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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει σε πολύ σηµαντικό βαθµό την εκπαίδευση, η οποία ακολουθεί τις 
µεταβολές στην τεχνολογία και την κοινωνία, αλλά µε πολύ αργούς ρυθµούς. Η σηµερινή 
εκπαίδευση, µεταξύ των άλλων, αποσκοπεί στο να καταστήσει τους µαθητές ψηφιακώς 
εγγράµµατους. Στην παρούσα προσδιορίζεται το νόηµα του ψηφιακού εγγραµµατισµού και 
επιχειρείται µια ταξινόµηση των διδακτικών στόχων του ψηφιακού εγγραµµατισµού µε τη βοήθεια 
της ταξινοµίας του Β. Bloom. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Ψηφιακός Εγγραµµατισµός, Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός, 
Πληροφορικός Εγγραµµατισµός, Ταξινοµία Εκπαιδευτικών Στόχων του Β. Bloom 
 
EΙΣΑΓΩΓΗ 
Αν πράγµατι, όπως συχνά γράφεται και λέγεται, η τρέχουσα µαθητική γενιά είναι η y-generation, 
η Plug’n’Play-generation και αν η σύγχρονη δυτική κοινωνία τείνει να καταστεί µια «Κοινωνία 
της Πληροφορίας», µια Digital Society1, τότε σίγουρα κάτι πρέπει να αλλάξει στο εκπαιδευτικό 
µας σύστηµα (Burnett 2003, Schuller & Day 2003, Boczkowski 2003). Η έννοια της «Κοινωνίας 
της Πληροφορίας» δεν είναι βέβαια επακριβώς ορισµένη – αλλά σίγουρα είναι δύσκολο να 
αρνηθεί κανείς ότι η σύγχρονη κοινωνία έχει µια πολύ ιδιαίτερη σχέση µε αυτό που ονοµάζουµε 
πληροφορία – και µάλιστα ψηφιακή πληροφορία, µια πληροφορία που συναρτάται µε τις 
ψηφιακές τεχνολογίες. Κατά τους Lankshear, Snyder και Green (2000) λοιπόν, τα σχολεία δε 
µπορούν να αρνηθούν τη µαζική εισβολή των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τοµείς της ζωής. 
Έτσι, η ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει τελικά την εκπαίδευση άµεσα και έµµεσα, και µάλιστα µε 
τρόπους που δε µπορούσαν να προβλεφθούν είκοσι χρόνια νωρίτερα. 
Η περασµένη εικοσαετία χαρακτηρίστηκε από µια σειρά σηµαντικών αλλαγών στις ψηφιακές 
τεχνολογίες και στον ρόλο που έπαιξαν οι τεχνολογίες αυτές στο κοινωνικό πεδίο. Αρχικά, θα 
πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες µετετράπησαν σταδιακά από τεχνολογίες 
των Η.Υ. σε ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών). Αντίστοιχα, ενώ η ψηφιακή 
επανάσταση χαρακτηρίζεται στη δεκαετία του ‘80 από τον Η.Υ. θεωρούµενο ως µηχανή 
συµβολικής επεξεργασίας, τη δεκαετία του ’90 χαρακτηρίζεται από τη διάδοση του ∆ιαδικτύου 
που έχει ως σηµαντικότερη επίπτωση την οργάνωση και τη συγκέντρωση πρακτικά άπειρων 
πληροφοριών στην επιφάνεια εργασίας του χρήστη. Ο όγκος του πληροφοριακού υλικού που 

