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Μία πποζπάθεια «ζςμθωνίαρ»... 

ικανόηηηερ: ν ζπλδπαζκόο γνώζεων, δεξιοηήηων θαη ζηάζεων
.
 νη βαζηθέο ηθαλόηεηεο είλαη εθείλεο ηηο 

νπνίεο ρξεηάδνληαη όινη γηα ηελ πξνζωπηθή ηνπο νινθιήξωζε θαη αλάπηπμε, ηελ ελεξγό ηδηόηεηα ηνπ 

πνιίηε, ηελ θνηλωληθή έληαμε θαη ηελ απαζρόιεζε1. 

  

γνώζη: ην απνηέιεζκα θάζε πλεπκαηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο αληηθεηκεληθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο, είηε άκεζα κε ηηο αηζζήζεηο είηε έκκεζα κε ηελ παξέκβαζε ηνπ ινγηθνύ2. 

  

πληποθοπία: ζηνηρείν, κήλπκα (είδεζε, αλαθνίλωζε, δήιωζε, αλαθνξά θηι.) πνπ πεξηέρεη θαη κεηαδίδεη 

κηα γνώζη γηα θάπνηνλ ή γηα θάηη2. 

  

δεδομένα: θωδηθνπνηεκέλα ζηνηρεία, ηα νπνία κπνξεί λα ηα δερηεί, λα ηα απνζεθεύζεη, λα ηα 

επεμεξγαζηεί ή λα ηα παξνπζηάζεη ν ππνινγηζηήο2. 

  

δικηςακόρ ηόπορ: κία ή πεξηζζόηεξεο ζειίδεο κε πνιπκεζηθό πεξηερόκελν, νη νπνίεο νλνκάδνληαη 

ιζηοζελίδερ (κία είλαη ε αξρηθή θαη ε πξόζβαζε ζηηο ππόινηπεο γίλεηαη κέζω ζπλδέζκωλ από ηελ 

αξρηθή), νη νπνίεο θηινμελνύληαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ παγκόζμιος ιζηού (world wide web), 

ν νπνίνο είλαη έλα παγθόζκην ζύζηεκα ππεξθεηκέλωλ ζην διαδίκηςο (internet). 

  

πηγή: νπνηαδήπνηε δηεύζπλζε ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ νδεγεί ζηελ αξρηθή ή ζε κία άιιε ηζηνζειίδα ελόο 

δικηςακού ηόπος. 

  

ςλικό: νηηδήπνηε πεξηέρεηαη ζε κία πηγή, από απιέο ηζηνζειίδεο θεηκέλνπ κέρξη νπηηθν-αθνπζηηθό πιηθό 

θαη ζύλζεηεο εθαξκνγέο. 

 
1 Εςπωπαϊκό Πλαίζιο Αναθοπάρ 2007 

2 Λεξικό ηηρ Κοινήρ Νεοελληνικήρ (Τπιανηαθςλλίδη) 
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Ικανόηηηερ και Πληποθοπίερ... 
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Sites-Blogs-Wikis 

Δικτυακοί Τόποι 

Οι ιστότοποι ζχουν ςυνικωσ 
ςτακερό, διαχρονικό, 

ολοκλθρωμζνο περιεχόμενο, 
το οποίο δεν αλλάηει με 
γριγορουσ ρυκμοφσ. Οι 
ιςτότοποι δεν παρζχουν 
ςυμμετοχικά εργαλεία, 

δυνατότθτεσ ςχολιαςμοφ ι 
δθμοςίευςθσ υλικοφ από 

τρίτουσ εκτόσ του κατόχου (το 
οποίο όμωσ και δεν 

αποκλείεται). Εκφράηουν 
κυρίωσ οργανιςμοφσ, ενϊςεισ 

και κάκε είδουσ φορείσ και 
λιγότερο άτομα ι ομάδεσ. 

Τα ιστολόγια ζχουν χαρακτιρα 
εφκολθσ ανάρτθςθσ 

δθμοςιεφςεων (τα λεγόμενα 
posts) με γριγορουσ ρυκμοφσ, 

κυρίωσ θμερολογιακά (θ 
τελευταία δθμοςίευςθ είναι 

και θ πρϊτθ που 
προβάλλεται). Παρζχουν 
δυνατότθτεσ ςχολιαςμοφ 

(comments) από τρίτουσ εκτόσ 
του κατόχου (blogger). 

Ανικουν κυρίωσ ςε άτομα 
αλλά και ομάδεσ, εκφράηοντασ 
προςωπικζσ απόψεισ (χωρίσ να 

αποκλείονται οργανιςμοί). 

