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Περίληψη εργασίας 

Η εργασία μας είχε ως σκοπό να γνωρίσουμε ποια είναι τα σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία, να 
μπορούμε να αξιολογήσουμε τη χρησιμότητά τους και να μπορούμε να αξιοποιήσουμε, να 
αναπτύσσουμε και να διαχειριστούμε κάποιες εργασίες με τη χρήση σύγχρονων διαδικτυακών 
εργαλείων.  

 
Αρχικά μελετήσαμε τη σχετική βιβλιογραφία για να βρούμε πληροφορίες. 
 
Τα ερευνητικά μας ερωτήματα ήταν: τι είναι το web2 και το blog, ποιος είναι ο δημιουργός των blogs 
και πότε δημιουργήθηκαν, ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά των blogs, ποια είναι τα 10 
δημοφιλέστερα blogs στην Ελλάδα, πως μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα blog, τι είναι το wiki, το 
wikispaces και το wikipedia, σε τι μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ιστοσελίδες, τι είναι η κατασκευή 
ιστοσελίδων, πως γίνεται η κατασκευή ιστοσελίδων, τι είναι οι υπηρεσίες διαμοιρασμού αρχείων, πότε 
δημιουργήθηκαν και γιατί, ποιες είναι οι πιο διαδεδομένες υπηρεσίες διαμοιρασμού αρχείων και τι 
είναι η συνεργατική επεξεργασία αρχείων με το Google Drive. 
 
Στη συνέχεια σχεδιάσαμε ένα ερωτηματολόγιο και το μοιράσαμε σε 90 μαθητές της Α’, Β’, Γ’ τάξης 
του σχολείου μας, ώστε να διερευνήσουμε τι πιστεύουν σχετικά με το θέμα μας.  
 
Μετά από ανάλυση αυτών των ερωτηματολογίων, προέκυψαν διάφορα συμπεράσματα. Τα 
σημαντικότερα συμπεράσματα είναι τα εξής: 

 Το 83,7% των μαθητών δεν γνωρίζουν τι είναι το web2. 

 Το 44,2% των μαθητών τους αρέσει να επισκέπτονται σελίδες που είναι απλά αναγνώστες. 

 Το 32,6% των μαθητών δεν γνωρίζουν τι είναι το blog. 

 Το 72,1% των μαθητών δεν γνωρίζουν τι είναι οι υπηρεσίες διαμοιρασμού αρχείων. 

 Το 25,6% των μαθητών έχουν δημιουργήσει ιστοσελίδα. 

 Το 20,9% των μαθητών έχουν συμμετάσχει σε wiki. 

 Το16,3% των μαθητών έχουν συμμετάσχει σε ένα blog. 


