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Περίληψη 
 Το ανοιχτό λογισμικό έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα στην παραγωγή και 
προώθηση χρήσιμων προγραμμάτων για το μέσο χρήστη, ο οποίος αλλιώς θα έπρεπε 
να διαθέσει αρκετά χρήματα για να αποκτήσει και να χρησιμοποιήσει τέτοια προ-
γράμματα από το εμπόριο. Η Βικιπαιδεία αποτελεί ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμι-
κού το οποίο ανήκει στην κατηγορία του υλικού αναφοράς καθώς είναι μία ηλεκτρο-
νική εγκυκλοπαίδεια που επιτρέπει την πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη χωρίς χρέω-
ση και περιορισμούς. 
 
 Στην εισήγηση που ακολουθεί γίνεται μία σύντομη παρουσίαση της κριτικής 
που υπάρχει για την αξιοπιστία του περιεχομένου της Βικιπαιδείας. Στη συνέχεια πα-
ρατίθενται κάποια επιχειρήματα τα οποία συνηγορούν στη χρήση της από τους καθη-
γητές ξένων γλωσσών καθώς και από τους μαθητές τους. Τέλος παρουσιάζεται ο τρό-
πος με τον οποίο μπορεί να γίνει η αναζήτηση των λημμάτων της Βικιπαιδείας. 
 
Εισαγωγή 

Οι εγκυκλοπαίδειες λειτουργούν ως βιβλία αναφοράς, για την ανάσυρση γνώ-
σεων και πληροφοριών σε θέματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος. Σαν βιβλία α-
ναφοράς δεν είναι δυνατόν να διαβαστούν από την αρχή μέχρι το τέλος. Οι πληροφο-
ρίες που παρέχουν είναι μάλλον εισαγωγικού τύπου και δεν παρέχουν μία εξαντλητι-
κή παράθεση των υπό διαπραγμάτευση θεμάτων. 

 
Η επικαιροποίηση του περιεχομένου μιας εγκυκλοπαίδειας είναι μία μάλλον 

επίπονη εργασία η οποία απαιτεί τη συνεργασία πάρα πολλών συντελεστών οι οποίοι 
θεωρούνται πολύ καλοί γνώστες των θεμάτων που περιλαμβάνονται σε αυτή.  
  
 Για την πληροφόρηση σε θέματα που επικαιροποιούνται συνεχώς, ο αναγνώ-
στης προστρέχει στον ειδικό τύπο, σε βιβλία ειδικού ενδιαφέροντος και τα τελευταία 
χρόνια στο Διαδίκτυο, το οποίο λειτουργεί ως μία τεράστια βιβλιοθήκη έγκριτη ή μη, 
η κριτική αποτίμηση της οποίας ανήκει στον αναγνώστη, ο οποίος καλείται να απο-
κτήσει μία κριτική εμπειρία με τη χρήση του. 
 
 Η επικαιροποίηση όμως της γνώσης, όσον αφορά στις εγκυκλοπαίδειες, γίνε-
ται τον τελευταίο καιρό με τις δικτυακές εγκυκλοπαίδειες και με τις ηλεκτρονικές ε-
γκυκλοπαίδειες. Οι ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες είτε είναι προϊόντα εταιρειών που 
ασχολούνται με την κατασκευή λογισμικού, όπως π.χ η Encarta της Microsoft, είτε 
εταιρειών που εκδίδουν τις έντυπες εγκυκλοπαίδειες, ο οποίες επιλέγουν να διαθέτουν 
και μία ηλεκτρονική έκδοση, όπως π.χ. η Encyclopedia Britannica. Η επιλογή για την 
ηλεκτρονική έκδοση βασίζεται στο γεγονός ότι οι ηλεκτρονικές εκδόσεις αναθεωρού-
νται και ενημερώνονται πολύ συντομότερα από ότι οι έντυπες εκδόσεις τους.  
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 Το Διαδίκτυο έφερε επανάσταση στην δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών 
η οποία γίνεται με μεγάλη ταχύτητα. Το αποτέλεσμα που προέκυψε από την ανταλλα-
γή των πληροφοριών ήταν ότι, οδήγησε σε μία θεμελιακή αλλαγή  στον τρόπο με τον 
οποίο παράγεται, ανανεώνεται και διανέμεται  το λογισμικό. Η επανάσταση του ελεύ-
θερου λογισμικού ή λογισμικού ανοιχτού κώδικα ( open source software) έχει αντί-
κτυπο και στις εγκυκλοπαίδειες. 
 
