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… Highlighting the significance 
and value of specific languages 
pervading contemporary business 
transactions, we fostered yet 
another fervent desire to explore 
all facets of intercultural 
communication – something which 
for us creates, incrementally, 
an additional precedent on 
the way to organizing our 4th 
international conference. Evidently, 
the unquenched fermentation in 
language studies in South-eastern 
Europe has transformed our first 
tentative steps into confident leaps 
bridging the gap between the small 
town hosting our campus, the 
beautiful port of Igoumenitsa, and 
the rest of the world…
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ WΕΒ 3.0 ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Παναγιώτης Αρβανίτης, Παναγιώτης Παναγιωτίδης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

1. ΑΠΟ ΤΟ WEB 1.0 ΣΤΟ WEB 2.0. Η ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ WORLD WIDE WEB ΤΟ 
1989 από τον Tim Berners-Lee1, ήταν η απάντηση στην ανάγκη δημοσί-
ευσης των αποτελεσμάτων και των πληροφοριών που παράγονταν από την 
έρευνα των επιστημόνων του CERN. Έως τότε, το Internet αποτελούνταν 
από εξυπηρέτες αρχείων (fi le servers), δηλαδή μεγάλα υπολογιστικά συ-
στήματα που υποστήριζαν βάσεις δεδομένων σε ερευνητικά κέντρα, πανε-
πιστήμια, κρατικές υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στη δεκαετία 
του ‘90, η εφεύρεση του web, οδήγησε σε μια «εκλαΐκευση» της παροχής 
πληροφορίας, επιτρέποντας –σχεδόν– στον οποιοδήποτε την δημιουργία 
ενός δικτυακού τόπου (web site) στο οποίο μπορούσε να δημοσιεύει οποι-
αδήποτε πληροφορία έκρινε χρήσιμη. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη του 
διαδικτύου, ακολούθησε ένα μοντέλο στο οποίο ο πάροχος πληροφορίας 
είχε απόλυτη και αποκλειστική εξουσία στο δημοσιευμένο περιεχόμενο 
ενώ ο χρήστης-επισκέπτης του δικτυακού τόπου ήταν απλός καταναλωτής 
πληροφορίας χωρίς καμία δυνατότητα επέμβασης στο περιεχόμενο.

Η εμφάνιση στις αρχές στη δεκαετία του 2000 μιας νέας γενιάς δικτυ-
ακών τόπων, οι οποίοι λειτουργούν περισσότερο ως εφαρμογές παρά ως 
ιστοσελίδες (Software as a Service - SaaS), έδωσε μια νέα μορφή στο web, 
σε βαθμό που να μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως web δεύτερης γενιάς 
(web 2.0) (O’Reilly, 2005). Στη νέα του αυτή μορφή, το web δεν αποτελεί 
πλέον έναν χώρο πρόσβασης πληροφορίας, αλλά μια πλατφόρμα η οποία 
διευκολύνει και προωθεί τη συνεργασία, την επικοινωνία και τη δημι-
ουργία περιεχομένου από τους χρήστες. Οι δικτυακοί τόποι βρίσκονται 
για πρώτη φορά υπό τον –σχετικό– έλεγχο των χρηστών οι οποίοι χρησι-
μοποιούν τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται και τους τροφοδοτούν με 
τα δικά τους δεδομένα.

Στο νέο αυτό μοντέλο ανάπτυξης, οι χρήστες αποκτούν δικτυακή πα-
ρουσία, δηλώνονται σε δικτυακούς τόπους, μπορούν να έχουν προσωπική 

1 Tim Berners-Lee εφηύρε τη γλώσσας περιγραφής δεδομένων Hypertext HTML 
το 1989, τον πρώτο web client και τον αντίστοιχο server in 1990 και κατά συνέ-
πεια ουσιαστικά ίδρυσε το Web.
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σελίδα, να δημοσιεύουν το profi le τους, να δηλώνουν τις προτιμήσεις τους 
και να δημιουργούν έτσι ψηφιακές κοινότητες στις οποίες διακινούν τις 
δικές τους πληροφορίες. Κατά συνέπεια, η συμμετοχή ολοένα και μεγαλύ-
τερου αριθμού χρηστών και η διαρκής τροφοδότηση των δικτυακών τόπων 
με περισσότερο περιεχόμενο, δημιουργεί ένα σύμπαν διαμοιραζόμενων 
και αλληλοσυνδεόμενων πληροφοριών, αφού επιπροσθέτως, οι πληροφορί-
ες δεν είναι προσπελάσιμες μόνο στο σημείο στο οποίο αναρτήθηκαν από 
τους χρήστες, αλλά μέσα από περισσότερους διασυνδεδεμένους δικτυακούς 
τόπους στους οποίους ο χρήστης έχει αφήσει την ψηφιακή του «υπογρα-
φή» (Αρβανίτης & Παναγιωτίδης, 2008). Έτσι, δεν αναφερόμαστε πλέον σε 
αυτοτελείς ιστοσελίδες, αλλά σε αυτοτελή τμήματα πληροφορίας, προσβά-
σιμα μέσα από μια νέα γενιά μηχανισμών και υπηρεσιών όπως οι υπηρε-
σίες κοινωνικής δικτύωσης2, υπηρεσίες διαμοιρασμού περιεχομένου3, οι 
υπηρεσίες κοινωνικής «δεικτοδότησης ή σηματοδότησης»4, οι υπηρεσίες 
συνεργασίας και ειδοποίησης5 και τα συνεργατικά εργαλεία και λογισμι-
κά6, που χαρακτηρίζονται με τον γενικό όρο «κοινωνικό λογισμικό» και, 
εντέλει, αποτελούν αυτό που ονομάζουμε web 2.0 (Van Harmelen, 2007). 

