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7.8.2
Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης για
εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών
Μαρίζα Γεωργάλου

7.8.2.1 Εισαγωγή
Η ενσωμάτωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) στη γλωσσική διδασκαλία έχει
αλλάξει άρδην την παιδαγωγική, τον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών, τον τρόπο
εκμάθησης γλωσσών, ακόμη και τη σχετική έρευνα (Wang & Vásquez 2012). Ο σκοπός αυτού
του κεφαλαίου είναι διττός. Αφενός, επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης στην ξενόγλωσση τάξη. Δίνεται ο ορισμός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και γίνεται
αναφορά στα είδη και στα χαρακτηριστικά τους. Παρουσιάζονται προτάσεις για την εφαρμογή
τους στην τάξη καθώς και μελέτες περίπτωσης. Αφετέρου, το κεφάλαιο εστιάζει στους τρόπους
με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης για την επαγγελματική τους ανάπτυξη (professional development).
Αναλύεται η έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης και προτείνονται εργαλεία, υπηρεσίες και
κοινότητες που συμβάλλουν σε αυτή.

7.8.2.2 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Χαρακτηριστικά και
δυνατότητες
Ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης ορίζονται οι διαδικτυακές εφαρμογές και οι υπηρεσίες οι οποίες
προωθούν την κοινωνική αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων/ουσών μέσα από την ανταλλαγή και
τον διαμοιρασμό περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από τους ίδιους τους χρήστες. Το
περιεχόμενο αυτό χαρακτηρίζεται από ελευθερία έκφρασης, ρευστότητα και ποικιλομορφία, ενώ
η διαχωριστική γραμμή μεταξύ ιδιωτικής ή προσωπικής επικοινωνίας και δημοσίευσης γίνεται
ολοένα και πιο δυσδιάκριτη (Seargeant & Tagg 2014: 4). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι
κυριότεροι τύποι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνοδευόμενοι από ενδεικτικά παραδείγματα
υπηρεσιών.
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Τύποι μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Παραδείγματα υπηρεσιών

ιστολόγια (blogs)

WordPress (wordpress.org)

μικροϊστολόγηση (microblogging)1

Twitter (twitter.com)

ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης

Facebook (www.facebook.com)

(social network sites)
ιστότοποι διαμοιρασμού βίντεο

YouTube (www.youtube.com)
Flickr (www.flickr.com)

ιστότοποι διαμοιρασμού εικόνας

Instagram (www.instagram.com)

ιστότοποι διαμοιρασμού μουσικής
υπηρεσίες

αξιολόγησης

Spotify (www.spotify.com)

προϊόντων

και

υπηρεσιών (review sites)
συνεργατικοί ιστότοποι (wikis)

Wikipedia (www.wikipedia.org)

πλατφόρμες δημιουργίας και διαμοιρασμού
memes2
υπηρεσίες αναφοράς τοποθεσιών (check-in)
(π.χ. καταστημάτων, χώρων ψυχαγωγίας)
πλατφόρμες
(content

επιμέλειας
curation)

TripAdvisor (www.tripadvisor.com)

9GAG (9gag.com)

Foursquare (foursquare.com)

περιεχομένου

και

κοινωνικοί

Pinterest (www.pinterest.com)

σελιδοδείκτες (social bookmarking)
BBC podcasts

ηχοεκπομπές κατ’ αίτηση (podcasts)

(www.bbc.co.uk/podcasts)

φόρουμ συζητήσεων (discussion forums)
προγράμματα

ανταλλαγής

Yahoo groups (groups.yahoo.com)

αμέσων

μηνυμάτων (instant messaging)

1

Whatsapp (www.whatsapp.com)

Ανάρτηση σύντομων κειμένων στο διαδίκτυο (σε αντιπαραβολή με τα συνήθως αρκετά εκτενή κείμενα των ιστολογίων).

Ιντερνετικό μιμίδιο: πολιτιστική μονάδα (π.χ. ιδέα, αστείο, φράση, εικόνα) που διαμοιράζεται με ταχείς ρυθμούς μέσω
διαδικτύου αποτελώντας πρότυπο κειμενικής διασκευής και αναπαραγωγής.
2
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δωμάτια ζωντανής συζήτησης (chatrooms)

Reddit
(www.reddit.com/r/community_chat)

διαδικτυακά παιχνίδια και εικονικοί κόσμοι

World of Warcraft

(virtual worlds)

(worldofwarcraft.com)

διαδικτυακή τηλεφωνία

Skype (www.skype.com)

(VoIP: Voice over Internet protocol)

Πίνακας 1. Τύποι μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ενδεικτικές υπηρεσίες

Πολύ συχνά ο όρος μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγχέεται με τον όρο Web 2.0 (Δεύτερος
Ιστός). Στην πραγματικότητα, ο όρος Web 2.0 αναφέρεται σε έναν συνδυασμό οικονομικών,
κοινωνικών και τεχνολογικών τάσεων που έθεσαν τα θεμέλια για την επόμενη γενιά του
διαδικτύου στα τέλη του 2004, ενός δηλαδή πιο ώριμου μέσου, με κύρια γνωρίσματα τη
συνεργασία και τη συμμετοχή, την ανοικτότητα και τη δικτύωση (Musser κ.ά. 2007). Μέσα από
αυτό το πρίσμα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν καινοτομία του Web 2.0 και δεν
ταυτίζονται με αυτό.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν μια ευρεία γκάμα δυνατοτήτων που επιτρέπουν
την παραγωγή και τον διαμοιρασμό πολυτροπικών κειμένων, δηλαδή κειμένων τα οποία
συνδυάζουν τον γλωσσικό κώδικα με άλλους κώδικες (π.χ. εικόνα, ήχο) για την παραγωγή
νοήματος. Οι προσφερόμενες δυνατότητες (affordances) αναφέρονται στους συγκεκριμένους
τρόπους με τους οποίους τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από το εκάστοτε περιβάλλον
εργασίας (interface), επιτρέπουν την πραγματοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών. Παραδείγματα
προσφερόμενων δυνατοτήτων αποτελούν η αναπαραγωγή περιεχομένου άλλων χρηστών (μέσω
reblog στο Tumblr, retweet στο Twitter ή share στο Facebook), η ένδειξη ότι μας αρέσει το
περιεχόμενο που αναρτούν άλλοι χρήστες (πατώντας το κουμπί Like με τον υψωμένο αντίχειρα στο
Facebook ή το κουμπί με την καρδιά στο Instagram), η προσθήκη ετικετών (tags στο Flickr ή
hashtags στο Instagram) στις αναρτήσεις. Το γεγονός ότι κάθε υπηρεσία προσφέρει συγκεκριμένες
δυνατότητες δεν σημαίνει αυτόματα ότι οι χρήστες θα πρέπει να τις χρησιμοποιήσουν. Αντίθετα,
μπορούν να τις παραβλέψουν ή να τις προσαρμόσουν ανάλογα με τις επικοινωνιακές ανάγκες τους
αλλά και το κοινωνικό, ιδεολογικό και πολιτισμικό τους υπόβαθρo. Ας δούμε ένα παράδειγμα.
Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού της στη Φινλανδία, η Λίζα ανάρτησε στο Instagram μια
φωτογραφία η οποία απεικόνιζε μια σπεσιαλιτέ με χοιρινό που παρήγγειλε σε ένα παραδοσιακό
εστιατόριο. Η Elaheh, μουσουλμάνα με καταγωγή από το Ιράν, είναι παλιά συμφοιτήτρια της Λίζας
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και ακόλουθός της (follower) στο Instagram. Από τη μια, επιθυμεί να πατήσει το κουμπί ‘μου
αρέσει’ κάτω από τη φωτογραφία για να δείξει ότι συμμερίζεται τη χαρά της Λίζας για τα ταξίδια
και τις νέες εμπειρίες της. Από την άλλη, επειδή στη μουσουλμανική θρησκεία δεν επιτρέπεται η
κατανάλωση χοιρινού κρέατος, η Elaheh πιστεύει πως αν πατήσει το συγκεκριμένο κουμπί,
ενδεχομένως να περάσει λανθασμένα μηνύματα σε σχέση με το συγκεκριμένο πιάτο. Στην
περίπτωσή της, η προσφερόμενη δυνατότητα ‘μου αρέσει’ του Instagram αποτελεί τροχοπέδη για
την αλληλεπίδρασή της με τη Λίζα. Αντ’ αυτού, επιλέγει να προσπεράσει το συγκεκριμένο κουμπί
και να αξιοποιήσει μια άλλη προσφερόμενη δυνατότητα του μέσου, την προσθήκη σχολίου στο
οποίο επεξηγεί τι ακριβώς της αρέσει σε σχέση με τη συγκεκριμένη φωτογραφία.
Συνεπώς, οι προσφερόμενες δυνατότητες δεν αναφέρονται μόνο στις ιδιότητες του
περιβάλλοντος εργασίας μιας ψηφιακής πλατφόρμας αλλά και στους τρόπους με τους οποίους οι
χρήστες αντιλαμβάνονται αυτές τις ιδιότητες. Στις επόμενες ενότητες θα επανέλθουμε στο ρόλο
των προσφερόμενων δυνατοτήτων τόσο στην αλληλεπίδραση μαθητών όσο και συναδέλφων
εκπαιδευτικών.

7.8.2.3 Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην ξενόγλωσση τάξη
Η παρούσα ενότητα επιδιώκει να διερευνήσει την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
στην ξενόγλωσση τάξη. Επικεντρώνεται στις πλατφόρμες Flickr, YouTube, Facebook και Twitter, και
παρουσιάζει πρακτικές εφαρμογές τους.3 Ολοκληρώνεται με μια κριτική αποτίμηση της
ενσωμάτωσής τους στην εκπαίδευση.

Flickr
Το Flickr (www.flickr.com) είναι δημοφιλής ιστότοπος διαμοιρασμού φωτογραφιών που επιτρέπει
στους χρήστες να αναρτούν, να προβάλλουν και να μοιράζονται φωτογραφίες. Δημιουργήθηκε το
2004, έχει πάνω από 90 εκατομμύρια χρήστες, ενώ υπολογίζεται ότι κάθε μέρα αναρτώνται πάνω
από 1 εκατομμύριο φωτογραφίες (Smith 2018). Παρόλο που οι φωτογραφίες αποτελούν το
συστατικό στοιχείο του Flickr, τα μέλη του συχνά αλληλεπιδρούν μέσα από ποικίλους χώρους
γραφής (writing spaces), όπως οι τίτλοι (titles), οι περιγραφές (descriptions) και οι ετικέτες ή λέξειςκλειδιά (tags) για τις φωτογραφίες τους, καθώς και τα σχόλια (comments) κάτω από τις
φωτογραφίες. Αυτοί οι χώροι γραφής δημιουργούν μια διασταυρούμενη πολυτροπική συνεκτική

3

Οι συγκεκριμένες πλατφόρμες επιλέχθηκαν με βάση τα πορίσματα πρόσφατων ερευνών.
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σύνδεση μεταξύ της αναρτημένης φωτογραφίας και της γλώσσας που την περιβάλλει (Barton &
Lee 2013: 36).
Σύμφωνα με τους Barton και Lee (2013: 156), το Flickr αποτελεί ελκυστική επιλογή για την
ξενόγλωσση τάξη για τους εξής λόγους:


Παρέχει μια πλούσια συλλογή εικόνων4 για τους εκπαιδευτικούς, τις οποίες μπορούν να
κάνουν download και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν ως παιδαγωγικούς πόρους (εικόνα
1).