 Η δημιουργία της wikipedia είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης διακίνησης πλη-
ροφοριών και σήμερα είναι η δημοφιλέστερη ελεύθερη δικτυακή εγκυκλοπαίδεια. Η 
δικτυακή της έκδοση είναι διαθέσιμη σε 200 περίπου γλώσσες συμπεριλαμβανομένης 
και της ελληνικής έκδοσης. Στη Γερμανία, η ομάδα που είναι επιφορτισμένη με τη 
διαχείριση της αντίστοιχης έκδοσης της Wikipedia, έχει διανείμει μία έκδοσή της σε 
CD ROM. 
 
Ορισμός   Η όρος wikipedia είναι μία ετεροσυνθετική λέξη (portmanteau word)  της 
οποίας το πρώτο συνθετικό προέρχεται από τη Χαβανέζικη έκφραση wiki wiki που 
σημαίνει «γρήγορα» ή «βιάσου». Υιοθετήθηκε από τον Ward Cunningham αντί του 
quick web ίσως γιατί του άρεσε η παρήχηση του wiki wiki. Εκτός από την παραπάνω 
εκδοχή προτείνεται και η εκδοχή ότι αποτελεί ακρωνύμιο των λέξεων «αυτό που ξέ-
ρω είναι» από το αγγλικό «What I Know Is», εκδοχή που παραπέμπει στην συνεισφο-
ρά και ανταλλαγή της γνώσης, που αποτελεί τη φιλοσοφία του εγχειρήματος της Βι-
κιπαίδειας όπως αυτή ονομάζεται στα ελληνικά1. Το δεύτερο συνθετικό είναι αυτο-
νόητο για τους έλληνες χρήστες η λέξη παιδεία, που αποτελεί το δεύτερο συνθετικό 
της λέξης εγκυκλοπαίδεια. 
 
 Ο ορισμός του wiki όπως χρησιμοποιείται στη γλώσσα του Διαδικτύου είναι: 
«δικτυακός τόπος ή μία παρόμοια δικτυακή πηγή ή μία συλλογή δικτυακών τόπων οι 
οποίοι επιτρέπουν στους χρήστες τους να προσθέτουν αλλά και να επεξεργάζονται 
(κείμενα) με συλλογικό τρόπο»2. Εδώ καλό είναι να προσέξουμε ότι τα κείμενα αυτά 
λειτουργούν με την τεχνική του υπερκειμένου. Δηλαδή οι λέξεις μέσα σε ένα κείμενο 
για τις οποίες υπάρχουν ήδη λήμματα στη συλλογή, γίνονται προσβάσιμες στον ανα-
γνώστη πατώντας το ποντίκι του ηλεκτρονικού υπολογιστή πάνω σε αυτές, εφόσον 
έχουν γραφτεί λήμματα για τις λέξεις αυτές. 
 
Wikipedia ή στα ελληνικά Βικιπαιδεία 
 Η wikipedia αποτελεί μία επιτυχημένη, πολυγλωσσική εγκυκλοπαίδεια που 
φιλοξενείται στο διαδίκτυο. Λειτουργεί με τη φροντίδα του WikiMedia ο οποίος είναι 
ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Σύμφωνα με τον Jimmy Wales, συνιδρυτή και 
πρόεδρο του εγχειρήματος, η Wikipedia αποτελεί την πρώτη προσπάθεια να δημιουρ-
γηθεί μία ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια υψηλής ποιότητας η οποία να είναι διαθέσιμη σε 
κάθε κάτοικο του πλανήτη καθώς και στη γλώσσα που μιλάει ο καθένας. 
 
 Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμη σε περίπου 200 γλώσσες από τις οποίες περί-
που 100 είναι ενεργές. Στη αγγλική έκδοση μέχρι σήμερα υπάρχουν καταχωρημένα 
1,378,583 λήμματα και υπάρχουν 45,000 εγγεγραμμένοι χρήστες. Κάθε μέρα προστί-
θενται περίπου 1500 άρθρα – λήμματα. Σύμφωνα δε με την Alexa, υπηρεσία που 
βαθμονομεί την επισκεψιμότητα των ιστοτόπων, η Wikipedia είναι 37η σε επισκεψι-
μότητα. 
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 Στην ελληνική έκδοση υπάρχουν 13,635 άρθρα και 4,376 εγγεγραμμένοι χρή-
στες. Από τον Ιούλιο του 2002 μέχρι σήμερα έχουν γίνει περίπου 232,000 επεξεργα-
σίες άρθρων, αριθμός που φανερώνει το ενδιαφέρον των ελλήνων χρηστών για τη Βι-
κιπαιδεία. 
 
Αξιοπιστία των άρθρων 
 Το υλικό το οποίο καταχωρείται μπορεί να γραφτεί από τον οποινδήποτε που 
γνωρίζει αρκετά για το θέμα το οποίο αποφασίζει να γράψει. Σύμφωνα δε με τη δή-
λωση αποποίησης ευθύνης (General Disclaimer) του ιστότοπου της wikipedia, δηλώ-
νεται ότι η δομή του project επιτρέπει σε οποιονδήποτε διαθέτει σύνδεση στο Διαδί-
κτυο και ένα φυλλομετρητή να μεταβάλλει τα περιεχόμενά της και καθώς οτιδήποτε 
βρίσκεται στον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητο να έχει αξιολογηθεί από επαγγελματίες 
οι οποίοι θα εκφράσουν την άποψή τους για την τελειότητα, την ακρίβεια ή την αξιο-
πιστία του υλικού που δημοσιεύεται.  
 

Εξ αιτίας της ελεύθερης συγγραφής έχει τεθεί το θέμα της αξιοπιστίας του πε-
ριεχομένου καθώς στην αναφορά του Wales για την ποιότητα του περιεχομένου και 
το στόχο να φτάσει ή και να ξεπεράσει η wikipedia την Britannica, έχει τεθεί το θέμα 
της αξιοπιστίας του υλικού. Το ερώτημα που τέθηκε αφορούσε στο κατά πόσο μπο-
ρούν να είναι σίγουροι οι χρήστες ότι τα λήμματα στη Wikipedia είναι το ίδιο αξιόπι-
στα όσο και αυτά που περιέχονται στην Encyclopedia Britannica. 

 
To εβδομαδιαίο επιστημονικό περιοδικό Nature3 ανέλαβε να απαντήσει στο 

ερώτημα αυτό κάνοντας συγκρίσεις άρθρων φυσικής ανάμεσα στις δύο εγκυκλοπαί-
δειες. Τα λήμματα αυτά δόθηκαν σε ειδικούς, οι οποίοι δεν γνώριζαν από πού προέρ-
χονταν τα λήμματα. Διαπιστώθηκαν οχτώ σοβαρά λάθη, π.χ. λαθεμένες ερμηνείες 
κάποιων σημαντικών εννοιών, και εντοπίστηκαν τέσσερα λάθη στην Wikipedia και 
τέσσερα στην Britannica. Επίσης διαπιστώθηκαν αντικειμενικά σφάλματα, παραλεί-
ψεις ή παραπλανητικές φράσεις, 162 στην Wikipedia και 123 στην Britannica.  

 

                 
Εικόνα 1     Εικόνα 2 

 
Όπως φαίνεται στην εικόνα 2 δίνονται οδηγίες στον αγγλικό ιστότοπο για την 

αναφορά του λήμματος, σαν βιβλιογραφική παραπομπή, που βρίσκεται στην wikipe-
dia, η οποία έχει ως εξής: « Σημείωση. Οι περισσότεροι δάσκαλοι και επαγγλεματίες 
δεν θεωρούν ότι είναι κατάλληλο να χρησιμοποιούνται τριτογενείς πηγές όπως οι ε-
γκυκλοπαίδειεςσαν τη μοναδική πηγή πληροφοριών. 
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Τα άρθρα στην wikipedia πρέπει να χρησιμοποιούνται για απλή πληροφόρηση 
και ως σημείο έναρξης για περαιτέρω έρευνα. Όπως σε κάθε συλλογική αναφορά υ-
πάρχει η πιθανότητα λάθους στό περιεχόμενο της wikipedia, παρακαλούμε ελέγξτε τα 
γεγονότα σε διάφορες πηγές και διαβάστε τους όρους χρήσης». Βέβαια τα παραπάνω 
ισχύουν και για όλες τις εγκυκλοπαίδειες είτε ηλεκτρονικές είτε έντυπες όπως διαπι-
στώθηκε και από την έρευνα που παρατέθηκε.  
 
