνολο νέων δικτυακών υπηρεσιών, οι 

οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να συνεργάζονται και να ανταλλάζουν δεδομένα 

διαδικτυακά. Οι νέοι δικτυακοί τόποι είναι κατά κανόνα δυναμικοί και περισσότερο 

αλληλεπιδραστικοί, διαφέροντας από το στατικό Web 1.0. Οι χρήστες δεν είναι απλοί 

θεατές, αλλά συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και διαχείριση των πληροφοριών. 

Για τους λόγους αυτούς, υποστηρίζεται ότι οι Web 2.0 εφαρμογές προωθούν το 

δημοκρατικό χαρακτήρα του διαδικτύου, με τους χρήστες να έχουν τον 

πρωταγωνιστικό ρόλο (Skiba, 2007).  

Οι βασικές αρχές του Web 2.0 συνοψίζονται στα εξής:  

 ελεύθερος διαμοιρασμός υπηρεσιών και δεδομένων σε μια παγκόσμια 

πλατφόρμα με χρήση της συλλογικής νοημοσύνης των χρηστών,  

 πλούσιες και διαδραστικές διεπαφές χρηστών (Rich Internet Applications-

RIA),  

 δυναμικό περιεχόμενο και ιστοσελίδες, που ανανεώνουν μόνο το περιεχόμενo 

που αλλάζει,  

 συμμετοχικότητα (participation) και προώθηση δημοκρατικού χαρακτήρα,  

 υπηρεσίες ιδιαίτερα χρηστικές (usability), εύκολες στην εκμάθησή τους, 

ελκυστικές και δημοφιλείς,  

 διαμοιρασμός (sharing), διάχυση και ανταλλαγή πληροφοριών,  

 οι χρήστες έχουν τον έλεγχο (user control) του περιεχομένου, που 

διαχειρίζονται καθώς και των δεδομένων που αποθηκεύουν,  
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 οι χρήστες δημιουργούν κοινότητες (communities) και ανταλλάσσουν γνώσεις, 

ιδέες, απόψεις, πληροφορίες και δεδομένα ενισχύοντας τη συνεργατικότητα  

Ηλεκτρονική μάθηση 2.0  

H νέα διαδικτυακή εποχή (Web 2.0) αναδεικνύει καινούργιες μορφές πολιτισμού 

και μάθησης. Ο ιστός 2.0 έρχεται να αλλάξει εντυπωσιακά την εκπαιδευτική 

διαδικασία, διαμορφώνοντας τον τρόπο που οι φοιτητές προσεγγίζουν τη μάθηση και 

οι εκπαιδευτές τη διδασκαλία και τον τρόπο που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η 

χρήση των Web 2.0 εργαλείων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει προταθεί και 

ερευνηθεί από πολλούς ερευνητές (Duffy, 2008; Grosseck, 2009; Skiba, 2009; Baxter 

et al, 2011; Dabbagh & Kitsantas, 2012; Jimoyiannis et al., 2013), ενώ, σύμφωνα με 

πλήθος ερευνών, τα ιστολόγια (blogs), τα wikis, τα podcasts και τα κοινωνικά δίκτυα 

(social networks) αναδείχθηκαν ως τα πιο δημοφιλή εργαλεία του ιστού 2.0 που 

χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς ρόλους (Lopez, 2014). Επίσης, έχει 

επισημανθεί το γεγονός ότι οι νέοι μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα μέσα από 

δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τη διασκέδαση και τη δημιουργική 

συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα, τα οποία πλέον αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 

της κοινωνικής και πολιτιστικής τους πραγματικότητας.  

Στο Web 2.0 περιβάλλον οι χρήστες παρέχουν οι ίδιοι το περιεχόμενο, έχουν 

άμεση σχέση με το περιεχόμενο μέσω αξιολογήσεων και συστάσεων, συνδυάζουν 

δεδομένα, που προέρχονται από περισσότερες της μιας τοποθεσίας (“mash up”), ενώ 

μοιράζονται απόψεις, σκέψεις και ερωτήσεις (Skiba, 2007). Η δύναμη αυτής της 

προσέγγισης προέρχεται από την αποσύνδεση της γνώσης από την πηγή της. Οι 

σημειώσεις των μαθημάτων και τα προγράμματα σπουδών των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων αποκτούν τη δυνατότητα διαμοίρασης, όπως ακριβώς διαμοιράζονται 

εικόνες και διαγράμματα, και γενικότερα, απόψεις και ιδέες. Αυτή η ανάγκη για 

επικοινωνία και διαμοίραση της  
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γνώσης, αποδεικνύεται καθημερινά με τους νέους διαδικτυακούς εκπαιδευτικούς 

ιστοχώρους που δημιουργούνται.  

Η ανάπτυξη και η αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης 2.0 μπορεί να 

προσφέρει πολλαπλά οφέλη στους εμπλεκόμενους χρήστες. Το εκπαιδευτικό υλικό 

είναι εξαιρετικά πλούσιο σε περιεχόμενο, διαδραστικό και άμεσα διαθέσιμο. Οι 

εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιτελέσουν βασικές κλινικές δεξιότητες και 

να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις. Η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, που 

είναι απαραίτητη στη νοσηλευτική πρακτική, αναπτύσσει ευέλικτες στρατηγικές, που 

οδηγούν μέσα από την ανάλυση και κάτω από καλά δομημένες συνθήκες, στην 

ανάδειξη καλών πρακτικών. Διασφαλίζεται η συμμετοχική μάθηση και η άμεση 

διαχείριση της προόδου και της ανταλλαγής απόψεων με τους εκπαιδευτές.  

Οι νέες τεχνολογίες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την παραδοσιακή μάθηση 

αλλά να την συμπληρώσουν. Το διαδίκτυο δε θα αντικαταστήσει τα βιβλία αλλά θα 

τα επεκτείνει προσδίδοντας δυνατότητες δημιουργίας, επικοινωνίας και συνεργασίας. 

Η αξία της εισαγωγής της ψηφιακής εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση δεν 

είναι τόσο η τεχνολογική γνώση της χρήσης του υπολογιστή, όσο οι δυνατότητες που 

διεθνώς έχει διαπιστωθεί ότι η τεχνολογία παρέχει για την μετάβαση του σχολείου 

από τα παραδοσιακά στα μεταβιομηχανικά μοντέλα εκπαίδευσης, μοντέλα που 

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και παράλληλα υποστηρίζουν, 

σημαντικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις και αρχές (Learn2.0.wikispaces.com, 2014). Η 

χρήση του Web 2.0 στην ηλεκτρονική μάθηση, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την 

υλοποίηση μιας τόσο βασικής όσο και δια βίου εξατομικευμένης εκπαίδευσης, με 

κέντρο τον άνθρωπο – εκπαιδευόμενο.  