Το πλαίσιο κειμένου περιγραφής κάτω από την εικόνα μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο
εργαλείο για την ανάπτυξη αφηγηματικού λόγου γύρω από την εικόνα.



Η προσθήκη ετικετών επιτρέπει στους μαθητές να κάνουν χρήση νέων λέξεων που έχουν
μάθει στην τάξη για να περιγράψουν ή και να αξιολογήσουν μια εικόνα.



Η δυνατότητα σχολιασμού κάτω από τις φωτογραφίες ενθαρρύνει τη συμμετοχή και τις
συζητήσεις μεταξύ των μαθητών.



Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία αναζήτησης λέξεων-κλειδιών
(search) του Flickr για να αναζητήσoυν εικόνες και πληροφορίες σχετικά με άλλες χώρες.
Στη συνέχεια, με την καθοδήγηση και επίβλεψη του εκπαιδευτικού, οι μαθητές μπορούν να
αλληλεπιδράσουν με άτομα από άλλα μέρη του κόσμου και να μάθουν για τις γλώσσες και
τον πολιτισμό τους, χωρίς να χρειάζεται να αναφερθούν σε προσωπικές πληροφορίες.

Δεν απαιτείται άδεια για τη χρήση τους, ωστόσο, πολλές φωτογραφίες στον ιστότοπο προστατεύονται από πνευματικά
δικαιώματα.
4
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Εικόνα 1. Στη ροή φωτογραφιών (photostream) του Flickr με τίτλο eltpics
(www.flickr.com/photos/eltpics/sets/) εκπαιδευτικοί από όλο τον κόσμο ανεβάζουν εκατοντάδες
φωτογραφίες ανά θεματικές κατηγορίες.

Σύμφωνα με τον Richardson (2010: 103-105), ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία του Flickr που
μπορεί να αξιοποιηθεί εντός τάξης είναι η δυνατότητα προσθήκης σημείωσης (add a note) σε μια
εικόνα. Σύρουμε (drag) ένα πλαίσιο σε συγκεκριμένο σημείο της εικόνας, πληκτρολογούμε το
κείμενό μας στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί και αποθηκεύουμε (save). Στη συνέχεια, όταν σύρουμε
το ποντίκι στην εικόνα, εμφανίζονται τα πλαίσια και οι σχολιασμοί. Ο Richardson προτείνει στους
εκπαιδευτικούς να αναρτήσουν μια φωτογραφία στο Flickr, αφού έχουν πρώτα ελέγξει ότι δεν
υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα, και να ζητήσουν από τους μαθητές τους (με την προϋπόθεση
ότι όλοι έχουν λογαριασμό στην υπηρεσία) να προσθέσουν σημείωση για καθετί που βλέπουν στη
φωτογραφία. Ένα παράδειγμα προσθήκης σημείωσης δίνεται στην εικόνα 2. Με αυτόν τον
δημιουργικό τρόπο, οι μαθητές μπορούν να συζητήσουν λεπτομερώς μια εικόνα εξασκώντας
παράλληλα τις γνώσεις τους στο λεξιλόγιο.
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Εικόνα 2. Προσθήκη σημειώσεων σε συγκεκριμένα σημεία της εικόνας
(από προσωπικό αρχείο).

YouTube
Ο ιστότοπος διαμοιρασμού βίντεο YouTube (www.youtube.com) δημιουργήθηκε το 2005 και έχει
αποκτήσει τεράστια δημοτικότητα με 1,9 δισεκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες μηνιαίως και
180 εκατομμύρια ώρες βίντεο να παρακολουθούνται καθημερινά (Wojcicki 2018). Το YouTube
επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν, να προβάλλουν, να μοιράζονται, να παρακολουθούν, να
αξιολογούν (‘Μου αρέσει’, ‘Δεν μου αρέσει’) και να σχολιάζουν βίντεο καθώς και να εγγράφονται
στα κανάλια άλλων χρηστών. Διαθέτει τεράστια ποικιλία οπτικοακουστικού περιεχομένου όπως
βίντεο κλιπ, κλιπ τηλεοπτικών εκπομπών, μουσικά βίντεο, ταινίες μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ,
ηχογραφήσεις, διαφημίσεις, τρέιλερ ταινιών, ζωντανή ροή εκπομπών και προγραμμάτων (live
streaming) και εκπαιδευτικά βίντεο. Ένας ακόμη βασικός τύπος βίντεο που συναντάται στο
YouTube είναι τα vlogs (video blogs). Σε αυτά τα βίντεο ο vlogger (video blogger) κοιτάζει
κατευθείαν στην κάμερα και μιλά για τις προσωπικές, επαγγελματικές και άλλες εμπειρίες του.
Παρότι στην καρδιά του YouTube βρίσκονται τα βίντεο, η υπηρεσία προσφέρει πολλές δυνατότητες
και για την παραγωγή γραπτού λόγου, όπως είναι οι υπότιτλοι (subtitles) και οι σημειώσεις
(annotations − σε αναλογία με τις σημειώσεις του Flickr), που μπορούν εύκολα να προστεθούν στο
βίντεο χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο επεξεργαστή βίντεο του YouTube. Επιπλέον, οι
χρήστες μπορούν να γράψουν σχόλια κάτω από ένα βίντεο, να απαντήσουν σε σχόλια άλλων
χρηστών καθώς και να τα αξιολογήσουν (‘Μου αρέσει’, ‘Δεν μου αρέσει’).
9
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Ολοένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί επιλέγουν το YouTube ως πόρο διδασκαλίας στην
ξενόγλωσση τάξη καθώς δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους
τόσο στον γραπτό (writing, reading) όσο και στον προφορικό λόγο (listening), προάγοντας τη
μαθητοκεντρική διδασκαλία (Barton & Lee 2013: 156-157). Συνήθως χρησιμοποιείται ως
συμπληρωματικό εργαλείο κατά τη διδασκαλία, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν σύντομα
βίντεο προκειμένου να εξηγήσουν μια δύσκολη έννοια, να δώσουν παραδείγματα, να
υποβοηθήσουν τη διεξαγωγή γλωσσικών ασκήσεων, να κάνουν ανασκόπηση της διδακτέας ύλης,
να κλείσουν το μάθημα, ή να ζητήσουν από τους μαθητές να παρακολουθήσουν πριν από το
μάθημα το περιεχόμενο ενός βίντεο ώστε να γίνει προφορική συζήτηση σχετικά με αυτό στην τάξη
(Barton & Lee 2013: 156-157, Brook 2011: 40). Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω
πρακτικές δεν εμπλέκουν ούτε τους μαθητές αλλά ούτε και τους εκπαιδευτικούς με τις
προσφερόμενες δυνατότητες του YouTube (Brook 2011: 40), που είναι το ζητούμενο της
ενσωμάτωσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διδασκαλία. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο,
προτείνεται οι μαθητές:


να δημιουργήσουν τα δικά τους βίντεο ως εργασίες και να τα μοιραστούν στο
YouTube.5



να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία προσθήκης σημειώσεων και σχολίων 6 ώστε να
αξιολογήσουν το περιεχόμενο ενός βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο προωθείται η
διαδραστικότητα μέσω της γραφής και εκτός τάξης.



να δημιουργήσουν και να ενσωματώσουν συνεργατικά υπότιτλους σε συγκεκριμένα
βίντεο, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του YouTube, υπό την καθοδήγηση του
εκπαιδευτικού.
(Barton & Lee 2013: 156-157)

Οι εκπαιδευτικοί, από την άλλη, μπορούν να βιντεοσκοπούν και να ανεβάζουν τα μαθήματά τους
στο YouTube ώστε να μπορούν να ανατρέχουν σε αυτά οι μαθητές (Barton & Lee 2013: 156).

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να μεριμνήσει για την ιδιωτικότητα (privacy) αυτών των βίντεο ώστε να μην είναι δημοσίως
προσβάσιμα από όλους τους χρήστες του διαδικτύου.
5

Αντίστοιχα εργαλεία συναντώνται και στις ιδιαίτερα προσφιλείς στα νεαρά άτομα υπηρεσίες Instagram
(www.instagram.com, στο πεδίο Stories) και Snapchat (www.snapchat.com). Βασικό πλεονέκτημα και των δύο
υπηρεσιών είναι ότι επιτρέπουν στους μαθητές να προσδώσουν μια καλλιτεχνική αισθητική στις σημειώσεις τους
προσφέροντάς τους μια ελκυστική παλέτα από γραμματοσειρές, χρώματα, εικόνες, φίλτρα, κινούμενα κείμενα, stickers
και εικονίδια emojis. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις και χωρίς τις κατάλληλες ρυθμίσεις, το περιεχόμενο που αναρτάται
στα Instagram Stories και στο Snapchat είναι διαθέσιμο μόνο για 24 ώρες, ενώ για να χρησιμοποιήσουν τις συγκεκριμένες
υπηρεσίες, οι μαθητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι smartphone ή tablet.
6
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Όπως επισημαίνει ο Costales (2014), πολλοί εκπαιδευτικοί επιβεβαιώνουν ότι με τις
δραστηριότητες υποτιτλισμού οι μαθητές εξασκούν το λεξιλόγιο στα επιλεγμένα βίντεο, ενώ
παράλληλα μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το λογισμικό υποτιτλισμού. Επιπλέον, οι συγκεκριμένες
δραστηριότητες ενθαρρύνουν την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και ενεργοποιούν τις
γνωστικές διαδικασίες. Μάλιστα, αν οι εκπαιδευτικοί επιλέξουν τα κατάλληλα βίντεο και
προηγηθεί προσεκτικός σχεδιασμός, τότε το πολιτιστικό στοιχείο μπορεί επίσης να προσεγγιστεί
εύκολα.

