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Ενότητα 3.2 

 
Αξιοποίηση – Αξιολόγηση 
ιστοσελίδων, ιστοχώρων 
και πυλών 

 1. Εισαγωγή 

Πρόκειται για ένα µάθηµα γνωριµίας µε τους τρόπους µε τους 
οποίους µπορεί να διερευνηθεί και να αξιοποιηθεί εκπαιδευτικά µια 
ιστοσελίδα, όπως επίσης και τα κριτήρια που πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν προκειµένου να αξιολογηθεί µια ιστοσελίδα (από 
εκπαιδευτική/διδακτική σκοπιά). Η γνώση των τρόπων αυτών 
αποτελεί σηµαντική δεξιότητα, δεδοµένης της εξάπλωσης των 
∆ιαδικτύου και της θέσης που κατέχει στις σύγχρονες κοινωνίες. 
Υπάρχουν σήµερα µια σειρά από τελευταίας γενιάς δηµοσιευµένες 
σελίδες στο ∆ιαδίκτυο, των οποίων η αξιοποίηση ωστόσο εξαρτάται 
από µια σειρά τεχνικών αξιολόγησης που πρέπει να διαθέτει είτε ο 
εκπαιδευτικός, είτε ο µαθητής, προκειµένου να µπορεί να εκτιµήσει 
το υλικό που του προσφέρεται µέσα από τη σελίδα (ακριβέστερα 
να εκτιµήσει τη διδακτική αξία του υλικού αυτού). 
 

∆ιδακτικοί 
Στόχοι 

• Η εκµάθηση τεχνικών για την αποτελεσµατική διδακτική 
αξιοποίηση  του ∆ιαδικτύου. 

• Η δηµιουργία ενός συνόλου γενικής φύσεως κριτηρίων, µε 
τα οποία θα είναι δυνατόν να εκτιµώνται οι πληροφορίες 
που παρέχονται σε διάφορες ιστοσελίδες και ιστοχώρους. 

 

 2.  ∆ιερεύνηση και αξιοποίηση 
ιστοσελίδων από εκπαιδευτικούς και 
µαθητές 

 

∆υνατοί τρόποι 
αξιοποίησης 
ιστοσελίδων και 
ισττοχώρων 

Το ∆ιαδίκτυο µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη διδασκαλία µε 

πολλούς τρόπους. Αναφέρονται παρακάτω ορισµένοι από 

αυτούς: 

• Προετοιµασία µαθήµατος από τον εκπαιδευτικό. Ο 

εκπαιδευτικός επισκέπτεται ιστοσελίδες και πύλες 

προκειµένου είτε να συλλέξει πληροφορίες, είτε να βρει 

πηγές στις οποίες µπορεί (για παράδειγµα) να παραπέµψει 

τους µαθητές του, προκειµένου εκείνοι να συλλέξουν και να 

αξιοποιήσουν τις σχετικές πληροφορίες. 

• ∆ηµοσίευση στο WWW (από τον εκπαιδευτικό). Ο 
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εκπαιδευτικός αναρτά πληροφορίες, υποδείξεις, γνώµες ή 

εργασίες των µαθητών του στο ∆ιαδίκτυο. 

• Συλλογή πληροφοριών από τους µαθητές. Οι µαθητές 

συλλέγουν πληροφορίες επισκεπτόµενοι σελίδες στο δίκτυο 

για την επιτέλεση εργασιών που τους έχουν ανατεθεί στο 

πλαίσιο του µαθήµατος – είτε υπό την καθοδήγηση του 

καθηγητή, είτε χωρίς καθοδήγηση. Τα WebQuests 

(ιστοεξερευνήσεις είναι ο πλέον συγγενής ελληνικός όρος), 

αποτελούν µια µεθοδολογία εργασίας πολύ διαδεδοµένη 

(http://webquest.org/index.php για περισσότερες 

πληροφορίες) - στην επόµενη ενότητα υπάρχουν 

περισσότερες λεπτοµέρειες. 

