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Abstract: During the past decade Information Technology has had a catalytic effect on both 
the process and the very nature of Translation, to the extent of a widely acknowledged paradigm 

shift. Nowadays, the practice of translation relies heavily on the use of the Internet and 

Translation Technologies; sadly the same cannot be claimed about most translator training 

courses all over the world.  

Using the above commonly accepted fact as a starting point, this paper:  

a) analyzes the reasons due to which translator training has failed to keep abreast of IT and 

has only began to explore the possibilities offered by technologies for online training, and lays 

particular emphasis to the educational institutions and privately owned vocational training 

schools that offer translator training programmes as well as to their teaching staff and IT 

infrastructure, 

b) puts forward the suggestion that a technological rift now divides translator training and 

translation market reality, and highlights both the danger of this rift becoming permanent and 

the potential consequences for trainees, 

c) proposes the use of Web 2.0 tools and services as a cheap and easily applicable solution 

for bridging the aforementioned rift and lists the advantages and potential disadvantages of 

incorporating Web 2.0 technologies in translator training curriculums,  

d) offers practical ideas for Web 2.0 e-tivities that can enrich and upgrade the conventional 

face-to-face model of translator training. 
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1. Εισαγωγή 

 

Είναι κοινός τόπος ότι έχουν αλλάξει πολλά στη Μετάφραση. Μια από τις πιο 

σηµαντικές αλλαγές σχετίζεται µε το διαρκώς εξελισσόµενο ρόλο της ίδιας της 

Μετάφρασης, από ιµπεριαλιστικό µέσο πολιτισµικής οικειοποίησης κατά την εποχή της 

Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας σε µέσο γλωσσικών συσχετισµών και εµπλουτισµών κατά το 

∆ιαφωτισµό και, τέλος, σε µια βιοµηχανία µε ετήσιο τζίρο δεκάδων εκατοµµυρίων 

δολαρίων στη σύγχρονη παγκοσµιοποιηµένη αγορά. 

 Μια άλλη σηµαντική αλλαγή εύλογα σχετίζεται µε την επίδραση που είχαν στη 

Μετάφραση η Πληροφορική και το ∆ιαδίκτυο αναφορικά µε:  

  

• τη µεταφραστική διαδικασία (όπου οι επεξεργαστές κειµένου, τα εργαλεία 

µετάφρασης υποβοηθούµενης από τον υπολογιστή, οι διαδικτυακές ορολογικές 

πηγές κ.ά. έχουν αλλάξει τον τρόπο δουλειάς των µεταφραστών σε βαθµό 

αλλαγής επιστηµονικού παραδείγµατος) και 

• τη φύση της ίδιας της Μετάφρασης (µε ορισµένους Μεταφρασεολόγους να 

υποστηρίζουν ότι η παγκοσµιοποίηση οδηγεί τη Μετάφραση σε σταδιακή 

αποανθρωποποίηση (Pym 2003: 168-170)). 

 

 Αυτές οι βαθιές µεταβολές στη φύση και στο ρόλο της Μετάφρασης οδήγησαν 

σε εξίσου σηµαντικές αλλαγές στα προγράµµατα εκπαίδευσης µεταφραστών µε φυσική 

παρουσία του εκπαιδευόµενου στην τάξη (face-to-face). Έτσι, τα προγράµµατα 

σπουδών ναι µεν εξακολουθούν να δίνουν έµφαση στην ανάλυση κειµένου, τη θεωρία 



και τη µεθοδολογία αντιµετώπισης µεταφραστικών προβληµάτων, αλλά 

επανασχεδιάστηκαν σε µικρό ή µεγάλο βαθµό, ώστε πλέον να εισάγουν τους 

εκπαιδευόµενους σε νέες έννοιες (όπως η τηλεµετάφραση ή η τοπική προσαρµογή 

ιστοτόπων και λογισµικού), να τους εκπαιδεύουν στη χρήση των εργαλείων CAT και να 

τους βοηθούν να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες, όπως η δηµιουργία γλωσσαρίων και 

ορολογικών µνηµών, η έρευνα και η τεκµηρίωση στο ∆ιαδίκτυο κ.ά.  