Facebook
Το Facebook (www.facebook.com) έκανε το ντεμπούτο του στις ΗΠΑ το 2004, αρχικά για να
διευκολύνει την επικοινωνία των φοιτητών των πανεπιστημίων Harvard, Stanford, Columbia και
Yale. Από το 2006, όταν επεκτάθηκε η εγγραφή ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι
χρήστες, το Facebook έγινε ένας εξαιρετικά δημοφιλής ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης
παγκοσμίως, με 2,23 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες τον Ιούνιο 2018 (Wikipedia 2018). Το
Facebook δομείται γύρω από τα προφίλ των χρηστών, τα λεγόμενα χρονολόγια (timelines). Οι
συμμετέχοντες στο Facebook μπορούν να δημοσιεύουν ενημερώσεις κατάστασης (status updates),
δηλαδή σύντομα κείμενα στα οποία αναφέρουν τι κάνουν, σκέφτονται ή αισθάνονται, να
μοιράζονται φωτογραφίες και συνδέσμους, να δημιουργούν ομάδες καθώς και να σχολιάζουν
περιεχόμενο που αναρτούν άλλοι χρήστες με τους οποίους συνδέονται, οι λεγόμενοι φίλοι
(friends). Επιπλέον, πατώντας ένα από τα εικονίδια της παλέτας των αντιδράσεων (reactions)
μπορούν να δηλώσουν τα συναισθήματά τους (Like − Μου αρέσει!, Love − Τέλειο!, Haha − Χαχα,
Wow − Ουάου!, Sad − Λυπάμαι…, Angry − Έλεος!) προς τις ενημερώσεις κατάστασης και τα σχόλια
άλλων χρηστών.
Λόγω της προσωπικής φύσης του περιεχομένου που αναρτάται στο Facebook, πολλοί μαθητές
δεν επιθυμούν να συνδέονται με τους διδάσκοντές τους μέσω της υπηρεσίας. Για τον εκπαιδευτικό
που θέλει να χρησιμοποιήσει το Facebook στο πλαίσιο της τάξης, το παραπάνω εμπόδιο μπορεί να
ξεπεραστεί με τη δυνατότητα δημιουργίας ομάδας (group). Ο εκπαιδευτικός, ως διαχειριστής της
ομάδας, μπορεί να προχωρήσει σε ρυθμίσεις ώστε το περιεχόμενο που αναρτάται και συζητείται
στην ομάδα να είναι ιδιωτικό και διαθέσιμο μόνο σε μέλη-μαθητές που έχουν την έγκριση για να
συμμετάσχουν (χωρίς να απαιτείται να είναι φίλοι μεταξύ τους τα μέλη και ο διαχειριστής). Η
δημιουργία ομάδας στο Facebook διευκολύνει τόσο τη διδασκαλία όσο και τη μάθηση, δίνοντας
τη δυνατότητα να δημιουργηθεί μια ισχυρή αίσθηση κοινότητας όχι μόνο εντός αλλά και εκτός
τάξης (Barton & Lee 2013: 158). Ως εκ τούτου, αναδεικνύεται η εκπαιδευτική και κοινωνική
(edusocial) αξία του Facebook. Το Facebook μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:
11
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Ανάρτηση

ανακοινώσεων,

οι

οποίες

είναι

δυνατό

να

ενσωματώνουν

υπερσυνδέσμους, φωτογραφίες και βίντεο.


Διαμοιρασμό πηγών σχετικών με το μάθημα. Το υλικό μπορεί να έχει οποιαδήποτε
μορφή (doc, ppt, pdf).



Συνεργατική γραφή. Ένα αποκλειστικό χαρακτηριστικό των ομάδων του Facebook
είναι η δημιουργία Docs, το οποίο επιτρέπει στα μέλη να γράφουν και να
επεξεργάζονται συνεργατικά καθώς και να μοιράζονται κείμενα, όπως ακριβώς στα
wikis.



Οργάνωση εβδομαδιαίων μαθημάτων. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει
εκδηλώσεις (events) εντός της ομάδας για να οργανώσει την ύλη του μαθήματος (π.χ.
εκδήλωση της επόμενης εβδομάδας: Διδασκαλία Επιχειρηματολογίας). Σε κάθε
μάθημα, το σχετικό υλικό αναρτάται στο περιβάλλον της εκδήλωσης. Ο εκπαιδευτικός
μπορεί να επιλέξει μια φωτογραφία προφίλ για την εκδήλωση η οποία να
αντιπροσωπεύει το θέμα που αυτή πραγματεύεται. Στη συνέχεια, προσκαλεί τους
μαθητές να συμμετάσχουν στην εκδήλωση.



Διεξαγωγή συζητήσεων. Μπορούν να ξεκινήσουν τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και
από τους μαθητές και μπορούν να λάβουν χώρα είτε κάτω από την ανάρτηση μια
εκδήλωσης (βλ. παραπάνω) είτε στο προεπιλεγμένο πλαίσιο συζήτησης εντός της
ομάδας.
(Lee & Lien 2011, Wang κ.ά. 2012)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 17
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα αξιοποίησης του Facebook στη διδασκαλία της
γαλλικής από την έρευνα της Mills (2011). Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 5 φοιτητές και 12
φοιτήτριες πανεπιστημίου των ΗΠΑ οι οποίοι παρακολουθούσαν μαθήματα γαλλικών επιπέδου
Β2. Το πρόγραμμα αυτό εντασσόταν σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα σπουδών παγκόσμιας
προσομοίωσης (global simulation curriculum), σκοπός του οποίου ήταν να δημιουργήσουν οι
μαθητές μια φανταστική, ωστόσο πολιτισμικά εδραιωμένη κοινότητα, όπου θα ενσάρκωναν
κατά το δοκούν έναν δικό τους χαρακτήρα και θα συνεργάζονταν με άλλα μέλη της κοινότητας.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι μαθητές δημιούργησαν γαλλικούς ή γαλλόφωνους
χαρακτήρες

(π.χ.

διαφόρων

ηλικιών

καλλιτέχνες,

ηθοποιούς,

σεφ,

εγκληματίες,

δημοσιογράφους), ενοίκους του ίδιου παριζιάνικου κτιρίου (immeuble) και στη συνέχεια έπρεπε

Οι μελέτες περίπτωσης που περιλαμβάνονται στο παρόν κεφάλαιο αφορούν την ξενόγλωσση διδασκαλία σε
πανεπιστημιακό επίπεδο καθώς εκεί έχει εστιάσει ο κύριος όγκος της έρευνας. Εντούτοις, με τις κατάλληλες προσαρμογές,
οι εκπαιδευτικοί των δύο προηγούμενων βαθμίδων μπορούν να υιοθετήσουν τις προτεινόμενες πρακτικές.
7
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να περιγράψουν υπό τη μορφή απομνημονευμάτων (memoirs) τον χαρακτήρα τους, τη
συνοικία της Μονμάρτρης, το διαμέρισμα ενός γείτονα, ένα αξέχαστο γεύμα και τον διάλογο
των συνδαιτημόνων σε ένα παριζιάνικο εστιατόριο, καθώς και μια μυστηριώδη δολοφονία στο
κτίριο όπου διαμένουν. Το σύνολο των απομνημονευμάτων παρουσιάστηκε στην τάξη μέσω
παιχνιδιών ρόλων.
Επιπλέον, για να ενισχυθεί η συνεργασία σε αυτή τη συλλογική αφήγηση, οι μαθητές
κλήθηκαν να δημιουργήσουν στο Facebook προφίλ για τους immeuble χαρακτήρες τους και να
γίνουν φίλοι με όλους τους ενοίκους του κτιρίου που ενσάρκωναν οι συμμαθητές τους. Τα
προφίλ των χαρακτήρων στο Facebook περιλάμβαναν φωτογραφίες προφίλ (profile pictures)
και πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή, τα γενέθλια, τις πολιτικές απόψεις, την οικογενειακή
κατάσταση και τις προτιμήσεις σε μουσική, τηλεόραση, κινηματογράφο, και λογοτεχνία.
Ζητήθηκε από τους μαθητές να αποδεχτούν αιτήματα φιλίας (friend requests) μόνο από τη
διδάσκουσα και τους συμμαθητές τους καθώς και να μην παραποιήσουν την αυτοπαρουσίασή
τους ως άλλα άτομα εκτός του φανταστικού τους χαρακτήρα. Για να υπάρξει αμοιβαία εμπλοκή
σε αυτή την κοινότητα προσομοίωσης, αλλά και ως μέρος της αξιολόγησής τους, τους ζητήθηκε
να συμμετάσχουν στο Facebook τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα.
Οι μαθητές κλήθηκαν να δημοσιεύσουν στο Facebook τα απομνημονεύματά τους ως
σημειώσεις (notes) ή κοινές γραπτές καταχωρήσεις (εικόνα 3). Κατά την ανάρτηση των
απομνημονευμάτων, οι μαθητές ενθαρρύνονταν να απευθυνθούν / αναφερθούν σε άλλους
ενοίκους-συμμαθητές μέσω της δυνατότητας επισήμανσης (tagging). Οι αναρτήσεις και η
ανταλλαγή μηνυμάτων έπρεπε να γίνονται απαραίτητα στα γαλλικά, ωστόσο οι μαθητές είχαν
την ελευθερία να αποφασίσουν για τον τύπο και την εμβέλεια των κοινών αναρτήσεων και των
αλληλεπιδράσεών τους. Κατά κύριο λόγο, οι αναρτήσεις αφορούσαν σημειώσεις, ενημερώσεις
κατάστασης, νέες αφηγήσεις, βίντεο, φωτογραφίες, μουσική (εικόνα 4), και σελίδες ομάδων
στο Facebook. Επιπλέον, πρόσθεταν σχόλια στις παραπάνω αναρτήσεις των μελών της
κοινότητας.
Επιλέγοντας και αναρτώντας στο Facebook γαλλικά πολιτιστικά προϊόντα, όπως
φωτογραφίες του Παρισιού, πίνακες γάλλων καλλιτεχνών, καρικατούρες, μουσικά βίντεο,
βίντεο θεατρικών παραστάσεων, γαλλικές τηλεοπτικές εκπομπές και ειδησεογραφικά άρθρα, οι
μαθητές

εμβάθυναν

στο

περιεχόμενο

του

μαθήματος,

οικοδόμησαν

ταυτότητες

και

καλλιέργησαν σχέσεις μέσω της συμμετοχής τους στην ψηφιακή αυτή γαλλόφωνη κοινότητα.
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Εικόνα 3. Παράδειγμα απομνημονεύματος το οποίο έχει δημοσιευτεί μέσω της λειτουργίας
σημειώσεων του Facebook.
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Εικόνα 4. Διαμοιρασμός βίντεο-μουσικής και αλληλεπίδραση στα σχόλια.

Twitter
Το Twitter (www.twitter.com) είναι ένας ιστότοπος μικροϊστολόγησης (βλ. υποσημείωση 1) ο
οποίος δημιουργήθηκε το 2006. Απαριθμεί πλέον 335 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, ενώ
ημερησίως δημοσιεύονται 500 εκατομμύρια tweets (Internet Live Stats 2018, Wikipedia 2018).
Χρησιμοποιείται εκτεταμένα από δημόσια πρόσωπα (πολιτικούς, καλλιτέχνες). Στο Twitter οι
χρήστες δημοσιεύουν σύντομες ενημερώσεις (tweets) των 280 χαρακτήρων 8 σε ένα δίκτυο
ακολούθων (followers) στις οποίες μπορούν να ενσωματώνουν συνδέσμους, εικόνες (στατικές
αλλά και κινούμενες, γνωστές με τον όρο gifs), βίντεο καθώς και να διενεργούν ψηφοφορίες (polls).
Στα tweets είθισται να προσθέτουν οι χρήστες ετικέτες (hashtags), δηλαδή λέξεις ή φράσειςκλειδιά των οποίων προηγείται το σύμβολο #. Τα hashtags χαρακτηρίζoυν το θέμα ή το
περιεχόμενο των tweets και διευκολύνουν την αρχειοθέτηση και αναζήτησή τους στο Twitter.
Επιπροσθέτως, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν σε tweets άλλων χρηστών ή να
αναφερθούν σε αυτούς σε δικά τους tweets, χρησιμοποιώντας το σύμβολο @ και το όνομα
χρήστη), όπως και να αναπαράγουν tweets άλλων μέσω του εργαλείου retweeting.
Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, οι Hattem and Lomicka (2016) και οι Mompean
και Fouz-Gonzalés (2016) αναφέρουν ότι το Twitter έχει χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για