                                                 
1 Η επιλογή των αγγλικών όρων, παρά την ύπαρξη δόκιµων µεταφράσεων, είναι ηθεληµένη, αφού οι «δόκιµες 
µεταφράσεις» δεν χρησιµοποιούνται από την y-generation και η γλωσσική πλευρά του θέµατος αποτελεί ένα 
ιδιαίτερο ζήτηµα. 
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προέκυψε δυνητικά από αυτές τις τεχνολογίες, ξεπέρασε την ικανότητα του ατόµου να 
χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικά τις πληροφορίες – ή τουλάχιστον να τις χρησιµοποιήσει 
αποτελεσµατικά χωρίς να προηγηθεί µαι ειδική κατάρτιση. Επιπλέον, στη δεκαετία που 
διανύουµε, αναδεικνύεται σταδιακά µια ακόµη διάσταση των ΤΠΕ: αυτή που αφορά στις νέες 
δυνατότητες που διανοίγονται στην επικοινωνία µεταξύ των ατόµων και οι οποίες  καθιστούν 
εφικτή την ύπαρξη κοινωνικών σχηµατισµών όπως οι Ψηφιακές Κοινότητες (Digital 
Communities)  ή δηµιουργούν ένα καινούριο καθεστώς στην έννοια του πολιτεύεσθαι, αυτό που 
αποκαλείται  ψηφιακή διακυβέρνηση ή ψηφιακώς πολιτεύεσθαι (e-government και e-citizenship). 
Η εκπαίδευση, ακολουθώντας λίγο πολύ τις γενικότερες κατευθύνσεις της ψηφιακής τεχνολογίας, 
προσαρµόζεται στα νέα δεδοµένα, αλλά µε ρυθµούς σχετικά αργούς και κινδυνεύει έτσι να 
αργοπορήσει σηµαντικά σε σχέση µε τις εξελίξεις, τόσο στους νέους τρόπους µε τους οποίους 
παράγεται και διαδίδεται η γνώση, όσο και σε σχέση µε τα νέα δεδοµένα στην αγορά εργασίας και 
γενικότερα στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 
Μέσα στα πλαίσια αυτά τόσο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο διεθνή χώρο γενικότερα, όσο και 
στα περισσότερα κράτη ξεχωριστά, η απόκτηση των δεξιοτήτων που σχετίζονται µε τη διαχείριση 
των νέων ψηφιακών δυνατοτήτων, θεωρείται πια απαραίτητη, ισότιµη σχεδόν µε τη γραφή, την 
ανάγνωση και τα στοιχειώδη µαθηµατικά (Commission Press Room, 2002) και αποκαλείται 
ψηφιακός εγγραµµατισµός (digital literacy). Αυτή η νέα µορφή εγγραµµατισµού, ο ψηφιακός 
εγγραµµατισµός, θα πρέπει να αντιµετωπιστεί ως δεξιότητα απαραίτητη για τη ζωή – τόσο 
απαραίτητη όσο και το δίπλωµα οδήγησης – ή ακόµη και ως απαραίτητη ικανότητα επιβίωσης 
(Gilster, 1997). Για να είµαστε ακριβείς ωστόσο, αναφέρουµε ότι υφίστανται πολλοί οµόλογοι 
όροι που χρησιµοποιούνται, όπως ο πληροφοριακός εγγραµµατισµός (information literacy), ο 
πληροφορικός εγγραµµατισµός (computer literacy) ακόµη και ο εγγραµµατισµός στα µέσα 
µαζικής επικοινωνίας (media literacy).   
Στην παρούσα εργασία προσπαθούµε να διακρίνουµε τους σχετικούς όρους µεταξύ τους και 
κυρίως προσπαθούµε να προσδιορίσουµε το περιεχόµενο στον πλέον σηµαντικό από αυτούς – τον 
ψηφιακό εγγραµµατισµό και να κατηγοριοποιήσουµε τους ενδεχόµενους διδακτικούς στόχους του. 
Τόσο η διάκριση των διαφόρων εγγραµµατισµών όσο και η κατηγοριοποίηση του ψηφιακού 
εγγραµµατισµού πραγµατοποιούνται µε τη βοήθεια της ταξινόµησης του Β. Βloom (Bloom Β., 
1956) και έχουν έναν πολύ συγκεκριµένο και πρακτικό στόχο: να καταστούν οι εγγραµµατισµοί 
λειτουργικότεροι για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι καλούνται να διδάξουν τα νέα αντικείµενα, τις 
νέες δεξιότητες και να καλλιεργήσουν νέες νοοτροπίες και στάσεις. Ίσως στο σηµείο αυτό θα 
πρέπει να διευκρινίσουµε ότι σχετικό αυτόνοµο «µάθηµα» δεν υφίσταται στη ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση (ενώ υφίστανται πολλά συναφή αντικείµενα στα προγράµµατα εκπαίδευσης και 
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών). Ωστόσο, τόσο στα µαθήµατα Πληροφορικής, όσο και στις 
υπόλοιπες γνωστικές περιοχές όταν γίνεται χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών), η έννοια του πληροφορικού και του ψηφιακού εγγραµµατισµού αποτελεί πολύ 
συχνά ένα ιδιαίτερο αντικείµενο διδακτικής διαπραγµάτευσης – µε άλλα λόγια ο ψηφιακός 
εγγραµµατισµός ενυπάρχει στις διδασκαλίες αυτές, ακόµη και όταν δεν είναι ρητά το αντικείµενο 
της διδασκαλίας. Έτσι, όπως και στην αρχή της εισαγωγής επισηµάναµε, η ενσωµάτωση αυτού 
του ιδιαίτερου ψηφιακού εγγραµµατισµού στην εκπαίδευση αποτελεί µια ανάγκη περίπου 
αδήριτη. 
 
Η έννοια του εγγραµµατισµού στην Κοινωνία της Πληροφορίας 
Ο εγγραµµατισµός, αποτελεί ένα γενικό στόχο στο παραδοσιακό σχολείο, το οποίο οργανώνει τις 
διδασκαλίες κυρίως πάνω στη βάση µαθηµάτων ή γνωστικών αντικειµένων. Τα τελευταία χρόνια, 
η αναγκαιότητα για µια ρεαλιστικότερη αντιµετώπιση των προβληµάτων (όλων των ειδών) µέσα 
στο σχολικό περιβάλλον, εκφράστηκε µε την απαίτηση για διεπιστηµονική προσέγγιση και 
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διαθεµατικότητα – η οποία, κατά κάποιο τρόπο, υπερβαίνει τον κλασικό διαχωρισµό ανάµεσα στα 
µαθήµατα. 
Ο όρος εγγραµµατισµός, χωρίς άλλο προσδιορισµό, αρχικά σηµατοδοτούσε ένα βασικό επίπεδο 
εκπαίδευσης. Ο εγγράµµατος άνθρωπος, αυτός που ξέρει γράµµατα, είναι εκείνος που όχι απλά 
γνωρίζει ανάγνωση, αλλά διαβάζει κιόλας, δηλαδή χρησιµοποιεί τον έντυπο λόγο για την 
πληροφόρησή του, την επικοινωνία ή την ψυχαγωγία του και κατά την έννοια αυτή, ο 
εγγραµµατισµός διαφέρει από τον αλφαβητισµό. Ο εγγραµµατισµός περιελάµβανε παραδοσιακά 
την ανάγνωση, τη γραφή και την αριθµητική, τις γνώσεις δηλαδή που υπήρξαν απαραίτητες για 
τον πολίτη του 20ου αιώνα – απαραίτητες για την ουσιαστική του κοινωνικοποίηση, σχεδόν 
ανεξάρτητα από το επάγγελµα, το φύλο και τις θρησκευτικές ή τις πολιτικές του πεποιθήσεις - 
αλλά περιελάµβανε επίσης και τη θετική στάση απέναντι τους, την ενεργή χρήση τους. Ο 
εγγραµµατισµός πέρα από τις βασικές ικανότητες της ανάγνωσης και της γραφής εµπεριέχει και τη 
γενικότερη ικανότητα της κατανόησης και της αποτελεσµατικής εκπλήρωσης διεργασιών (Dupuis, 
1997). 
Ο 20ος αιώνας όµως, χαρακτηρίστηκε επίσης από µια χωρίς προηγούµενο ανάπτυξη των 
τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας, αρχικά µε τη µορφή του τηλεφώνου και στη συνέχεια 
του κινηµατογράφου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, του βίντεο, του κινητού τηλεφώνου. Οι 
τεχνολογίες αυτές χαρακτηρίζονται βέβαια από το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερο βασίζονται 
σε µια κοινή τεχνολογική βάση, την ψηφιοποίηση, αλλά επίσης και από το γεγονός ότι έδωσαν µια 
πολύ βαρύνουσα θέση στο πολυτροπικό µήνυµα (κείµενο, εικόνα, ήχος). Οι Η.Υ. επιπλέον 
επέτρεψαν την επεξεργασία των πληροφοριών µε πολύ µεγάλη αξιοπιστία και ταχύτητα. 
Παράλληλα, η ανάπτυξη των δικτύων Η.Υ. επέτρεψε την µετάδοση των πληροφοριών αυτών µε 
µικρό κόστος και διευκόλυνε την πρόσβαση σε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών και την 
περαιτέρω ανάπτυξη των επικοινωνιών. Αναπτύχθηκε έτσι σταδιακά ένα πλέγµα διαχείρισης 
πολυτροπικής πληροφορίας και επικοινωνίας το οποίο ουσιαστικά δηµιούργησε ένα νέο είδος 
λόγου, σε αντιστοιχία µε τον έντυπο, τον οποίο θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε ψηφιακό λόγο. Ο 
ψηφιακός λόγος έχει σηµαντικές διαφορές από τον έντυπο, µια διαφορετική οικονοµία και 
οικολογία. Από τις διαφορές αυτές επισηµαίνουµε δυο – που φαίνονται ιδιαίτερα σηµαντικές:  
(α) ο ψηφιακός λόγος περιλαµβάνει πολυτροπικά κείµενα – ή όπως θα λέγαµε στο πληροφορικό 
ιδίωµα χρησιµοποιεί πολυµέσα: κείµενο, αλλά και εικόνα, ήχο, βίντεο. 
(β) η χρήση, η παραγωγή αλλά και η µετάδοση ψηφιακού λόγου απαιτεί τη γνώση µιας 
τεχνολογίας η οποία είναι πολύ πιο σύνθετη από τη γραφή και εξελίσσεται πολύ γρήγορα.  
Ο ψηφιακός λόγος έχει τόσο µεγάλη κοινωνική και πολιτισµική απήχηση, ώστε κατέστη αναγκαία 
η εκπαίδευση των πολιτών στη χρήση των νέων αυτών τεχνολογιών και του ψηφιακού λόγου: 
αυτό είναι το νόηµα των νέων εγγραµµατισµών οι οποίοι εµφανίστηκαν σε τόσο µεγάλο αριθµό. Η 
έννοια του εγγραµµατισµού δηλαδή, εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα από απλή 
ικανότητα ανάγνωσης, γραφής και  αρίθµησης σε ικανότητα εκτέλεσης βασικών λειτουργιών της 
καθηµερινής ζωής, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριακών δεξιοτήτων σε ψηφιακό 
περιβάλλον. Ο όρος του εγγραµµατισµού που µεταφράζεται στις ικανότητες ανάγνωσης και γραφής 
επεκτάθηκε σταδιακά στην ψηφιακή εποχή όπου πλέον µεταφράζεται στην ικανότητα κατανόησης 
της πληροφορίας µε οποιοδήποτε τρόπο και αν παρουσιάζεται η τελευταία (Lanham, 1995). Η 
ταυτόχρονη απαίτηση για διαθεµατική προσέγγιση των νέων δεξιοτήτων και γνώσεων οδήγησε 
στη δηµιουργία και των λεγόµενων πολυγραµµατισµών (multiliteracies)2. 
Οι πληροφορίες έχουν πάψει να εµφανίζονται πλέον κατ’ εξοχήν σε έντυπη µορφή, είναι ψηφιακές 
και ψηφιοποιηµένες. Έτσι, η κατανόηση ενός (πολυτροπικού) κειµένου, αλλά και η πρόσβαση 
στην πληροφορία, εξαρτάται όλο και περισσότερο από την τεχνολογία των πληροφορικών 
                                                 