Βασικά Web 2.0 εργαλεία στην εκπαίδευση  

Τα ψηφιακά μέσα μπορούν να διαχωριστούν σε ποικίλες κατηγορίες, ανάλογα με 

τον στόχο ή τη χρήση τους. Μια ενδιαφέρουσα κατηγοριοποίηση είναι του Cann και 
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των συνεργατών του (2011), οι οποίοι χωρίζουν τα μέσα αυτά σε τρεις μεγάλες 

κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την 

επικοινωνία: Τα ιστολόγια (blogs), τα μικρο-ιστολόγια (microblogs), η 

δημοσιοποίηση της θέσης του χρήστη (location), τα κοινωνικά δίκτυα (social 

networking sites) και οι συλλέκτες περιεχομένου (aggregators). Η δεύτερη κατηγορία 

περιλαμβάνει τα μέσα που βοηθούν στην συνεργασία. Εδώ βλέπουμε τα εργαλεία για 

διασκέψεις (conferencing), τα εργαλεία συνεργατικής γραφής (wikis), τους 

συλλογικούς σελιδοδείκτες (social bookmarking), την συλλογική βιβλιογραφία 

(social bibliography), τα συλλογικά νέα (social news), τα συλλογικά έγγραφα (social 

documents) αλλά και τη διαχείριση έργων (project management). Τέλος, η τρίτη 

κατηγορία περιλαμβάνει τα μέσα που διαχειρίζονται το περιεχόμενο: Πλατφόρμες για 

φωτογραφίες, βίντεο, ζωντανή αναμετάδοση βίντεο, παρουσιάσεις αλλά και εικονικοί 

κόσμοι. Ανάμεσα σε αυτές τις εφαρμογές ξεχωρίζουν κάποιες που όχι μόνο έτυχαν 

ένθερμης αποδοχής από πλευράς των χρηστών, αλλά αξιοποιήθηκαν καταλλήλως και 

από την εκπαιδευτική κοινότητα.  

Οι κυριότερες στο χώρο της εκπαίδευσης κατηγορίες Web 2.0 εργαλείων είναι:  

Γ. Ιστολόγια (Blogs) και Νοσηλευτική Εκπαίδευση  

Τα Ιστολόγια (blogs) είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα 

υπηρεσιών που προσφέρει ο Ιστός 2.0. Τα ιστολόγια πρακτικά είναι ιστοσελίδες, 

προσωπικοί χώροι, που περιέχουν απόψεις, πληροφορίες, προσωπικές καταχωρήσεις 

(posts), συνδέσεις με άλλες διευθύνσεις, φωτογραφίες, βίντεο κ.α΄. Οι καταχωρήσεις 

είναι ταξινομημένες με χρονολογική σειρά και ξεκινούν με τις απόψεις και 

προσωπικές σκέψεις του δημιουργού τους για ένα θέμα (π.χ. πολιτική, επιστήμη, 

κοινωνικά, καθημερινότητα), ενώ ταυτόχρονα προσφέρεται η δυνατότητα σε όποιον 

αναγνώστη  

επιθυμεί, να καταθέσει σκέψεις και σχόλια, ανοίγοντας έτσι ένα δημόσιο 
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διαδικτυακό διάλογο με πιθανούς αποδέκτες όλους τους χρήστες.  

Ενώ ξεκίνησαν ως μια καινοτομία στη δημοσίευση προσωπικών απόψεων, 

έφτασαν να αποτελούν μια νέα μορφή κοινωνικής αλληλεπίδρασης στον παγκόσμιο 

ιστό. Το σύνολο των ιστολογίων (blogosphere) είναι ήδη εξίσου χαώδες με τον 

παγκόσμιο ιστό, ενώ τα είδη των ιστολογίων είναι όσα και οι δραστηριότητες των 

ανθρώπων (Δημητρούλια, 2005). Μια γενική κατηγοριοποίηση ανάλογα με τον τρόπο 

παρουσίασης του υλικού ταξινομεί τα ιστολόγια σε δύο βασικές ομάδες: Journal: 

προσωπικά ημερολόγια με απόψεις, κριτικές και συζητήσεις διαφόρων θεμάτων και 

Filter: φιλτραρισμένη πληροφορία σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι το 2006 καταμετρήθηκαν 50 εκατομμύρια ιστολόγια, με νέα blogs να 

μπαίνουν σε λειτουργία κάθε ένα δευτερόλεπτο (Tapscott & Williams, 2006), ενώ 

στις αρχές του 2008 μετρήθηκαν πάνω 112.000.000 blogs παγκοσμίως σύμφωνα με 

τη στατιστική μηχανή αναζήτησης της Technorati. Λόγω αυτής της δημοτικότητας, 

της αίσθησης κοινωνικοποίησης μεταξύ των συμμετεχόντων και της επίδρασης που 

έχουν ακόμη και εκτός διαδικτύου, χαρακτηρίζονται από πολλούς σαν ένα νέο 

κοινωνικό φαινόμενο.  

Το Blogging βρίσκει ολοένα και περισσότερο χώρο στην νοσηλευτική 

εκπαίδευση, καθώς δεν προσφέρει μόνο ευκολία στη δημιουργία και δημοσίευση 

υλικού στον ιστό, αλλά παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να κρατάει ένα είδος 

ημερολογίου σκέψεων.  

Τα ιστολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο εκπαιδευτικό περιβάλλον για 

καθημερινές δραστηριότητες. Οι καταχωρήσεις σε ένα ιστολόγιο (blog) μπορεί να 

είναι περιγραφές γεγονότων, αλλά και εκπαιδευτικό υλικό με τους χρήστες να 

προσθέτουν εικόνες, βίντεο και αρχεία ήχου. Οι καθηγητές χρησιμοποιούν τα blogs 

για να επικοινωνούν τακτικά με τους φοιτητές τους, αφού μπορούν, για παράδειγμα, 

να παραθέτουν εύκολα σημειώσεις, εργασίες και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό, 
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λαμβάνοντας ταυτόχρονα την ανάλογη ανατροφοδότηση από τους φοιτητές. 

Αντίστοιχα, οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα, να ζητήσουν κάτι από 

τον καθηγητή ή κάποιον άλλο φοιτητή της ομάδας τους κ.α΄. Εκπαιδευτές και 

εκπαιδευόμενοι συζητούν ανοιχτά για εκπαιδευτικά θέματα, έχουν τη δυνατότητα να 

μοιραστούν τις απόψεις τους, να ανακαλύψουν κοινά ενδιαφέροντα, να 

ενσωματώσουν τις ιδέες τους στο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

να παρέχουν τεχνική βοήθεια μεταξύ τους.  

Κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο βρίσκουμε πλήθος νοσηλευτικών ιστολογίων 

ανάλογα με το πεδίο ενδιαφέροντος. Η συντήρηση ενός εκπαιδευτικού ιστολογίου 

(edublog) τεχνικά είναι πολύ εύκολη και παρέχει τη δυνατότητα ενίσχυσης της 

διδασκαλίας (ORAVEC, 2003). Τα blogs μπορεί να αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία 

στη νοσηλευτική εκπαίδευση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εκπαιδευτικής χρήσης 

ενός ιστολογίου είναι η δημοσίευση κλινικών φωτογραφιών μέσω μιας ψηφιακής 

φωτογραφικής μηχανής (photoblog) ή μέσω ενός 3G/4G κινητού τηλεφώνου 

(moblog) απευθείας σε ένα ιστολόγιο. Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα 

συζήτησης των περιπτώσεων από φοιτητές, εκπαιδευόμενους, ή και επαγγελματίες 

υγείας.  

Το ιστολόγιο μπορεί να αποτελέσει ένα αποθετήριο γνώσης για περιστατικά 

ασθενών, για διοικητικές και οικονομικές πληροφορίες (π.χ. προϋπολογισμοί ανά 

τμήμα), για οργανωτικές προκλήσεις (π.χ. ανάπτυξη και λειτουργία μονάδας 

μεταμοσχεύσεων ήπατος) και για παροχή πληροφόρησης για την προαγωγή της 

υγείας (π.χ. παχυσαρκία, κάπνισμα, μεσογειακή διατροφή, εμβολιασμοί). Υπάρχουν 

ιστολόγια, όπως για παράδειγμα το Global Health Delivery Project 

(http://globalhealthdelivery.org/), το οποίο αποτελεί μια πρωτοβουλία της ιατρικής 

σχολής του Harvard και του νοσοκομείου Brigham Women’s Hospital, όπου οι 

λειτουργοί υγείας μπορούν να ενημερωθούν για θέματα παγκόσμιας υγείας σε ένα 
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προσβάσιμο και με προσιτή γλώσσα περιβάλλον (Globalhealthdelivery.org, 2014).  