8

Μέχρι τον Νοέμβριο 2017 το όριο ήταν 140 χαρακτήρες.
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ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο (backchanneling), καθημερινή επικοινωνία μεταξύ
μαθητών αλλά και μαθητών-εκπαιδευτικού, εικονικές (virtual) ώρες γραφείου, διατύπωση
ερωτήσεων, καταγραφή σημειώσεων και διεξαγωγή ασκήσεων λεξιλογίου και ακρόασης αλλά και
τεστ καθώς και αποστολή υπενθυμίσεων και ενημερώσεων. Επιπλέον, σημειώνουν ότι στα
εκπαιδευτικά οφέλη της χρήσης του Twitter συγκαταλέγονται η αλληλεπίδραση των μαθητών με
φυσικούς ομιλητές, η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, καθώς και η δημιουργία,
ενίσχυση και επέκταση κοινοτήτων ακόμη και εκτός τάξης.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2
Οι Mompean και Fouz-Gonzalés (2016) χρησιμοποίησαν το Twitter για τη διδασκαλία προφοράς
σε 16 ενήλικες φυσικούς ομιλητές της ισπανικής, οι οποίοι μάθαιναν αγγλικά (επίπεδο Β1) σε
σχολή ξένων γλωσσών στη Murcia της Ισπανίας. Σημείο εκκίνησης στο σχεδιασμό της
διδασκαλίας αποτέλεσαν δύο προβληματικές πτυχές της προφοράς των ισπανόφωνων μαθητών
στα αγγλικά: (1) οι ακατάλληλες επιλογές ήχου λόγω της επίδρασης της ορθογραφίας και (2)
η εσφαλμένη τοποθέτηση τόνου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κατάρτισαν μια λίστα δυνητικά προβληματικών
λέξεων στην προφορά, με σκοπό να τις συμπεριλάβουν σε συγκεκριμένα tweets. Δεδομένου
ότι δεν είχαν όλοι οι μαθητές λογαριασμό στο Twitter πριν από την έναρξη της άσκησης,
στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους ένα εκπαιδευτικό βίντεο με οδηγίες για
τη χρήση της πλατφόρμας. Τα tweets ήταν όσο το δυνατόν πιο απλά, σύντομα και φιλικά προς
τους μαθητές. Οι λέξεις-στόχοι ενσωματώθηκαν σε αυθεντικά κείμενα, έτσι ώστε να προωθηθεί
η ουσιαστική μάθηση. Τα tweets περιείχαν συνδέσμους ήχου και βίντεο, διάρκειας μεταξύ ενός
και δύο λεπτών. Τα πολυμεσικά αυτά αρχεία περιλάμβαναν αποσπάσματα από συνεντεύξεις,
βίντεο κλιπ, ειδήσεις ή τραγούδια, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων (εικόνα 5). Τα βίντεο
λήφθηκαν με RealPlayer από το YouTube ή από ειδησεογραφικά sites όπως το BBC ή το CNN.
Τα ηχητικά κλιπ λήφθηκαν απευθείας από την ιστοσελίδα του BBC. Στη συνέχεια, έγινε
επεξεργασία των αρχείων με το Windows Movie Maker. Τέλος, τα αρχεία μεταφορτώθηκαν σε
έναν ιδιωτικό λογαριασμό στο YouTube. Στα tweets ενσωματώνονταν σύνδεσμοι από αυτόν το
λογαριασμό.

Εικόνα 5. Tweet το οποίο παρουσιάζει τη λέξη aisle, με σκοπό να διδάξει στους
μαθητές ότι δεν προφέρεται το s. Ο ενσωματωμένος σύνδεσμος
(www.youtube.com/watch?v=1vPr0dQtn7o) οδηγεί σε απόσπασμα από τη δημοφιλή

16

<7.1.2>

Επιμορφωτικό Υλικό: Ειδικό Μέρος

αμερικάνικη σειρά Τα Φιλαράκια (Friends), όπου μία από τις πρωταγωνίστριες αναφέρει τη
λέξη aisle.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε μέσα σε 27 εργάσιμες μέρες. Κάθε μέρα οι Mompean και
Fouz-Gonzalés δημοσίευαν ένα νέο tweet εκτός διδακτικών ωρών. Οι περισσότερες λέξειςστόχοι παρουσιάζονταν σε ένα μόνο tweet. Οι μαθητές μπορούσαν να απαντήσουν στο tweet
κάνοντας σχόλια ή θέτοντας ερωτήσεις σχετικά με τη λέξη-στόχο (εικόνα 6). Οι Mompean και
Fouz-Gonzalés παρείχαν ανατροφοδότηση κατόπιν αιτήματος συγκεκριμένων συμμετεχόντων,
η οποία περιλάμβανε περαιτέρω διευκρινίσεις, παραδείγματα και συνδέσμους με πρόσθετο
οπτικοακουστικό υλικό.

Εικόνα 6. Tweet παρουσιάζει τη λέξη weapon. Ακολουθείται από tweet μαθητή.
Οι Mompean και Fouz-Gonzalés παρατήρησαν ότι η διδασκαλία μέσω Twitter είχε
ευεργετική επίδραση στην προφορά των μαθητών, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3
Η Cacchione (2015) χρησιμοποίησε το Twitter σε μία τάξη εκμάθησης της ιταλικής ως δεύτερης
ξένης γλώσσας (επίπεδο Α1-Α2) στο πανεπιστήμιο Complutense στη Μαδρίτη. Η τάξη
απαρτιζόταν από 30 φοιτητές του Τμήματος Μουσικολογίας, οι οποίοι διδάσκονταν ιταλικά για
πρώτη φορά, προκειμένου να κατανοήσουν βασικούς όρους της μουσικής που προέρχονται από
την ιταλική γλώσσα.
Η Cacchione διευκρίνισε ότι το Twitter προοριζόταν ως εργαλείο για την εξάσκηση της
ιταλικής κατά τη διάρκεια του μαθήματος, επισημαίνοντας ότι η χρήση του ήταν προαιρετική
για τους μαθητές. Στη συνέχεια, δημοσίευε tweets για γλωσσικά φαινόμενα που συζητούσαν
στην τάξη. Για ευκολότερη ανάκτηση, δημιούργησε το hashtag #musitalia (music και Italia),
το οποίο οι μαθητές κλήθηκαν να ενσωματώνουν στα tweets.
Παρόλο που μπορούσε να γίνει ανάρτηση tweets οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη και εκτός
διδακτικών ωρών, ορίστηκαν δύο ή περισσότερες συγκεκριμένες χρονικές στιγμές κατά τη
διάρκεια του μαθήματος για tweets σχετικά με την ύλη. Τα tweets που περιλάμβαναν το
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hashtag της τάξης προβάλλονταν στην οθόνη της αίθουσας μέσω προτζέκτορα και
εμφανίζονταν αμέσως μόλις δημοσιεύονταν. Με αυτόν τον τρόπο, σχολιάζονταν και, όπου
χρειαζόταν, διορθώνονταν από την καθηγήτρια ή/και τους μαθητές σε πραγματικό χρόνο,
δίνοντας έναυσμα για περαιτέρω συζήτηση σχετικά με γραμματικά φαινόμενα ή άλλα
πολιτισμικά θέματα.
Μερικές φορές δημοσιεύονταν tweets εκτός μαθήματος, για παράδειγμα από μαθητές που
δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν και ήθελαν να συμμετάσχουν από εξ αποστάσεως.
Επίσης, η καθηγήτρια έστελνε μέσω Twitter υπενθυμίσεις σχετικά με τις εργασίες που τους
ανέθετε για το σπίτι.
Στο πλαίσιο του μαθήματος σχεδιάστηκε μια ειδική δραστηριότητα, με σκοπό τη
δημιουργία περιεχομένου. Οι μαθητές κλήθηκαν να περιηγηθούν για 15 λεπτά στο κτίριο της
σχολής, αναζητώντας ενδιαφέροντες ανθρώπους και ίσως αστείες καταστάσεις, που στη
συνέχεια παρουσίασαν με συντομία στο Twitter (εικόνες 7 και 8).

Εικόνα 7. Δημοσίευση tweet κατά τη δραστηριότητα της περιήγησης. Ο μαθητής
χρησιμοποιεί ρήμα κίνησης (andare – πηγαίνω) στην περιγραφή του.

Εικόνα 8. Δημοσίευση tweet κατά τη δραστηριότητα της περιήγησης. Ο μαθητής ρωτά την
καθηγήτρια (AnnaMaria), μέσω μια μείξης ιταλικών (comme si dice) και ισπανικών (bajar la
escalera), πώς μπορεί να εκφέρει στα ιταλικά τη φράση κατεβαίνω τις σκάλες.

Οι μαθητές της Cacchione ανέφεραν ότι το Twitter συνιστά χρήσιμο και διασκεδαστικό
εργαλείο στην εκμάθηση της ιταλικής. Όπως σημειώνει η ίδια η Cacchione, αυτό επιβεβαιώθηκε
από την ποικιλομορφία και την πρωτοτυπία των tweets, τα οποία συχνά υπερέβησαν τα όσα
προτάθηκαν στην τάξη, περιλαμβάνοντας πολυμεσικό περιεχόμενο, παραπομπές σε στίχους και
ποιήματα, αστεία και προσωπικές αναμνήσεις στην ιταλική γλώσσα που θέλησαν να μοιραστούν
οι μαθητές.
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 4
Η Blattner και οι συνεργάτιδές της (2016) εστίασαν στο πώς οι μαθητές της γαλλικής γλώσσας
(επιπέδου B1-B2 και Γ1) αναπτύσσουν την κοινωνικοπολιτισμική ικανότητά τους (sociopragmatic competence)9 μελετώντας τους τρόπους με τους οποίους οι φυσικοί ομιλητές της
γαλλικής χρησιμοποιούν hashtags στα tweets τους. Οι μαθητές τους, 18 στο σύνολο, ήταν
φοιτητές σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ και παράλληλα παρακολουθούσαν μαθήματα γαλλικών.
Οι μαθητές έλαβαν οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού στο Twitter και στη συνέχεια
τους ζητήθηκε να ακολουθήσουν τρεις προσωπικότητες από έναν κατάλογο προεπιλεγμένων
φυσικών ομιλητών της γαλλικής (π.χ. κωμικούς, αθλητές και μουσικούς). Κάθε εβδομάδα οι
μαθητές έπρεπε να αναλύουν 3 tweets (ένα για κάθε προσωπικότητα που ακολουθούσαν) για
μια περίοδο 10 εβδομάδων (ανάλυση 30 tweets συνολικά). Στην ανάλυσή τους οι μαθητές
κλήθηκαν, μεταξύ άλλων, να απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις:


Υπάρχει κάποιο hashtag σε αυτό το tweet; Εάν ναι, ποιο;



Πατήστε τον υπερσύνδεσμο του hashtag ή αναζητήστε το στη λειτουργία αναζήτησης
(search). Είναι δημοφιλές το συγκεκριμένο hashtag; Μπορείτε να το προσδιορίσετε
παρατηρώντας πόσοι χρήστες το χρησιμοποιούν.



Τι σημαίνει στα γαλλικά κάθε hashtag; Γιατί νομίζετε ότι ο χρήστης το συμπεριέλαβε στο
tweet;



Εξετάστε καθένα από τα hashtags. Μήπως κάποιο από αυτά γράφεται με τον ίδιο τρόπο
και σε άλλες γλώσσες;



Εάν ναι, ελέγξτε τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποίησαν άλλοι χρήστες κάνοντας
κλικ στo hashtag και εξετάζοντας τη λίστα των tweets που εμφανίζονται.