Τα wikis ζχουν ανοιχτι δομι, 
επιτρζποντασ ςε οποιονδιποτε 

χριςτθ να ςυμβάλλει ςτθν 
ταυτόχρονθ δθμιουργία ι 

τροποποίθςθ του ςυλλογικοφ 
περιεχομζνου τουσ, χωρίσ κατ’ 
ανάγκθ να ανικει ςε κάποιον. 

Επιμελθτζσ αναλαμβάνουν 
ςυνικωσ τον ζλεγχο του 

περιεχομζνου και τθν 
αποτροπι δθμοςιευμάτων που 

δεν αρμόηουν ςε ιςχφοντεσ 
κανόνεσ. Εκφράηουν κυρίωσ τθ 

γνϊμθ πλειοψθφιϊν και όχι 
προςωπικζσ απόψεισ. 

Site 

Wiki Blog 
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Ενδεικηικά σαπακηηπιζηικά ηων wikis... 

πολλοί ςυντάκτεσ από διαφορετικοφσ τόπουσ 

ταυτόχρονθ εργαςία ςτο ίδιο περιεχόμενο  

επεκτάςιμθ δομι - εφκολθ ανανζωςθ περιεχομζνου 

υπερίςχυςθ γνϊμθσ πλειοψθφίασ 

προβλιματα αςφαλείασ - βανδαλιςμοφ 
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Χαπακηηπιζηικά site-blog-wiki... 
α/α ως προς τους… Δθμιουργοφσ S B W 

1 ανικει ςε οργανιςμό, ίδρυμα, ζνωςθ ατόμων ι άτομα, με περιεχόμενο ι υπθρεςίεσ 

τα οποία ςχετίηονται κυρίωσ με τον φορζα-κάτοχο 

√     

2 ανικει κυρίωσ ςε ζνα άτομο ι ολιγομελι ομάδα, με ςκοπό κυρίωσ τθν ανταλλαγι και 

διάδοςθ πλθροφοριϊν αλλά και το διάλογο ςε κοινότθτεσ 

  √   

3 ανικει ςε ομάδεσ ατόμων ι κοινότθτεσ, οι οποίοι ςυνικωσ εργάηονται ςυνεργατικά 

και από απόςταςθ με κοινοφσ ςτόχουσ 

    √ 

4 Υπάρχει θ δυνατότθτα επικοινωνίασ με τουσ δθμιουργοφσ του περιεχομζνου √ √ √ 

  ως προς το… Περιεχόμενο S B W 
5 περιζχουν οργανωμζνθ κεματολογία, βαςιςμζνθ ςυνικωσ ςε ςυγκεκριμζνθ δομι 

(π.χ. ενότθτεσ – υποενότθτεσ) 

√   √ 

6 δθμοςιεφονται (ωσ posts) ςυνικωσ με χρονολογικι ςειρά, με το νεότερο πρϊτο, 

εκφράηοντασ κυρίωσ τθν άποψθ του δθμιουργοφ τουσ 

  √   

7 παρζχεται θ δυνατότθτα διαλόγου και ςχολιαςμοφ (ωσ comments) των 

δθμοςιευμάτων από το ευρφ κοινό 

  √ √ 

8 παρζχεται θ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ διαμόρφωςθσ του περιεχομζνου ι μεταβολισ 

του υπάρχοντοσ, από το ευρφ κοινό (χωρίσ χρονολογικι ςειρά) 

    √ 

9 ανανεϊνεται με νζο περιεχόμενο ι επικαιροποιείται το ιδθ υπάρχον από τουσ 

δθμιουργοφσ του (ανεξάρτθτα από τθ διαχρονικότθτα του υλικοφ) 

√ √ √ 

10 τεκμθριϊνονται οι πλθροφορίεσ που περιζχονται με αναφορζσ και βιβλιογραφία √ √ √ 

  ως προς την… Καταςκευι - Δομι S B W 
11 είναι άμεςθ και εφκολθ θ καταςκευι, θ φιλοξενία και θ λειτουργία τουσ, ςυνικωσ 

δωρεάν, χωρίσ πολλά επίπεδα - μεγάλο μζγεκοσ υλικοφ (ςε MBs) 

  √ √ 

12 είναι οργανωμζνο με τισ κατάλλθλεσ διαςυνδζςεισ ςε άλλεσ ςελίδεσ, με παραπάνω 

από ζνα επίπεδα προςβαςιμότθτασ 

√ √ √ 

          