Αναφορικά με την κλινική πρακτική, τα ιστολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως χώροι ανατροφοδότησης ενός προβλήματος ή τεχνικής, είτε ως προς το 

περιεχόμενο, είτε ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, είτε ως προς τους 

λόγους που οδήγησαν στο συγκεκριμένο πρόβλημα ή επιλογή μιας τεχνικής (Rnao.ca, 

2011).  

Πολύ σημαντική εκπαιδευτική λειτουργία των ιστολογίων είναι το γεγονός ότι 

αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο ανάπτυξης και ενίσχυσης των δεξιοτήτων 

γραπτού λόγου. Η γραπτή επικοινωνία είναι απαραίτητη σε πλήθος νοσηλευτικών και 

ιατρικών ενεργειών προκειμένου να διαδοθούν με σαφήνεια οι πληροφορίες εκείνες, 

που θα παράσχουν στους ασθενείς την κατάλληλη φροντίδα. Από τη στιγμή, λοιπόν, 

που η γραπτή λογοδοσία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φροντίδας του ασθενή, 

είναι σημαντικό για τους μελλοντικούς επαγγελματίες υγείας να αναπτύξουν τις 

κατάλληλες δεξιότητες που θα προάγουν την επικοινωνία. Η τέχνη του blogging 

μπορεί να καλλιεργήσει τις δεξιότητες αυτές, είτε ως μέσο εξάσκησης του γραπτού 

λόγου είτε ως μέσο ελεύθερης έκφραση σκέψεων, ιδεών και ενδιαφερόντων (Magg, 

2005).  

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η χρήση των ιστολογίων κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία αναπτύσσει την αναλυτική και κριτική σκέψη, την κοινωνικότητα, την 

αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (Roland, Johnson & Swain, 2011), προωθεί τη 

δημιουργική, ενορατική και συνεργατική σκέψη, παρέχει στους φοιτητές υψηλό 

επίπεδο αυτονομίας στην μάθηση και ταυτόχρονα την ευκαιρία για μεγαλύτερη 

αλληλεπίδραση με άλλους (Krause 2005; Huette, 2006). Τέλος, προάγει την ανάπτυξη 

του γραπτού λόγου καθώς και των διαδικτυακών δεξιοτήτων.  

Δ. Εργαλεία Συνεργατικής Γραφής (WIKIS) και Νοσηλευτική Εκπαίδευση  

Τα εργαλεία συνεργατικής γραφής επιτρέπουν σε περισσότερους από έναν 
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χρήστες να δημιουργήσουν σελίδες που συνδέονται μεταξύ τους, να τις 

επεξεργαστούν αλλά και να συζητήσουν. Τα πλεονεκτήματα των wikis είναι η 

ευκολία της χρήσης όλων των εργαλείων τους, η τεράστια ευελιξία και η ανοιχτή 

πρόσβαση στο περιεχόμενο. Η ονομασία του Wiki προέρχεται από τη χαβανέζικη 

λέξη “Wiki” που σημαίνει γρήγορα, ενώ με την επικράτηση του όρου Wiki, 

προτάθηκε η επέκταση των αρχικών στη φράση «What I Know Is» (Hasan, 2012).  

Διαφορετικοί χρήστες - επισκέπτες μπορούν να γράφουν σε ένα wiki, 

παρεμβαίνοντας ένα το επιθυμούν στο περιεχόμενο του, τροποποιώντας το. Έτσι, 

διευκολύνεται η συνεργασία πολλών ατόμων για τη συγγραφή ενός έργου αφού 

υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης, συνεχούς βελτίωσης και ενημέρωσης, αλλά και 

συζήτησης. Από το δικαίωμα συμμετοχής σε ένα Wiki εξαιρούνται οι χρήστες που 

για κάποιο λόγο βρίσκονται στις λίστες αποκλεισμού, ενδεχομένως επειδή παρέβησαν 

κάποιον κανόνα λειτουργίας στο παρελθόν. Η λογική αυτή έχει σαν αποτέλεσμα μια 

αξιόπιστη βάση δεδομένων, η οποία ανανεώνεται συνεχώς με τη συλλογική 

προσπάθεια όλων των χρηστών (Γιώτη, 2011).  

Το πιο διαδεδομένο και γνωστό παράδειγμα wiki, αποτελεί η Wikipedia 

(http://www.wikipedia.org/), μια μεγάλη πολυγλωσσική διαδικτυακή, συνεργατική 

και δωρεάν εγκυκλοπαίδεια, ελεύθερου περιεχομένου, που υποστηρίζεται από τον μη 

κερδοσκοπικό οργανισμό Wikimedia Foundation και υλοποιήθηκε το 2001. Η 

Wikipedia περιλαμβάνει πάνω από πέντε εκατομμύρια άρθρα με ορισμούς και 

πληροφορίες σε διάφορες γλώσσες. Η δημοτικότητά της αυξάνει διαρκώς και βάσει 

του αριθμού επισκέψεων βρίσκεται μέσα στους δέκα δημοφιλέστερους ιστοχώρους 

παγκοσμίως (Hasan, 2012).  

Η συνεργατική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia δε χαίρει μεγάλης εκτίμησης στα 

περισσότερα πανεπιστήμια. Στην αρχή κάθε εξαμήνου οι καθηγητές συνήθως 

προειδοποιούν τους φοιτητές ότι τα άρθρα της δεν αποτελούν αξιόπιστες 
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βιβλιογραφικές πηγές για εργασίες (Li, 2015). Παρόλη την άσχημη ακαδημαϊκή φήμη 

της Wikipedia, πολλοί πανεπιστημιακοί καθηγητές τη χρησιμοποιούν ως 

εκπαιδευτικό εργαλείο. Δεν ενθαρρύνουν τους φοιτητές τους να τη συμβουλεύονται 

ως πηγή αναφοράς, αλλά αντικαθιστώντας τις «παραδοσιακές» εργασίες, αναθέτουν 

στους φοιτητές τους να γράψουν οι ίδιοι άρθρα στην online εγκυκλοπαίδεια. Η 

πρακτική αυτή πέραν του ότι προσφέρει όλα τα οφέλη μιας ερευνητικής ακαδημαϊκής 

εργασίας, συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακού αλφαβητισμού. 

Παράλληλα, μια καταχώριση στη Wikipedia έχει ένα δυνητικό αναγνωστικό κοινό 

της τάξης των πολλών χιλιάδων ατόμων, σε αντίθεση με μια εργασία «παραδοσιακού 

τύπου», της οποίας το αναγνωστικό κοινό περιορίζεται στο ένα άτομο, αυτό του 

καθηγητή.  

Τα wikis έχουν μια δυναμική παρουσία στο χώρο της νοσηλευτικής εκπαίδευσης. 

Παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευόμενων, με αποτέλεσμα 

η παραδοσιακή διδασκαλία να αντικαθίσταται από μια συνεργατική οικοδόμηση και 

διαμοίραση της γνώσης. Ακόμα και αν δεν έχουν πρότερη εμπειρία συμμετοχής σε 

ένα wiki, οι φοιτητές μπορούν εύκολα να συμμετέχουν αφού είναι πολύ απλό στη 

χρήση και μπορεί με ευκολία να ενταχθεί στη μαθησιακή διαδικασία (Haigh, 2011).  