2 Αξίζει ίσως να σηµειωθεί ότι ακόµη και στην Ελλάδα, υπάρχει µια κατηγορία σχολείων, τα Σχολεία 
∆εύτερης Ευκαιρίας, των οποίων το «αναλυτικό πρόγραµµα» δεν είναι οργανωµένο κατά µαθήµατα, αλλά 
στηρίζεται καθ’ ολοκληρία στους εγγραµµατισµούς. 
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συστηµάτων (Wedgeworth, 2002). Η ανάπτυξη της τεχνολογίας, ιδιαίτερα των πληροφορικών 
συστηµάτων, πέραν των αλλαγών που έχει επιφέρει στις περισσότερες πτυχές της ανθρώπινης και 
κοινωνικής ζωής, έχει µετασχηµατίσει παράλληλα και τον τρόπο µε τον οποίο ορίζουµε, 
αντιλαµβανόµαστε και ερµηνεύουµε την έννοια του εγγραµµατισµού (Durrant & Green, 1998).  
 
Ο µετασχηµατισµός του εγγραµµατισµού 
Η φύση του εγγραµµατισµού σε δεδοµένο τόπο και χρόνο, σχετίζεται κατ’ ανάγκη µε τις 
διαθέσιµες τεχνολογίες, ακριβέστερα εξαρτάται από τις διαθέσιµες τεχνολογίες. Ο εγγραµµατισµός 
λοιπόν δεν παραµένει αµετάβλητος αλλά εξελίσσεται διαρκώς, αλλάζει συνεχώς σύµφωνα µε την 
εξέλιξη της τεχνολογίας. (Lankshear, Snyder & Green, 2000). Αν τις τεχνολογίες για την 
επεξεργασία και µετάδοση της επικοινωνίας τις αντιστοιχίσουµε σε κάποια στάδια, τότε σε κάθε 
στάδιο παρουσιάζονται νέοι µετασχηµατισµοί και στην έννοια του εγγραµµατισµού. 
Ο Bruce (1998) πρότεινε την παρακάτω σχηµατοποίηση της εξέλιξης των εγγραµµατισµών: 
 
       Πρωτόγονα συµβολικά συστήµατα (Primitive symbol systems)     
        Πολύπλοκη προφορική γλώσσα (Complex oral language)           
         Πρώιµη γραφή (Early writing)         
          Χειρόγραφος Εγγραµµατισµός (Manuscript literacy) 
       Τυπογραφικός Εγγραµµατισµός (Print literacy)      

        Τηλεοπτικός Εγγραµµατισµός (Video literacy)   
        Ψηφιακός/ πολυµεσικός Εγγραµµατισµός/ εγγραµµατισµός υπερκειµένου 

(Digital/multimedia/hypertext literacy) 
            Εικονική Πραγµατικότητα (Virtual reality) 