Όπως είναι φανερό, η ποσότητα της πληροφορίας που βρίσκεται σή-
μερα αποθηκευμένη στους εξυπηρέτες που αποτελούν τον παγκόσμιο ιστό 
είναι απείρως μεγαλύτερη από αυτήν που υπήρχε πριν μια δεκαετία7. Αυ-
ξάνεται μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό, καθώς η τεχνολογική πρόοδος 
και η μείωση του κόστους σύνδεσης επιτρέπουν σε ολοένα και περισσότε-
2 Social networking: Πρόκειται για συστήματα που επιτρέπουν τη δημιουργία 
online κοινοτήτων χρηστών και τη δημιουργία προσωπικών δικτύων «φίλων» με 
κοινά ενδιαφέροντα.
3 Data sharing mechanisms: Είναι υπηρεσίες που επιτρέπουν τη δημοσίευση, 
την αναζήτηση και τον διαμοιρασμό κάθε είδους κειμένου (φωτογραφίες, μουσι-
κή, video, παρουσιάσεις, κείμενα).
4 Social bookmarking – tags:. Συστήματα που προσφέρουν την δυνατότητα προ-
σθήκης ετικετών (tags) περιγραφής σε ιστοσελίδες, με στόχο τη δημιουργία συλ-
λογών συναφών σελίδων, αλλά και ομάδων χρηστών που μοιράζονται τις ίδιες 
αναζητήσεις.
5 Syndication and notifi cation technologies – RSS: Πρόκειται για μηχανισμούς 
ειδοποίησης του χρήστη και αυτόματης ενημέρωσης με καινούργιο περιεχόμενο 
της ίδιας προέλευσης.
6 Collaborative editing tools:Επιτρέπουν είτε την ταυτόχρονη εργασία χρηστών 
στο ίδιο αρχείο, είτε τον διαμοιρασμό εργασίας διαφόρων χρηστών που έγινε σε 
διαφορετικό χρόνο επάνω στο ίδιο αρχείο.
7 Σύμφωνα με στοιχεία της STI International (http://www.sti2.org ), το 2006 δι-
ακινήθηκαν στο Internet περίπου 160 Exabytes πληροφορίας. Ο αριθμός αυτός 
το 2010 θα είναι 6 φορές μεγαλύτερος, πλησιάζοντας το 1 Zetabyte. Υπολογίζεται 
επίσης, ότι τα δεδομένα στο Internet διπλασιάζονται κάθε 2 χρόνια.
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ρους χρήστες8 να συνδέονται και άρα να προσθέτουν (να «ανεβάζουν») τα 
δικά τους δεδομένα. Παράλληλα, οι νέοι τρόποι πρόσβασης, όπως η σύν-
δεση μέσω κινητών τηλεφώνων και λίαν προσεχώς η σύνδεση εν κινήσει, 
δημιουργούν αυξημένη διαθεσιμότητα, διαρκή σχεδόν παρουσία των χρη-
στών στο internet και κατά συνέπεια τη βεβαιότητα ότι οι αποθηκευμένες 
πληροφορίες θα αυξάνονται συνεχώς εκθετικά.

2. Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ WEB 
Φαίνεται συνεπώς ότι από το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι χρήστες του 
διαδικτύου πριν 15 χρόνια, την εύρεση δηλαδή αρκετών σελίδων με πληρο-
φορίες που να ανταποκρίνονταν ουσιαστικά στην όποια αναζήτηση έκαναν, 
βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα νέο πρόβλημα: σήμερα οι μηχανές ανα-
ζήτησης επιστρέφουν στις εκάστοτε αναζητήσεις έναν υπερβολικό αριθμό 
σχετικών αποτελεσμάτων, μέσα στον οποίο ο χρήστης πρέπει να εντοπίσει 
αυτά που είναι πραγματικά χρήσιμα για το θέμα που τον ενδιαφέρει. 

Το πρόβλημα αυτό βέβαια, έχει διαγνωσθεί εδώ και αρκετά χρόνια 
και γίνονται διαρκείς προσπάθειες για την αντιμετώπισή του. Την τελευ-
ταία δεκαετία, οι μηχανές αναζήτησης βελτιώνουν συνεχώς τους αλγορίθ-
μους με τους οποίους λειτουργούν, χρησιμοποιώντας παράλληλα ειδικό 
λογισμικό εντοπισμού, σήμανσης και κατηγοριοποίησης των ιστοσελίδων 
(robots, agents, softbots κ.ά.) ώστε να βελτιστοποιήσουν τα αποτελέσμα-
τα. Δεν παύουν όμως να βασίζονται στον ίδιο τρόπο εντοπισμού των δε-
δομένων στον οποίο βασίζονταν από την πρώτη εμφάνισή τους, δηλαδή 
στις λέξεις-κλειδιά που εισάγει ο χρήστης και τις οποίες προσπαθούν να 
εντοπίσουν στις σελίδες.

Ο τρόπος αυτός, όπως είναι προφανές, δεν απαιτεί κάποιου είδους 
νοημοσύνη από τις μηχανές, οι οποίες δεν ασχολούνται καθόλου με την 
σημασία την οποία έχουν οι λέξεις-κλειδιά στην σελίδα, αλλά αρκούνται 
στην παρουσία τους. Πολλές φορές οι χρήστες αναζητούν σελίδες οι οποί-
ες είναι απόλυτα σχετικές με το θέμα που τους αφορά, αλλά στις οποίες οι 
λέξεις κλειδιά απουσιάζουν - για παράδειγμα ένα ποίημα που μιλάει για 
την απώλεια ή την απουσία χωρίς να αναφέρει τις συγκεκριμένες λέξεις. 
Ή χρησιμοποιούν λέξεις που οδηγούν σε ακριβή αλλά εντελώς άσχετα 
αποτελέσματα –επειδή έτσι ονομάζονται και άλλα δεδομένα. Έτσι, η απο-
τελεσματική αναζήτηση, εναπόκειται στην δεξιότητα του χρήστη να περι-
γράψει το πρόβλημα με τέτοιο τρόπο, ώστε να «αναγκάσει» τη μηχανή να 
επιστρέψει αποτελέσματα σχετικά με αυτό που εννοούσε κατά την ανα-
ζήτηση και όχι με αυτό που επακριβώς περιγράφουν οι λέξεις τις οποίες 
κατ’ ανάγκη χρησιμοποιεί.

8 Υπολογίζεται ότι σήμερα έχουν πρόσβαση στο Internet περίπου 1,3 δισεκατομ-
μύρια άνθρωποι.
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Όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγρά-
φους, είναι φανερό ότι με τον ρυθμό που αυξάνεται ο όγκος των δεδο-
μένων, σύντομα θα είναι σχεδόν αδύνατη η αποτελεσματική αναζήτηση 
με τη χρήση των μηχανών που γνωρίζουμε σήμερα. Προκύπτει δηλαδή 
η ανάγκη για έναν νέο τρόπο αναζήτησης και παράλληλα για έναν νέο 
τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων με στόχο την ευκολότερη, ταχύτερη 
και αποτελεσματικότερη ανάσυρση χρήσιμων αποτελεσμάτων. ‘Η αλλιώς, 
η ανάγκη για έναν επανασχεδιασμό του υπάρχοντος web.