Οι εκπαιδευόμενοι, κατά τα πρώτα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

μπορούν να δημιουργήσουν μια βιβλιοθήκη σημειώσεων και σκέψεων για το 

συγκεκριμένο θέμα που έχει τεθεί από τους καθηγητές. Τα μέλη της εκπαιδευτικής 

ομάδας συζητούν και ανταλλάσσουν πηγές, ενώ διευκολύνεται ο καθοδηγητικός 

ρόλος του εκπαιδευτή, αφού καταγράφονται οι σκέψεις, οι προτάσεις και οι 

αντιδράσεις, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύονται εναλλακτικές απόψεις και συμβουλές. 

Οι φοιτητές έχουν τη  δυνατότητα να δημοσιεύουν υλικό μαθημάτων σε διαφορετικές 

μορφοποιήσεις (κείμενο, αφήγηση μέσω πολυμέσων, κ.λπ.) και οι εκπαιδευτικοί να 

σχεδιάσουν συνεργατικά προγράμματα σπουδών και να συντάξουν το περιεχόμενο 
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των μαθημάτων τους με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών τους (Li, 2015).  

Τα wikis μπορεί να είναι ένα ιδανικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τη δημιουργία 

κοινοτήτων πρακτικής (Communities of Practice - COP), δημιουργώντας παράλληλα 

μια συλλογική «αποθήκη» γνώσεων και εμπειριών σε ένα γνωστικό αντικείμενο 

(Kardong-Edgren et al., 2009). Αυτή η λειτουργία διαχωρίζει τις κοινότητες 

πρακτικής από τις ομάδες συζήτησης (chat groups) ή τους πίνακες ανακοινώσεων 

(bulletin boards) και επιτρέπει στο να χρησιμοποιούνται τα wikis στη σύνθεση και 

στην αξιολόγηση ορισμών και ορολογίας. Επιπλέον, δίνεται ουσιαστικό περιεχόμενο 

σε ιδέες και απόψεις μέσα από τη συστηματική ενθάρρυνση των «καλών» φοιτητών. 

Οι εκπαιδευτικοί, από την άλλη πλευρά, μπορούν να αξιολογήσουν τις επιδόσεις των 

μαθητών τους, συνήθως μέσω ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και να τις 

συγκρίνουν με τις επιδόσεις άλλων φοιτητών αλλά και εμπειρογνωμόνων.  

Το wiki http://www.ganfyd.org/index.php?title=Main page ξεκίνησε από μια 

ομάδα ιατρών και φοιτητών ιατρικής, που χρησιμοποιούν το 

http://www.doctors.net.uk/. Είναι μια δωρεάν ιατρική βάση, όπου κάθε 

εγγεγραμμένος ιατρός μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα και πληροφορίες. Στη 

διεύθυνση http://en.nursingwiki.org/wiki/Main Page λειτουργεί από το 2004 ένα wiki, 

όπου δημοσιεύονται νοσηλευτικά άρθρα. Έχουν αναρτηθεί (Δεκέμβριος 2012) 

συνολικά 6137 επιστημονικά άρθρα, το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να 

αντιγραφεί και να διανεμηθεί ελεύθερα. Το wiki, που δημιουργήθηκε με την 

εμφάνιση της γρίπης των πτηνών (http://fluwikie.com) βοήθησε τις υγειονομικές 

κοινότητες να προετοιμαστούν και να την αντιμετωπίσουν. Ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι η αναθεώρηση της Διεθνούς  

Ταξινόμησης των Νόσων θα ξεκινήσει μέσω των wikis (Lemley and Burnham, 

2009). Το «fluwiki» (http://www.newfluwiki2.com/) δημιουργήθηκε για να βοηθήσει 

τις τοπικές κοινότητες δημόσιας υγείας, κατά την προετοιμασία αντιμετώπισης μιας 
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πιθανής πανδημίας (π.χ.γρίπη Η1Ν1).  

Η παράλληλη χρήση των wikis και των blogs στην εκπαιδευτική διαδικασία 

αναδεικνύει ένα νέο web-based συνεργατικό εργαλείο τα λεγόμενα blikis (π.χ. 

www.netcipia.com ), δηλαδή ένα blog με την υποστήριξη ενός wiki. Εμφανίζουν τη 

τυπική ιδιότητα του blog, δείχνουν αντίστροφη χρονολογική σειρά, ημερομηνία και 

καταχωρήσεις, ενώ επιτρέπεται η επεξεργασία του περιεχομένου, όπως σε ένα wiki.  

Ε. Podcasts και Νοσηλευτική Εκπαίδευση  

Τα Podcasts είναι ψηφιακές ηχητικές εγγραφές που ενδεχομένως συνοδεύονται 

από βίντεο, για τα οποία παρέχεται η δυνατότητα μέσω ειδικού λογισμικού να 

αποθηκευτούν αυτόματα ως αρχεία για τον κάθε μεμονωμένο χρήστη. Τα Podcasts 

που συνοδεύονται από κάποια εγγραφή βίντεο ονομάζονται Videocasts και είναι 

ακόμα πιο ελκυστικά για τους χρήστες (Boulos, Maramba & Wheeler, 2006). Οι 

δυνατότητες χρήσης τους είναι απεριόριστες, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν για 

εργαστηριακές ή κλινικές διαδικασίες στην πράξη, ομιλίες, καλές πρακτικές κ.α΄. Θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι τα Podcasts είναι μια τεχνολογία που μπορεί να ακουστεί 

οπουδήποτε (στο αυτοκίνητο, στο κινητό τηλέφωνο, στον υπολογιστή) και να 

εμπεριέχει οτιδήποτε. H λέξη «Podcast» ανακηρύχθηκε «Λέξη του Έτους 2005» από 

του εκδότες του New Oxford American Dictionary, καθώς άρχισε να χρησιμοποιείται 

ευρύτατα, λόγω της ευκολίας εγγραφής και αναπαραγωγής των mp3 αρχείων που 

έδινε σε όλους τους χρήστες (El.wikipedia.org, 2014).  

Το Podcasting έχει γίνει πολύ δημοφιλές στη νοσηλευτική και ιατρική 

εκπαίδευση, γιατί παρέχει ένα τρόπο δημοσίευσης εκπαιδευτικού περιεχομένου στους 

εκπαιδευόμενους. Πολλά αξιόλογα podcasts υγειονομικού ενδιαφέροντος υπάρχουν 

διαθέσιμα στο διαδίκτυο, τα οποία περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα θεματολογίας. Στην 

ιατρική σχολή Johns Hopkins, το «PodMed» 

(http://www.hopkinsmedicine.org/news/audio/) είναι ένα εβδομαδιαίο podcast, στο 
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οποίο εγγράφονται σημαντικά ιατρικά γεγονότα ασθενών για τα οποία έχουν τη 

δυνατότητα να ενημερωθούν οι επαγγελματίες υγείας (Lannon, 2014). Το Medscape 

Nurses Podcasts (http://tunein.com/radio/Medscape-Nurses-Podcast-p604180/) 

παρέχει όλη την τρέχουσα επικαιρότητα σε θέματα που άπτονται του νοσηλευτικού 

ενδιαφέροντος (TuneIn, 2014), ενώ υπάρχουν και πολλά μονοθεματικά podcasts, 

όπως το Traveling Nurse Insider Podcast (http://travelnursing.libsyn.com/), το οποίο 

περιλαμβάνει θέματα ταξιδιωτικής νοσηλευτικής, το ONF Podcast Series 

(https://www.ons.org/ Podcast), για την ογκολογική νοσηλευτική, το Geriatric 

Nursing, για τη γηριατρική νοσηλευτική και πολλά άλλα (Steele, 2014).  