 
Οι τεχνολογίες  σε κάθε ένα από παραπάνω στάδια – συσκευές, τεχνουργήµατα, µέθοδοι 
αναπαραγωγής, συστήµατα συµβολισµού, συστήµατα διάδοσης κ.λ.π. – αναπτύσσονται 
παράλληλα µε τη µεταβαλλόµενη έννοια του εγγραµµατισµού και τη διαφοροποίηση του ρόλου 
του στα πλαίσια των κοινωνικών πρακτικών. H εξέλιξη λοιπόν του εγγραµµατισµού 
προσδιορίζεται από µία σειρά αλλαγών οι οποίες δεν είναι απλά κοινωνικές, ούτε τεχνικές, αλλά 
κοινωνικοτεχνικές. (McGarry, 1993 & Bruce, 1998). 
Βέβαια, για να είµαστε ακριβείς, αν και γενικά υπάρχει µια συµφωνία για τα προηγούµενα στάδια 
εξέλιξης της τεχνολογίας και των εγγραµµατισµών, τα τελευταία χρόνια συναντώνται στη διεθνή 
βιβλιογραφία µια σειρά από συγγενείς όρους, όπως: 
• Πληροφοριακός εγγραµµατισµός (information literacy) 
• Πληροφορικός εγγραµµατισµός (computer literacy)  – ή και εγγραµµατισµός της τεχνολογίας 
της πληροφόρησης (IT/information technology), ηλεκτρονικός εγγραµµατισµός (electronic 
literacy), εγγραµµατισµός ηλεκτρονικής πληροφόρησης (electronic information literacy) 

• Εγγραµµατισµός βιβλιοθηκών (library literacy)  
• Εγγραµµατισµός µέσων µαζικής επικοινωνίας (media literacy) 
• ∆ικτυακός εγγραµµατισµός (network literacy) και εγγραµµατισµός διαδικτύου  (Internet 

literacy, hyper literacy) 
• Ψηφιακός εγγραµµατισµός (digital literacy), εγγραµµατισµός ψηφιακής πληροφόρησης (digital 

information literacy).  
Όπως είναι φυσικό, αυτός ο υπερβολικά µεγάλος αριθµός εγγραµµατισµών προκαλεί ένα είδος 
σύγχυσης όσον αφορά στις οµοιότητες και στις διαφορές τους. Ορισµένοι ερευνητές προσπάθησαν 
να κατηγοριοποιήσουν τους εγγραµµατισµούς χρησιµοποιώντας  δοµές ιεραρχικές ή εγκλεισµού: 
για παράδειγµα ο Bawden (2001) θεωρεί ως γενικότερο όλων τον πληροφοριακό εγγραµµατισµό 
και τους υπολοίπους ουσιαστικά ως τµήµατα του.  
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Ωστόσο, ένας άλλος τρόπος προσέγγισης του προβλήµατος έγκειται στην θεώρηση όχι των 
εγγραµµατισµών αυτών καθαυτών, αλλά στον προσδιορισµό των αναγκών (σε γνώσεις και 
δεξιότητες) των αυριανών πολιτών και των αντιστοίχων εκπαιδευτικών αναγκών, ανεξάρτητα από 
τις ιδιαίτερες ονοµασίες που τους αποδίδονται. Με την έννοια αυτή, θεωρούµε ότι η παραγωγή και 
χρήση του ψηφιακού λόγου, ο ψηφιακός εγγραµµατισµός, αποτελεί το ζητούµενο για τον αυριανό 
πολίτη. Για να αντιµετωπίσουµε την πολυπλοκότητα του τωρινού πληροφοριακού περιβάλλοντος 
απαιτείται µία σύνθετη και ευρεία µορφή εγγραµµατισµού. Θα πρέπει σε αυτή να εντάσσονται όλες οι 
µορφές εγγραµµατισµού που βασίζονται στην απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά δεν µπορεί να περιορίζεται 
σε αυτές. Η κατανόηση, το νόηµα και το περιεχόµενο θα πρέπει να αποτελούν τον πυρήνα αυτού του 
εγγραµµατισµού. Είναι αδιάφορο εάν αυτός ο εγγραµµατισµός θα αποκαλείται πληροφοριακός, 
ψηφιακός ή απλά εγγραµµατισµός για µια εποχή της πληροφόρησης. Αυτό που έχει σηµασία είναι να 
προωθηθεί ενεργά ως κεντρικός πυρήνας των αρχών και των πρακτικών των πληροφοριακών 
επιστηµών. (Bawden, 2001). 
 
Η έννοια του πληροφοριακού και του πληροφορικού εγγραµµατισµού 
  Ο πληροφοριακός εγγραµµατισµός περιλαµβάνει έναν πετυχηµένο συνδυασµό γνώσεων και 
δεξιοτήτων που χρειάζεται ο πολίτης προκειµένου να λειτουργήσει αποτελεσµατικά σε µια 
τεχνολογική κοινωνία που κατακλύζεται από την πληροφορία (Taylor, 1986). Έναν επίσης 
συνοπτικό ορισµό του πληροφοριακού εγγραµµατισµού αποτελεί η λακωνική περιγραφή της 
Doyle (1994): πληροφοριακός εγγραµµατισµός είναι η ικανότητα πρόσβασης, αποτίµησης και 
χρήσης της πληροφόρησης µέσω της χρήσης διάφορων πηγών. Ακόµη, πληροφοριακά 
εγγραµµατισµένος θεωρείται αυτός που έχει µάθει πώς να µαθαίνει, επειδή έχει µάθει τον τρόπο 
οργάνωσης της γνώσης, εύρεσης της πληροφοριών, και  χρήσης των πληροφοριών κατά τρόπο µε 
τον οποίο οι άλλοι θα µπορούν να µάθουν από αυτές (Ford, 1995).  Ανάλογους ορισµούς έχουν 
δώσει και η Ένωση των Κολεγιακών και Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (American Colleges & 
Research Association, 2000), το Συµβούλιο των Αυστραλιανών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκονόµων 
(CAUL - Council of Australian University Librarians, 2000) και πολλοί οµόλογοι οργανισµοί ανά 
τον κόσµο.  
 Ο πληροφοριακός εγγραµµατισµός εµφανίζεται έτσι ως ανάγκη σε όλους τους επιστηµονικούς 
κλάδους, σε κάθε µαθησιακό περιβάλλον και σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, ως ένα είδος 
γενικευµένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες σε όλα τα περιβάλλοντα 
στα οποία υπάρχει πληροφοριακό περιεχόµενο.   
Από την άλλη πλευρά, η Πληροφορική και γενικότερα οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών) έχουν  µέσα στο σχολικό περιβάλλον, όπως είναι γενικά αποδεκτό, έναν πολλαπλό 
ρόλο και ως αντικείµενα διδασκαλίας και ως µέσα διδασκαλίας, σύµφωνα µε τον κλασικό πια 
ορισµό, και προσφάτως αποτελούν και µέσο επικοινωνίας (επικοινωνίας δια του Η.Υ., Computer 
Mediated Communication). Ενώ ως αντικείµενα διδασκαλίας τη δεκαετία του 1980, όπως 
αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, είχαν ως βασικό στόχο τη γνώση του Η.Υ. και της λειτουργίας 
του, σήµερα η διδασκαλία τους περιλαµβάνει ένα πού ευρύτερο φάσµα δεξιοτήτων που 
σχετίζονται µε τις πολλαπλές χρήσεις της πληροφορικής: ο πληροφορικός εγγραµµατισµός µπορεί 
να προσδιοριστεί ως ένα ορισµένο επίπεδο ικανότητας του ατόµου να χρησιµοποιεί τις Τ.Π.Ε. Τα 
επίπεδα αυτά µπορούν να προσδιοριστούν ως εξής: 
• Επίπεδο πληροφορικού αλφαβητισµού: στοιχειώδεις γνώσεις για τη λειτουργία και χρήση των 
Τ.Π.Ε. 

