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1 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΕΛΛΗΣ 

To like or not to like. - Εκφράςεισ «Πραγματικισ Εικονικότθτασ» ςτθν Εκπαίδευςθ και 

πζρα από αυτι.    

To «likejacking», εντοπίηεται τον τελευταίο καιρό ςε Υπθρεςίεσ Κοινωνικισ 

Δικτφωςθσ, όπωσ το facebook. Πρόκειται για μία διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ οι 

χριςτεσ, προκειμζνου να μπορζςουν να δουν εξ ολοκλιρου μία εικόνα ι ζνα βίντεο 

πρζπει να τθν «ετικετάρουν» (like tagging) και μζςα από αυτι τθ διαδικαςία να 

καταλιξουν ςε ζνα νζο Ιςτότοπο. Εκτελϊντασ εκεί εντολζσ και κλικάροντασ 

πολλαπλά, αποφζρουν χριματα ςτουσ δθμιουργοφσ του, οι οποίοι με τθ ςειρά τουσ 

ζχουν φροντίςει να γεμίςουν τον Ιςτότοπο αυτό με διαφθμιςτικά «banner». Μζςα 

από μία ςφντομθ ζρευνα εντοπίςτθκε ότι ςτθν παγίδα αυτι ζχουν πζςει 

εκατοντάδεσ χιλιάδεσ χρθςτϊν διεκνϊσ, αλλά και ςτθν Ελλάδα, ενϊ πολλοί από 

αυτοφσ ιταν φοιτθτζσ παιδαγωγικϊν ςχολϊν ι ακόμα και εκπαιδευτικοί.  

Είναι γεγονόσ ότι θ διαφιμιςθ ςτο διαδίκτυο μζςω των «banner» είναι ευρζωσ 

διαδεδομζνθ, ενϊ θ διαδικαςία του «likejacking» ι γενικότερα του «clickjacking» ςε 

διάφορεσ εκδοχζσ φαίνεται πϊσ επικρατεί. Η προβλθματικι εντοπίηεται ςτο ότι οι 

όλο και πιο εξεηθτθμζνεσ λειτουργίεσ και Υπθρεςίεσ του Διαδικτφου (μαρκάριςμα, 

ετικζτεσ, taxonomies, folksonomies), αλλά και θ όλο και αυξανόμενθ χριςθ αυτϊν, 

δθμιουργοφν μία «ψθφιακι (εικονικι) οικολογία» θ οποία φαντάηει πιο πραγματικι 

από ποτζ.  Αποτζλεςμα αυτοφ θ «οικολογία» αυτι να ζχει τθ δυνατότθτα να 

κατευκφνει άμεςα ι ζμμεςα τισ ενζργειεσ των χρθςτϊν τθσ, ακόμα και τθ ςυνείδθςθ 

τουσ (ποιοσ κα διλωνε ότι κα του άρεςε να δει μια ςοκαριςτικι εικόνα ενόσ 

βρζφουσ (;)1).    

Τα παραπάνω για πολλοςτι φορά αποδεικνφουν ότι οι  Τεχνολογίεσ Πλθροφορίασ 

και Επικοινωνίασ (ΤΠΕ) ενςωματϊνονται όλο και περιςςότερο ςτισ ηωζσ των 

ανκρϊπων και αποκτοφν ρόλο μεςολαβθτι ςτθ διαμόρφωςθ των ταυτοτιτων, αλλά 

και ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ, τόςο πολφ που πλζον κεωρείται δεδομζνθ αυτι θ 

ιδιότθτά τουσ. Κακθμερινά παραδείγματα που αφοροφν ςτθν επικοινωνία 

(greeklish), ςτθν ζκφραςθ (lol, omg, wtf), ςτισ ςυνικειεσ (κα μπϊ facebook ςιμερα), 

ακόμα και ςτισ ςτάςεισ και προτιμιςεισ των ατόμων (γιατί δεν ζκανεσ like ςτθ photo 
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2 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΕΛΛΗΣ 

που ςε ζκανα tag) επιβεβαιϊνουν τον κυρίαρχο ρόλο των ΤΠΕ ςτθν άτυπθ 

διαπαιδαγϊγθςθ των χρθςτϊν τουσ.  

Προκφπτουν, λοιπόν, αδυναμίεσ που ςχετίηονται με τουσ μθχανιςμοφσ ενθμζρωςθσ, 

πρόλθψθσ και εκπαίδευςθσ. Ποιοσ όμωσ είναι ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν, των 

Πανεπιςτθμίων, των Σχολείων, των Τάξεων (;). Σίγουρα όχι να δαιμονο-ποιοφν τισ 

ΤΠΕ και να αδιαφοροφν για αυτζσ. Η ζννοια τθσ ςυμμετοχισ, και ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ, φαίνεται πωσ παίηει κακοριςτικό ρόλο. Μζςα από αυτι κα καταςτεί 

δυνατι θ ειςαγωγι τισ «εικονικισ» κακθμερινότθτασ των μακθτϊν (facebook, 

myspace, msn, itunes) ςτο ςχολικό τουσ περιβάλλον. Εκεί μαηί με τουσ δαςκάλουσ 

τουσ κα μπορζςουν να γνωρίςουν καλφτερα τισ Τεχνολογίεσ, να τισ (εξ)ερευνιςουν, 

να μάκουν πωσ να αποφεφγουν παγίδεσ και τελικά να αναπτφξουν ικανότθτεσ 

ψθφιακισ εγγραματοςφνθσ και να αξιοποιιςουν τισ δυνατότθτεσ που τουσ 

παρζχουν.  