• ∆ηµοσίευση στο WWW (από τους µαθητές). Οι µαθητές 

προβάλλουν και δηµοσιεύουν τη δουλειά τους. Τους 

ανατίθεται η ενασχόληση µε ένα πολύ συγκεκριµένο θέµα 

και έτσι γίνονται «ειδικοί» στο θέµα αυτό και στη συνέχεια 

δηµοσιεύουν τα ευρήµατα τους στο ∆ιαδίκτυο. Για 

παράδειγµα, τα blogs (ιστολόγια) συχνά χρησιµοποιούνται 

στην εκπαιδευτική διαδικασία µε τον τρόπο αυτό - στην 

επόµενη ενότητα υπάρχουν περισσότερες λεπτοµέρειες. 

 

3.  Αξιοποίηση της τελευταίας γενιάς 
δηµοσιευµένων σελίδων στο ∆ιαδίκτυο 

 
Α. Έµφαση στα τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

Blogs 
(Ιστολόγια) 

 

Πρόκειται για σελίδες στις οποίες κάποιος(-οιοι) γράφει (-ουν) 

περιοδικά για πράγµατα που τον (τους) ενδιαφέρει(ουν) (πχ. 

http://www.tpe.gr/ - τελευταία επίσκεψη 18/3/2008). Οι 

επισκέπτες της σελίδας µπορούν να προσθέτουν σχόλια στα 

δηµοσιευµένα άρθρα. Οι συγγραφείς του blog µπορούν να 

επιλέξουν το πώς θα χειριστούν τα σχόλια. 
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Wikis 

 

Πρόκειται για ένα γκρουπ ιστοσελίδων όπου οι χρήστες και όχι 

µόνο ο δηµιουργός επιτρέπεται να προσθέτουν ή να 

επεξεργάζονται τα σχόλια. Η πιο φηµισµένη είναι η γνωστή 

Wikipedia (http://wikipedia.org/ Τελευταία επίσκεψη 

18/3/2008). 

  

Β. Έµφαση στη διδακτική αξιοποίηση 

 
 
Webquests 

 

 
∆ραστηριότητες µε έντονο το χαρακτήρα της αναζήτησης, στις 

οποίες όλη ή η περισσότερη από την απαιτούµενη πληροφορία 

που θα χρησιµοποιήσουν οι µαθητές θα µεταφορτωθεί από το 

∆ιαδίκτυο. Πρόκειται για οργανωµένη δραστηριότητα όπου 

υπάρχουν όλα τα βήµατα από την αρχή (η συλλογή 

πληροφοριών, η διαδικασία, η αξιολόγηση), ενσωµατωµένα σε 

µια ενιαία συλλογή. Μερικά παραδείγµατα που µπορούν να 

αναφερθούν:  

http://www.collier.k12.fl.us/weblessons/cookiewq/index.htm  

http://www.thematzats.com/radio/   

(τελευταία επίσκεψη στις 18/03/2008) 
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E-Portfolio 
(Ηλεκτρονικός 
χαρτοφύλακας) 

 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος (e-portfolio) είναι µια νέα προσέγγιση 

για την αξιολόγηση στην τάξη, η οποία βασίζεται στις ΤΠΕ. Η 

αξιολόγηση των µαθητών µέσω του ηλεκτρονικού φακέλου 

υλικού επιτρέπει στους διδάσκοντες να αξιολογήσουν την 

πρόοδο των µαθητών κατά τη διάρκεια χρονικών περιόδων που 

εκτείνονται έως και αρκετά έτη. Ένα e-portfolio είναι ένα 

σύστηµα διαχείρισης πληροφοριών που βασίζεται στον Ιστό 

Παγκόσµιας Εµβέλειας (Web). Ο µαθητής συλλέγει και 

οργανώνει ψηφιακά τα αντικείµενα της εργασίας του. 