• Επίπεδο πληροφορικού εγγραµµατισµού: ικανοποιητική χρήση των Τ.Π.Ε. – για παράδειγµα 
έτσι ώστε να εκτελούνται µε αποτελεσµατικότητα εργασίες γραφείου. 

• Επίπεδο πληροφορικής ευχέρειας (fluency): o χρήστης έχει άνεση στη διαχείριση των Τ.Π.Ε. 
είναι σε θέση να παρακολουθεί την εξέλιξη τους και να υιοθετεί νέες λύσεις όταν τούτο είναι 
απαραίτητο. 
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• Επίπεδο επαγγελµατικής απασχόλησης: στο επίπεδο αυτό εντάσσουµε τους χρήστες που 
χρησιµοποιούν επαγγελµατικά την πληροφορική, χωρίς ωστόσο να είναι πληροφορικοί – όπως 
οι γραφίστες, οι ειδικοί στην εξ αποστάσεως και µέσω διαδικτύου εκπαίδευση. 

• Επίπεδο των πληροφορικών: το επίπεδο αυτών που είναι πληροφορικοί – όπως οι επιστήµονες 
και µηχανικοί Πληροφορικής.   

  Η διαβάθµιση αυτή δεν ακολουθεί την ταξινοµία του Β. Βloom, που χρησιµοποιούµε για τον 
ψηφιακό εγγραµµατισµό, γιατί είναι προσφορότερη αφού το αντικείµενο αναφοράς έχει καθαρά 
τεχνικό χαρακτήρα. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι το τελικό αποτέλεσµά του πληροφορικού 
εγγραµµατισµού δεν είναι η γνώση της λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά η χρήση 
της τεχνολογίας ως εργαλείου για την οργάνωση, την επικοινωνία, την έρευνα και την επίλυση 
προβληµάτων (Eisenberg & Johnson 2002). Με άλλα λόγια η λειτουργική γνώση. 
Έτσι, σύµφωνα µε την υπόθεση µας, ο πληροφορικός εγγραµµατισµός καλύπτει τα τεχνικά θέµατα 
που σχετίζονται µε τις νέες τεχνολογίες και ο πληροφοριακός εγγραµµατισµός καλύπτει τα θέµατα 
που αφορούν τη διαχείριση της πληροφορίας. Είναι λοιπόν ο συνδυασµός, η σύνθεση των 
πληροφοριακών και πληροφορικών δεξιοτήτων που συνθέτουν αυτό που ονοµάσαµε ψηφιακό 
εγγραµµατισµό.  
  Ένα πρώτο βήµα προς τη συγχώνευση του πληροφορικού εγγραµµατισµού µε την έννοια του 
πληροφοριακού εγγραµµατισµού µε βάση την έννοια της «τεχνολογίας της πληροφόρησης» 
πραγµατοποιήθηκε από την Έκθεση του National Research Council (Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας) 
που εκδόθηκε στην Αµερική το 1999. Σύµφωνα µε αυτήν, η ευχέρεια µε την «τεχνολογία της 
πληροφόρησης» προϋποθέτει βαθύτερη κατανόηση της τεχνολογίας - από τον πληροφορικό 
εγγραµµατισµό – και βαθµιαία όλο και πιο επιδέξια χρήσης της διότι, o «πληροφορικός 
εγγραµµατισµός» αναφέρεται στη µάθηση συγκεκριµένων συσκευών και εφαρµογών λογισµικού, 
ενώ η «ευχέρεια µε την τεχνολογία της πληροφόρησης» εστιάζεται στην κατανόηση των 
υποκείµενων εννοιών της τεχνολογίας και της εφαρµογής της επίλυσης  προβληµάτων και της 
κριτικής σκέψης στη χρήση της τεχνολογίας. (Being Fluent with Information Technology, 1999) 
  Απαραίτητο κρίνεται να τονιστεί και πάλι το γεγονός ότι η έννοια του πληροφορικού 
εγγραµµατισµού (Computer Literacy) δεν ταυτίζεται µε αυτή του πληροφοριακού (Information 
Literacy). Στην περίπτωση του πληροφορικού εγγραµµατισµού η πληροφορία αντιµετωπίζεται ως 
προϊόν, ως δεδοµένο και όχι ως ενέργεια παροχής και πρόσληψης πληροφοριών, η οποία 
αποδίδεται µε τη λέξη «πληροφόρηση». Το σηµαντικότερο στον  πληροφορικό εγγραµµατισµό δεν 
είναι η διαδικασία της πληροφόρησης αλλά η τεχνολογία. (Mutch, 1997), ενώ αντίθετα στον 
πληροφοριακό εγγραµµατισµό το σηµαντικότερο στοιχείο είναι  η ιδέα της πληροφόρησης. 
 