 

2. Εκπαίδευση Μεταφραστών µέσω ∆ιαδικτύου 

 

Η σύγχρονη µεταφραστική πρακτική βασίζεται σηµαντικά στη χρήση της 

Πληροφορικής και του ∆ιαδικτύου, σε βαθµό, µάλιστα, που οι περισσότεροι «ψηφιακοί 

ιθαγενείς» του χώρου της επαγγελµατικής µετάφρασης, δηλαδή οι νέοι µεταφραστές, 

δεν µπορούν να φανταστούν πώς µπορούσαν οι πιο παλιοί από εµάς να µεταφράζουν 

χωρίς το ∆ιαδίκτυο. ∆υστυχώς, δεν µπορούµε να πούµε το ίδιο και για την Εκπαίδευση 

Μεταφραστών. «Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η εκπαίδευση µέσω ∆ιαδικτύου 

αγνοούνται από µεγάλο τµήµα του χώρου µας», παρατηρεί ο Yves Gambier (Gambier 

2003: 58-60). Μερικά χρόνια αργότερα, δεν έχουν αλλάξει πολλά: µια αναζήτηση στον 

παγκόσµιο ιστό για βρετανικά πανεπιστήµια που προσφέρουν εξ αποστάσεως 

µεταπτυχιακά προγράµµατα σχετικά µε τη Μετάφραση µας δίνει µόνο τρία 

αποτελέσµατα (το πανεπιστήµιο West England και αυτά του Birmingham και του 

Portsmouth). Μάλιστα, και τα τρία αυτά µεταπτυχιακά προγράµµατα έχουν θεωρητικό 

προσανατολισµό, δηλαδή εστιάζουν στη Μεταφρασεολογία και όχι στην Εκπαίδευση 

Μεταφραστών (Lexicool, 2007). Εν µέρει, αυτό εξηγείται από το ότι η σωστή 

εκπαίδευση ενός µεταφραστή απαιτεί κυρίως την ένας-προς-έναν αλληλεπίδραση 

εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου και αυτό το µοντέλο αλληλεπίδρασης µπορεί µεν να 

αναπαραχθεί σε ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης µέσω του ∆ιαδικτύου, αλλά µε ασύµφορα 

µεγάλο κόστος σε χρόνο και σε χρήµα. 

 Μήπως, λοιπόν, αυτό σηµαίνει ότι η εκπαίδευση µεταφραστών είναι 

καταδικασµένη να παραµείνει ριζωµένη στην τάξη; Όχι κατ' ανάγκη, εφόσον ορισµένα 

από τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας µπορούν σχετικά εύκολα να 

τροποποιηθούν και να µεταφερθούν στο περιβάλλον του ∆ιαδικτύου (π.χ. η ανάλυση 

κειµένου και η µεθοδολογία της έρευνας). Φαίνεται όµως να καταδεικνύει ένα σοβαρό 

πρόβληµα, την εξαιρετικά βραδεία διάδοση της ψηφιακής τεχνολογίας στο χώρο της 

εκπαίδευσης µεταφραστών, και να προσδίδει µια νέα διάσταση στο γνωστό πλέον 

δίπολο των «ψηφιακών ιθαγενών» και των «ψηφιακών µεταναστών»: το πρόβληµα που 

αντιµετωπίζει σήµερα η εκπαίδευση µεταφραστών δεν είναι µόνο ότι οι «σπουδαστές 

δεν είναι πλέον οι άνθρωποι τους οποίους το εκπαιδευτικό µας σύστηµα σχεδιάστηκε 

να εκπαιδεύσει» (Prensky 2001: 1, 3-6), αλλά και ότι οι επαγγελµατίες µεταφραστές 

τους οποίους θα κληθούν να ανταγωνιστούν στην ελεύθερη αγορά οι εκπαιδευόµενοί 

µας έχουν ουσιαστικότερη σχέση µε την Πληροφορική απ’ ό,τι έχουν τα διάφορα ανά 

τον κόσµο προγράµµατα Εκπαίδευσης Μεταφραστών. Το χάσµα αυτό διευρύνεται µε 

ανησυχητική ταχύτητα και απειλεί να µετατρέψει στο σύνολό του το σύγχρονο µοντέλο 

Εκπαίδευσης Μεταφραστών σε έναν ψηφιακό πρωτόγονο. 

 Τα δεδοµένα δεν είναι ενθαρρυντικά. ∆ιευθυντές µεταπτυχιακών προγραµµάτων 

εκπαίδευσης µεταφραστών στην Ευρώπη παραδέχονται ανοιχτά ότι γίνεται ελάχιστη 

έρευνα µε σκοπό τη σύγκριση της εκπαίδευσης µεταφραστών στην τάξη και της 

εκπαίδευσης µεταφραστών µέσω ∆ιαδικτύου.  