 7  

αξιό-
πιςτθ 

αντικει-
μενικι 

ζγκυρθ 

επί-
καιρθ 

α/α Κπιτήπια Αξιολόγησηρ Πηγών (Δικτςακών Τόπων) ΝΑΙ ΟΧΙ 

Εγκυπότητα 

1 Αλαθέροληαη ζηοητεία «ηασηόηεηας» ηοσ θορέα/θαηότοσ;      

2 Υπάρτεη ηρόπος επηθοηλφλίας κε ηολ θορέα;     

Αξιοπιστία 

3 Στεηίδοληαη οη ζηότοη ηοσ δηθησαθού ηόποσ κε ηο περηετόκελο;     

4 Έτεη θαηάιιειε γιώζζα γηα ηο επίπεδο τρεζηώλ ποσ απεσζύλεηαη;     

5 Έτεη θείκελα τφρίς ζεκαζηοιογηθά, ζσληαθηηθά θαη ορζογραθηθά 

ιάζε; 

    

6 Οη ζύλδεζκοη ηοσ σιηθού παραπέκποσλ οργαλφκέλα ζε άιιες ζειίδες;     

7 Έτεη όροσς ή ζσκθφλία τρήζες;     

Αντικειμενικότητα 

8 Έτεη περηετόκελο απαιιαγκέλο από δηαθρίζεης, κεροιευία, 

προπαγάλδα; 

    

Επικαιπότητα 

9 Το σιηθό ποσ περηιακβάλεη αλαλεώλεηαη ηαθηηθά;     

10 Δειώλεηαη ε ηειεσηαία ελεκέρφζε ηοσ δηθησαθού ηόποσ;     

Κπιηήπια αξιολόγηζηρ πηγών... 
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αξιό-
πιςτο 

αντικει-
μενικό 

ζγκυρο 

επί-
καιρο 

α/α Κπιτήπια Αξιολόγησηρ Υλικού (Πεπιεσομένος) ΝΑΙ ΟΧΙ 

Εγκυπότητα 

1 Αλαθέροληαη ζηοητεία «ηασηόηεηας» ηοσ δεκηοσργού ηοσ σιηθού;      

2 Ο δεκηοσργός είλαη γλφζηός, ζσλδέεηαη κε ηο αληηθείκελο ή κε έλαλ 

θορέα; 

    

Αξιοπιστία 

3 Είλαη εσθρηλής θαη θαηαλοεηή ε οργάλφζε θαη παροσζίαζε ηοσ σιηθού;     

4 Είλαη προζεγκέλο, εσαλάγλφζηο κε οπηηθο-αθοσζηηθή εσθρίλεηα;     

5 Έτεη θείκελα τφρίς ζεκαζηοιογηθά, ζσληαθηηθά θαη ορζογραθηθά ιάζε;     

6 Οη ζύλδεζκοη ηοσ σιηθού παραπέκποσλ οργαλφκέλα ζε άιιες ζειίδες;     

7 Είλαη ηεθκερηφκέλες οη πιεροθορίες κε αλαθορές – βηβιηογραθία ζε 

πεγές 

    

Αντικειμενικότητα 

8 Έτεη περηετόκελο απαιιαγκέλο από δηαθρίζεης, κεροιευία, 

προπαγάλδα; 

    

Επικαιπότητα 

9 Το σιηθό είλαη πρόζθαηα αλαλεφκέλο;     

10 Δειώλεηαη ε ηειεσηαία ελεκέρφζε ηοσ σιηθού;     

Κπιηήπια αξιολόγηζηρ ςλικού... 
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Ενδεικηικέρ πηγέρ... 

Οι Βασικές Ικανότητες για τη Δια Βίου Μάθηση: Ένα Εσρωπαϊκό Πλαίσιο Αναυοράς, Εσρωπαϊκές Κοινότητες, 2007  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc42_en.htm (στις 20/09/2011) 

 

Readwritethink.org: Classroom-resources 

http://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/ (στις 20/09/2011) 

 

Archives Library Information Center (ALIC): User’s Guide to the Internet 

http://www.archives.gov/research/alic/reference/internet-users-guide.html#resources (στις 20/09/2011) 

 

UC Berkeley: Teaching Library Internet Workshops 

http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/FindInfo.html (στις 20/09/2011) 

 

Internet Public Library: A+ Research & Writing 

http://www.ipl.org/div/aplus  

 

 

 

 

 

 

Ππόζθεηερ πληποθοπίερ... 

Ψηυιακές Ερεσνητικές Εργασίες 

http://psifiakesergasies.wordpress.com/ (στις 20/09/2011) 
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