Ο ψηφιακός εγγραµµατισµός και η ταξινόµηση των διδακτικών του στόχων κατά 
Bloom 
Ο ψηφιακός εγγραµµατισµός, έτσι όπως τον προσδιορίζουµε, συνθέτει τον πληροφοριακό και τον 
πληροφορικό εγγραµµατισµό. Η ανάλυση των σχολικών προγραµµάτων, αλλά και του όλου 
πλαισίου εκφοράς τους (για παράδειγµα τα διαθεµατικά πλαίσια που έχει εκπονήσει το Π.Ι., οι 
σχετικές  οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µια σειρά σχετικών εγγράφων και ντοκουµέντων) 
δείχνει ότι το κύριο ζητούµενο της εκπαίδευσης είναι η παραγωγή και κατανάλωση ψηφιακού 
λόγου: πρόσβαση και διαχείριση της πληροφορίας, εκµετάλλευση των νέων ψηφιακών 
επικοινωνιακών δυνατοτήτων, συµµετοχή στη νέα ψηφιακή κοινωνία (εκπαίδευση, εµπορικές και 
οικονοµικές συναλλαγές, ψυχαγωγία, πολιτεύεσθαι).  
Όπως είναι γνωστό, στη γνωστή ταξινοµία του ο B. Bloom (Bloom, 1956) πρότεινε µια σειρά από 
6 επίπεδα γνωστικών στόχων (γνωστικός τοµέας) καθώς και µια σειρά στόχων που εντάσσονται 
στον ψυχοκινητικό και συναισθηµατικό τοµέα. Η ταξινοµία του B. Bloom έχει ήδη µια ηλικία 50 
ετών – γεγονός που την καθιστά ήδη παλιά. Ωστόσο, αν δεχθούµε ότι οι γνωστικοί στόχοι 
µπορούν να αναλυθούν µε όρους ταξινοµικούς, τότε η ταξινοµία του Β. Βloοm παραµένει εν 
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ισχύει. Θεωρούµε ότι αναµφίβολα, σε κάποιο («χαµηλό») επίπεδο, οι γνωστικοί στόχοι µπορούν 
να ταξινοµηθούν µε κάποιο είδος ταξινοµίας. Στην παρούσα παράγραφο λοιπόν αποπειρώµεθα να 
εφαρµόσουµε την ταξινοµία αυτή (του γνωστικού τοµέα) στους ενδεχόµενους στόχους του 
ψηφιακού εγγραµµατισµού µε απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση της διδασκαλία των οικείων 
αντικειµένων. Ο ψηφιακός εγγραµµατισµός, έτσι όπως τον προσδιορίσαµε, φύσει και θέσει 
άπτεται διαφόρων «κλασικών» γνωστικών αντικειµένων, όπως η Πληροφορική, αλλά και 
γνωστικών περιοχών, όπως ο πληροφοριακός εγγραµµατισµός, των οποίων το περιεχόµενο, όπως 
στις προηγούµενες παραγράφους διαπιστώσαµε, είναι ακόµη απροσδιόριστο. Κατά τη δική µας 
προσέγγιση, ο ψηφιακός εγγραµµατισµός ουσιαστικά αποτελεί το ψηφιακό ανάλογο του 
παραδοσιακού εγγραµµατισµού. Το κύριο αντικείµενο του ψηφιακού εγγραµµατισµού αποτελούν 
ο ψηφιακός λόγος και η χρήση του στη σύγχρονη κοινωνία. 
 