 Οι πιθανές αιτίες αυτής της ερευνητικής ανεπάρκειας είναι αρκετές:  

 



• ο κοινά απαντώµενος φόβος ότι το διαδικτυακό µοντέλο θα οδηγήσει στην 

απαξίωση και την επακόλουθη εγκατάλειψη του µοντέλου εκπαίδευσης στην 

τάξη, δηλαδή ο φόβος ότι εν τέλει πρέπει να διαλέξουµε στρατόπεδο κι ότι δεν 

µπορεί να υπάρξει η χρυσή τοµή της µεικτής εκπαίδευσης  

• η εσφαλµένη πεποίθηση ότι η υλοποίηση ενός διαδικτυακού µοντέλου 

εκπαίδευσης µεταφραστών απαιτεί τεράστια οικονοµική δαπάνη  

• ο αρκετά µεγάλος αριθµός διδασκόντων που εµπλέκονται στην εκπαίδευση 

µεταφραστών αλλά έχουν κυρίως θεωρητικές γνώσεις, υστερούν σε δεξιότητες 

πληροφορικής και αδυνατούν να εξηγήσουν πειστικά στους εκπαιδευόµενούς 

τους την αξία και το ρόλο της Πληροφορικής στο επάγγελµα του µεταφραστή 

και  

• ο σχετικά... χαλαρός ρυθµός λήψης και υλοποίησης αποφάσεων στα 

περισσότερα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης. 

 

 Ευτυχώς, η χρήση των υπηρεσιών και εργαλείων Web 2.0 υπόσχεται να δώσει 

λύση σε αυτό το πολυδιάστατο πρόβληµα και να φέρει ένα «νέο κύµα καινοτοµίας» 

(Alexander 2006: 32). 

 

3. Web 2.0: Τι και γιατί  

 

Παρότι, όπως έχει επισηµάνει ο Tim O’Reilly, «ορισµένοι το επικρίνουν ως έναν 

ανούσιο όρο του µάρκετινγκ» (O’Reilly, 2005) ή απλώς ως µια υπερβολή των καιρών 

µας, η πλατφόρµα του Web 2.0 είναι αναµφίβολα κάτι απείρως σηµαντικότερο. Ο όρος 

αφορά µια σχετικά νέα γενιά εφαρµογών του παγκόσµιου ιστού (ιστολόγια, wikis, RSS 

feeds, εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, εργαλεία σήµανσης δεδοµένων µε 

σηµασιολογικές ετικέτες και εργαλεία διαµοιρασµού και κοινής χρήσης δεδοµένων) και 

προκύπτει από τη µετεξέλιξη του ιστού σε µια πλατφόρµα που δίνει περισσότερη 

δύναµη στο χρήστη, παρέχοντάς του τη δυνατότητα:  

 

• να παράγει περιεχόµενο 

• να παραµετροποιεί τις εφαρµογές στα µέτρα των αναγκών του 

• να εκµεταλλεύεται το µοντέλο «η ισχύς εν τη ενώσει» (βλ. Wikipedia) 

• να σηµαίνει µε ετικέτες (κι έτσι να νοηµατοδοτεί) πληροφορίες και να 

δηµιουργεί ταξινοµίες 

• να µοιράζεται δεδοµένα µε άλλους χρήστες και  

• να δηµιουργεί κοινότητες και κοινωνικά δίκτυα. 

 

 Υπό µια έννοια, λοιπόν, το Web 2.0 είναι όλα όσα υποσχέθηκε ότι θα µας έδινε 

το Web 1.0, αλλά δεν τα κατάφερε επειδή τότε δεν υπήρχαν οι απαραίτητες 

τεχνολογίες. 