Γράφουν όλοι οι χρήστες στα γαλλικά; Αναφέρεται το hashtag στο ίδιο περιεχόμενο με
το αρχικό σας tweet; Προσδιορίστε αν του προσδίδονται άλλες έννοιες.

Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές κατανόησαν τη χρήση των hashtags αλλά
και το περιεχόμενο των tweets βάσει των hashtags, ακόμη και σε περιπτώσεις που τα tweets
περιείχαν δύσκολες δομές, ασυνήθιστο λεξιλόγιο, έμμεσες πολιτιστικές ή χιουμοριστικές
αναφορές. Επίσης, αντιλήφθηκαν ότι τα hashtags μπορούν να χρησιμεύσουν ως ενδείξεις
σχολιασμού ή αντιδράσεων του χρήστη που τα ενσωματώνει (π.χ. #jecroisquejepreferefumer,
εικόνα 9). Ταυτόχρονα, η δραστηριότητα συνέβαλε στην καλλιέργεια πολυγραμματισμών,
καθώς οι μαθητές επεξεργάστηκαν tweets που, εκτός από hashtags, ενσωμάτωναν και άλλους
σημειωτικούς πόρους, όπως εικόνες, για την παραγωγή νοήματος. Αξιολογώντας τη
δραστηριότητα, οι μαθητές ανέφεραν ότι τους άρεσε το γεγονός ότι τα tweets περιλάμβαναν
αυθεντικές και σύγχρονες δομές και χρήσεις της γαλλικής γλώσσας.

Ο όρος αναφέρεται στις κοινωνικοπολιτισµικές συνθήκες της γλωσσικής χρήσης καθώς και στην ευαισθητοποίηση σε
κοινωνικές συµβάσεις.
9
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Εικόνα 9. To hashtag ως μετασχόλιο στο περιεχόμενο του tweet

Κριτική αποτίμηση
Σύμφωνα με τους Davies (2006), Lee και Lien (2011), Sherman (2013), και Wang και Vásquez (2012),
τα οφέλη της αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ξενόγλωσση τάξη μπορούν να
συνοψιστούν ως εξής:


Προσφέρουν ευχάριστα περιβάλλοντα μάθησης, ενισχύουν την αλληλεπίδραση, τη
συνεργασία και τη δημιουργία κοινοτήτων μέσω της παραγωγής λόγου στη γλώσσα-στόχο.



Οι μαθητές κρατούν ευνοϊκή στάση απέναντι στην παιδαγωγική χρήση των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης δείχνοντας αυξημένο ενδιαφέρον και εμφανίζοντας περισσότερα
κίνητρα στην εκμάθηση γλωσσών.



Η πολυτροπικότητα που χαρακτηρίζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενθαρρύνει τους
μαθητές με διαφορετικά στυλ μάθησης.



Οι μαθητές αντιλαμβάνονται το ρόλο του διαδικτυακού κοινού (audience), είτε
αποτελώντας μέλη του είτε απευθυνόμενοι σε αυτό.



Αποκτούν αυξημένη πολιτισμική γνώση και πολιτισμική ικανότητα.



Εξοικειώνονται με την τεχνολογία και αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας.



Βελτιώνουν τις κοινωνικές σχέσεις τους.



Γνωρίζουν νέες ή διαφορετικές απόψεις.



Αναπτύσσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης.



Συνδέουν τη μάθηση με την καθημερινή ζωή και τις εμπειρίες τους.



Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία από τη διά ζώσης
αλληλεπίδραση εντός τάξης ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή. Οι μαθητές έχουν περισσότερες
ευκαιρίες να λάβουν το λόγο, οι συνεισφορές τους είναι πιο ισορροπημένες, ενώ το γεγονός
ότι οι αλληλεπιδράσεις τους καταγράφονται (π.χ. με τη μορφή σχολίων στα οποία μπορούν
να ανατρέξουν ανά πάσα στιγμή), τους βοηθά να διαπραγματευτούν τα νοήματα. Επίσης,
20
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αναλαμβάνουν ρόλους που δύσκολα θα αναλάμβαναν σε άλλα είδη αλληλεπιδράσεων (π.χ.
παροχή πληροφοριών).


Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι μαθητές έρχονται σε επαφή με αυθεντικές χρήσεις της
γλώσσας, που ποικίλλουν από απλές συνομιλίες έως ακαδημαϊκές συζητήσεις.

Πριν από την ενσωμάτωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διδασκαλία αλλά και κατά τη
διάρκεια αξιοποίησής τους, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένοι παράγοντες προκειμένου
να εξασφαλιστεί ότι η εκμάθηση της γλώσσας πραγματοποιείται σε ένα ασφαλές, διαλογικό και
τεχνολογικά άρτιο περιβάλλον. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν την επιλογή του μέσου κοινωνικής
δικτύωσης, τις έννοιες του χώρου και του χρόνου, την τεχνολογία και τον διαθέσιμο εξοπλισμό, την
αναγκαιότητα της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην τάξη, την ηθική συμμετοχή και
την εμπορευματοποίηση. Ας τους δούμε πιο αναλυτικά.
Επιλογή
Η πληθώρα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ο πλούτος των δυνατοτήτων που προσφέρουν
συχνά δυσκολεύουν τον εκπαιδευτικό στην επιλογή της κατάλληλης πλατφόρμας προς αξιοποίηση
στην τάξη. Οι Barton και Lee (2013: 158-159) προτείνουν, αφενός, να αναλογιστούν οι
εκπαιδευτικοί τον βαθμό της δικής τους εμπειρίας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και,
αφετέρου, να λάβουν υπόψη ποιες πλατφόρμες προτιμούν οι μαθητές (π.χ. μέσω σύντομου
ερωτηματολογίου), τις γνώσεις τους γύρω από αυτές και τους τρόπους με τους οποίους τις
χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή. Ο εκπαιδευτικός μπορεί αρχικά να χρησιμοποιήσει
πιλοτικά μια πλατφόρμα για να διαπιστώσει εάν βελτιώνει τη μαθησιακή εμπειρία των μαθητών
και εάν προσφέρει εμπλοκή στην τάξη. Στην πορεία, μπορεί να αποφασίσει για την πλήρη
ενσωμάτωσή της στο μάθημα (Vie 2014).
Χρόνος και χώρος
Το σχολικό μάθημα οργανώνεται σε μεμονωμένες διδακτικές ώρες οι οποίες σε ορισμένες
περιπτώσεις δεν συνάδουν με τη χωροχρονική ευελιξία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Barton
& Lee 2013: 158). Αλλιώς νοείται ο χρόνος και ο χώρος κατά τη διάρκεια του μαθήματος και αλλιώς
κατά τη διαδικτυακή διαπροσωπική επικοινωνία μεταξύ φίλων. Για παράδειγμα, η συνομιλία σε
μια υπηρεσία chat είναι συχνά ένθετη (nested), 10 ενώ η πολυδιεργασία (multitasking) θεωρείται
δεδομένη (π.χ. οι συμμετέχοντες μπορεί να μιλούν ταυτόχρονα στο τηλέφωνο, να βλέπουν

Ο όρος αναφέρεται σε περιπτώσεις που στο chat συμμετέχουν πολλά άτομα ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα η διαδοχή των
συνεισφορών να μην είναι γραμμική.
10
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τηλεόραση, να τρώνε κ.ο.κ.). Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά ενδέχεται να περιπλέξουν την
αξιοποίηση μιας υπηρεσίας chat εντός τάξης.
Τεχνολογία και εξοπλισμός
Ο εκπαιδευτικός, στην προσπάθειά του να εντάξει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη διδασκαλία,
ενδεχομένως να αντιμετωπίσει τεχνικής και τεχνολογικής φύσεως προβλήματα. Σε κάποια σχολεία,
για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο Facebook ως στρατηγική διαχείρισης
συμπεριφοράς (Vie 2014). Επίσης, σε υπηρεσίες όπως το YouTube, μπορεί ξαφνικά το διαθέσιμο
περιεχόμενο να διαγραφεί και να μην είναι πλέον προσβάσιμο (Brook 2011, Jones & Cuthrell 2011).
Ακόμη, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προνοήσει για τους μαθητές που δεν έχουν υπολογιστή ή
smartphone, ιδιαίτερα εάν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το
σπίτι.
Αναγκαιότητα
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με ζητήματα όπως κατά πόσο το σχολείο στο οποίο
εργάζεται επιθυμεί και είναι έτοιμο να υιοθετήσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή με
αντιλήψεις ότι η ενσωμάτωσή τους συνιστά χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία (Vie 2014). Ακόμη,
ενδέχεται και οι ίδιοι οι μαθητές αλλά και οι γονείς τους να μην αναγνωρίσουν την αξία της χρήσης
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην τάξη θεωρώντας ότι αποτελούν κατεξοχήν μέσα
διασκέδασης (στο ίδιο).
Ηθική
Η Brook (2011) απαριθμεί τα παρακάτω ζητήματα που άπτονται της ηθικής χρήσης των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης:


Οι μαθητές μπορεί να δημοσιεύσουν ακατάλληλες ή εκτός θέματος αναρτήσεις (π.χ. βίντεο,
φωτογραφίες, tweets).



Οι μαθητές μπορεί να δημοσιεύουν ακατάλληλα ή υποτιμητικά σχόλια στις αναρτήσεις των
συμμαθητών τους.



Άλλοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να κάνουν ακατάλληλα σχόλια στις
αναρτήσεις των μαθητών (trolling, cyberbulling).



Οι μαθητές δημοσιεύουν περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο σε εκατομμύρια χρήστες στο
διαδίκτυο, γεγονός που έχει αντίκτυπο στην ιδιωτικότητά τους.
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Για την αντιμετώπιση των παραπάνω, η Brook (2011) προτείνει:


Προσεκτικό σχεδιασμό του μαθήματος. Σαφείς στόχοι, οδηγίες και προσδοκίες όσον αφορά
τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε οι μαθητές να παραμείνουν εστιασμένοι.



Διαχείριση της τάξης. Προτείνεται να δώσει ο εκπαιδευτικός στους μαθητές 5 λεπτά στην
αρχή της μαθήματος για να παρακολουθήσουν κάποιο βίντεο της επιλογής τους στο
YouTube, για παράδειγμα, ώστε να μην μπουν στον πειρασμό να το παρακολουθήσουν
κατά τη διάρκεια του μαθήματος.



Εξοικείωση με τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο
εκπαιδευτικός θα πρέπει να μεριμνήσει για την ιδιωτικότητα των μαθητών και του
σχολείου. Συνιστάται να δείξει στους μαθητές πώς να προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις
ιδιωτικότητας ώστε να προστατεύουν το περιεχόμενό τους αλλά και να αποφεύγουν
ανεπιθύμητα σχόλια τρίτων.

Εμπορευματοποίηση
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να βοηθήσει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν το ρόλο της
διαφήμισης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και το βαθμό στον οποίο επηρεάζει τη φύση
και την αυθεντικότητα των διαθέσιμων πληροφοριών σε αυτά. Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση
να γνωρίζουν πότε γίνονται στόχος διαφημιστικών εκκλήσεων αλλά και πώς οι πληροφορίες που
οι ίδιοι παρέχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εταιρείες για
διαφημιστικούς λόγους (Buckingham 2007: 48).