3. ΤΟ WEB 3.0
Ο προβληματισμός για τη μελλοντική μορφή του web έχει ήδη αρχίσει 
από το 2006, όταν προτάθηκε για πρώτη φορά ο όρος web 3.09 ως όρος-
ομπρέλα για τις εφαρμογές και τις τεχνολογίες που άρχιζαν να εξελίσσο-
νται για την δεκαετία που έρχεται10.

9 Ο όρος χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον John Markoff στους New York 
Times το 2006, ως φυσικό επακόλουθο του γενικά ισχύοντος όρου web 2.0 που 
περιγράφει το σημερινό web (Spivack, 2009).
10 Στην εικόνα 1, παρουσιάζεται σχηματικά η εξέλιξη του web, και οι τεχνολογίες 
που κατά καιρούς την υποστήριξαν. Προσαρμογή από το πρωτότυπο διάγραμμα. 
Πηγή: Nova Spivack, Radar Networks 2007, http://www.radarnetworks.com.

Εικόνα 1: Η εξέλιξη του web
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Οι ειδικοί του πεδίου, άλλοι προτείνοντας συγκεκριμένες τεχνολογί-
ες και άλλοι διατυπώνοντας απλώς προβλέψεις, φαίνεται να συμφωνούν 
ότι θα πρόκειται για έναν πανταχού παρόντα «σκεπτόμενο ιστό» (“The 
Intelligent Web”: Spivack, 2006), στον οποίο θα χρησιμοποιούνται «έξυ-
πνες» εφαρμογές», διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων, φυσική επεξερ-
γασία γλώσσας, τεχνητή νοημοσύνη, «σκεπτόμενες» μηχανές (λογισμικό 
αναζήτησης) με δυνατότητα να μαθαίνουν από τις προτιμήσεις των χρη-
στών και πράκτορες (software agents) που θα δουλεύουν για λογαριασμό 
των χρηστών εντοπίζοντας, συγκρίνοντας, επιλέγοντας και παρουσιάζο-
ντας τελικά προσωποποιημένες πληροφορίες στον τελικό χρήστη. Επι-
χειρώντας μια κατηγοριοποίηση των στοιχείων αυτών θα μπορούσαμε να 
θεωρήσουμε ότι το web 3.0 παρουσιάζει –αν όχι όλα, τα περισσότερα από- 
τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 — Είναι προσβάσιμο από κάθε είδους υπολογιστή, φορητή συσκευή, 
εν κινήσει ή μέσα από τηλεοπτικούς δέκτες. Οι εφαρμογές του χα-
ρακτηρίζονται από συμβατότητα και οι χρήστες είναι πάντα συνδε-
δεμένοι σε αυτό (Cho, 2008, Spivack, 2006, Metz, 2009, Nations, 
2009).

 — Χρησιμοποιεί ανοικτές τεχνολογίες σε ότι αφορά τα λειτουργικά 
συστήματα και το λογισμικό (Open-source software platforms), 
τα πρωτόκολλα επικοινωνίας (protocols), τον προγραμματισμό 
των εφαρμογών (Open APIs), τους τύπους των δεδομένων (Open 
data formats) και την πρόσβαση σε αυτά, (Open data: Creative 
Commons, Open Data License, etc.). (Cho, 2008, Spivack, 2006).

 — Βασίζεται στο επιχειρησιακό μοντέλο “Software-as-a-service” 
(SaaS) του web 2.0, χρησιμοποιώντας τη δύναμη του δικτύου για 
την κατανομή των υπολογιστικών αναγκών των χρηστών του με 
όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες (distributed computing, P2P, grid 
computing, cloud computing, ή server farms όπως η υπηρεσία 
Amazon S3) (Spivack, 2006).

 — Υποστηρίζει την συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών που προσφέ-
ρονται από διάφορους παρόχους (Web services interoperability) 
και την μεταφερσιμότητα των προσωπικών δεδομένων και προ-
τιμήσεων των χρηστών11. Οι τελευταίοι μπορούν να μεταφέρουν 
το προσωπικό τους profi le, τις συνδέσεις, τις προτιμήσεις και το 
ιστορικό των αναζητήσεών τους από υπηρεσία σε υπηρεσία χωρίς 
να χρειάζεται να διατηρούν ένα ξεχωριστό σε κάθε μια από αυτές 
(Είναι τρισδιάστατο (3D), στο πρότυπο των εικονικών κόσμων τύ-
που Second Life και των μαζικών online διαδικτυακών παιχνιδι-
ών όπως το World of Warcraft. Οι χρήστες εκπροσωπούνται από 

11 Open identity, Open reputation, Portable identity and personal data (Cho, 
2008).
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avatars και κινούνται σε μια σειρά από τρισδιάστατους εικονικούς 
χώρους αλληλεπιδρώντας με τα δεδομένα: (Cho, 2008, Nations, 
2009, Metz, 2009).

 — Εκμεταλλεύεται την ανθρώπινη «συλλογική νοημοσύνη» (collective 
intelligence: Kroski, 2006)12 που αναπτύσσεται στις κοινωνικές 
εφαρμογές του web 2.0. ενώ παράλληλα παράγει «διασυνδεδεμένη 
νοημοσύνη» (connective intelligence: Spivack, 2007) χρησιμοποι-
ώντας μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης για την βελτιστοποίηση του 
λογισμικού ώστε αυτό να κατανοεί τις προτιμήσεις των χρηστών 
(Nations, 2009).

 — Επιτρέπει την αναζήτηση όχι μόνο με λέξεις κλειδιά (Key-words), 
αλλά και με τη χρήση media για την εύρεση άλλων media. Η ορ-
γάνωση των δεδομένων γίνεται με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η 
αναζήτηση εικόνων με βάση μια εικόνα-κλειδί (που θα μπορούσε 
να ονομαστεί Key-image)13 (Metz, 2009).

 — Αποτελεί μια παγκόσμια σημασιολογική βάση δεδομένων. Οι πλη-
ροφορίες είναι χαρακτηρισμένες, οργανωμένες και κατηγοριοποι-
ημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν την αναζήτησή τους με 
βάση τη σημασία τους.

4. ΤΟ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ WEB ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ
Παρότι στην παράθεση των χαρακτηριστικών που προηγήθηκε αναφέρθη-
κε τελευταίο, το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό είναι η πιο επαναστατική 
καινοτομία του web 3.0, καθώς υπόσχεται να οδηγήσει σε έναν πραγμα-
τικά νέο τρόπο χρήσης του web. Το σημασιολογικό web (Semantic Web 
στο εξής SW), είναι υπό ανάπτυξη από το World Wide Web Consortium 
(W3C)14 (Bratt, 2008) και αποτελεί βασικό μέρος του οράματος για τον 
παγκόσμιο ιστό όπως διατυπώθηκε από τον Tim Berbers-Lee το 2001 
(Berners-Lee et al, 2001: 35-43). Ωστόσο “…δεν πρόκειται για ένα ξεχω-
ριστό web αλλά για μια επέκταση ή βελτίωση το σημερινού, στην οποία οι 
πληροφορίες έχουν καθορισμένη σημασία, επιτρέποντας στους υπολογι-
στές και στους χρήστες να συνεργάζονται σωστότερα.”15.