«Η τάξθ που ανοίγει τισ πόρτεσ τθσ ςτα μζςα που χρθςιμοποιοφν κακθμερινά οι μακθτζσ και 

επιτρζπει και ςτθρίηει τθν εμπλοκι τουσ ςε διαδικαςίεσ Δθμιουργικισ αξιοποίθςθσ των ΤΠΕ, 

ευνοεί τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων ψθφιακισ εγγραμματοςφνθσ και όχι μόνο…» 

Πράγματι, θ κρίςθ ωσ φιλτράριςμα πλθροφορίασ και περιεχομζνων, θ 

διαπραγμάτευςθ ωσ  προςαρμογι ςε οποιοδιποτε επικοινωνιακό πλαίςιο, θ 

ςυλλογικι νοθμοςφνθ ωσ ζκφραςθ τθσ αναηιτθςθσ λφςεων μζςα από τθ 

ςυνεργαςία, το multitasking ωσ όχι απαραίτθτα να κάνει κανείσ πολλά πράγματα 

ςυγχρόνωσ, αλλά να μπορεί να δίνει ανάλογεσ με τα ςυμφζροντα του 

προτεραιότθτεσ και ιεραρχίεσ, θ οικειοποίθςθ, αλλά και θ εκτζλεςθ ωσ εκφράςεισ 

του να κάνει κανείσ κάτι και να γνωρίηει και να είναι ζτοιμοσ να δεχκεί τισ 

ςυνζπειεσ, αποτελοφν ικανότθτεσ και νοθτικά εργαλεία για τθ καλφτερθ κατανόθςθ, 

όχι μόνο του εικονικοφ ψθφιακοφ κόςμου, αλλά και του φυςικοφ.   Γενικότερα…  

«Μζςα από τθν ενεργι και ελεγχόμενθ από το ςχολικό περιβάλλον εναςχόλθςθ και 

αλλθλεπίδραςθ με τα μζςα που χρθςιμοποιοφν κακθμερινά, οι μακθτζσ/τριεσ γνωρίηουν 

τουσ μθχανιςμοφσ και τισ παγίδεσ τουσ από τθν μία και αξιοποιοφν τισ δθμιουργικζσ 

ευκαιρίεσ που τουσ παρζχουν από τθν άλλθ.  
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Μία ςυνειδθτι μετάβαςθ αλλά και προςαρμογι ςτο εικονικό, αλλά και πραγματικό 

περιβάλλον γίνεται ζτςι εφικτι».  

Τζλοσ, ωσ ενδεικτικι διδακτικι προςζγγιςθ που ςυνδυάηει όλα τα παραπάνω, 

προτείνεται θ καταςκευι ενόσ Ιςτότοπου εκπαιδευτικοφ και όχι μόνο 

περιεχομζνου2, προςαρμοςμζνο πάντα ςτο εικονικό περιβάλλον και τισ γνϊςεισ 

(web 2.0 / 3.0 / x oriented) των μακθτϊν /τριων. Μζςω αυτισ τθσ διαδικαςίασ, οι 

μακθτζσ /τριεσ κα μπορζςουν να εμπλακοφν ςε δυναμικζσ και ςυνεχϊσ 

εξελιςςόμενεσ διαδικαςίεσ που ζχουν να κάνουν με τουσ ίδιουσ/εσ, αλλά και με τα 

μζςα που χρθςιμοποιοφν. Η δθμιουργία περιεχομζνων (γραπτά κείμενα, ιχοσ, 

εικόνα), θ επιλογι αυτϊν, αλλά και των εργαλείων με τα οποία κα τα 

δθμιουργιςουν και δθμοςιεφςουν και ο εικονικόσ χϊροσ ςτον οποίο κα 

δθμοςιεφςουν, αποτελοφν τα κυρίαρχα ςτοιχεία τθσ εμπλοκισ αυτισ. Οι μακθτζσ 

/τριεσ  ζτςι, κα μπορζςουν να χρθςιμοποιιςουν με νζουσ τρόπουσ τα μζςα, να 

γνωρίςουν καλφτερα το όποιο πλαίςιο επικοινωνίασ (e-mail, chat, forum, blog, 

facebook), να ςυνεργαςτοφν, να αποφφγουν παγίδεσ, να εντοπίςουν και να 

αξιοποιιςουν εναλλακτικζσ και ευκαιρίεσ και τελικά να κατανόθςουν τισ διαφορζσ 

μεταξφ εικονικοφ και πραγματικοφ με πρωτεφοντα ςτόχο τθν ικανότθτα 

προςαρμογισ τουσ ςτθ μία, τθν άλλθ ι και τισ δφο καταςτάςεισ. 
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