7.8.2.4 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαγγελματική
ανάπτυξη
Στην προηγούμενη ενότητα εξετάσαμε πώς η υιοθέτηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην
ξενόγλωσση τάξη μπορεί να ανανεώσει τις πρακτικές διδασκαλίας και να συμβάλλει στη
διαμόρφωση κοινοτήτων δημιουργικής μάθησης. Η παρούσα ενότητα εστιάζει στους τρόπους με
τους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για
την επαγγελματική τους ανάπτυξη (professional development).
Η επαγγελματική ανάπτυξη αναφέρεται σε μια διαδικασία διαρκούς πνευματικής, βιωματικής
και συμπεριφορικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (Lange 1990: 250). Σύμφωνα με τους
Hargreaves και Fullan (1992: 1-2), η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών διαμορφώνεται
γύρω από τους παρακάτω άξονες:
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τη γνώση και ανάπτυξη δεξιοτήτων (knowledge and skill development), δηλαδή δεξιότητες
που σχετίζονται με το πρόγραμμα σπουδών και τις καινοτομίες στη διδασκαλία, τις
παιδαγωγικές γνώσεις και τις νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία, τη μάθηση και την
αξιολόγηση.



την αυτογνωσία (self-understanding), η οποία αφορά αναστοχαστικές πρακτικές και την
ανάπτυξη της ταυτότητας των εκπαιδευτικών.



την οικολογική αλλαγή (ecological change),11 η οποία αναφέρεται στη δημιουργία
συνεργατικών κοινοτήτων, όπου οι εκπαιδευτικοί αλληλοϋποστηρίζονται και μαθαίνουν ο
ένας από τον άλλο προκειμένου να εξασφαλίσουν επιτυχία στην εφαρμογή των
εκπαιδευτικών αλλαγών, να συνεισφέρουν στη βελτίωση των σχολείων, να προωθήσουν
καλές πρακτικές στην επαγγελματική ανάπτυξη και να ενισχύσουν τις επιδόσεις των
μαθητών.

Πριν από την επέλαση των διαδικτυακών τεχνολογιών, η επαγγελματική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών βασιζόταν πρωτίστως σε διά ζώσης, συχνά χρονοβόρες και
κοστοβόρες διαδικασίες, όπως διαλέξεις, συνέδρια, σεμινάρια και εργαστήρια (workshops). Πλέον
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκτός του ότι έχουν εκμηδενίσει το χρόνο, την απόσταση και το
κόστος, προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς πληθώρα δυνατοτήτων για επιμόρφωση, ενημέρωση,
δημιουργία δικτύων, πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και οικοδόμηση επαγγελματικής
ταυτότητας. Ακολουθεί ενδεικτική λίστα σχετικών υπηρεσιών, εργαλείων και πρακτικών. 12

7.8.2.4.1 Επιμόρφωση
Η επιμόρφωση αφορά διαδικτυακά μαθήματα και MOOCs (massive open online courses),
σεμινάρια (webinars), συνέδρια και ομιλίες που λαμβάνουν χώρα στο διαδίκτυο, αλλά και εκτός
διαδικτύου, καθώς και podcasts. Αν και σε αρκετές περιπτώσεις τα μαθήματα και οι ομιλίες δεν
φιλοξενούνται σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά σε συμβατικούς ιστοτόπους, ο
τρόπος παρουσίασης και οργάνωσής τους προσιδιάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως
στην αλληλεπίδραση μέσω σχολίων, συχνά σε πραγματικό χρόνο, μεταξύ συμμετεχόντων καθώς
Ως οικολογία εδώ νοείται το σύνολο των σχέσεων αλληλεπίδρασης ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς και στο εργασιακό
περιβάλλον τους.
11

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κατηγοριοποίηση των εργαλείων και των υπηρεσιών έγινε για να διευκολυνθεί η
ανάγνωση. Λόγω της ρευστής φύσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι δυνατό να υπάρχει αλληλοεπικάλυψη των
κατηγοριών (π.χ. να ενημερωθεί κάποιος για διαδικτυακά σεμινάρια επιμόρφωσης από μια κοινότητα στο Facebook).
12
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και μεταξύ εισηγητών-συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης (για τις
κοινότητες, βλ. και παρακάτω).

Διαδικτυακά μαθήματα και ΜOOCs


British Council
teachingenglish.english.britishcouncil.org/



Coursera
www.coursera.org (Κατηγορία: Social Sciences > Education)



FutureLearn
www.futurelearn.com (Κατηγορίες: Teaching, Languages & Cultures) (εικόνα 10)



Oxford TEFL
www.oxfordtefl.com/oxford-tefl-courses/teacher-development



Udemy
www.udemy.com (Κατηγορία: Teacher Training)

Εικόνα 10. Μάθημα για τη δυσλεξία και την ξενόγλωσση διδασκαλία το οποίο προσφέρεται από
τη MOOC πλατφόρμα FutureLearn.

Διαδικτυακά σεμινάρια (webinars)


Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD)
www.ascd.org/professional-development/webinars/ascd-webinar-archive.aspx



Cambridge English
www.youtube.com/playlist?list=PLpmCHL8PnXq88RiE_Bc0bAaotsDCHsEay
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www.cambridgeenglish.org/teaching-english/resources-for-teachers/webinars/


Education First (EF)
www.ef.com/tz/courses/free-webinars/



Education Week
www.edweek.org/ew/marketplace/webinars/webinars.html



IATEFL
www.iatefl.org/web-events/webinars



National Geographic Learning
ngl.cengage.com/assets/html/conferences/webinars



MacMillan English
www.macmillanenglish.com/webinars/



Oxford University Press - English Language Teaching
elt.oup.com/events?mode=student&cc=global&selLanguage=en



Pearson ELT
www.pearsonelt.com/catalogue/secondary/wider-world/webinars.html



Simple K12
community.simplek12.com/scripts/student/webinars



TeachingEnglish - British Council
www.teachingenglish.org.uk/events/webinars



TESOL International Association
www.tesol.org/attend-and-learn/online-courses-seminars



Transparent Language
home.transparent.com/transparent-language-online-for-education-webinars

Διαδικτυακά συνέδρια – διαδικτυακές ομιλίες


IATEFL Online
www.teachingenglish.org.uk/events/IATEFL-Online/2018



Round Table Conference for language learning technologies
www.virtual-round-table.com/



TED Education
ed.ted.com/
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TED Talks
www.ted.com/ (Λέξεις-κλειδιά για αναζήτηση ομιλιών: language, teaching, education)

Εξ αποστάσεως παρακολούθηση συνεδρίων
Για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν ως φυσικές παρουσίες σε κάποιο συνέδριο που
πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο χώρο, χωρίς streaming σε πραγματικό χρόνο, υπάρχει η
δυνατότητα τμηματικής, εξ αποστάσεως παρακολούθησής του μέσω Twitter, βάσει του hashtag
που έχει δημιουργηθεί για το συνέδριο. Είναι συνήθης πρακτική των συνέδρων να χρησιμοποιούν
το

Twitter

ανατροφοδοτικά

(backchanneling),

δηλαδή

ως

συμπληρωματικό

μέσο

που

χρησιμοποιείται παράλληλα με την κύρια μορφή επικοινωνίας του συνεδρίου, τις ομιλίες. Κατά
κύριο λόγο, στα tweets δημοσιεύουν βασικά σημεία και ενδιαφέροντα ευρήματα των ομιλιών,
παρέχουν πρόσθετο υλικό (π.χ. φωτογραφίες από διαφάνειες, βιβλιογραφικές αναφορές),
σχολιάζουν πληροφορίες, ή εκφράζουν απόψεις για το περιεχόμενο των ομιλιών (Atkinson 2010)
(εικόνα 11).

Εικόνα 11. Tweet από το συνέδριο του British Association of Applied Linguistics (BAAL) που
έλαβε χώρα 31 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου 2017 στο Leeds της Αγγλίας. Το tweet απεικονίζει
διαφάνεια από την ομιλία του Mohamed Daoud και χρησιμοποιεί το επίσημο hashtag του
συνεδρίου #BAAL2017.

Podcasts



Ditch that textbook
anchor.fm/ditch
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Google teacher tribe
googleteachertribe.com/



I will teach you a language
www.iwillteachyoualanguage.com/podcast



Language Latte
kidworldcitizen.org/world-language-teacher-podcasts/



Soundcloud (υπηρεσία που φιλοξενεί ευρεία γκάμα podcasts – η αναζήτηση μπορεί να γίνει
με λέξεις-κλειδιά)
soundcloud.com



Talks with Teachers – inspiring ideas for English teachers
talkswithteachers.com/podcasts/



Tea with BVP (second language learning, teaching, acquisition)
www.teawithbvp.com/about/



TEDTalks Education
itunes.apple.com/ca/podcast/tedtalks-education/id470623037?mt=2



The Cult of Pedagogy Podcast
www.cultofpedagogy.com/pod/



The Language Classroom
itunes.apple.com/us/podcast/the-language-classroom/id1345577568?mt=2#



We Teach Languages
weteachlang.com/category/wtl-podcast-episodes/

7.8.2.4.2 Ενημέρωση
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν πλούσια πηγή ενημέρωσης για εκδηλώσεις, σεμινάρια,
συνέδρια, παρουσιάσεις, εκθέσεις βιβλίων και νέες εκδόσεις, καθώς και εξελίξεις στο χώρο της
(ξενόγλωσσης) εκπαίδευσης. Ο κυριότερος όγκος της πληροφόρησης προέρχεται από τα κανάλια
επίσημων φορέων (π.χ. British Council, Goethe-Institut).
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Επίσημοι φορείς



British Council
∙ Blog: www.britishcouncil.gr/blog
∙ Facebook:
www.facebook.com/BritishCouncilGreece?_ga=2.105691843.1336357154.15343201881977716769.1534320188
∙ Instagram: @britishcouncileurope
∙ Twitter: @BritishCouncil
∙ Vimeo:

vimeo.com/britishcouncilgreece?_ga=2.105691843.1336357154.1534320188-

1977716769.1534320188
∙ YouTube:
www.youtube.com/user/BritishCouncilGreece?_ga=2.105691843.1336357154.1534320
188-1977716769.1534320188


Hellenic American Union
∙ Facebook: www.facebook.com/hellenicamericanunion/
∙ Instagram: @hellenic_american_union
∙ LinkedIn: www.linkedin.com/company/hellenic-american-union/
∙ Twitter: @HAU_GR
∙



YouTube: www.youtube.com/user/hellenicamerican
Institut Français de Grèce
∙ Facebook: www.facebook.com/pg/institutfrancaisdegrece/about/?ref=page_internal
∙ Flickr: www.flickr.com/photos/lifa_en_images/
∙ Twitter: @IFAgr
∙ Vimeo: vimeo.com/ifg/videos
∙ YouTube: www.youtube.com/user/GallikoInstitouto

 Goethe-Institut
∙ Facebook: www.facebook.com/goetheinstitut.athen
∙ Instagram: @goetheinstitut_athen
∙ YouTube: www.youtube.com/user/giathen1


Istituto Italiano Di Cultura Di Atene
∙ Facebook: www.facebook.com/IICAtene/
∙ Twitter: @IICAtene
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Ειδησεογραφία - εκπαιδευτικά άρθρα