Χρησιμότητα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς 

Για του χρήστες που επιθυμούν να έχουν μία εντελώς(;) αξιόπιστη πηγή πιθα-
νόν η wikipedia να μην είναι το ενδεικνυόμενο εργαλείο. ΄Έτσι κι αλλιώς ήδη έχει 
διαπιστωθεί ότι και οι πλέον αξιόπιστες έντυπες ή ηλεκτρονικές αντίστοιχες εκδόσεις 
περιέχουν λάθη και ανακρίβειες. Errare est humanum ( το λανθάνειν εστί ανθρώπι-
νον). 

 
Για τους μαθητές όμως που μαθαίνουν μία ξένη γλώσσα και δεν ενδιαφέρο-

νται για την ακρίβεια και την αξιοπιστία της μεταδιδόμενης πληροφορίας είναι ένα 
καλό εργαλείο προκειμένου να εξασκήσουν την αναγνωστική τους δεξιότητα και να 
αυξήσουν το λεξιλόγιο πέρα από τα συνήθη αναγνώσματα που έχουν στην υπό εκμά-
θηση γλώσσα. 

 
Έτσι έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με λεξιλόγιο εντελώς διαφορετι-

κό από αυτό που περιέχεται στα διδακτικά βιβλία και με γλωσσικές δομές που απέ-
χουν αρκετά από την επικοινωνιακή δομή που χρησιμοποιείται σε αυτά. Ασκούνται 
σε διαφορετικά γλωσσικά περιβάλλοντα και αναπτύσσουν ταυτόχρονα και την κριτι-
κή τους αναγνωστική δεξιότητα. Η δυνατότητα της υπερκειμενικής ανάγνωσης ανα-
πτύσσει και προωθεί την ικανότητα συσχετισμού των πληροφοριών και της επιλεκτι-
κής ανάγνωσης, δεξιότητα που πρέπει να καλλιεργείται για την εξοικονόμηση  χρό-
νου και εντοπισμού των πληροφοριών που ενδιαφέρουν για άμεση χρήση. 

 
Το υπερκειμενικό κείμενο διευκολύνει τους χρήστες ώστε με τη χρήση των 

συνδέσμων να αναζητούν την ερμηνεία των διαθέσιμων εννοιών μετακινούμενοι από 
λήμμα σε λήμμα, κάτι που με τα έντυπα κείμενα αναφοράς είναι και δύσκολο αλλά 
και χρονοβόρο. Λειτουργεί δε η αναζήτηση στις έντυπες εγκυκλοπαίδειες αποθαρρυ-
ντικά όταν οι μαθητές πρέπει να αναζητούν πληροφορίες σε διαφορετικές σελίδες ή 
σε διαφορετικούς τόμους. 

 
Οι σύντομες αναφορές που συνήθως υπάρχουν στα εγκυκλοπαιδικά λήμματα 

χρησιμεύουν στην πρώτη γνωριμία των μαθητών με το θέμα, παρέχοντάς τους τις κύ-
ριες ιδέες οι οποίες πιθανόν να τους ωθήσουν στην παραπέρα διερεύνηση λεπτομερέ-
στερων πτυχών του θέματος αναφερόμενοι σε άλλες πηγές όπως ειδικά περιοδικά ή 
βιβλία. Αναπόφευκτο και ταυτόχρονα επιθυμητό είναι το γεγονός ότι, οι μαθητές θα 
συναντήσουν καινούργιες έννοιες που θα τους εξοικειώσουν  με την κουλτούρα της 
ξένης γλώσσας που μαθαίνουν.  