Παραδείγµατα αντικειµένων είναι: έγγραφα, φωτογραφίες, 

βίντεο, σύνθεση µουσικής, παρουσιάσεις, εργασία που γίνεται 

έξω από την τάξη  (οµαδική εργασία, δουλειές, εκτός διδακτέας 

ύλης δραστηριότητες κ.λπ.), δείγµα γραφικού χαρακτήρα (από 

σαρωτή), δείγµα ανάγνωσης (καταγραφή της ανάγνωσης 

µαθητών µεγαλοφώνως), πειράµατα, γραφικά, λύσεις ασκήσεων 

κλπ. 

 

 
Εικονικό 
Εποπτικό Υλικό – 
Εικονικά 
εργαστήρια, 
µουσεία, 
«εκπαιδευτικοί 
χώροι» 

 
Αντικατάσταση πολλών δραστηριοτήτων που θα ήταν επιθυµητό 

να υλοποιηθούν στην τάξη και που δεν γινόταν γιατί ήταν 
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απαγορευτική η όλη διαδικασία προετοιµασίας της σχετικής 

εποπτείας.  

 
4. Τεχνικές αξιολόγησης σελίδων 

 
Πιθανές τεχνικές 
που θα 
µπορούσαν να 
εφαρµοστούν για 
την αξιολόγηση 
µιας ιστοσελίδας 

• Λόγω του ότι υπάρχει πληθώρα πληροφοριών και επειδή 

αυτές ενδεχοµένως εµφανίζονται ως «ανώνυµες», είναι 

απαραίτητο  να αναπτύξει ο µαθητής δεξιότητες αξιολόγησης 

αυτών που βρίσκει. Μια αναζήτηση σε µια βιβλιοθήκη, για 

παράδειγµα, ή σε ένα περιοδικό σηµαίνει αυτόµατα ότι το 

υλικό αυτό έχει ήδη αξιολογηθεί από άλλους πριν το δει ο 

µαθητής. Όµως δεν συµβαίνει το ίδιο όταν χρησιµοποιεί 

γενικότερα σελίδες στο ∆ιαδίκτυο. ∆εν υπάρχουν φίλτρα µε 

απόλυτη ισχύ. Οποιοσδήποτε µπορεί να γράψει µια σελίδα µε 

κείµενα χείριστης ποιότητας σε οποιοδήποτε πεδίο. Οι πιο 

κατάλληλες πηγές βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο 

διαθεσιµότητας µε τις χειρότερες. 

• Τεχνικές αξιολόγησης που θα µπορούσαν να τεθούν υπό 

µορφή ερωτηµάτων είναι: 

� Πρόκειται για προσωπική σελίδα; Μια προσωπική σελίδα 

δεν είναι απαραίτητα κακή, όµως χρειάζεται προσοχή. 

∆εν υπάρχει η εγγύηση του εκδότη ή του κατόχου του 

domain για τις πληροφορίες στη σελίδα. 

� Από τι τύπο domain προέρχεται η πληροφορία στη 

σελίδα; (εκπαιδευτικό, µη κερδοσκοπικό, εµπορικό, 

κυβερνητικό....) (βλ. .gov, .edu, .org,...) Είναι η αρµόδια 

για να δώσει µια σχετική πληροφορία µε το θέµα;  

� Ποιος έγραψε τη σελίδα; (όνοµα συγγραφέα, 

οργανισµού, ιδρύµατος, e-mail, πληροφορίες 

επικοινωνίας). Όλες οι σελίδες δηµιουργούνται µε κάποιο 

σκοπό, είτε ο δηµιουργός τους είναι φυσικό πρόσωπο, 

είτε ένας οργανισµός, µια αντιπροσωπεία κλπ. Μια 

διεύθυνση e-mail για παράδειγµα, χωρίς επιπλέον 

πληροφορίες για το συγγραφέα, δεν είναι αρκετή για να 

εκτιµήσουµε τα διαπιστευτήρια του συγγραφέα. 