 Education Week
www.facebook.com/edweek
 Edutopia
∙ Facebook: www.facebook.com/edutopia/
∙ YouTube: www.youtube.com/user/edutopia
 ELT News
www.facebook.com/eltnewsgr/
 English Language Gazette
∙ Facebook: www.facebook.com/Englishlanguagegazette/
∙ Twitter: @ELGazette
 English Teaching professional
∙ Facebook: www.facebook.com/etprofessional/
∙ Twitter: @ETprofessional
∙ LinkedIn: www.linkedin.com/company/eltknowledge/?trk=hb_tab_compy_id_2833130
∙ YouTube: www.youtube.com/user/eltknowledge


Καθηγητές Ξένων Γλωσσών www.xenesglosses.eu
www.facebook.com/xenesglosses.eu/



xeniglossa.gr
www.facebook.com/xeniglossa/

Εκδηλώσεις



International Publishers Exhibitions
www.facebook.com/IPExhibitions/

7.8.2.4.3 Κοινότητες – δίκτυα
Η δικτύωση με συναδέλφους μέσω υπηρεσιών όπως το Facebook και το Twitter επιτρέπει τη
δημιουργία ενός δικτύου επαγγελματικής μάθησης (Professional Learning Network – PLN), το
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οποίο όχι μόνο διευκολύνει τον συντονισμό, τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ
συναδέλφων, αλλά συμβάλλει ταυτόχρονα και στην ψυχολογική ευημερία τους (Ellison κ.ά. 2011).
Τα περισσότεροι επαγγελματικά δίκτυα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που προϋπήρχαν
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πλέον έχουν επεκτείνει ενεργά την παρουσία τους και σε αυτά.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:


Association des Professeurs de Français- Grèce (APF)
www.facebook.com/groups/120646698019843/



European Association for Computer Assisted Language Learning
∙ Facebook: www.facebook.com/groups/255577856335/about/
∙ Twitter: @EurocallLang



European Network of Language Teacher Associations
www.facebook.com/REALassociation.eu



www.inital.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
www.facebook.com/groups/317616846384/



International Association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL)
∙ Facebook: www.facebook.com/groups/iatefl/about/
∙ Twitter: @iatefl



Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL) Greece
∙ Facebook: www.facebook.com/TESOLGreece/
∙ Twitter: @tesolgreece
∙ YouTube: www.youtube.com/user/tesolgreece



TESOL International Association
∙ Facebook: www.facebook.com/tesol.assn
∙ Instagram: @tesol_assn
∙ LinkedIn: www.linkedin.com/company/tesol-international-association/
∙ Twitter: @TESOL_Assn



TESOL Macedonia-Thrace
∙ Twitter: @TESOL_MTh
Στο Facebook έχουν δημιουργηθεί και αρκετές ανεπίσημες, εξίσου όμως δραστήριες,

κοινότητες εκπαιδευτικών. Οι παρακάτω είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στους εκπαιδευτικών ξένων
γλωσσών στην Ελλάδα:
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ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
www.facebook.com/groups/102844420480/



ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Γαλλικής Φιλολογίας
www.facebook.com/groups/143927088986355/



ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
www.facebook.com/groups/221407561352461/

 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
www.facebook.com/groups/212484332104984/

Παρόμοιες, διεθνείς σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα, κοινότητες συναντώνται και στο LinkedIn
(www.linkedin.com), τον κατεξοχήν ιστότοπο επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης. Στη σελίδα
www.linkedin.com/groups/discover μπορούμε να βρούμε προτάσεις για επαγγελματικά δίκτυα
σχετικές με τα στοιχεία που έχουμε ήδη συμπληρώσει στο προφίλ μας στο LinkedIn.

Για περαιτέρω δικτύωση, κρίνεται χρήσιμο κάθε φορά που γνωρίζουμε συναδέλφους
(π.χ. σε μια έκθεση βιβλίων ή κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου), να τους
προσθέτουμε ως επαφές στο LinkedIn.

Στις παραπάνω διαδικτυακές κοινότητες οι εκπαιδευτικοί μοιράζονται τις σκέψεις και τις
εμπειρίες τους, διατυπώνουν ερωτήματα (εικόνα 12), ανταλλάσσουν συμβουλές, προτείνουν,
δημοσιεύουν ενδιαφέροντα άρθρα αλλά και χιουμοριστικό περιεχόμενο σχετικό με τη διδασκαλία.
Για
Για να συμμετάσχει κανείς σε μια ομάδα στο Facebook ή στο LinkedIn, θα πρέπει να
μεταβεί σε αυτήν και να κάνει κλικ στην επιλογή +Join group (Facebook) ή Ask to
join (LinkedIn). Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της ομάδας, ίσως μεσολαβήσει κάποιο
διάστημα έως ότου ο διαχειριστής της ομάδας εγκρίνει το αίτημα συμμετοχής.
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Εικόνα 12. Εκπαιδευτικός γαλλικής γλώσσας ζητά τη γνώμη συναδέλφων για την επιλογή βιβλίων
στην ομάδα του Facebook Kαθηγητές Γαλλικής Φιλολογίας.

Όπως επισημαίνει η Zappavigna (2012), οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν
είναι απαραίτητο να αλληλεπιδρούν άμεσα (π.χ. μέσω ανταλλαγής σχολίων) για να συσπειρωθούν
γύρω από μια κοινή αξία ή ένα κοινό θέμα, όπως συμβαίνει συνήθως στις διαδικτυακές κοινότητες.
Αντ' αυτού, μπορούν να σηματοδοτήσουν τη συσπείρωσή τους έμμεσα, χρησιμοποιώντας πόρους
όπως τα hashtags, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο κοινότητες βασισμένες σε hashtags (hashtag
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communities). Στο Twitter, oι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών από όλο τον κόσμο μπορούν να
συνδεθούν μέσω των ακόλουθων hashtags:
 #authres13
 #elt
 #eltchat
 #engchat14
 #ESL
 #fle15
 #flteach16
 #frenchteachers
 #germanteachers
 #mfl17
 #MFLtwitterati (εικόνα 13)18
 #langchat
 #EFL
 #TESL
 #TESOL

Στο Instagram, ενδιαφέρον παρουσιάζει το

hashtag #teacherlife το οποίο χρησιμοποιείται από

εκπαιδευτικούς που αναρτούν φωτογραφίες από τα «παρασκήνια» της ζωής τους ως διδάσκοντες
(εικόνα 14). Ακολουθώντας τα συγκεκριμένα hashtags στο Twitter και το Instagram, μπορούμε να
παρακολουθήσουμε ποικίλες συζητήσεις συναδέλφων όπου μοιράζονται σκέψεις, ιδέες,
πρακτικές, υλικό, ακόμη και χαρές και απογοητεύσεις του επαγγέλματος. Από την άλλη,
ενσωματώνοντάς τα στις δικές μας αναρτήσεις, μπορούμε να συμμετάσχουμε σε αυτές τις
συζητήσεις.

13

Authentic resources.

14

English chat.

15

Français comme langue étrangère.

16

Foreign language teaching.

17

Modern foreign languages.

18

Twitterati: όρος που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τους ένθερμους χρήστες του Twitter.
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Εικόνα 13. Εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών συσπειρώνονται στο Twitter γύρω από το hashtag
#MFLtwitterati.
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Εικόνα 14. Εκπαιδευτικός προετοιμάζει την τάξη για τους μαθητές και αναρτά σχετική
φωτογραφία στο Instagram χρησιμοποιώντας το hashtag #teacherlife.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθούν συστηματικά κάποιο hashtag στο Twitter
καθώς και τα live chats που διεξάγονται γύρω από αυτό, μπορούν να εγγραφούν
(subscribe) σε αυτό πληκτρολογώντας το στο πεδίο Advanced Search του Twitter.
Μόλις εμφανιστεί η σελίδα αποτελεσμάτων, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί από το
αναπτυσσόμενο μενού στη δεξιά πλευρά της σελίδας η επιλογή Save this search.

Στο πλαίσιο της δημιουργίας δικτύου επαγγελματικής μάθησης, ενδείκνυται οι εκπαιδευτικοί
να αναζητήσουν και να ακολουθήσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (κυρίως blogs, Twitter και
Facebook) σημαίνοντες επαγγελματίες από το χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα
και το εξωτερικό, για παράδειγμα, συγγραφείς εκπαιδευτικών ή/και ακαδημαϊκών βιβλίων,
εισηγητές σεμιναρίων και webinars, ομιλητές σε συνέδρια, διδάσκοντες διαδικτυακών μαθημάτων
(MOOCs), δημιουργούς podcasts, πανεπιστημιακούς καθηγητές και ερευνητές με ειδίκευση στη
διδασκαλία ξένων γλωσσών (εικόνα 15). Οι παραπάνω επαγγελματίες χρησιμοποιούν τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης για να αναρτούν πρωτότυπο υλικό, να ανακοινώνουν και να προωθούν
προσεχείς δράσεις τους, να παρέχουν συμβουλές και να μοιράζονται ενδιαφέροντα άρθρα.
Επιπροσθέτως, συχνά καλούν σε διαδικτυακό διάλογο τους ακολούθους τους, προκειμένου να
συζητήσουν μαζί τους ποικίλα θέματα γύρω από την ξενόγλωσση εκπαίδευση και να απαντήσουν
σε απορίες και ερωτήματα, είτε μέσω σχολίων (Twitter replies, Facebook comments) είτε
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διοργανώνοντας live chat στο Twitter ή το Facebook, όπου η αλληλεπίδραση λαμβάνει χώρα σε
πραγματικό χρόνο που έχει οριστεί εκ των προτέρων (εικόνα 16).

Εικόνα 15. Ο λογαριασμός του Nik Peachey, βραβευμένου συγγραφέα και συνιδριτή του
PeacheyPublications.com, στο Twitter.

Εικόνα 16. Η Lindsay Williams, σύμβουλος σε θέματα διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων
γλωσσών, blogger, vlogger και δημιουργός podcast, προσκαλεί εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών
σε live chat στο Twitter.
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7.8.2.4.4 Διδακτικές πρακτικές – εκπαιδευτικό υλικό
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του BBC, του British Council, των εκδοτικών οίκων ξενόγλωσσων
βιβλίων και διάφορων εκπαιδευτικών ιστοτόπων, οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών μπορούν να
αντλήσουν πληροφορίες για διδακτικές πρακτικές καθώς και άφθονο, πρωτότυπο εκπαιδευτικό
υλικό που θα ενισχύσει το διδακτικό τους έργο.

