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Η ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ: 
 
 
Αποτιµώντας την εγκυρότητα των πηγών –αξιολογώντας τα στοιχεία ταυτότητας: 
 
 
Για να κάνουµε χρήση µιας ή περισσότερων πηγών θα πρέπει να  ελέγξουµε την 

πληρότητα αξιοπιστίας της, τα στοιχεία δηλαδή που την ταυτοποιούν. Είναι µια 

δεξιότητα στην οποία θα πρέπει εκ των προτέρων να εµπλέξουµε τους µαθητές µας. 

Αποτιµώντας λοιπόν την εγκυρότητα θα πρέπει ο εµπλεκόµενος εκπαιδευτικός να έχει 

υπόψη τα παρακάτω σηµεία αποτίµησης: 

 

1. Ποια πηγή πληροφορίας βρίσκεται υπό µελέτη; 

 

2. Κατηγοριοποιήστε τα στοιχεία ταυτότητας της πηγής ως ακολούθως: 

2.1. ∆ηµοσίευση: 

• Χρονολογία (αν πρόκειται για βιβλίο) και ακριβής ηµεροµηνία αν πρόκειται για 

άρθρο ή απόσπασµα από τον ηµερήσιο τύπο ή για ηλεκτρονική δηµοσίευση. 

•  Αξιοπιστία Εκδότη 

• Μορφή δηµοσίευσης (παραλειπόµενα/ αναφορά/µύθευµα) 

2.2. Συγγραφέας/δηµιουργός: 

• Εµπειρία 

• Ειδικά ενδιαφέροντα-θεωρητικό υπόβαθρο 

• Η κοσµοθεωρία του και πως αυτή επιδρά στην πηγή (διαστρέβλωση των 

πραγµάτων ή νηφαλιότητα) 

• Πρωτογενής ή δευτερογενής πηγή; Αν είναι δευτερογενής, η αξιοπιστία και οι 

λοιπές πηγές πληροφόρησης πραγµατικά εξάγονται από την πρωτογενή ή µήπως 

υπάρχουν σκόπιµες παρεµβολές σε αυτήν; Αν είναι πρωτογενής έχουν 

χρησιµοποιηθεί από το δηµιουργό της (για να συγκροτηθεί) και άλλα συναφή 

στοιχεία (παράγοντες) που συνηγορούν και στηρίζουν το θέµα; 

• Ενίσχυση/επιβεβαίωση/επαλήθευση (έχει η πηγή διασταυρωθεί µε άλλες 

πληροφορίες;) 
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3. Ζυγίστε τους παράγοντες που παρουσιάζονται τώρα και γνωµατεύσετε για το αν 

µπορείτε να την εµπιστευτείτε. 

 

Στη συνέχεια πραγµατοποιώ ένα οργανόγραµµα (Question Organize): Παράδειγµα: 

 

 

 

Παραθέτω ένα παράδειγµα καθορισµού της εγκυρότητας της πηγής µου. Το παράδειγµα 

προέρχεται από το εγχειρίδιο: «Χριστιανισµός και Θρησκεύµατα» της Β΄ Λυκείου: 

 

Στη σελίδα 233 υπάρχει το ποίηµα του Ninian Smart µε τίτλο «Προγονολατρία». Στη 

συνοδευτική λεζάντα αναγράφονται επί λέξει τα ακόλουθα στοιχεία ταυτότητας: Ninian 

Smart, The Religious Experience of Mankind, 1980 (1969), σ.60. 

 

 
 
  

 
 

 

Τίτλος πηγής : 

Πότε εκδόθηκε;  

Εκδότης –αξιοπιστία-φήµη 

Προσδοκίες 

Πρωτογενής ή δευτερογενής; 

Επιστηµονική υποστήριξη  

Ερωτήµατα (στοιχεία ταυτότητας):      Σύγγραµµα     Συγγραφέας   Επικαιρότητα  Εγκυρότητα 
……………………………………       ………….      ………….      …………….     …………. 
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 Αξιολόγηση: 

 

 

 

 

Συµπέρασµα: Η πηγή (µε τον τρόπο που παρατίθεται στο συγκεκριµένο εγχειρίδιο) 

κρίνεται αναξιόπιστη. 

 

Τίτλος πηγής: «The Religious Experience 
of Mankind» 

∆ίνονται 2 ηµεροµηνίες.  Εικάζουµε ότι 
εκδόθηκε το 1969 και προφανώς θα 

µεταφράστηκε(;)πιθανόν στα ελληνικά το 1980 _ 

∆εν αναγράφεται ο εκδότης     _ 

∆εν γνωρίζουµε αν το ποίηµα αποτελεί στοιχείο 
ταυτότητας του λαού που εξετάζεται, εθνική 
αφήγηση ή δηµιούργηµα του Ν. Smart _ 

Το έργο δεν αναγράφεται καν στη βιβλιογραφία του 
διδακτικού εγχειριδίου. Ούτε αν αυτό µεταφράστηκε. 
Πιθανό να είναι επιστηµονικότατο. Εµείς δεν 
µπορούµε να το εξετάσουµε λόγω ελλιπών στοιχείων. 
στοιχείων ταυτότητας.  _ 