� Είναι η σελίδα ενηµερωµένη; (πχ στατιστικά δεδοµένα 

που δεν είναι ενηµερωµένα δεν είναι καλύτερα από 

ανώνυµα δεδοµένα). Επίσης για κάποια θέµατα κάποιος 

θέλει την τρέχουσα πληροφορία, ενώ για άλλα χρειάζεται 

ενδεχοµένως µια πληροφορία που δηµοσιεύτηκε τον 

καιρό που υπήρχε το θέµα σε εξέλιξη. Σε κάποιες 

περιπτώσεις η σπουδαιότητα της ενηµέρωσης της σελίδας 
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έγκειται στο να πληροφορήσει κατά πόσο ο συγγραφέας 

συνεχίζει να διατηρεί ένα ενδιαφέρον για τη σελίδα ή την 

έχει παρατήσει. 

� Υπάρχει τεκµηρίωση στις πληροφορίες που δίνονται; (µε 

άλλους συνδέσµους σε πρωτότυπες πηγές-σελίδες, σε 

βιβλία ή περιοδικά κλπ). 

� Αν είναι αναπαραγωγή από άλλη πηγή, µήπως έχει 

υποστεί αλλοιώσεις; Μπορεί να χρειάζεται να βρεθεί η 

αρχική πηγή για να διαπιστωθεί κατά πόσον η αντιγραφή 

είναι πλήρης. Αν, για παράδειγµα, πρόκειται για νόµιµη 

αναπαραγωγή ενός άρθρου από ένα έγκριτο περιοδικό, 

θα πρέπει να συνοδεύεται από µια δήλωση σχετικά µε τα 

πνευµατικά δικαιώµατα ή την χορήγηση άδειας 

αναπαραγωγής του υλικού. 

� Αν υπάρχουν σύνδεσµοι προς άλλες σελίδες, 

λειτουργούν; Είναι αντιπροσωπευτικοί µιας σφαιρικής 

θεώρησης των πραγµάτων ή είναι µονόπλευροι; 

∆είχνουν µήπως µία προκατάληψη; Πολλές σελίδες 

προσφέρουν συνδέσµους σε άλλες σελίδες ανάλογου 

περιεχοµένου και καλούν τον επισκέπτη να συγκρίνει τη 

δική τους πληροφορία µε αυτήν των άλλων σελίδων. 

Όταν αυτή η παρακίνηση γίνεται προς σελίδες µε 

αντίθετο περιεχόµενο, είναι πιθανό η αρχική σελίδα να 

είναι πιο ισορροπηµένη και χωρίς προκαταλήψεις. 

� Είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες της σελίδας και σε άλλες 

γλώσσες; (Για παράδειγµα σκεφτείτε µια σελίδα ενός 

κρατικού οργανισµού που παρέχει υπηρεσίες. Είναι οι 

πληροφορίες αυτές προσβάσιµες σε µέλη µειονοτήτων 

που µένουν στη χώρα;) 

� Υπάρχει δυνατότητα να γίνει προβολή της σελίδας µε 

τροποποίηση στην εµφάνισή της, ώστε να διευκολύνει 

άτοµα που έχουν συγκεκριµένες ανάγκες; (Για 

παράδειγµα σε άτοµα µε δυσκολίες στην όραση θα ήταν 

σηµαντικό να µπορούν να προβάλλουν τη σελίδα µε 

διαφορετική γραµµατοσειρά και αλλαγές στο µέγεθος της 

γραµµατοσειράς). 

� Υπάρχουν διαφηµίσεις στη σελίδα; Πρόκειται για άµεση ή 

έµµεση διαφήµιση; 

� Το κείµενο που παρουσιάζεται στη σελίδα είναι άρτιο 

γλωσσικά; Υπάρχουν λάθη γραµµατικά, συντακτικά, 

ορθογραφικά; 

� Είναι το περιεχόµενο της σελίδας σύµφωνο µε τα 

κοινωνικά και πολιτισµικά πρότυπα της κοινωνίας στης 
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οποίας τα µέλη απευθύνεται; Αισθητικώς είναι αποδεκτή; 

 

5. Προτεινόµενες ∆ραστηριότητες 

 
∆ραστηριότητα 
1η 

Επισκεφτείτε τη σελίδα: 

http://oncampus.richmond.edu/academics/education/projects/

webquests/rome/ )Τελευταία επίσκεψη στις 18/3/2008). 