Το Almost a Nurse (http://www.podcastdirectory.com/podcasts/almost-a-nurse), 

είναι ένα Podcast που απευθύνεται σε φοιτητές της νοσηλευτικής και περιλαμβάνει 

εκπαιδευτικά θέματα, αλλά και γενικότερα θέματα που μπορεί να απασχολήσουν τους 

φοιτητές και την καριέρα τους. Εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος είναι και το CME 

Podcasting (http://cmeoutfitters.com/list.asp), το οποίο περιλαμβάνει εικόνες και 

ηχητικά αποσπάσματα από διαλέξεις και άλλο εκπαιδευτικό υλικό ποικίλης 

θεματολογίας (Cmeoutfitters.com, 2014). Τα podcasts διαλέξεων αποτελούν μια 

κοινή πρακτική αρκετών πανεπιστημίων καθώς είναι πολύ εύκολο να αναπαραχθούν 

και χρησιμοποιούν σχετικά απλή τεχνολογία (Boulos, Maramba & Wheeler, 2006).  

Η προοπτική του να είναι διαθέσιμη μια διάλεξη μέσω podcast είναι ιδιαίτερα 

ελκυστική για τους φοιτητές. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν 

μια διάλεξη μέσω podcast είτε πριν τη δια ζώσης διάλεξη προετοιμάζοντας έτσι τυχόν 

απορίες ή σχόλια, είτε μετά, ως υποστηρικτικό υλικό και πηγή ανατροφοδότησης. Η 

χρήση των διαλέξεων μέσω podcast θα πρέπει να χειρίζεται με προσοχή. Μεγάλος 

αριθμός φοιτητών μπορεί να χρησιμοποιήσουν επαναλαμβανόμενα το ίδιο podcast 

προκειμένου να αποστηθίσουν το περιεχόμενό του (Scutter & King, 2010). θα πρέπει 

να γίνει σαφές ότι η διάλεξη μέσω podcast δεν αντικαθιστά αλλά συμπληρώνει τον 
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καθηγητή. Όταν οι εκπαιδευόμενοι εστιάζουν απλά στο περιεχόμενο της διάλεξης ως 

τη μοναδική πηγή πληροφόρησης τότε ενισχύεται η παθητική μάθηση. Αντίθετα, τα 

podcasts μπορούν να αξιοποιηθούν ως μέσα ενίσχυσης μιας ενεργητικής διδασκαλίας 

που θα καλλιεργούν και θα αναπτύσσουν δεξιότητες έρευνας και κριτικής σκέψης 

(Scutter & King, 2010).  

ΣΤ. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Νοσηλευτική Εκπαίδευση (Social 

Networks)  

Ένας ιστοχώρος Κοινωνικής Δικτύωσης (SNS) αποσκοπεί στη δημιουργία μιας 

Διαδικτυακής Κοινότητας (Online Community), που προσφέρει στους επισκέπτες τη 

δυνατότητα δημιουργίας προφίλ και αλληλεπίδρασης με άλλους χρήστες, 

προκειμένου να μοιραστούν ιδέες, απόψεις, προσωπικές στιγμές και μηνύματα. Ένα 

δίκτυο ατόμων συνδέονταν μέσω της τεχνολογίας, όπως τα μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, τα chat rooms και οι πίνακες συζητήσεων, που αναφέρονταν ως web 

1.0 τεχνολογίες. Τα τρέχοντα εργαλεία των κοινωνικών μέσων δεν υποστηρίζουν 

μόνο την κοινωνική αλληλεπίδραση, την ανάδραση, τη συζήτηση και τη δικτύωση, 

αλλά επιτρέπουν τη συνεργατικότητα και δημιουργούν νέες μορφές, έννοιες, ιδέες και 

υπηρεσίες, που εμπεριέχονται στις web 2.0 τεχνολογίες (Barry & Hardiker, 2012). 

Αποτελούν την  

εξέλιξη των συνεργατικών εργαλείων (cooperative software) και των λογισμικών 

υποστήριξης ομάδων (groupware software).  

Οι ιστοχώροι Κοινωνικής Δικτύωσης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων, 

που επιτρέπουν στους χρήστες να παράγουν οι ίδιοι, να δημιουργούν και να 

διαχειρίζονται περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει. Μια κατηγοριοποίηση των 

Ιστοχώρων Κοινωνικής Δικτύωσης (SNS), ανάλογα με τι υπηρεσίες που παρέχουν 

είναι (Γιώτη, 2011):  

 Δίκτυα Κοινωνικοποίησης και Επικοινωνίας με έμφαση στις προσωπικές 
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σχέσεις (Person-oriented). Οι ιστότοποι Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως το MySpace 

και το Facebook, προσελκύουν και υποστηρίζουν δίκτυα ατόμων και διευκολύνουν τη 

μεταξύ τους επικοινωνία. Σε αυτούς τους χώρους συμμετέχουν κυρίως οι νέοι σε μια 

μορφή άτυπης δημιουργικής συνεργασίας και μάθησης, όπου δημιουργούν μια σειρά 

από ψηφιακές μορφές έκφρασης.  

 Επαγγελματικές Κοινότητες (Professional Communities) που αφορούν 

επιχειρήσεις κι επαγγελματίες, όπως το LinkedIn.  

 Δίκτυα Οπτικοακουστικού Υλικού (Media-oriented), συγκέντρωσης γνώσεων 

και πληροφοριών και τροποποίησης περιεχομένου. Το YouTube και το Flickr 

αποτελούν ενδεικτικά εργαλεία συλλογής υλικού από πολλές πηγές και 

χρησιμοποιούνται για προσωπικές ανάγκες μάθησης  

 Ψηφιακοί Κόσμοι Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual- World Communities), 

που αποτελούν περιβάλλοντα προσομοίωσης, όπως το SecondLife.  

Από τα πιο γνωστά κοινωνικά δίκτυα είναι τα ακόλουθα:  

Facebook: Ιδρύθηκε από τον Mark Zuckerberg, τριτοετή τότε φοιτητή του 

Harvard, στις 4 Φεβρουαρίου 2004. Αποτελεί μία από τις πιο βασικές εφαρμογές του 

Web 2.0 και ένας από τους πιο διάσημους τόπους κοινωνικής δικτύωσης. Η κύρια  

λειτουργία του προσανατολίζεται στην κοινωνική προσέγγιση χρηστών 

διαδικτυακά, μέσω της δημιουργίας ενός προσωπικού προφίλ. Το Facebook 

καταμετράει περισσότερα από 1.310.000.000 ενεργά μέλη μηνιαίως παγκοσμίως. 