12 Αυτή προκύπτει, όταν οι χρήστες που συμμετέχουν σε ένα σύστημα φτάσουν 
μια κρίσιμη μάζα, λειτουργώντας έτσι ως φίλτρο για το ποια πληροφορία έχει 
αξία και ποια όχι. Πρόκειται δηλαδή, για τη χρήση της συλλογικής συμπεριφο-
ράς, ως κριτηρίου αναζήτησης και αξιολόγησης της αξίας μιας πληροφορίας.
13 Παράδειγμα τέτοιας υπηρεσίας αποτελεί το Like.com (http://www.like.com/ ).
14 http://www.w3.org/standards/semanticweb/.
15 Βλ. σχ. (Berners & Fischetti, 1999). Επίσης, μαγνητοσκοπημένη ομιλία του 
Tim Berners-Lee στο YouTube. http://www.youtube.com/watch?v=mVFY52CH
6Bc&feature=related.
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Η κεντρική ιδέα, είναι η ανάθεση της αναγνώρισης και της επεξεργα-
σίας των δεδομένων στις μηχανές ώστε να μην είναι απαραίτητη η μετέ-
πειτα επεξεργασία τους από τους χρήστες. Κατά συνέπεια, οι υπολογιστές 
θα πρέπει όχι μόνο να βρίσκουν, να διαμοιράζουν και να παρουσιάζουν 
πληροφορίες, αλλά και να καταλαβαίνουν το νόημα της κάθε πληροφορί-
ας και να το συσχετίζουν με το αίτημα του χρήστη. ΄Έτσι, βασικός στόχος 
του SW, είναι να κάνει τις πληροφορίες πιο κατανοητές στους υπολο-
γιστές, προκειμένου αυτοί να επιστρέφουν πιο ουσιαστική και χρήσιμη 
πληροφορία στο χρήστη (Ohler, 2008:7).

Κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό, εφόσον, αφενός τα δεδομένα συνοδεύο-
νταν από πληροφορίες που τα περιγράφουν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι –κα-
τάλληλες για το σκοπό αυτό- μηχανές να μπορούν να αναγνωρίσουν την 
πραγματική τους σημασία όπως ακριβώς την αντιλαμβάνεται ο χρήστης 
και, αφετέρου, εφόσον υπήρχαν μηχανισμοί τέτοιοι ώστε να δημιουργούν 
συνδέσεις μεταξύ των δεδομένων, με βάση τη σημασία τους σε σχέση με 
την αναζήτηση που πραγματοποιεί ο χρήστης16. Ο στόχος συνεπώς του 
web 3.0, είναι η σηματοδότηση των δεδομένων (tagging, labeling)17 και 
η πρόσθεση σε αυτά πληροφοριών σχετικών με τη σημασία τους ώστε οι 
υπολογιστές να καταλαβαίνουν για τι ακριβώς δεδομένα πρόκειται και, 
παράλληλα, η δημιουργία μηχανισμών διασύνδεσης των δεδομένων σε 
βασικό επίπεδο (και όχι στο επίπεδο των σελίδων που τα περιέχουν18), 
οι οποίοι να εκμεταλλεύονται αυτά τα σημασιολογικά δεδομένα ώστε να 
δημιουργούν δομές μεταξύ τους (Linked Data: Boutin, 2009).

Από τη στιγμή που η δημιουργία παρόμοιων δεσμών και συσχετισμών 
θα ήταν δυνατή, ειδικό λογισμικό όπως οι “intelligent agents”19, θα μπο-
ρούσαν να εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες, εντοπίζοντας τις χρήσιμες 
πληροφορίες, συγκρίνοντάς και συσχετίζοντάς τις με άλλες και ολοκληρώ-
νοντας το στόχο μιας αναζήτησης χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (Matthews, 
2005:2). Το αποτέλεσμα θα ήταν περισσότερο ευφυείς αναζητήσεις που να 

16 Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι στο web 3.0, κάθε χρήστης θα έχει το μοναδικό 
προσωπικό του προφίλ βασισμένο στο ιστορικό των αναζητήσεων που πραγματο-
ποιεί. Το web 3.0 θα το αξιοποιεί ώστε να φιλτράρει τα αποτελέσματα των αναζη-
τήσεων με βάση τις καταγεγραμμένες προτιμήσεις του κάθε χρήστη. (Strickland, 
2009).
17 Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ευρύτατα και στο web 2.0.
18 Στο web 3.0, οι βασικές μονάδες πληροφορίας δεν είναι πια οι σελίδες, αλλά 
τα ίδια τα δεδομένα, που μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους ακόμη κι αν δεν 
υπάρχουν σε κάποια σελίδα, αλλά μόνο σαν εγγραφές σε κάποια βάση δεδομένων. 
O Spivack (2007) τα ονομάζει “Hyperdata”.
19 Προγράμματα που διατρέχουν σελίδα-σελίδα το web ψάχνοντας για σχετικές 
πληροφορίες.
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ανταποκρίνονται ακριβέστερα στις επιθυμίες του χρήστη20. Προφανώς, 
αυτή η προσπάθεια απαιτεί έναν συνδυασμό γνωστικών πεδίων όπως η 
γλωσσολογία, η σημασιολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και μια σειρά 
ακόμη τεχνολογιών οι οποίες περιγράφονται αμέσως παρακάτω.