Ο Bloom διακρίνει τα εξής επίπεδα στο γνωστικό τοµέα: 
ΓΝΩΣΗ, ακριβέστερα η ανάκληση της γνώσης. Ελέγχεται κατά κύριο λόγο η αποµνηµόνευση και 
η δυνατότητα πιστής αναπαραγωγής πληροφοριών. 
Στο τεχνικό επίπεδο θα πρέπει να περιληφθούν γνώσεις που αφορούν τον τρόπο µε τον οποίο 
αναπαρίσταται η πληροφορία στον ψηφιακό λόγο (κωδικοποίηση, αποθήκευση και επεξεργασία 
πληροφοριών) όπως και ο τρόπος µε τον οποίο η ψηφιακή πληροφορία µεταφέρεται (στοιχειώδεις 
έννοιες από τα δίκτυα).  
Στο ίδιο επίπεδο θα πρέπει να καταταγούν και οι γνώσεις χειρισµού βασικών λογισµικών όπως οι 
εφαρµογές γραφείου (επεξεργασία κειµένου, ηλεκτρονικά λογιστικά φύλλα, ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο, πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο ή άλλα παρόµοια λογισµικά). Η γνώση της αντίστοιχης 
ορολογία περιλαµβάνεται επίσης στο επίπεδο αυτό.  
Θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η γνώση στην οποία γίνεται αναφορά στο παρόν επίπεδο 
είναι βέβαια τεχνικού χαρακτήρα, αλλά το διδακτικό ζητούµενο δεν είναι η τεχνική γνώση, αλλά η 
λειτουργική γνώση, δηλαδή η ικανότητα του ατόµου να λειτουργήσει µε ορθό και ορθολογικό 
τρόπο στο ψηφιακό περιβάλλον. Έτσι, για παράδειγµα οι τεχνικές λεπτοµέρειες που αφορούν στον 
τρόπο µε τον οποίο αποθηκεύονται οι ψηφιακές πληροφορίες δεν είναι απαραίτητες, παρά µόνο 
στο βαθµό που επιτρέπουν στο χρήστη να αντιληφθεί τα χαρακτηριστικά της ψηφιοποιηµένης 
πληροφορίας (όγκος που καταλαµβάνει, αφθαρσία της πληροφορίας και άλλα στοιχεία).  
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ. Ουσιαστικά ελέγχεται µε έµµεσο τρόπο η κατανόηση των βασικών γνώσεων του 
προηγούµενου επιπέδου. Στο επίπεδο αυτό θα πρέπει να εντάξουµε τη δυνατότητα των 
εκπαιδευοµένων να χρησιµοποιήσουν ενδεχόµενα νοητικά µοντέλα που έχουν σχηµατίσει και τα 
οποία τους επιτρέπουν να αιτιολογήσουν τις πράξεις τους. Για παράδειγµα, παίρνοντας ένα 
παράδειγµα από την επεξεργασία κειµένου, µπορούν να εξηγήσουν τη διαφορά ανάµεσα στην 
«αποθήκευση»  και την «αποθήκευση ως» ή να περιγράψουν µε σχετική πιστότητα τον τρόπο µε 
τον οποίο η ψηφιοποιηµένη πληροφορία µεταβιβάζεται από ένα τµήµα του Η.Υ. σε ένα άλλο – για 
παράδειγµα πως από τον Η.Υ. αποθηκεύεται σε ένα µαγνητικό µέσο όπως το CD. Στο επίπεδο 
αυτό εντάσσεται επίσης η στοιχειώδης γνώση της δοµής των δικτύων η οποία επιτρέπει, για 
παράδειγµα, να αναπαρασταθεί σχηµατικά ο τρόπος µε τον οποίο διακινούνται οι πληροφορίες 
στο ∆ιαδίκτυο. Στο επίπεδο αυτό εντάσσεται επίσης η ικανότητα του εκπαιδευόµενου να 
πραγµατοποιήσει αναζητήσεις στο ∆ιαδίκτυο ή σε µια βάση δεδοµένων που σχετίζονται άµεσα µε 
ένα θέµα. 
 ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Ελέγχεται η ικανότητα εφαρµογής της γνώσης που αποµνηµονεύθηκε και 
κατανοήθηκε προκειµένου να επιλυθεί ένα πρόβληµα. Για παράδειγµα, και πάλι στο τεχνικό 
επίπεδο, ο εκπαιδευόµενος µπορεί στοιχειωδώς να επιλύσει απλά προβλήµατα για παράδειγµα να 
εγκαταστήσει νέες εφαρµογές ή ακόµη και να κατανοήσει την αναγκαιότητα χρήσης νέων 
εφαρµογών, να τις αναζητήσει και να τις εγκαταστήσει µετά την ανεύρεση τους – για παράδειγµα 
στο ∆ιαδίκτυο – εφόσον δεν απαιτούνται εξειδικευµένες τεχνικές γνώσεις. Στο επίπεδο αυτό θα 
πρέπει να εντάξουµε την ικανότητα του ατόµου να προχωρήσει σε συµµετοχή σε επικοινωνία σε 
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διάφορα είδη ψηφιακών κοινοτήτων (κοινότητες µάθησης, οµάδες νέων, λίστες συζήτησης) ή 
ακόµη και την ικανότητά του να πραγµατοποιεί συνδυασµένες αναζητήσεις στο ∆ιαδίκτυο οι 
οποίες µπορούν να σχετίζονται µε διάφορα γνωστικά αντικείµενα. Το άτοµο µπορεί ακόµη να 
χρησιµοποιήσει διάφορες εφαρµογές για να ολοκληρώσει µια εργασία του – για παράδειγµα 
γνωρίζει τις διαφορές µεταξύ διαφόρων ειδών αρχείων κειµένου και µπορεί να επιλέξει την 
κατάλληλη εφαρµογή για κάθε περίσταση (κειµενογράφο, επεξεργαστή κειµένου, εφαρµογές για 
αρχεία ps ή pdf κλπ). 
ΑΝΑΛΥΣΗ: Το άτοµο αναλύει καταστάσεις και µπορεί να διακρίνει ενδεχόµενες προθέσεις ή 
επιπτώσεις οι οποίες δεν είναι ρητά διατυπωµένες αλλά συνάγονται από το συγκείµενο. Ο 
εκπαιδευόµενος στην περίπτωση αυτή µπορεί να αναλύει, για παράδειγµα, το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο το οποίο λαµβάνει και να πιθανολογήσει το ενδεχόµενο να πρόκειται για κακόβουλη 
ή ανεπιθύµητη ηλεκτρονική επιστολή. Γνωρίζει επίσης να αναλύει στοιχεία από την εµφάνιση και 
το περιεχόµενο ιστοσελίδων και να αποφαίνεται, τουλάχιστον εν µέρει, για την πρόθεση του 
δηµιουργού ή το νόηµα τους. Έτσι, το πραγµατικό νόηµα του ψηφιακού λόγου δε συνάγεται από 
τον τίτλο του, αλλά από τη σύνθεση των στοιχείων που τον δηµιουργούν. Ο εκπαιδευόµενος είναι 
σε θέση να αποκωδικοποιήσει το ιδιαίτερο νόηµα που µπορούν να έχουν ιδιαίτερες πληροφορίες, 
όπως ο βαθµός συνάφειας ζητουµένης και ανευρισκόµενης πληροφορίας σε µια µηχανή 
αναζήτησης. Το άτοµο γνωρίζει τη νέα ψηφιακή σηµειολογία και τη «νετικέττα» (netiquette), το 
ψηφιακό πρωτόκολλo και µπορεί έτσι να αποκωδικοποιήσει υπονοούµενα, όπως για παράδειγµα 
την ύπαρξη και χρήση «συναισθεικόνων» (emoticons).  
ΣΥΝΘΕΣΗ: Το άτοµο επιδεικνύει δηµιουργική ικανότητα και συνδυάζει αρµονικά διάσπαρτα 
στοιχεία. Στο επίπεδο αυτό θα πρέπει να καταταγούν οι ικανότητες των ατόµων να παράγουν 
ψηφιακό λόγο: για παράδειγµα να γνωρίζουν πώς να δηµιουργήσουν ιστοσελίδες (χωρίς να 
διαθέτουν κατ’ ανάγκη ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις – µε χρήση ενδεχοµένως ενός επεξεργαστή 
κειµένου) ο οποίος να έχει επιθυµητά χαρακτηριστικά. Για παράδειγµα το άτοµο είναι σε θέση να 
δηµιουργήσει ή να εντοπίσει και τελικά και να συνθέσει ποικίλα στοιχεία όπως εικόνες, ήχο, 
σκίτσα και υπερδεσµούς ώστε να δώσει µια ικανοποιητική εικόνα για τον εαυτό του 
δηµιουργώντας προσωπικές ιστοσελίδες. Μπορεί ακόµη να συνθέσει µε ικανοποιητικό τρόπο, σε 
ένα συνεκτικό (ενδεχοµένως πολυτροπικό) κείµενο πληροφορίες που εντοπίζει από διάφορες 
ψηφιακές πηγές για οιοδήποτε θέµα (για παράδειγµα µια σύνθετη εργασία). Η σύνθεση µπορεί να 
είναι διαφορετικών µορφών, όπως γραπτό κείµενο, αλλά και ιστοσελίδες ακόµη και ηλεκτρονικές 
διαφάνειες σε ένα πρόγραµµα παρουσιάσεων. Σηµαντικό στοιχείο στην παραγωγή των 
πολυτροπικών κειµένων δεν είναι η επιδεξιότητα στη χρήση πολύπλοκων εργαλείων δηµιουργίας 
των κειµένων αυτών, αλλά η ικανότητα του εκπαιδευόµενου χρήστη να συνθέσει τα επιµέρους 
ψηφιακά στοιχεία µε τρόπο τέτοιο ώστε να δηµιουργεί το επιθυµητό µήνυµα. 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Το άτοµο είναι ακόµη σε θέση να αναζητήσει στοιχεία τα οποία θα εδραιώσουν 
ή θα διαψεύσουν τους ισχυρισµούς της ιστοσελίδας ή µιας ψηφιακής προέλευσης πληροφορίας. 
Είναι ενήµερο για τους κινδύνους ψηφιακής εξαπάτησης και µπορεί να διακρίνει τρόπους για να 
ελέγξει, σε κάποιο βαθµό, την ισχύ όσων έµµεσα ή άµεσα διατυπώνονται σε ένα ψηφιακό 
(πολυτροπικό) κείµενο. Το άτοµο γνωρίζει επίσης τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να διατυπώσει 
την άποψή του ή να επιχειρηµατολογήσει υπέρ µιας άποψης (Hoffman & Blake, 2003). 
Στο επίπεδο αυτό εντάσσεται επίσης η γνώση των ατόµων για κοινωνικές και νοµικού χαρακτήρα 
επιπτώσεις των Τ.Π.Ε. Έτσι, το άτοµο γνωρίζει τις νοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις των 
φαινοµένων του κυβερνοχώρου – το hacking, τη διάδοση των ιών, τη χρήση πειρατικού 
λογισµικού. Είναι επίσης ευαισθητοποιηµένο σε θέµατα που άπτονται της γλωσσικής ή άλλης 
(ηθικής ή φιλοσοφικής για παράδειγµα) διάστασης του νέου ψηφιακού λόγου και του κυβερνο-
πολιτισµού. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ  
Προτείναµε στην προηγουµένη παράγραφο µια ταξινόµηση των διδακτικών στόχων του ψηφιακού 
εγγραµµατισµού, ακολουθώντας την ταξινοµία του Β. Bloom. Η παραπάνω, σχετικά συνοπτική 
ταξινόµηση στόχων του ψηφιακού εγγραµµατισµού παρουσιάζει ορισµένες αδυναµίες: 
• είναι αρκετά συνοπτική και κατά συνέπεια δεν περιλαµβάνει στοιχεία τα οποία θα ήταν 
ενδεχοµένως χρήσιµα στη διδασκαλία, όπως ασκήσεις, τεστ, δραστηριότητες που θα ήταν 
αντίστοιχες µε τα διάφορα επίπεδα, έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός να έχει στη διάθεση του 
ενδεικτικά θέµατα  από κάθε επίπεδο. Πρόκειται για ένα έργο που πρέπει πράγµατι να 
υλοποιηθεί. 