Εκτιμάται ότι το 1/3 του πληθυσμού των ΗΠΑ διατηρεί προφίλ στην υπηρεσία, ενώ 

το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα ανέρχεται στο 22,9% του πληθυσμού (περί τα 

2.515.220 μέλη), αριθμός που αυξάνεται με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου. Κατά τα 

έτη 2012 – 2013 μη αύξηση των χρηστών παγκοσμίως κυμάνθηκε στο 22%. Το 48% 

των χρηστών ηλικίας 18 -36 δηλώνουν ότι ελέγχουν τον λογαριασμό τους στο 

Facebook αμέσως μόλις ξυπνήσουν. (Statisticbrain.com, 2015). Με αφορμή τη 
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δημοτικότητά του, το Facebook έχει υποστεί κριτική και κατηγορείται για θέματα που 

αφορούν στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και τις πολιτικές απόψεις των 

ιδρυτών του. Ωστόσο, η δημοφιλής ιστοσελίδα έχει εξελιχτεί σε σημαντικό μέρος της 

κοινωνικής ζωής των μελών της, μια ιδέα που περιγράφεται ως «τεχνολογικό 

κλείδωμα». Ο όρος χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι όσο περισσότερο μια 

κοινωνία υιοθετεί μια συγκεκριμένη τεχνολογία, τόσο πιο απίθανο είναι οι χρήστες 

της να την αντικαταστάσουν. Το Facebook.com φαίνεται να βρίσκεται στο προστάδιο 

του τεχνολογικού κλειδώματος.  

YouTube: Το YouTube είναι ένας δημοφιλής διαδικτυακός τόπος, που επιτρέπει 

αποθήκευση, αναζήτηση κι αναπαραγωγή ψηφιακών ταινιών, και αποτελεί ένα δίκτυο 

που τροφοδοτείται αποκλειστικά από τους χρήστες τους. Ιδρύθηκε το 2005, ενώ το 

2006 η εταιρεία εξαγοράστηκε από την Google έναντι του αστρονομικού ποσού των 

1,65 δις δολαρίων. Έχει μεταφραστεί σε 61 γλώσσες και διατίθεται σε 75 χώρες. Το 

YouTube διαθέτει περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο χρήστες, ενώ καθημερινά 

καταγράφονται εκατοντάδες εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης στο YouTube και 

δισεκατομμύρια προβολές βίντεο. Ενδεικτικά, κάθε λεπτό της ώρα ανεβαίνουν 300  

ώρες βίντεο στο YouTube (Youtube.com, 2015). Η υπηρεσία παρέχει τη 

δυνατότητα σε όλους τους επισκέπτες να προβάλλουν τα αποθηκευμένα βίντεο, ενώ 

τα εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να αποθηκεύουν απεριόριστο αριθμό ταινιών με 

χρονικό όριο δέκα λεπτών το καθένα. Οι μισές προβολές του YouTube προέρχονται 

από κινητές συσκευές. Τα έσοδα από κινητές συσκευές στο YouTube αυξάνονται 

πάνω από 100% κάθε χρόνο (YouTube.com, 2015).  

Διάφορες νέες εφαρμογές που έχουν ενσωματωθεί καθώς και μία ποικιλία νέων 

δυνατοτήτων και εργαλείων μετατρέπει το YouTube σε ένα διαδικτυακό χώρο με 

ποικίλες μαθησιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Με το εργαλείο αυτό στο 

βίντεο που αναρτά ο χρήστης μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα για σχόλια, για 
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δυνατότητα επανάληψης του βίντεο ή του αποσπάσματος. Το 2009 το πανεπιστημίου 

του Berkeley έδωσε μια νέα διάσταση στην αξιοποίηση του ιστοχώρου με την 

παράδοση μαθημάτων μέσω YouTube.  

Αναφορικά με τη νοσηλευτική εκπαίδευση, υπάρχει πλήθος πηγών στο YouTube, 

οι οποίες σύμφωνα με την έρευνα των Clifton και Mann (2011), αποτελούν 

ενισχυτικό παράγοντα στην ενεργό εμπλοκή, ευαισθητοποίηση και εμπέδωση της 

γνώσης από τους φοιτητές της νοσηλευτικής.  

Αντίστοιχα, το WatchKnowLearn.org, αποτελεί ένα νέο κοινωνικό δίκτυο για 

τους εκπαιδευτικούς και ήδη περιέχει σχεδόν 30.000 εκπαιδευτικά βίντεο 

κατανεμημένα σε πάνω από 3.000 κατηγορίες. Όλα τα βίντεο δημιουργούνται ή 

μεταφορτώνονται από εκπαιδευτικούς. Απευθύνεται σε μαθητές, γονείς, 

εκπαιδευτικούς, βιβλιοθηκάριους, και όλους όσους ενδιαφέρονται για την 

εκπαίδευση.  

Twitter: Το Twitter αντιπροσωπεύει μια νέα μορφή διαδραστικότητας, όπου 

ολόκληρη η επικοινωνία διεξάγεται με μόλις 140 χαρακτήρες, βασιζόμενο στη λογική  

του λεγόμενου microblogging. Η λέξη “Twitter” χαρακτηρίζεται ως η κορυφαία 

του 2009, ενώ εταιρείες που επιθυμούν να τη χρησιμοποιούν ως διαφημιστικό μέσο 

οφείλουν να πληρώνουν χρηματικό αντίτιμο. Αριθμεί 284.000.000 ενεργούς χρήστες 

μηνιαίως ανά τον κόσμο, ενώ το 80% είναι χρήστες μέσω κινητών συσκευών 

(Statisticbrain.com, 2015).  

Θεωρείται ως μια καινοτόμος προσέγγιση για τη διαμοίραση της γνώσης 

(Schmitt, Sims-Giddens & Booth, 2012), ένα πολύτιμο εργαλείο για τη συνεχιζόμενη 

νοσηλευτική εκπαίδευση καθώς επιτρέπει την ανάδραση, τη συζήτηση, τη διάδραση 

μεταξύ των εμπλεκομένων ενισχύοντας τη γνώση. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, 

σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο International Education 

Association Conference (ΙSANA, 2011), σημαντικά είναι τα οφέλη της χρήσης του 
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Twitter από ντροπαλούς φοιτητές που δε νιώθουν άνετα να κάνουν ερωτήσεις στους 

καθηγητές τους με τον πατροπαράδοτο τρόπο της άρσης του χεριού. Μέσα από την 

έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές, μεταξύ των οποίων πολλοί ξένοι, αγκάλιασαν 

το Twitter ως μέσο αλληλεπίδρασης με τους καθηγητές τους, αφού ήταν σε θέση να 

στείλουν ανώνυμα μηνύματα (tweets) στους εκπαιδευτικούς ζητώντας εξηγήσεις ή 

πιο λεπτομερείς απαντήσεις σε ερωτήματα κατά τη διάρκεια της πανεπιστημιακής 

διάλεξης (Novak, 2011).  

Ενώ οι κοινωνικές εφαρμογές δεν είναι νέες στο διαδίκτυο, το φαινόμενο της 

κοινωνικής δικτύωσης έχει εκρηκτική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Αυτοί οι 

δικτυακοί τόποι έχουν προσελκύσει εκατομμύρια χρήστες ανά τον κόσμο, πολλοί δε 

από τους οποίους τους έχουν ενσωματώσει στην καθημερινή τους πρακτική. Τα 

Κοινωνικά Δίκτυα γνωρίζουν τεράστια απήχηση και στην ελληνική πραγματικότητα 

κι αποτελούν κυρίαρχη συνήθεια μεγάλου ποσοστού των Ελλήνων. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι το 63% των χρηστών του διαδικτύου έχει δημιουργήσει προφίλ σε  

κάποια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος 

όρος είναι μόλις 45%. Το υψηλό αυτό ποσοστό φέρνει την Ελλάδα στην τρίτη θέση 

πανευρωπαϊκά, μετά τη Δανία και τη Νορβηγία. Το 33% των Ελλήνων μάλιστα, 

ανανεώνει το προφίλ του καθημερινά (ευρωπαϊκός μέσος όρος 15%), ενώ το 37% 

παρακολουθεί το προφίλ των φίλων του καθημερινά (ευρωπαϊκός μέσος όρος 19%) 

(Γιώτη, 2011). Το προφίλ του Έλληνα χρήστη αναδεικνύεται ως προφίλ ενός 

ιδιαίτερα ενεργού, κοινωνικού και συνειδητοποιημένου χρήστη.  