 
Η αναφορά της δήλωσης αποποίησης ευθύνης που προαναφέρθηκε σχετικά με 

την ακρίβεια των στοιχείων που δημοσιεύονται στην εγκυκλοπαίδεια, αποτελεί μία 
καλή ευκαιρία για τους δασκάλους να διδάξουν στους μαθητές τους, όχι μόνο πώς να 
αναζητούν στοιχεία σε βιβλία αναφοράς και σε άλλες πηγές πληροφόρησης, αλλά 
πώς να καταλαβαίνουν καλύτερα τη διαφορά ανάμεσα στην χρήσιμη και την άχρηστη 
πληροφορία (Leloup & Ponterio, 2006).  
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Ένα επιπλέον πλεονέκτημα του ανοιχτού τρόπου συγγραφής της Wikipedia, 
συνιστά το γεγονός ότι, τα άρθρα – λήμματα δεν είναι μεταφράσεις κάποιων αρχικών 
κειμένων. Τα άρθρα γράφονται από ανθρώπους που χρησιμοποιούν τη γλώσσα αυτή 
ως μητρική. Έτσι εμπεριέχουν την αυθεντικότητα της γραφής μαζί με όλα τα άλλα 
στοιχεία και χαρακτηριστικά που άνετα θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν τα κείμενα 
αυτά αυθεντικά και πηγαία και φορείς του πολιτισμού τον οποίο η γλώσσα πολύ πε-
τυχημένα μπορεί να μεταφέρει στους αναγνώστες. 

 
Ζούμε σε μία κοινωνία πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική και έτσι πρέπει να 

μαθαίνουμε και να ενεργούμε ως πολίτες του κόσμου και όχι κρυμμένοι στη δική μας 
γειτονιά χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τα παγκόσμια δρώμενα. Είτε σαν μαθητές είτε 
ως δάσκαλοι ακόμη και η δική μας συμμετοχή στη συλλογική συγγραφή τέτοιων έρ-
γων θα προωθήσει την κουλτούρα μας και θα διαδώσει τη γλώσσα μας σε αυτούς που 
επιθυμούν να την γνωρίσουν. 

 
Η wikipedia μπορεί να αποτελέσει την ομπρέλα για την επίτευξη του στόχου 

αυτού. Εξάλλου ο Friedman (2005) περιγράφει το ανοιχτό λογισμικό σαν έναν από 
τους παράγοντες που θα κάνουν τον κόσμο επίπεδο και θα οδηγήσει τους πολίτες του 
κόσμου στην ελεύθερη συνεργασία και άμιλλα σε παγκόσμιο πια επίπεδο. 

 
Χρήση της Wikipedia 
 Όλες οι διαθέσιμες εκδόσεις της wikipedia βασίζονται σε ένα ενιαίο διαδρα-
στικό περιβάλλον οπότε είτε επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε την ελληνική έκδοση 
είτε την αγγλική ή όποια άλλη έκδοση, βρισκόμαστε στο ίδιο γραφικό περιβάλλον 
(εικόνες 3 και 4). Στην εικόνα 3 βλέπουμε την ελληνική έκδοση και στην εικόνα 4 
την αγγλική έκδοση. Το περιβάλλον είναι όμοιο, τα μενού όμοια, καθώς επίσης και η 
διάρθρωση της σελίδας. 

 
Το πρώτο πράγμα που κάνει ο χρήστης, όταν χρησιμοποιεί μία εγκυκλοπαί-

δεια, είναι να αναζητήσει το λήμμα που τον ενδιαφέρει. Αυτό, στην Βικιπαιδεία, γίνε-
ται γράφοντας τη λέξη που αντιστοιχεί στο λήμμα που επιθυμεί να δει, στην αντίστοι-
χη γλώσσα, της αντίστοιχης έκδοσης στο κουτάκι αριστερά της σελίδας αναζήτηση 

 ή search στην αγγλική έκδοση. 
 
Το λήμμα που ζητήθηκε εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο θα εμφανιστεί στο με-

γάλο παράθυρο της σελίδας. Ο χρήστης θα παρατηρήσει ότι υπάρχουν λέξεις σε μπλε 
χρώμα. Αυτοί είναι οι σύνδεσμοι μέσω των οποίων μεταβαίνουμε σε άλλο λήμμα 
σχετικό με τη λέξη. Εάν έχουμε ήδη επισκεφθεί το σύνδεσμο αυτός παρουσιάζεται με 
κάποιο άλλο χρώμα, π.χ. μωβ.  