• παραµένει σε κάποιο βαθµό ασαφής: δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις σαφές σε ποιο επίπεδο 
πρέπει να εντάξει ένας εκπαιδευτικός µια δραστηριότητα. Αυτό βέβαια είναι µια εγγενής 
αδυναµία όλων των ταξινοµικών συστηµάτων, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει διαδικασία 
συµπληρωµατικής επεξεργασίας που πρέπει να ολοκληρωθεί. 

• το σηµαντικότερο ωστόσο πρόβληµα που εγείρεται είναι το εξής: κατά ποια έννοια η παρούσα 
ταξινόµηση υπερτερεί έναντι οιασδήποτε άλλης; Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενες 
παραγράφους, η ταξινοµία αυτή στηρίζεται κατ’ ουσία σε µια βασική υπόθεση, ότι ένα κύριο 
ζητούµενο του σηµερινού εκπαιδευτικού συστήµατος είναι ο ψηφιακός εγγραµµατισµός, 
δηλαδή το ψηφιακό ισοδύναµο του παραδοσιακού εγγραµµατισµού, η χρήση, η διαχείριση και 
η παραγωγή ψηφιακού λόγου. Η ταξινοµία αυτή καθαυτή αποτελεί µια εφαρµογή των 
κριτηρίων του B. Bloom πάνω σε αντικείµενα του ψηφιακού εγγραµµατισµού, έτσι όπως τον 
προσδιορίσαµε. 

Η εκπαίδευση βρίσκεται µπροστά σε νέα «γνωστικά αντικείµενα» τα οποία παρουσιάζουν 
πολλαπλά καινοφανή χαρακτηριστικά: εξαρτώνται από µια τεχνολογία αιχµής, αλλάζουν 
ταχύτατα, έχουν σαφώς ένα διαθεµατικό χαρακτήρα. Επιπλέον οι εκτιµώµενες επιπτώσεις τους 
είναι εξαιρετικά σηµαντικές: για παράδειγµα, η εισαγωγή νέων «γνωστικών αντικειµένων» όπως 
τα µαθήµατα επιλογής του Λυκείου ή τα µαθήµατα Πληροφορικής, σπάνια έχουν τόσο βαθιές 
επιπτώσεις, συναρτώνται τόσο άµεσα µε στάσεις ζωής. Ο ψηφιακός εγγραµµατισµός αποτελεί ένα 
πολύ ιδιάζον «γνωστικό αντικείµενο» για το οποίο υφίσταται µια σχετική συζήτηση και είναι στο 
επίκεντρο του εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος και για το οποίο δεν υπάρχει επαρκής «κρίσιµη 
µάζα» διδακτικών δεδοµένων (αναφέρουµε ενδεικτικά τα Ράπτης Α.& Α. (2003) και Μακράκης 
Β. (2002) για έναν συναφή σχολιασµό). 
Η απόπειρα ταξινόµησης του ψηφιακού εγγραµµατισµού µε τη βοήθεια ενός ταξινοµικού 
συστήµατος, όπως αυτό του Β. Βloom, αποσκοπεί ουσιαστικά στη δηµιουργία ενός «κειµένου 
εργασίας», αντιστοιχεί δηλαδή κατ’ ουσία σε µια πρόταση συζήτησης για την αντιµετώπιση των 
ιδιαίτερων προβληµάτων που θέτει στο εκπαιδευτικό σύστηµα. 
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