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι κάτι παραπάνω από μια αναδυόμενη 

τεχνολογική πλατφόρμα ή μια μόδα. Τα μέχρι τώρα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι 

ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης συνεχώς αυξάνουν, παγιώνονται κι εξελίσσονται, 

αποκτώντας όλο και μεγαλύτερη μερίδα φανατικών χρηστών. Έχουν ξεπεράσει πλέον 

τον στενό κλοιό μιας περιορισμένης αριθμητικά ομάδας και αφορούν άτομα κάθε 
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ηλικίας λιγότερο ή περισσότερο εξοικειωμένα με την τεχνολογία του διαδικτύου 

(Griffiths et al., 2012).  

Αποτελούν μια μέθοδο επικοινωνίας η οποία, ομολογουμένως, έχει αλλάξει ριζικά 

τον τρόπο με τον οποίο, τόσο τα άτομα όσο και πλήθος οργανισμών ανά τον κόσμο, 

μεταδίδουν και προσλαμβάνουν πληροφορίες.  

Η είσοδος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις πανεπιστημιακές πρακτικές τα 

τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει μεγάλο ενθουσιασμό. Οι τεχνολογίες αυτές 

ενθαρρύνουν τους φοιτητές να συνεργάζονται και να επικοινωνούν, τόσο με τους 

εκπαιδευτικούς, όσο και μεταξύ τους, να γεφυρώνουν την απόσταση μεταξύ σπιτιού 

και σχολείου και να καλλιεργούν μια σχέση με το πανεπιστήμιο ακόμα και μετά την 

αποφοίτηση τους, αφού τους δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός δικτύου 

αποφοίτων (Schmitt, Sims-Giddens & Booth, 2012). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι  

υπάρχουν εφαρμογές στο Facebook, όπως το Hoot.Me, το οποίο αποτελεί ένα 

εργαλείο μελέτης μέσω έξυπνων συνομιλιών και ομαδοσυνεργατικών 

τηλεδιασκέψεων.  

Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν μια πλατφόρμα που μπορεί να δράσει ενισχυτικά 

στη διαδικασία μάθησης των φοιτητών της νοσηλευτικής, καθώς βοηθούν τους 

φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα θέματα που σχετίζονται με την επικοινωνία, τον 

επαγγελματισμό, τις πολιτικές υγείας και τους κώδικες ηθικής και δεοντολογίας που 

διέπουν το επάγγελμα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν τόπους όπου οι 

φοιτητές έχουν τη δυνατότητα ενεργητικής συμμετοχής και δημιουργικής και 

ομαδικής διαχείρισης της γνώσης (Griffiths et al., 2012). Τα χαρακτηριστικά της 

μάθησης με τη βοήθεια των κοινωνικών δικτύων, τα οποία συνοψίζονται στην 

εθελοντική, αυτοκατευθυνόμενη, μαθητοκεντρική και παράλληλα ελκυστική μάθηση, 

συμβάλλουν ώστε οι φοιτητές να νιώθουν ικανοποιημένοι και κάτοχοι ουσιαστικής 

και βαθιάς γνώσης (Schmitt, Sims-Giddens & Booth, 2012).  
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Για να προσδιοριστεί η έκταση της χρήσης των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης 

στα προγράμματα σπουδών των ιατρικών και νοσηλευτικών σχολών, το 2008, 

δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σε ιατρούς, στα μέλη της Αμερικανικής Ένωσης των Κολλεγίων 

Νοσηλευτικής και του Συνδέσμου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Επιστημών Υγείας. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (53%) 

των νοσηλευτικών σχολών χρησιμοποιούν εργαλεία του Ιστού 2.0, όπως blogs, wikis, 

vidcasts και podcasts στα προγράμματα σπουδών τους σε αντιδιαστολή με τις 

ιατρικές σχολές που χρησιμοποιούν τα εργαλεία σε μικρότερο ποσοστό (45%) (Foss 

& Haraldseid, 2014).  

Η ενσωμάτωση και αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία κατευθύνεται σε τομείς όπως, η εξοικείωση με τα μέσα και τα εργαλεία 

των  νέων τεχνολογιών από τους φοιτητές, η επικοινωνία με επαγγελματίες, η 

ενημέρωση για τρέχουσες πολιτικές της υγείας, η διασφάλιση της ιδιωτικότητας των 

ασθενών και άλλα.  

Παραδείγματα χρήσης των κοινωνικών μέσων στη νοσηλευτική εκπαίδευση 

αποτελούν εργαλεία και εφαρμογές για τη μεταφόρτωση και προβολή παρουσιάσεων, 

όπως για παράδειγμα το Prezi (http://prezi.com), το Vimeo (http://vimeo.co) ή το 

SlideShare (www.slideshare.net), ιστότοποι κοινωνικών δικτύων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ειδικών ομάδων και την απομακρυσμένη μεταξύ 

τους συνεργασία και επικοινωνία, όπως το Google Plus (https://plus.google.com/), το 

LinkedIn® (www.linkedin.com/) και το Twitter® (https://twitter.com/), εφαρμογές 

διαχείρισης της βιβλιογραφίας, όπως το Mendeley® (www.mendeley.com/) και 

πολλά άλλα.  

Αναμφισβήτητα, η εμπλοκή των κοινωνικών δικτύων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία αποτελεί μια καινοτόμο και ιδιαίτερα ελκυστική για τους φοιτητές της 
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νέας χιλιετίας στρατηγική. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν διάφορες 

παράμετροι αναφορικά με την ασφαλή χρήση τους. Ειδικότερα, η ενίσχυση της 

οικειότητας τόσο με τη χρήση αυτών των υπηρεσιών όσο και μεταξύ των ανθρώπων 

που τις χρησιμοποιούν δεν επιφέρει πάντα θετικά αποτελέσματα. Μεταξύ άλλων, 

χαλαρώνουν ή και συρρικνώνονται τα βασικά στοιχεία σεβασμού που θα πρέπει να 

διακρίνουν οποιαδήποτε σχετική δραστηριότητα, ενώ πολλές φορές οι φοιτητές 

μπορεί να καταλήξουν σε αναποτελεσματικότητα ή παραμέληση των ακαδημαϊκών 

υποχρεώσεων τους λόγω προσκόλλησης σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

(Spector, 2012).  

Πολύ σημαντικό κομμάτι αποτελεί η καθοδήγηση των φοιτητών σε θέματα που 

αφορούν τις πολιτικές χρήσης των κοινωνικών δικτύων καθώς και τους ηθικούς και  

δεοντολογικούς κανόνες που οφείλουν να τηρούν και να σέβονται κατά τη χρήση 

των ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης. Η Αμερικανική Ένωση Νοσηλευτών (ANA), 

το Βασιλικό Νοσηλευτικό Κολέγιο της Αυστραλίας (RCNA), το Εθνικό Συμβούλιο 

της Επικρατείας τμημάτων Νοσηλευτικής (NCSBN), καθώς και άλλες νοσηλευτικές 

ενώσεις έχουν εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες προς τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

νοσηλευτικής εκπαίδευσης για κατάλληλη και δεοντολογική χρήση των κοινωνικών 

δικτύων (Spector, 2012). Στις οδηγίες αυτές περιλαμβάνονται θέματα αναφορικά με 

τη διατήρηση του επαγγελματισμού, της ιδιωτικότητας, του απορρήτου και ορθής 

διαχείρισης των φακέλων των ασθενών και άλλες αρχές του κώδικα δεοντολογίας των 

νοσηλευτών. Η εξάπλωση των ιστοτόπων κοινωνικών δικτύων καθιστούν τη 

διδασκαλία των οδηγιών αυτών, σημαντική ευθύνη των ακαδημαϊκών καθηγητών, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των φοιτητών, των καθηγητών και των 

ασθενών κατά τη χρήση του διαδικτύου.  