 Τα πλεονεκτήµατα (και τα πιθανά µειονεκτήµατα) της ενσωµάτωσης υπηρεσιών 

και εργαλείων Web 2.0 στη συµβατική εκπαίδευση είναι ποικίλα και έχουν συζητηθεί 

σε διάφορες εργασίες και µελέτες· τα δε στενά χρονικά περιθώρια αυτής της οµιλίας 

δεν επιτρέπουν την επιµέρους ανάλυσή τους. Παρά ταύτα, σε ό,τι αφορά το 

εξειδικευµένο πεδίο της Εκπαίδευσης Μεταφραστών, το Web 2.0 είναι µάννα εξ 

ουρανού. Οι διαδικτυακές δραστηριότητες (τα λεγόµενα e-tivities) που σχεδιάζονται µε 

βάση αυτές τις υπηρεσίες και αυτά τα εργαλεία:  

 

• έχουν χαµηλό κόστος υλοποίησης 



• απαιτούν λογικό χρόνο για τη διαχείρισή τους 

• µπορούν να ενσωµατωθούν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα χωρίς να απαιτηθεί 

ο εκ βάθρων ανασχεδιασµός του 

• προσδίδουν µια αίσθηση καινοτοµίας και πρωτοτυπίας και  

• ενθαρρύνουν την παραγωγή υλικού από τον εκπαιδευόµενο (στοιχείο που 

αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την ενεργό συµµετοχή και την εξερεύνηση).  

 

 Οι περισσότερες από αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να αναβαθµίσουν 

και να βελτιώσουν ένα µάθηµα που λαµβάνει χώρα στην τάξη, και όχι για να το 

ακυρώσουν ως µοντέλο διδασκαλίας, ενώ η χρήση τους και τα αποτελέσµατα που θα 

προκύψουν από αυτή µπορούν να αποτελέσουν µέρος της επίσηµης ή έστω ανεπίσηµης 

έρευνας που τόσο χρειαζόµαστε σε αυτό το πεδίο.  

 Αλλά το πιο σηµαντικό είναι ότι µε αυτές τις εφαρµογές µπορούµε να 

γεφυρώσουµε το χάσµα ανάµεσα στις σύγχρονες µεθόδους Εκπαίδευσης Μεταφραστών 

και τη σύγχρονη µεταφραστική πρακτική σε ό,τι αφορά τη χρήση της Πληροφορικής, 

ενώ παράπλευρο όφελος θα αποτελέσει και η επιµόρφωση των ίδιων των εκπαιδευτών 

αναφορικά µε τις νέες τεχνολογίες του παγκόσµιου ιστού. 

 

4. Ενδεικτικά Web 2.0 e-tivities και εργαλεία/υπηρεσίες 

  

4.1. ∆ηµιουργία και σύγκριση µεταµηχανών αναζήτησης (Rollyo) 

 

Ως µετα-µεταµηχανή αναζήτησης, το Rollyo µάς επιτρέπει να δηµιουργούµε 

µεταµηχανές αναζήτησης επιλέγοντας τις πηγές που επιθυµούµε. Αν χωρίσουµε τους 

εκπαιδευόµενους σε οµάδες και βάλουµε κάθε οµάδα να δηµιουργήσει τη δική της 

µεταµηχανή, µπορούµε να αναθέσουµε στις οµάδες να αναζητήσουν ορισµένες 

πληροφορίες, να συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα και να βγάλουµε συµπεράσµατα για τη 

σχέση πηγής και αποτελέσµατος στην αναζήτηση. 

  

4.2. ∆ηµιουργία συλλογικού αρχείου σελιδοδεικτών (del.icio.us) 

 

Ζητάµε από τους εκπαιδευόµενους να ανοίξουν λογαριασµό σε µια υπηρεσία 

κοινωνικής δικτύωσης µέσω σελιδοδεικτών, όπως το del.icio.us, και να αρχίσουν να 

αποθηκεύουν σελιδοδείκτες για ιστοτόπους σχετικούς µε τη µετάφραση και την έρευνα. 

Μόνη προϋπόθεση είναι η χρήση µιας κοινής ετικέτας-κλειδί (στην ουσία, ενός 

κωδικού – π.χ. MetafrasiRD08) για τη σήµανση αυτών των σελιδοδεικτών.  

 Ύστερα από µερικές εβδοµάδες, όποιος από τους εκπαιδευόµενους ζητήσει από 

το del.icio.us να του δείξει όλους τους ιστοτόπους που έχουν σηµανθεί µε την ετικέτα-

κλειδί, θα αποκτήσει πρόσβαση σε ένα αρχείο µε όλες τις πηγές που έχουν αποθηκεύσει 

οι συσπουδαστές του. 



 
Εικόνα 1: Αρχείο συνδέσµων που έχουν σηµανθεί µε την ετικέτα-κωδικό  

MetafrasiRD08 στο Delicious. 