Εικόνα 2: Η αρχιτεκτονική του semantic web

Όπως φαίνεται στην εικόνα 221, η δομή των εφαρμογών του SW χαρα-
κτηρίζεται από στρώματα (layers) κάποια από τα οποία (Unicode, URIs, 
XML)22 χρησιμοποιούνται ήδη στο web. Οι βασικές τεχνολογίες στις οποίες 

20 Το Twine ( http://www.twine.com/ ) είναι μια από τις πρώτες υπηρεσίες που 
χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες του web 3.0. και προσπαθεί να συνδυάσει τα χα-
ρακτηριστικά των «κοινωνικών» εφαρμογών του web 2.0 με τα νέα σημασιολογικά 
εργαλεία του web 3.0. Το Twine οργανώνει αυτόματα τις πληροφορίες, «μαθαί-
νει» τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του χρήστη και χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες 
πληροφορίες χρηστών με αντίστοιχα ενδιαφέροντα προτείνει πληροφορίες ανάλο-
γα με τη συγκεκριμένη αναζήτηση του κάθε χρήστη. Όσο περισσότεροι χρήστες 
το χρησιμοποιούν, τόσο «εξυπνότερο» γίνεται, μαθαίνοντας από τους χρήστες του. 
(Hendler, 2009:88).
21 The Semantic Web Stack (Tim Berners-Lee). Πηγή: http://www.w3.org/2006/
Talks/1023-sb-W3CTechSemWeb/SemWebStack-tbl-2006a.png
22 Unicode: το standard για την απεικόνιση χαρακτήρων, URIs, το standard για 
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στηρίζεται το SW, είναι οι ειδικά σχεδιασμένες για την περιγραφή δεδομέ-
νων γλώσσες Extensible Markup Language (XML)23 Resource Description 
Framework (RDF)24, και Web Ontology Language (OWL)25. Σε αντίθεση με 
την HTML που χρησιμοποιείται στο web και περιγράφει σελίδες και τις συν-
δέσεις μεταξύ τους, οι δύο τελευταίες περιγράφουν τα δεδομένα περιέχοντας 
όχι μόνο πληροφορίες για το τι ακριβώς είναι, αλλά και για το πως συσχετί-
ζονται με άλλα δεδομένα, έγγραφα, έννοιες κτλ. Έτσι, το RDF μπορεί να με-
ταφέρει τη σημασία των δεδομένων και να συνδέσει δεδομένα από διαφορε-
τικά σημεία (ιστότοπους ή βάσεις δεδομένων) μεταξύ τους. Όπως σημειώνει 
ο MacManus (2009), είναι αυτή ακριβώς η δημιουργία δεσμών στο επίπεδο 
των δεδομένων, που δημιουργεί το SW. Τα μεταδεδομένα RDF, ανασύρονται 
από τις εφαρμογές με την γλώσσα «αναζήτησης» SPARQL. Παράλληλα, οι 
γλώσσες RDF Schema (RDFS)26 και Web Ontology Language (OWL) και το 
σύστημα κανόνων (Rule Interchange Format – RIF) περιγράφουν ιδιότητες 
και κατηγορίες συσχετισμένων δεδομένων (ontologies27) και δίνουν τη δυνα-
τότητα συναγωγής σχέσεων μεταξύ των δεδομένων διαφορετικών εφαρμογών 
(Hendler, 2009:89). Τα ανώτερα στρώματα της αρχιτεκτονικής αυτής, είναι 
ένα αυτόματο σύστημα συλλογισμών (Logic and Proof) που μελετά τη δομή 
των οντολογιών και παράγει συμπεράσματα και ένα στρώμα που αφορά τον 
έλεγχο της αξιοπιστίας των δεδομένων (Trust)28.

Με τον τρόπο που πολύ συνοπτικά περιγράφηκε στην προηγούμενη 
παράγραφο, οι περιγραφές που δημιουργούνται είναι αναγνωρίσιμες από 
τις μηχανές, οι οποίες μπορούν να επεξεργαστούν τις πληροφορίες χρη-
σιμοποιώντας διαδικασίες όμοιες με τον ανθρώπινο επαγωγικό λογισμό 
καταλήγοντας σε νοηματικά ορθότερα συμπεράσματα και επιτρέποντας 
στους intelligent agents να πραγματοποιούν αυτόματη έρευνα και εξαγω-
γή της κατάλληλης για την αναζήτηση του χρήστη πληροφορίας.

την αναγνώριση και τον εντοπισμό πηγών.
23 XML: γλώσσα για την περιγραφή δεδομένων που όμως, δεν περιέχει πληροφο-
ρίες για τη σημασία των δεδομένων.
24 RDF: γλώσσα περιγραφής μεταδεδομένων που χρησιμοποιεί URIs για την ανα-
γνώριση πηγών και ένα γραφικό μοντέλο περιγραφής των σχέσεων μεταξύ τους.
25 OWL: Πιο σύνθετη γλώσσα περιγραφής οντολογιών, παράγωγη των RDF and 
RDFS, καθώς και προγενέστερων αντίστοιχων γλωσσών όπως οι OIL, DAML and 
DAML+OIL.
26 RDF Schema: ένα λεξιλόγιο περιγραφής τάξεων και ιδιοτήτων πηγών RDF 
resources, με πληροφορίες για τη σημασία των ιεραρχιών που σχηματίζουν με-
ταξύ τους.
27 Ontlology: ένα αρχείο με την περιγραφή των σχέσεων μεταξύ μιας ομάδας όρων 
(Strickland, 2009)
28 Υπάρχουν στο αρχιτεκτονικό μοντέλο αλλά είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο εξέ-
λιξης (Matthews, 2005).
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5. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι επιπτώσεις που προβλέπεται να έχει το SW στην εκπαίδευση θα εί-
ναι σημαντικές, καθώς φαίνεται να δίνει την δυνατότητα για ουσιαστι-
κές βελτιώσεις στις διαδικτυακές εκπαιδευτικές εφαρμογές, αφού μπορεί 
να συλλέξει και να προσφέρει στους χρήστες εξατομικευμένα διδακτικά 
υλικά, να βοηθήσει στη ανάσυρση πληροφοριών σχετικών με την έρευνα 
που πραγματοποιούν στο web, να ενεργοποιήσει ή να προτείνει υπηρεσί-
ες κατάλληλες για την περίπτωση, ή να κάνει συστάσεις ανάλογα με τις 
ανάγκες τους (Bittencourt, 2008:60). Έτσι, παρότι οι στόχοι των εφαρμο-
γών που αναπτύσσονται σήμερα και αξιοποιούν τις τεχνολογίες του SW 
δεν διαφέρουν από αυτούς των υπαρχόντων συστημάτων e-learning, οι 
δυνατότητές τους φαίνεται να αναβαθμίζονται ουσιαστικά.