 
Στο μενού αριστερά υπάρχουν οχτώ επιλογές: η πρώτη οδηγεί στην κεντρική 

σελίδα, η δεύτερη στην πύλη της κοινότητας όπου αναρτώνται ειδήσεις και γεγονότα 
που αφορούν την Βικιπαιδεία, ενώ η τρίτη επιλογή είναι το forum δηλαδή η αγορά 
(με την αρχαιοελληνική έννοια) όπου συναντώνται οι διάφοροι χρήστες. 

 
Με την τέταρτη επιλογή μεταβαίνουμε στη σελίδα όπου υπάρχουν ειδήσεις 

γενικού ενδιαφέροντος, με την πέμπτη επιλογή οδηγούμαστε στο υποσέλιδο όπου έ-
χουν αναρτηθεί οι αλλαγές που έγιναν πρόσφατα σε κάποια λήμματα της Βικιπαιδεί-
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ας, ενώ με την έκτη επιλογή μεταβαίνουμε σε κάποιο τυχαίο λήμμα. Η έβδομη επιλο-
γή μας μεταφέρει στη σελίδα όπου υπάρχει λεπτομερής βοήθεια για τη χρήση αλλά 
και τη συγγραφή λημμάτων στην εγκυκλοπαίδεια. Οι δωρεές μας προτρέπουν, εφό-
σον το επιθυμούμε να προβούμε σε κάποια δωρεά για την αντιμετώπιση του κόστους 
λειτουργίας του server που φιλοξενεί την βικιπαιδεία. 

 
 H εργαλειοθήκη αφορά τον επίδοξο συγγραφέα. Ακριβώς από κάτω υπάρχει 
το μενού με τις γλώσσες στις οποίες είναι διαθέσιμη η εγκυκλοπαίδεια. Στην κορυφή 
της σελίδας έχουμε το μενού με τις επιλογές άρθρο, όπου εμφανίζεται το λήμμα, συ-
ζήτηση, όπου οι χρήστες υποβάλλουν ερωτήματα προτάσεις κ.α., εμφάνιση κώδικα, 
εμφανίζεται ο κώδικας της σελίδας, μην ξεχνούμε ότι είναι ελεύθερο λογισμικό. Πά-
νω δεξιά εμφανίζεται ο σύνδεσμος που επιτρέπει την εγγραφή χρήστη. 
 

 
Εικόνα  3 

 

 
Εικόνα 4 
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Συμπέρασμα 
 Η βικιπαιδεία είναι ένα ισχυρό εργαλείο το οποίο εκτός από το γεγονός ότι 
είναι ένα πολύτιμο αρχείο πληροφοριών, είναι και ένα φόρουμ συζητήσεων, όπου α-
νταλλάσσονται γνώμες και κρίσεις ενώ επιπλέον ανανεώνεται η γνώση, εφόσον οι 
χρήστες εμπλέκονται ενεργά σε αυτό το είδος της διαδικασίας. Η χρήση της είναι κα-
λό να γίνεται με σύνεση και κριτική διάθεση, όπως γίνεται με κάθε άλλο μέσο ενημέ-
ρωσης και πληροφόρησης. 
 
 Η εγκυκλοπαίδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στηρίξει τη μαθησιακή 
διαδικασία και τη διδασκαλία στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Η δυναμικότητα 
και η ευκολία ανανέωσης του υλικού της Βικιπαιδείας, ως ανοιχτού συστήματος, πα-
ρομοιάζεται με τη διαγλώσσα (Interlanguage), εξ αιτίας της συνεχούς αλλαγής την 
οποία υφίσταται και της συνεχούς της εξέλιξης που στόχο έχει την επίτευξη, όσο το 
δυνατόν, μεγαλύτερης ακρίβειας και αξιοπιστίας στο περιεχόμενο καθώς και στο ότι, 
θα συνεχίσει την ελεύθερη διάδοση της γνώσης. 
 
 Προτείνεται οι καθηγητές που διδάσκουν ξένες γλώσσες να την θεωρήσουν 
ως ακόμα ένα τεχνολογικό εργαλείο, ανάμεσα στα άλλα, όπως το podcast (Tsitsiklis, 
2006), προκειμένου να πετύχουν τη γλωσσική  αλλά και πολιτισμική εξοικείωσή των 
μαθητών τους μέσω της μελέτης της γλώσσας στόχου. 
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