Πρόκειται για ένα αξιόλογο webquest που αφορά την αρχαία 

Ρώµη. Παρατηρείστε τη δοµή του, τον τρόπο που είναι 

οργανωµένα τα βήµατά του, τις κατευθύνσεις που δίνει στους 

µαθητές, τους επιµέρους στόχους που θέτει και στη συνέχεια 

σχεδιάστε τον κορµό για ένα ανάλογο webquest σε σχέση µε 

την αρχαία Ελλάδα. Στήστε το σκηνικό της δραστηριότητας (την 

ιστορία, το ζητούµενο), αναζητείστε και βρείτε τους 

κατάλληλους ιστότοπους στους οποίους θα παραπέµψετε τους 

µαθητές σας για να βρουν τις απαιτούµενες πληροφορίες, 

σκεφτείτε πώς θα αξιολογηθεί η δουλειά κάθε οµάδας. 

 

 
∆ραστηριότητα 
2η 

Χρησιµοποιείστε το Google, ή όποια µηχανή αναζήτησης 

προτιµάτε, για να υλοποιήσετε µια αναζήτηση πάνω σε ένα 

επίµαχο επίκαιρο θέµα ή σε θέµα της προτίµησής σας. Ανοίξτε 

κάποια (ή κάποιες) από τις σελίδες που θα σας προτείνει η 

µηχανή. Στη συνέχεια χρησιµοποιείστε το checklist που 

ακολουθεί προκειµένου να αξιολογήσετε συστηµατικά (και µε 

βάση όσα έχουν ήδη προηγηθεί σχετικά µε την αξιολόγηση 

ιστοσελίδων) τη σελίδα (ή τις σελίδες) που επισκέπτεστε. 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 Τίτλος της σελίδα που 
επισκέπτεστε: 

………………………………………. 

Προσωπική σελίδα; □~  ή □ % ή □ users ή 
□members.... 

Τύπος domain; Κατάλληλος για 
το συγκεκριµένο περιεχόµενο; 

□com   □org/net   □edu   □gov   
□mil    □non-US    □άλλο 

Ποιος έγραψε τη σελίδα; □e-mail                □ Όνοµα 

Ενηµερωµένη; Τελευταία Ηµεροµηνία…… 
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Ικανοποιητική; □ 

Καλά τεκµηριωµένες πηγές;  

Σε περίπτωση µεταφοράς 
πληροφορίας από άλλη πηγή έχει 
υποστεί αλλοιώσεις; 

 

Σύνδεσµοι σε άλλες πηγές; 

Λειτουργούν; 

 

Σφαιρικότητα σε ιδεολογία; 

Προκαταλήψεις; 

 

Ποιοι συνδέονται µε τη σελίδα 
αυτή; 

Υπόδ: σε µια αναζήτηση για τη 
σελίδα αυτή στο Google 

□Πολλοί;  □Λίγοι;    Η γνώµη 
τους; 

Έχει η σελίδα αυτή υψηλή 
βαθµολογία (rating) σε κάποιον 
αρχειοφάκελο;  

http://lii.org ή 
http://infomine.ucr.edu  ή  
http://about.com  

 

Ψάξε για το συγγραφέα της 
σελίδας στο Google 

 

Ποιος ο λόγος ύπαρξης της 
σελίδας αυτής στο ∆ιαδίκτυο;  

□Πληροφορία, γεγονότα, 
δεδοµένα 

□ εξηγεί 

□ προσπαθεί να πείσει 

□ Να πουλήσει 

□ Να δελεάσει 

□ Να µοιραστεί ή να αποκαλύψει 

□ Άλλο 

Είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες 
και σε άλλες γλώσσες; 

 

Είναι διαθέσιµη η τροποποίηση 
στον τρόπο προβολής της σελίδας 
ώστε να εξυπηρετεί άτοµα µε 
συγκεκριµένες ανάγκες; 