Τα εκπαιδευτικά συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογίες του SW 
(Semantic Web-Based Educational Systems - SWBES), έχουν στόχο να 
προσφέρουν στους χρήστες ποιοτικότερη μάθηση, αξιοποιώντας με πιο 
αποτελεσματικό τρόπο τις μαθησιακές πηγές που υπάρχουν στο web 
(online learning resources29). Αυτό είναι το πρώτο ουσιαστικό χαρακτη-
ριστικό, καθώς το SW μπορεί πλέον να αναζητήσει, να συσχετίσει, να 
συλλέξει και να παραδώσει στο χρήστη πληρέστερο περιεχόμενο από αυτό 
που θα εντόπιζε μόνος του χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες τεχνολογίες. 
Ο Ohler (2008:8), θεωρεί ότι η αναζήτηση για κάποιο θέμα, θα μπορεί 
να επιστρέφει μια πολυμεσική «αναφορά» (multimedia report) με όλα τα 
σχετικά δεδομένα (από σελίδες web, βάσεις δεδομένων, video, επιστημο-
νικά άρθρα κτλ.). Η αναφορά θα μπορεί να περιέχει επίσης σχόλια, links 
για όλα τα επικείμενα σχετικά γεγονότα που θα συμβούν κοντά στην 
περιοχή του χρήστη, και προτάσεις συσχετισμένες με το profi le του, το 
οποίο στο web 3.0 είναι, όπως προαναφέρθηκε, ανοικτό και προσβάσιμο 
από τους intelligent agents που πραγματοποιούν τις αναζητήσεις. Και 
αυτό είναι το δεύτερο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Μια ποικιλία 
εξειδικευμένων «έξυπνων πρακτόρων»30 (student, teacher και content 
agents και γενικά personal learning agents) χρησιμοποιούνται ευρέως 

29 Μια «μαθησιακή πηγή» (learning resource) είναι μια -απλή ή πιο σύνθετη- 
μονάδα υλικού σχεδιασμένου για εκπαιδευτικό σκοπό, η οποία συνοδεύεται από 
μια λεπτομερή περιγραφή που αφορά τα στοιχεία της παραγωγής της, το κοινό 
στο οποίο απευθύνεται, το στόχο και τη μέθοδο με την οποία μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί και γενικά πληροφορίες που βοηθούν στην ανάσυρση και στην ενσωμά-
τωσή της σε ένα curriculum. Συνήθως αποτελείται από περισσότερα «μαθησιακά 
αντικείμενα» (learning objects) τα οποία αντιστοιχίζονται σε στοιχειώδεις πηγές 
αποθηκευμένες στο web (ένα video, ένα κείμενο, κτλ.).
30 Μερικοί από τους σημαντικότερους ορισμούς έχουν καταγραφεί από τους 
Franklin & Gaesser (1997: 21-36).
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στο εκπαιδευτικό SW και είναι υπεύθυνοι για την ουσιαστική βελτίωση 
της διαδικασίας της μάθησης, αλλά και της εμπειρίας του χρήστη από την 
διάδρασή του με το web (Anderson, 2004).

Οι περισσότεροι ερευνητές του πεδίου μεταξύ των οποίων οι Anderson 
& Whitelock (2004:3-6), Ohler (2008:8), Devedzic (2004:54) και Matthews 
(2005:6-12), συμφωνούν στο ότι η αξιοποίηση αυτών των χαρακτηριστι-
κών, αναμένεται να έχει πολύ θετικές επιπτώσεις σε διάφορες πλευρές 
τόσο της εκπαίδευσης όσο και της έρευνας στο web:

 — Στην οργάνωση, ανάσυρση και διαχείριση της πληροφορίας: τα 
SWBES χρησιμοποιούν τα δεδομένα RDF και οντολογίες για 
βελτιστοποιημένη απόδοση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιού-
νται βελτιωμένα εργαλεία αναζήτησης: semantic browsers (όπως 
ο Haystack31 του MIT και το Magpie Semantic Web fi lter32), 
semantic web servers (όπως ο Joseki33), semantic search engines 
(όπως το Swoogle34) και semantic Portals (όπως τα EducaNext35, 
Ontoweaver36 και Knowledge Web37). Τα νέα αυτά εργαλεία, λει-
τουργώντας σε συνεργατικά περιβάλλοντα όπως σε οργανισμούς ή 
σε εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου παράγεται συλλογική γνώση ή γί-
νεται έρευνα, θα μπορούν να δημιουργούν συσχετισμούς ανάμεσα 
σε κάθε είδους πληροφορίες (έγγραφα, emails, κ.ά.) και να ανασύ-
ρουν εύκολα όλες τις σχετικές με ένα θέμα πληροφορίες.

 — Στις ψηφιακές βιβλιοθήκες: η οργάνωση των καταλόγων του περιε-
χομένου τους με κοινά πρότυπα metadata38 (όπως τα Dublin Core, 
PRISM, ONIX, MARC κ.ά.) και η δημιουργία κοινών λεξιλογίων 
για την αναζήτηση (ταξινομίες ανά θέμα, θησαυροί, κ.ά.), θα μπο-
ρέσει να «ενοποιήσει» από άποψη αναζήτησης όλες τις βιβλιοθήκες 

31 http://groups.csail.mit.edu/haystack/
32 http://projects.kmi.open.ac.uk/magpie/main.html
33 http://joseki.sourceforge.net/
34 http://swoogle.umbc.edu/
35 Πρακτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού SW αποτελεί το EducaNext, ένα 
portal/βάση δεδομένων learning resources σχεδιασμένο στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος Universal. Αντικείμενο του προγράμματος ήταν η κατασκευή μιας βάσης 
δεδομένων για την ανταλλαγή learning resources (έτοιμων πακέτων γνώσης αλλά 
και ζωντανών εκπαιδευτικών μαθημάτων) ανάμεσα στα μέλη των συνεργαζόμε-
νων ανώτατων εκπαιδευτικών ευρωπαϊκών ιδρυμάτων. To Portal αναπτύχθηκε 
με την πλατφόρμα Universal Brokerage Platform (Simon, 2002). Βλ.σχ. http://
www.educanext.org/educanext/impressum.
36 http://projects.kmi.open.ac.uk/akt/ontoweaver/
37 http://www.k-web.org/
38 http://en.wikipedia.org/wiki/Metadata_standards
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που είναι προσβάσιμες στο web, με προφανές όφελος σε ό,τι αφορά 
την ανάσυρση πληρέστερης πληροφορίας για κάθε θέμα.