 

4.3. ∆ηµιουργία πολύγλωσσων γλωσσαριών σε διεθνές επίπεδο (ΖοΗο) 

 

Κατόπιν συνεννόησης µεταξύ πανεπιστηµιακών ή µη πανεπιστηµιακών τµηµάτων 

εκπαίδευσης µεταφραστών αλλά και φορέων ορολογίας σε µία ή σε διάφορες χώρες, 

επιλέγεται ένα θέµα (π.χ. «ορολογία µεταφρασεολογίας») και δηµιουργείται ένας 

πίνακας σε µια διαδικτυακή σουίτα εφαρµογών γραφείου µε µορφή wiki, µε κάθε 

στήλη να αντιστοιχεί σε µία γλώσσα. Κατόπιν, ζητάµε από τους συµµετέχοντες να 

προσθέσουν όρους ή µεταφράσεις όρων στη γλώσσα τους, σε συνεργασία µε τον 

εκπαιδευτή τους. Όπου υπάρχουν διαφωνίες ή περισσότερες από µία προτάσεις για την 

απόδοση ενός όρου (π.χ. localisation = «τοπική προσαρµογή», «επιχώρια προσαρµογή» 

ή «τοπικοποίηση»;), η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης µεταξύ πολλών χρηστών και 

δηµιουργίας δηµοσκοπήσεων που προσφέρει το ZoHo οδηγεί δηµοκρατικά και µέσα 

από συζήτηση στην υιοθέτηση του πιο λειτουργικού και δηµοφιλούς όρου. 

 



 
 

Εικόνα 2: ∆ηµιουργία πολύγλωσσου ορολογικού γλωσσάριου από πολλούς χρήστες 

σε περιβάλλον wiki. 

 

4.4. Σύγκριση και ανάλυση µεταφραστικών µεθοδολογιών µε τη χρήση του Πρωτοκόλλου 

Οµιλούντων Υποκειµένων (WikiDot, GoogleVideo κ.ά.) 

 

Το Πρωτόκολλο Οµιλούντων Υποκειµένων (“think aloud protocol”) χρησιµοποιείται 

στην εκπαίδευση µεταφραστών από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 ως µέσο κατανόησης 

της µεταφραστικής διαδικασίας από µεθοδολογική σκοπιά (Kussmaul & Tirkkonen-

Condit 1995: 2-4).  

 Ζητάµε από τους εκπαιδευόµενους να µεταφράσουν ένα κείµενο και να 

εκφέρουν λεπτοµερώς και µεγαλοφώνως τις σκέψεις τους κατά τη µετάφραση. Με τη 

βοήθεια µιας webcam µε µικρόφωνο, καταγράφεται σε αρχείο βίντεο, η φωνή του 

εκπαιδευόµενου και η πορεία της µετάφρασης στην οθόνη. Στη συνέχεια, όλα τα βίντεο 

ανεβαίνουν σε ένα wiki ή στο GoogleVideo, σε ξεχωριστή σελίδα το καθένα. Οι 

εκπαιδευόµενοι καλούνται να δουν σε εύλογο χρονικό διάστηµα όλα τα βίντεο και να 

προσθέσουν σχόλια στο καθένα σχετικά µε τις γνώσεις που αποκόµισαν 

παρακολουθώντας τους συσπουδαστές τους να µεταφράζουν. Η ανακεφαλαίωση των 

σχολίων αυτών και η εξαγωγή τελικών συµπερασµάτων µπορεί να γίνει µε µια 

συζήτηση στην τάξη. 

 Βεβαίως, αυτή η δραστηριότητα µπορεί να γίνει εξ ολοκλήρου στην τάξη, αλλά 

η Web 2.0 εκδοχή της προσφέρει καλύτερη διαχείριση του χρόνου, ευνοεί τους 

ντροπαλούς εκπαιδευόµενους και παράγει αποτελέσµατα που µπορούν να ανακληθούν 

ανά πάσα στιγµή από τους εκπαιδευόµενους ή τον εκπαιδευτή. 

 

4.5. Μελέτη της επίδρασης της αναθεώρησης και της επιµέλειας στο µετάφρασµα 

(WriteBoard) 

 

Ένας εκπαιδευόµενος ανεβάζει το πρώτο χέρι της µετάφρασής του στο wiki 

WriteBoard και κάνει εκεί όλες τις διορθώσεις που κρίνει απαραίτητες (αναθεώρηση). 