BBC – British Council






BBC Learning English
∙

Facebook: www.facebook.com/bbclearningenglish.multimedia

∙

YouTube: www.youtube.com/user/bbclearningenglish

LearnEnglish – British Council
∙

Facebook: www.facebook.com/LearnEnglish.BritishCouncil

∙

Twitter: @LearnEnglish_BC

∙

YouTube: www.youtube.com/user/BritishCouncilLE

LearnEnglish Kids – British Council
www.youtube.com/user/BritishCouncilLEKids



LearnEnglish Teens – British Council
www.facebook.com/LearnEnglishTeens.BritishCouncil



LearnEnglish Parents – British Council
www.facebook.com/LearnEnglishParents.BritishCouncil

 Schools Online – British Council



∙

Facebook: www.facebook.com/SchoolsOnline.BritishCouncil

∙

Twitter: @Schools_On_Line

TeachingEnglish - British Council
∙

Facebook: www.facebook.com/TeachingEnglish.BritishCouncil/

∙

Twitter: @TeachingEnglish

∙

YouTube: www.youtube.com/user/BritishCouncilTE

Εκδοτικοί οίκοι



Cambridge University Press ELT
∙ Facebook: www.facebook.com/CambridgeUPELT/
∙ Twitter: @CambridgeUPELT
∙ YouTube: www.youtube.com/CambridgeUPELT
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Edilingua Edizioni
∙ Facebook: www.facebook.com/EdilinguaEdizioni/
∙ Twitter: @Edilingua
∙ YouTube: www.youtube.com/user/Edilingua/featured



Express Publishing
∙ Facebook: www.facebook.com/expresspublishing/?ref=br_rs
∙ Twitter: @ExpressELT



Guerra Edizioni
www.facebook.com/guerraedizioni



Hachette FLE
∙ Facebook: www.facebook.com/HachetteFLE.officiel
∙ Twitter: @HachetteFLE
∙ YouTube: www.youtube.com/user/HachetteFLE



Karabatos group
www.facebook.com/karabatosgroup/



Ladybird Books
www.facebook.com/ladybirdbooks



Macmillan Education ELT
∙ Facebook: www.facebook.com/macmillaneducation
∙ Twitter: @MacmillanELT
∙ YouTube: www.youtube.com/user/macmillanELT



Oxford University Press - ELT
∙

Blog: oupeltglobalblog.com/

∙

Facebook: www.facebook.com/oupeltglobal?fref=ts

∙

Twitter: @OUPELTGlobal

∙ YouTube: www.youtube.com/oupeltglobal


Pearson English
∙ Facebook: www.facebook.com/PearsonPLC.PearsonEnglish
∙ Twitter: @PearsonEnglish
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Εκπαιδευτικοί ιστότοποι



busyteacher
www.facebook.com/busyteacher/



English is Fun
www.facebook.com/EnglishIF/

 Happy Learning English
www.youtube.com/channel/UC8eJxPzmvTb12v7LlZUJcLQ


Internet Second Language (iSL) Collective (Free ESL printable worksheets made by teachers
for teachers)
Facebook: www.facebook.com/iSLCollective/
Twitter: @iSLCollectiveEN

 Onestopenglish
www.facebook.com/onestopenglish

Μια υπηρεσία ιδιαίτερα χρήσιμη στην αναζήτηση και στον διαμοιρασμό πλούσιου
εκπαιδευτικού υλικού είναι το Pinterest (www.pinterest.com). Κάθε χρήστης δημιουργεί στο
προφίλ του πίνακες (boards), στους οποίους μπορεί να αποθηκεύσει στατικές ή/και κινούμενες
εικόνες και βίντεο (pins). Στη συνέχεια, μπορεί να συλλέξει pins για τους πίνακές του είτε μέσω
άλλων χρηστών του Pinterest, είτε μέσω άλλων ιστοτόπων, χρησιμοποιώντας το Pin it Button που
θα βρει σε αυτούς. Ο εντοπισμός υλικού μπορεί να γίνει πληκτρολογώντας στην μπάρα αναζήτησης
του Pinterest λέξεις-κλειδιά όπως teaching ideas, teaching tips, lesson plans, lesson plan ideas,
language activities, foreign language teaching, teaching English / French / German / Italian,
printables κ.ο.κ. (εικόνα 17). Η υπηρεσία επιτρέπει την εύκολη οργάνωση περιεχομένου, ενώ
κάνοντας follow άλλους εκπαιδευτικούς, δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγής ιδεών και
ανατροφοδότησης.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να αντλήσουν ιδέες και έμπνευση για το σχέδιο μαθήματος
από vlogs άλλων εκπαιδευτικών στο YouTube (εικόνα 18) στα οποία περιγράφουν αναλυτικά τη
δομή του σχεδίου τους και αξιολογούν την επιτυχημένη ή όχι εφαρμογή του στην τάξη. Έχει
διαπιστωθεί ότι τέτοια βίντεο κινητοποιούν τους εκπαιδευτικούς πολύ περισσότερο από ό,τι η
απλή μελέτη βιβλίων ή η παρακολούθηση επαγγελματικών σεμιναρίων σχετικά με την
προετοιμασία και τη δόμηση σχεδίου μαθήματος (Jones & Cuthrell 2011).
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Εικόνα 17. Από το Pinterest board της εκπαιδευτικού Samantha Becker.

Εικόνα 18. Εκπαιδευτικός παρουσιάζει σχέδιο μαθήματος στο YouTube.
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7.8.2.4.5 Επαγγελματική ταυτότητα
Εκτός από την οικοδόμηση και διατήρηση κοινοτήτων και δικτύων, μία ακόμη κοινωνική δυναμική
που βρίσκεται στην καρδιά της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για επαγγελματικούς
σκοπούς είναι η κατασκευή και η παρουσίαση μιας ισχυρής επαγγελματικής ταυτότητας.
Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών μπορούν να αξιοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης για να:


ανακοινώνουν και να ενημερώνουν σχετικά με αναληφθέντα καθήκοντα και
δράσεις στις οποίες εμπλέκονται



δίνουν το έναυσμα για συζητήσεις αναφορικά με θέματα εργασίας



προωθούν τη δουλειά τους



δημοσιοποιούν τα επιτεύγματά τους



οργανώνουν και να προωθούν εκδηλώσεις



μοιράζονται υλικό και πόρους που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι



προτείνουν διδακτικές πρακτικές



παραθέτουν χρήσιμες πηγές



εμπνέουν το δίκτυό τους με ενδιαφέρουσες ρήσεις



ζητούν πληροφορίες



επιδεικνύουν συναδελφική αλληλεγγύη (π.χ. προωθώντας τη δουλειά συναδέλφων)
(Georgalou 2017: 166)

Για να επιτύχουν τα παραπάνω, και ανάλογα με το περιεχόμενο που επιθυμούν να
μοιραστούν, οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών μπορούν μεταξύ άλλων να επιλέξουν να
δημιουργήσουν:
 blog (εικόνα 19)
 επαγγελματικό προφίλ ή επαγγελματική σελίδα στο Facebook (εικόνα 20)
 λεπτομερές προφίλ στο LinkedIn, το οποίο μπορεί να συνοδευτεί από σχετικό
portfolio
 επαγγελματικό λογαριασμό στο Twitter
 επαγγελματικό λογαριασμό στο Instagram
 pins και boards με εκπαιδευτικό υλικό στο Pinterest
 κανάλι στο YouTube για την παραγωγή vlogs
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 podcasts σε υπηρεσίες όπως το Soundcloud
 webinars σε πραγματικό χρόνο μέσω των υπηρεσιών Facebook live (live.fb.com/) ή
YouTube live streaming (www.youtube.com/live_dashboard)
Σε περίπτωση αξιοποίησης περισσοτέρων του ενός μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κρίνεται
σκόπιμο να υπάρχει αλληλοσύνδεση των μέσων προκειμένου το περιεχόμενο να έχει μεγαλύτερη
απήχηση. Για παράδειγμα, εάν ένας εκπαιδευτικός διαθέτει επαγγελματικό blog αλλά και προφίλ
στο Facebook (είτε επαγγελματικό είτε προσωπικό), συστήνεται να μοιράζεται στο Facebook τις
αναρτήσεις που κάνει στο blog.

Εικόνα 19. Το επαγγελματικό blog της εκπαιδευτικού Sandy Millin.
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Εικόνα 20. H επαγγελματική σελίδα Pourquoi pas en français? της εκπαιδευτικού Elena Pérez
García στο Facebook.

7.8.2.5 Παρατηρήσεις
Αναμφίβολα, η υπερπληθώρα μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ο τεράστιος όγκος της διαθέσιμης
πληροφορίας μπορεί να προκαλέσει αποπροσανατολισμό. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να
αναπτύξουν συγκεκριμένες στρατηγικές (Conole 2013) προκειμένου να επιλέγουν τις κατάλληλες
πλατφόρμες για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, να ελέγχουν την εγκυρότητα των πληροφοριών
και να αξιολογούν τους λογαριασμούς που ακολουθούν. Για παράδειγμα, ορισμένοι λογαριασμοί
μπορεί είναι bots, δηλαδή να δημοσιεύουν ενημερώσεις ή να επαναλαμβάνουν συγκεκριμένες
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δημοσιεύσεις αυτοματοποιημένα, εκτελώντας κάποιες φορές κακόβουλες δραστηριότητες (π.χ.
εμπορικοδιαφημιστικά ή προπαγανδιστικά μηνύματα), ενώ άλλοι λογαρισμοί μπορεί να έχουν
δημιουργηθεί από εταιρείες ή ιδιώτες με σκοπό το κέρδος (Davis 2016: 26).

Εργαλεία για τη διαχείριση περιεχομένου στο Twitter

 Twitter lists (help.twitter.com/en/using-twitter/twitter-lists): Πρόκειται για ένα από τα πιο
χρήσιμα χαρακτηριστικά του Twitter, το οποίο επιτρέπει να οργανώσουμε και να
ομαδοποιήσουμε σε λίστες τους λογαριασμούς που ακολουθούμε, ξεχωρίζοντας tweets που
προέρχονται από συναδέλφους, εκδοτικούς οίκους, ειδησεογραφικούς ιστοτόπους κ.ο.κ.

 TweetDeck (tweetdeck.twitter.com): Είναι εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει
την οργάνωση και τη λειτουργικότητα του λογαριασμού και της δραστηριότητάς μας στο
Twitter. Το TweetDeck δημιουργεί έναν πίνακα ελέγχου που, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που
θα κάνουμε, εμφανίζει σε ένα σημείο της οθόνης ξεχωριστές στήλες δραστηριότητας (π.χ. τη
ροή όλων των tweets, τις ειδοποιήσεις, τα άμεσα μηνύματα, tweets από κάποια λίστα που
έχουμε δημιουργήσει, κάποιο hashtags ή trending θέμα που ακολουθούμε κ.ο.κ.).

7.8.2.6 Σύνοψη
Στο παρόν κεφάλαιο μελετήσαμε την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην
ξενόγλωσση τάξη και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών. Αρχικά
ορίσαμε την έννοια και τους τύπους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας έμφαση στις
δυνατότητες που προσφέρουν. Εστιάσαμε στις πλατφόρμες Flickr, YouTube, Facebook και Twitter
και παρουσιάσαμε προτάσεις για την ενσωμάτωσή τους στην ξενόγλωσση τάξη. Όπως
διαπιστώσαμε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν ευχάριστα και ευέλικτα περιβάλλοντα
μάθησης, τα οποία μέσω της συνεργατικότητας βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν
επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες. Επίσης, συζητήσαμε τους παράγοντες που θα πρέπει να
λάβουν υπόψη οι εκπαιδευτικοί πριν και κατά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη
διδασκαλία, όπως η επάρκεια τεχνολογικών μέσων και η προστασία της ιδιωτικότητας των
μαθητών. Στη συνέχεια, εξετάσαμε τους τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών
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μπορούν να επωφεληθούν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την επαγγελματική τους
ανάπτυξη. Αφού αναλύσαμε την έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης, επικεντρωθήκαμε σε
υπηρεσίες, κοινότητες, εργαλεία και πρακτικές που αφορούν την επιμόρφωση, την ενημέρωση, τη
δημιουργία δικτύων, την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και την οικοδόμηση επαγγελματικής
ταυτότητας. Τέλος, τονίσαμε την ανάγκη να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί στρατηγικές για την
αξιολόγηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που θα συνεισφέρουν στην επαγγελματική τους
ανάπτυξη.
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