 

Υπάρχουν διαφηµίσεις; □ Ναι   □ Όχι 

□ Άµεσες    □ Έµµεσες  

Ποιότητα γλωσσικού επιπέδου □ Επαρκής    □ Ανεπαρκής 

□ Γραµµατικά λάθη    

□ Συντακτικά λάθη 

□ Ορθογραφικά λάθη 



81  Αξιοποίηση – αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών                                                   

Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) 
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Συµφωνεί το περιεχόµενο της 
σελίδα µε τα κοινωνικά πρότυπα; 

 

Είναι η σελίδα τελικά τόσο καλή όσο και κάτι αντίστοιχο που θα 

βρίσκατε σε άρθρο κάποιου περιοδικού (ή σε άλλη δηµοσιευµένη 

βιβλιογραφία) από αυτά που δεν κυκλοφορούν ελεύθερα στο 

∆ιαδίκτυο; 

 

 
∆ραστηριότητα 
3η 

Στη διεύθυνση: 
 
http://www.ert-archives.gr/wpasV2/public/b06-ddc-
digiarch.aspx  
 
µπορείτε να βρείτε αρχειακό υλικό της ελληνικής ραδιοφωνίας 

και τηλεόρασης σε ψηφιακή µορφή.  Αφού επισκεφθείτε τον 

σχετικό ιστοχώρο και εξοικειωθείτε µε τα περιεχόµενα του και 

τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά, προσπαθήστε να βρείτε τρόπους 

µε τους οποίους αυτό το υλικό θα µπορούσε να αξιοποιηθεί 

διδακτικά. 

 6. Ερωτήσεις 

 1) Το WebQuest είναι µια µορφή µαθήµατος µε προσανατολισµό 

προς την έρευνα, όπου η περισσότερη αν όχι όλη η πληροφορία 

µε την οποία θα εργαστούν οι µαθητές προέρχεται από το 

∆ίκτυο. Σας φαίνεται ότι η πρόταση αυτή ανταποκρίνεται στην 

αλήθεια; 

 

 2) Θα µπορούσατε να βρείτε τρόπους ώστε να ενσωµατώσετε τα 

κριτήρια για την αξιολόγηση ιστοσελίδων στην καθηµερινή 

διδακτική σας πρακτική; 

 

 7. Ασκήσεις 

 
1. Επισκεφτείτε τη σελίδα http://googleblog.blogspot.com/ 

και δηµιουργείστε το προσωπικό σας ιστολόγιο (blog).  

 2. Εντοπίστε στο ∆ιαδίκτυο τρόπους για να χρησιµοποιήσετε 

wikis/blogs στη διδασκαλία σας. 
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 8. Βιβλιογραφία - ∆ικτυογραφία  

 
Σελίδες που 
ασχολούνται µε 
την αξιοπιστία 
της πληροφορίας 
στο ∆ιαδίκτυο 
και την ασφαλή 
της αναζήτηση 

http://www.library.jhu.edu/researchhelp/general/evaluating/ 

http://lib.nmsu.edu/instruction/evalcrit.html 

http://www.educationworld.com/a_tech/tech078.shtml 

http://www.pacificwebsites.com/lesson_example.htm 

http://www.cnr.edu/home/bmcmanus/internetassign.html 

http://www.vuw.ac.nz/staff/alastair_smith/searching/eval.htm 

http://www.internet4classrooms.com/search.htm 

http://moon.ouhsc.edu/kboyce/sdms/otherlinks/spidap.htm  

 (Ηµεροµηνία τελευταίας επίσκεψης: 18 Μαρτίου 2008) 
 
Σελίδα µε 
πολλούς 
συνδέσµους που 
βοηθούν τους 
εκπαιδευτικούς 
στην 
αποτελεσµατική 
χρήση του 
∆ιαδικτύου 
 

http://www.internet4classrooms.com/teacher.htm 

 (Ηµεροµηνία τελευταίας επίσκεψης: 18 Μαρτίου 2008) 
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