Στη συνέχεια, 2-3 συσπουδαστές του επιµελούνται την online εκδοχή της µετάφρασης.  

 



Το WriteBoard προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης των αλλαγών που γίνονται 

σε ένα κείµενο από πολλαπλούς χρήστες κι έτσι µας επιτρέπει να συγκρίνουµε τόσο την 

επίδραση που έχουν στο µετάφρασµα η αναθεώρηση και η επιµέλεια όσο και τις 

διαφορετικές οπτικές γωνίες από τις οποίες προσεγγίζουν οι µεταφραστές και οι 

επιµελητές τις έννοιες του «σωστού» και του «λάθους» στη µετάφραση. 

  

Εικόνα 3: Αναθεώρηση µετάφρασης από το µεταφραστή  

και επιµέλεια από δύο επιµελητές στο WriteBoard. 

 

4.6. Ανάλυση απαιτήσεων µεταφραστικού έργου µε τη δηµιουργία συλλογικού mind map 

(MindMeister). 

 

Αναθέτουµε στους εκπαιδευόµενους ένα µεταφραστικό έργο και τους ζητάµε να 

δηµιουργήσουν ένα συλλογικό mind map στο οποίο θα καταγράψουν τις απαιτήσεις του 

έργου από πλευράς πραγµατολογικής και ορολογικής έρευνας, διαχείρισης χρόνου και 

έµψυχου δυναµικού, κοστολόγησης κ.λπ. Καθώς οι εκπαιδευόµενοι προσθέτουν 

στοιχεία στο χάρτη, αντιλαµβάνονται ότι ένα µεταφραστικό έργο είναι πάντοτε 

πολυδιάστατο, ανακαλύπτουν πτυχές του έργου που δεν τους ήταν γνωστές και τις 

συζητούν µε τους συσπουδαστές τους. 

 

4.7. Περαιτέρω ιδέες επιγραµµατικά 

 

• Συλλογική ληµµατογράφηση σε wiki (PBWorks) 

• Συλλογικός σχολιασµός µεταφράσεων (PBWorks) 

• ∆ιαδικτυακή διαχείριση µεταφραστικού έργου (BaseCamp) 

• ∆ηµιουργία συλλογικού αρχείου πηγών έρευνας για τη µετάφραση ενός 

κειµένου (NoteMesh) 

 

5. Μειονεκτήµατα και προβλεπόµενα προβλήµατα  

 

Όπως και µε κάθε νέα τεχνολογία, οι παγίδες και τα προβλήµατα είναι αρκετά. Το πιο 

σηµαντικό από αυτά είναι η έλλειψη σαφούς εικόνας σχετικά µε το αν το «κύµα 

καινοτοµίας» του Web 2.0 θα οδηγήσει σε ασφαλές λιµάνι την εκπαίδευση ή αν θα την 



παρασύρει σε αβαθή νερά. Επίσης, άξιοι προσοχής είναι και οι προβληµατισµοί που 

έχουν διατυπωθεί σχετικά µε το µέλλον του Web 2.0, µε κάποιους αναλυτές να 

προβλέπουν τη διάρρηξη µιας «φούσκας» ανάλογης µε αυτή του .com (Dvorak 2007) – 

εδώ, βέβαια, µπορεί κανείς να αντιτείνει ότι οι τεράστιες επενδύσεις για την ανάπτυξη ή 

την εξαγορά υπηρεσιών και εφαρµογών Web 2.0 που βλέπουµε τα τελευταία 2-3 χρόνια 

επαρκούν για να διαψεύσουν τέτοιους φόβους. 

 Σε ό,τι αφορά την Εκπαίδευση Μεταφραστών, τα προβλήµατα που ανακύπτουν 

από τη χρήση εφαρµογών Web 2.0 δε διαφέρουν από τα αντίστοιχα που θα καλούνταν 

να αντιµετωπίσει οποιοσδήποτε άλλος τοµέας εκπαίδευσης: 

  