 — Στην υποστήριξη των διαδράσεων μέσα στις εικονικές κοινότητες 
του web: τα νέα εργαλεία θα είναι προσβάσιμα μέσα από τα εικο-
νικά μαθησιακά περιβάλλοντα (VLEs) των εκπαιδευτικών ιδρυ-
μάτων και θα επιτρέπουν στους χρήστες-μέλη της εκπαιδευτικής 
κοινότητας ελεύθερο διαμοιρασμό πληροφοριών (βιβλιογραφία, 
νέα, σχολιασμός συζητήσεων κτλ) και υποστήριξη στα μαθήμα-
τα και στην έρευνα. Εδώ εντάσσονται: εργαλεία όπως το FOAF39 
(friend of a friend) που δημιουργούν αυτόματα δεσμούς μεταξύ 
χρηστών της ίδιας κοινότητας συσχετίζοντας τα profi les τους και 
τα ενδιαφέροντά τους όπως στοιχειοθετούνται από το ιστορικό των 
αναζητήσεών τους, εργαλεία σχολιασμού και σήμανσης σε ιστολό-
για (RSS, annotation tools, όπως το semantic blogging της HP40), 
σε ιστοσελίδες (όπως το Annotea41) τα οποία προσθέτουν σχόλια 
και σημειώσεις των χρηστών στο υλικό των σελίδων, τα οποία εί-
ναι ορατά από όλους, δημιουργώντας δημόσιο διάλογο μεταξύ όλων 
των ενδιαφερόμενων για τη συγκεκριμένη πληροφορία, αλλά και 
θεματικοί ιστότοποι (Community portals), με δυνατότητες αναζή-
τησης και βαθμολόγησης των πληροφοριών

 — Στις εφαρμογές και στα εργαλεία e-Learning: Η χρήση metadata 
και οντολογιών θα δώσει νέα αξία στα learning objects42 τα οποία 
έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε περιβάλλοντα e-learning, αφού θα 
επιτρέψουν την πληρέστερη οργάνωση τους σε βάσεις δεδομένων 
μαθησιακού υλικού, την ευκολότερη αναζήτησή τους μέσω των δε-
δομένων RDF και το συσχετισμό τους μέσα από σημασιολογικούς 
«χάρτες» (knowledge charts) με αποτέλεσμα την δημιουργία πλη-
ρέστερων μαθημάτων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται ειδικά 
πρότυπα περιγραφής και χαρακτηρισμού43 των learning objects 
(LOM κ.ά.) ενώ επιχειρείται και η ενσωμάτωση τεχνολογιών του 
SW στα εικονικά μαθησιακά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται 
ευρύτατα στην ανώτατη εκπαίδευση, τόσο για εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση όσο και για υβριδική.

39 http://www.foaf-project.org/
40 Cayzer & Shabajee, 2003
41 http://www.annotea.org/
42 Ως learning object ορίζεται κάθε μαθησιακή οντότητα που μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί αυτόνομα, να συντεθεί, να διανεμηθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί 
κατά την διάρκεια μιας μαθησιακής διαδικασίας που υποστηρίζεται από τις Νέες 
Τεχνολογίες (Young, Morrison et al, 2002)
43 http://community.fl exiblelearning.net.au/GlobalPerspectives/content/article_
4503.htm
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 — Στη διαχείριση της μάθησης: εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες συμ-
φωνίες μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, θα μπορεί κάποιος 
χρήστης να εντοπίζει μαθήματα χαρακτηρισμένα με RDF, να τα 
συγκρίνει και να εγγράφεται σε όποια νομίζει καταλληλότερα για 
το αντικείμενο των σπουδών του (Ohler, 2008:8).

6. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο αντίκτυπος που αναμένεται να έχει η ανάπτυξη του SW στην εκπαί-
δευση, αφορά προφανώς και τη γλωσσική εκπαίδευση. Έτσι, όσα αναφέρ-
θηκαν στις προηγούμενες παραγράφους σχετικά με την υποστήριξη της 
διάδρασης στις ψηφιακές κοινότητες και την ανάπτυξη εξειδικευμένων 
εφαρμογών elearning, καλύπτουν και το πεδίο των ξένων γλωσσών. Ιδιαί-
τερη επίδραση όμως αναμένεται να έχουν οι βελτιώσεις που θα φέρει το 
SW στην οργάνωση και την ανάσυρση της πληροφορίας και στις ψηφιακές 
βιβλιοθήκες, αφού οι συγκεκριμένοι τομείς ακουμπούν πολύ σημαντικά 
προβλήματα της γλωσσικής εκπαίδευσης. 

Πιο συγκεκριμένα, ένα βασικό πρόβλημα για τον καθηγητή ξένων 
γλωσσών είναι η εύρεση και η ανάσυρση πρωτογενούς-αυθεντικού γλωσ-
σικού υλικού, δηλαδή οπτικών και ηχητικών αποσπασμάτων (αρχείων) 
της γλώσσας-στόχου που τον ενδιαφέρει. Ειδικά στο χώρο της διδασκαλίας 
ξένων γλωσσών στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, το πρόβλημα της εύρεσης 
πρώτης ύλης για αξιοποίηση στην τάξη ή για παραγωγή διδακτικών υλι-
κών εμφανίζει πρόσθετες ιδιαιτερότητες και ανάγκες: ο καθηγητής ξένων 
γλωσσών και, ακόμη περισσότερο, ο φοιτητής, δεν έχει εύκολη πρόσβαση 
σε αυθεντικό υλικό, που αναφέρεται στην ξένη γλώσσα την οποία καλεί-
ται να διδάξει ή να μάθει. Και οι δύο είναι συχνά δύσκολο να έρθουν σε 
επαφή με αυθεντικές πηγές λόγου, γραπτού ή προφορικού, δηλαδή με φυ-
σικούς ομιλητές σε πραγματικές –και όχι προσομοιωμένες ειδικά για την 
περίσταση- συνθήκες επικοινωνίας. Επιπρόσθετα οι διδάσκοντες έχουν 
να αντιμετωπίσουν το εξειδικευμένο λεξιλόγιο και τη συγκεκριμένη ορο-
λογία του κάθε γνωστικού πεδίου με το οποίο έρχονται σε επαφή.

Υπάρχουν ασφαλώς σήμερα στο διαδίκτυο πλούσιες πηγές οι οποίες 
διαθέτουν ταξινομημένο οπτικοακουστικό υλικό (προγράμματα τηλεοπτι-
κών και ραδιοφωνικών εκπομπών στο διαδίκτυο, αποσπάσματα εκπομπών, 
κτλ.), το οποίο αρκετές φορές συνοδεύουν με “οδηγίες διδακτικής αξιοποί-
ησης”44 που αναφέρονται σε τρόπους χρήσης του. Όμως, στις περιπτώσεις 