Ζ. Εικονικοί Κόσμοι και Νοσηλευτική Εκπαίδευση (Virtual Worlds)  

Η έννοια του Εικονικού Κόσμου ξεκίνησε από τον Steve Colley το 1974 και το 
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παιχνίδι τριών διαστάσεων «Maze War» (Skiba, 2006). Ακολούθησαν πολλές 

εφαρμογές τέτοιου τύπου με τις πιο σύγχρονες να δημιουργούν ένα σκηνικό εικονικής 

πραγματικότητας που δίνει τη δυνατότητα στον παίκτη - χρήστη να φτιάξει το δικό 

του ψηφιακό χαρακτήρα («Avatar»). Έτσι, οι εικονικοί κόσμοι είναι περιβάλλοντα 2 

ή 3 διαστάσεων, τα οποία μπορούν να προσομοιώσουν πτυχές του πραγματικού 

κόσμου (Green, Wyllie & Jackson, 2014).  

Στο πλαίσιο των ιστοχώρων εικονικής πραγματικότητας αναπτύσσεται μια ευρεία 

γκάμα εφαρμογών, όχι μόνο απλού ψυχαγωγικού χαρακτήρα, αλλά αμιγώς 

εκπαιδευτικού. Επιπλέον, ενώ αρχικά δημιουργήθηκαν για εκπαίδευση από 

απόσταση, τα εικονικά περιβάλλοντα μάθησης χρησιμοποιούνται όλο και 

περισσότερο για την  υποστήριξη της παραδοσιακής διδασκαλίας (Green, Wyllie & 

Jackson, 2014). Οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες εικονικών κόσμων (Virtual Learning 

Environment-VLE) επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργήσουν τους δικούς τους 

εικονικούς κόσμους (Billings, 2009) και αποτελούν μία υψηλού επιπέδου λύση για 

σχεδιασμό, μετάδοση και διαχείριση των περισσότερων διαδικασιών μάθησης, 

καθοδηγούμενων από τον καθηγητή.  

Το «Second Life» (http://secondlife.com//) είναι ίσως η πιο δημοφιλής πλατφόρμα 

τρισδιάστατου εικονικού κόσμου με έμφαση στη κοινωνική αλληλεπίδραση, η οποία 

φιλοξενεί εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο. Αρχικά σχεδιάστηκε ως μια 

ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς (Ahern & Wink, 2010).  

Η αποτελεσματική αξιοποίηση των εικονικών κόσμων ως εκπαιδευτικά εργαλεία 

προϋποθέτει βαθιά κατανόηση βασικών παιδαγωγικών αρχών και θεωριών μάθησης 

πάνω στις οποίες στηρίζονται οι νέες τεχνολογίες αυτού του τύπου. Συγκεκριμένα, η 

θεωρία της εμπειρικής μάθησης (experiential learning) του Kolb (1984), η θεωρία της 

κοινωνικής μάθησης (social learning theory ) του Bandura (1977), η θεωρία της 
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δραστηριότητας και της συνεργατικής μάθησης (activity theory and collaborative 

learning) του Vygotsky (1978), ο συνδεσιασμός (con-nectivism) του Siemens (2005), 

το μοντέλο της εγκαθιδρυμένης μάθησης και της κοινοτικής μάθησης (situated 

learning) των Lave και Wegner (1991) και η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του 

Gardner (1999), αποτελούν θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο μπορούν να στηριχθούν 

πολλές εφαρμογές για μάθηση μέσω εικονικών κόσμων (Green, Wyllie & Jackson, 

2014).  

Οι ευκαιρίες για αξιοποίηση των δραστηριοτήτων που προσφέρουν οι 

εκπαιδευτικές πλατφόρμες εικονικών κόσμων περιορίζονται μόνον από τη φαντασία 

και το κόστος.  

Η έννοια της προσομοίωσης στους εικονικούς κόσμους λαμβάνει μια άλλη 

διάσταση, όπου παρέχεται η δυνατότητα συνεργασίας, παιχνιδιών ρόλων, 

αλληλεπίδρασης σε πραγματικό χρόνο, αντιμετώπισης εικονικών ασθενών (π.χ. 

http://www.sophiasgarden.org/), πειραματισμού και εξάσκησης κλινικών δεξιοτήτων 

(Sciba, 2009). Οι δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν στους φοιτητές της 

νοσηλευτικής είναι μεγάλες, αφού μπορούν μέσω ενός εικονικού περιβάλλοντος να 

λειτουργήσουν ως ομάδα αλλά ταυτόχρονα και μόνοι τους. Το περιβάλλον μάθησης 

μπορεί να είναι προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Οι 

φοιτητές έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν, να δοκιμάσουν υποθετικά σενάρια, 

να αντιμετωπίσουν εικονικά καταστάσεις υψηλού κινδύνου και να πειραματιστούν με 

λύσεις και προσεγγίσεις, χωρίς το άγχος των επιπτώσεων του πραγματικού κόσμου 

(Ahern & Wink, 2010). Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εξασκήσουν 

και να αναπτύξουν κατάλληλες ψυχοκινητικές και επικοινωνιακές δεξιότητες προτού 

αντιμετωπίσουν πραγματικές ευαίσθητες καταστάσεις με τους ασθενείς και τις 

οικογένειές τους (Green, Wyllie & Jackson, 2014). Το αποτέλεσμα της μάθησης μέσω 

ενός εικονικού περιβάλλοντος θα μπορούσε να είναι η ασφάλεια των ασθενών με 
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λιγότερα λάθη που γίνονται από τους εκπαιδευόμενους στον κλινικό χώρο. Τέλος, η 

επίγνωση και ενσυναίσθηση των φοιτητών για διάφορες παθολογικές καταστάσεις 

αυξάνεται και προάγεται η επικοινωνία τους με ασθενείς που μπορεί να ανήκουν σε 

διαφορετική κουλτούρα ή εθνικότητα (Skiba, 2009).  

Οι επαγγελματίες υγείας και οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να πλοηγηθούν σε 

εικονικές ιατρικές κοινότητες. Στους ασθενείς παρέχεται εξατομικευμένη ιατρική 

υποστήριξη και στους επαγγελματίες υγείας παρέχονται πληροφορίες, που έχουν 

σχεδιαστεί για τη δια βίου εκπαίδευσή τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση 

του Πανεπιστημίου του Οχάιο, όπου στην Second Life πλατφόρμα, οι επισκέπτες  

μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα παιχνίδι διατροφής, μέσω του οποίου μπορούν 

να μάθουν για τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του γρήγορου 

φαγητού τύπου «fast food». Επίσης, το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 

Νοσημάτων (http://www.cdc.gov/) υποστηρίζεται από την πλατφόρμα Second Life, 

όπου οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σε θέματα προαγωγής της 

υγείας.  
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