• η διεύρυνση του χάσµατος µεταξύ ψηφιακά αναλφάβητων και ψηφιακά 

εγγράµµατων εκπαιδευόµενων, µε τους πρώτους να µην µπορούν να 

συµµετάσχουν σωστά και να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες  

• η εξασθένιση του καινοτοµικού στοιχείου των δραστηριοτήτων (λόγω της 

σταδιακής εξοικείωσης των εκπαιδευόµενων µε τις εφαρµογές Web 2.0), µε 

αποτέλεσµα οι εκπαιδευόµενοι να πάψουν να τις βρίσκουν ενδιαφέρουσες  

• η ανάγκη επένδυσης αρκετού χρόνου για την παραγωγή ποικίλων 

δραστηριοτήτων, ώστε να καλύπτονται όλα τα µαθησιακά στυλ  

• η ανάκυψη ζητηµάτων προστασίας προσωπικών δεδοµένων και πνευµατικών 

δικαιωµάτων  

• η ανάγκη διαχείρισης του ενίοτε µεγάλου όγκου δεδοµένων που παράγουν οι 

εφαρµογές Web 2.0. 

 

 Αυτά τα πιθανά προβλήµατα αναµφίβολα περνούν σε δεύτερη µοίρα µπροστά 

στα πλεονεκτήµατα που περιγράφηκαν παραπάνω και δε θα έπρεπε να αποθαρρύνουν 

τους εκπαιδευτές. Και βέβαια, µπορούν να ελαχιστοποιηθούν αν ακολουθηθούν 

ορισµένες συµβουλές:  

 

• ο σχεδιασµός, η προετοιµασία και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων πρέπει να 

γίνεται µε µεθοδικότητα και προσοχή 

• οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να λαµβάνουν σαφείς οδηγίες 

• το εκπαιδευτικό όφελος κάθε δραστηριότητας πρέπει να παρουσιάζεται εξ 

αρχής στους εκπαιδευόµενους, ώστε να διασφαλίζεται η ένθερµη συµµετοχή 

τους. 

 

6. Συµπεράσµατα 

 

Παρότι οι εφαρµογές Web 2.0 δεν πρέπει να θεωρούνται πανάκεια σε οποιοδήποτε 

τοµέα εκπαίδευσης, γεγονός είναι ότι προωθούν και ενισχύουν τη συµµετοχή, τη 

συνεργασία και την παραγωγή περιεχοµένου κι έτσι ακυρώνουν µια από τις πιο συχνές 

επικρίσεις που διατυπώνονται εναντίον της διαδικτυακής εκπαίδευσης, δηλαδή ότι 

µετατρέπει τους σπουδαστές σε παθητικούς καταναλωτές πληροφοριών. Τα οφέλη από 

τη χρήση των εφαρµογών Web 2.0 στην Εκπαίδευση Μεταφραστών είναι τόσα πολλά 

και σηµαντικά, που δεν µπορούν ούτε να αγνοηθούν ούτε να αντιµετωπιστούν µε 

σνοµπισµό. Ακόµα κι αν δεχτούµε –χάριν συζήτησης– ότι το Web 2.0 είναι µια 

περαστική διαδικτυακή µόδα κι ότι ως µόδα αργά ή γρήγορα θα παρέλθει, ο 

πειραµατισµός µε τις εφαρµογές του µπορεί να αναπληρώσει έστω και µερικώς την 

έρευνα σε έναν τοµέα της εκπαίδευσης µεταφραστών όπου παρατηρείται έλλειµµα 

έρευνας. Όµως, το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα είναι ότι οι εφαρµογές Web 2.0 µάς 



προσφέρουν έναν πρωτότυπο και οικονοµικό τρόπο να προσθέσουµε µια διαδικτυακή 

διάσταση στις κοινώς χρησιµοποιούµενες µεθοδολογίες Εκπαίδευσης Μεταφραστών.  

 Και µόνο γι’ αυτό, οφείλουµε να πειραµατιστούµε και να εξερευνήσουµε τους 

ποικίλους τρόπους µε τους οποίους οι εφαρµογές αυτές µπορούν να µας βοηθήσουν να 

δηµιουργήσουµε ακόµα καλύτερους µεταφραστές.  
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Παράρτηµα 

 
Σύνδεσµοι για τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που χρησιµοποιήθηκαν. 

 

delicious del.icio.us 

Fliqz www.fliqz.com  

Google Video video.google.com  

MindMeister www.mindmeister.com 

NoteMesh www.notemesh.com 

PBWorks pbworks.com 

Rollyo www.rollyo.com 

WikiDot www.wikidot.com/  

Writeboard www.writeboard.com  

ZOHO Meeting meeting.zoho.com/jsp/my_meetings.jsp  

ZOHO Sheet sheet.zoho.com/home.do 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