44 Ήδη μεγάλοι τηλεοπτικοί οργανισμοί, όπως το αγγλόφωνο BBC ή τα γαλλόφω-
να TV5 και RFI, παρέχουν επιλεγμένα οπτικοακουστικά αποσπάσματα των εκπο-
μπών τους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υλικό γλωσσικής-πολιτισμικής 
εκπαίδευσης. Το υλικό αυτό, συνοδευόμενο από οδηγίες διδακτικής αξιοποίησής 
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αυτές οι τρόποι ταξινόμησης ποικίλουν, αφού δεν υπάρχει συγκεκριμένη 
οντολογική και σημασιολογική προσέγγιση των αποθηκευμένων δεδομέ-
νων. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο καθηγητής ξένων γλωσσών είναι αναγκα-
σμένος να χρησιμοποιεί ορισμένες μόνο πηγές με τις οποίες έχει εξοι-
κειωθεί, χάνοντας έτσι την δυνατότητα αξιοποίησης των υπολοίπων. Ένα 
δεύτερο πρόβλημα εστιάζεται στην αξιοπιστία αυτών των υλικών. Έχο-
ντας ως παράδειγμα αυτό της μεγαλύτερης διαδικτυακής πηγής διακίνη-
σης οπτικών αποσπασμάτων (YouTube45) εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί 
πως η αναζήτηση για ένα απόσπασμα video κάποιου τραγουδιού θα φέρει 
ως αποτέλεσμα δεκάδες «σχετικά» αποσπάσματα. Αρκετά από αυτά δια-
φοροποιούνται ως προς το μέγεθος, την ποιότητα εικόνας, την διάρκειά 
τους ενώ συχνά, ορισμένα είναι αποτέλεσμα δευτερογενούς επεξεργασίας 
(από τους χρήστες που τα έχουν μεταφορτώσει). Αυτό έχει ως συνέπεια 
ο χρήστης που επιχειρεί την αναζήτηση να δυσκολεύεται να βρει το πιο 
συγγενές με το πρωτότυπο και να καταλήγει με αποσπάσματα λιγότερο 
συναφή ή/ και τροποποιημένα. Επιπρόσθετα η χρήση πολλών διαφορετι-
κών τύπων ψηφιακών αρχείων καθιστά αναγκαία και την εξοικείωση με 
πολλά και διαφορετικά λογισμικά απαραίτητα για τη μετατροπή και τη 
χρήση αυτών των αρχείων, κάτι που συχνά ταλαιπωρεί τους μη έμπειρους 
χρήστες. Έτσι η στοιχειώδης ανάγκη του καθηγητή γλώσσας να βρει διδα-
κτικό υλικό οδηγεί σε εξαντλητικές και χρονοβόρες αναζητήσεις των λί-
γων πραγματικά χρήσιμων μέσα από μια πληθώρα «συγγενών» αρχείων.

Λύση στα παραπάνω προβλήματα φαίνεται να αποτελεί η οργάνωση 
ψηφιακών βιβλιοθηκών γλωσσικών δεδομένων για εκπαιδευτική χρήση, 
με ενισχυμένες δυνατότητες αποθήκευσης, αναζήτησης και ανάκλησης 
για την αξιοποίησή του αποθηκευμένου υλικού. Προς την κατεύθυνση 
αυτή, θα απαιτηθεί ασφαλώς και η δημιουργία σύνθετων «οντολογικών 
δένδρων» τα οποία θα συσχετίζουν σημασιολογικά τις πληροφορίες, κα-
θώς και η δημιουργία λογισμικού διαχείρισής τους. Η ύπαρξη αυτών των 
βιβλιοθηκών, θα μπορούσε να υποστηρίξει επίσης τη δημιουργία μαθη-
σιακών αντικειμένων (learning objects). Θα ήταν δηλαδή δυνατόν να 
σχηματισθούν ολοκληρωμένες οντότητες οι οποίες θα περιλαμβάνουν ένα 
γραμματικό φαινόμενο με παραδείγματα χρήσης, ένα συντακτικό φαινό-
μενο, μια άσκηση κατανόησης ή ελέγχου σε συνδυασμό με ένα ηχητικό 
ή ακουστικό κείμενο, οι οποίες θα μπορούν να ενταχθούν σε εφαρμογές 
elearning γλωσσικής εκπαίδευσης. 

του, εξοικειώνει τους καθηγητές ή και μαθητές επιτρέποντάς τους την άμεση 
επαφή με την γλώσσα στόχο.
45 http://www.youtube.com
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7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στην σημερινή του μορφή το διαδίκτυο στηρίζεται στις τεχνολογίες κοι-
νωνικής δικτύωσης και σε δικτυακές πύλες γενικής φύσης και χρήσης. Η 
εδραίωση των τεχνολογιών του SW και η εμφάνιση υπηρεσιών μαζικής 
απήχησης46 θα δώσει το απαραίτητο κίνητρο στους σχεδιαστές εκπαιδευτι-
κών εφαρμογών για την ανάπτυξη σύνθετων περιβαλλόντων για γλωσσική 
εκπαίδευση. Αυτό περιλαμβάνει τόσο την αξιοποίηση αυτών των τεχνολο-
γιών για την πρόσβαση σε ποιοτική πληροφορία, όσο και την δημιουργία 
νέων πόρων μαθησιακού υλικού εστιασμένων στην σύνθεση συγκεκριμέ-
νων μαθησιακών αντικειμένων.

Η δημιουργία μαθησιακών αντικειμένων για γλωσσική εκπαίδευση 
αλλά και η σημασιολογική ταξινόμηση και αποθήκευσή τους αποτελούν 
ιδιαίτερα πεδία έρευνας που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο οι γλωσσικές 
πληροφορίες πρέπει να καταγραφούν, να αποθηκευτούν και να ταξινο-
μηθούν ώστε να είναι αξιοποιήσιμες στο νέο περιβάλλον του SW. Έτσι, η 
έρευνα πρέπει να στραφεί προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης όχι μόνο 
αυτόνομων μηχανισμών και εργαλείων περιγραφής, ανεύρεσης και δια-
κίνησης των μαθησιακών αντικειμένων (‘intelligent agents”), αλλά και 
στην ανάγκη δημιουργίας εύχρηστών λογισμικών δημιουργίας και δια-
χείρισης που θα επιτρέψουν σε μη εξειδικευμένους χρήστες-καθηγητές 
ξένων γλωσσών να δημιουργούν τις δικές τους οντότητες.

Τα προϊόντα αυτής της έρευνας θα οδηγήσουν σε «έξυπνα» εκπαιδευ-
τικά περιβάλλοντα βασισμένα σε τεχνολογίες του SW, στα οποία θα αξιο-
ποιείται σε μεγαλύτερο βαθμό η αυθεντική μορφή της γλώσσας, κάτι που 
θα επιτρέψει αποτελεσματικότερη γλωσσική εκπαίδευση σε πολυπολιτι-
σμικά και πολυγλωσσικά σχολικά περιβάλλοντα..
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