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ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 

 
Πλοήγηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας 

Μία από τις πρώτες υπηρεσίες που χρησιµοποιούµε στο ∆ιαδίκτυο 
(Internet) είναι η πλοήγηση σε επιλεγµένες ιστοσελίδες.  
Μερικά γνωστά προγράµµατα που µας βοηθάνε στην ανάγνωση των 
ιστοσελίδων στο ∆ιαδίκτυο είναι τα: Internet Explorer, Netscape, Mozilla, 
Firefox, Opera κ.ά.  
Το πρόγραµµα Internet Explorer είναι ένα από τα πιο γνωστά 
προγράµµατα πλοήγησης σε ιστοσελίδες στο ∆ιαδίκτυο και θα το 
χρησιµοποιήσουµε στα παραδείγµατά µας σε αυτό το φυλλάδιο. 
 

Άνοιγµα µιας σελίδας στο ∆ιαδίκτυο (Internet) 
 

Βήµα 1: Ανοίγουµε το 
πρόγραµµα Internet Explorer 
µε διπλή επιλογή (διπλό 
αριστερό κλικ) στο εικονίδιο 
που βρίσκεται στην 
επιφάνεια εργασίας του 

Λειτουργικού Συστήµατος. 
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Βήµα 2: Για να επισκεφτούµε, για παράδειγµα, την ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων πληκτρολογούµε τη διεύθυνση 
www.ypepth.gr στην περιοχή ∆ιεύθυνση του Internet Explorer. 
 

  
 
Βήµα 3: Πατάµε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιο και η σελίδα 
εµφανίζεται στο πρόγραµµα πλοήγησης που χρησιµοποιούµε. 
 

Πλοήγηση σε µια ιστοσελίδα 
Η αρχική σελίδα µιας διεύθυνσης πολλές φορές δεν περιέχει 
πληροφορίες, αλλά µας παραπέµπει σε εσωτερικές σελίδες. 
 

 
 

Επιλέγοντας µε το ποντίκι (µε απλή επιλογή) την ελληνική σηµαία 
ανοίγει η εσωτερική σελίδα του Υπουργείου. 
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Σε µια ιστοσελίδα συνήθως υπάρχουν αρκετές διαδροµές που 
µπορούµε να επιλέξουµε. Η είσοδος σε µια νέα σελίδα έχει τη µορφή 
τίτλων, εικόνων ή λέξεων. Τα µενού επιλογών είναι ένας συνηθισµένος 
τύπος συνδέσµων και µας βοηθούν να επιλέξουµε τη σελίδα µε τις 
πληροφορίες που µας ενδιαφέρουν. 
 

 
 
Αν στην παραπάνω σελίδα επιλέξουµε το σύνδεσµο «Συχνές 
Ερωτήσεις» µας εµφανίζεται µια νέα σελίδα µε πλήθος άλλες επιλογές. 
Ενδεικτικά µπορούµε να δούµε στην επόµενη εικόνα ότι η πρώτη 
επιλογή έχει πληροφορίες για «Θέµατα  Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης». 
 

Σύνδεσµος που 
µας παραπέµπει 

σε άλλη σελίδα. 

Μενού 
επιλογών 
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Τις περισσότερες φορές χρειάζεται να διαθέσουµε αρκετό χρόνο για 
πλοήγηση σε µια νέα ιστοσελίδα, ώστε να ενηµερωθούµε για το υλικό 
που περιέχει. Αυτή η διαδικασία χρειάζεται χρόνο και υποµονή στην 
αρχή. Η εµπειρία αυτή όµως µας είναι χρήσιµη, ώστε την επόµενη φορά 
που θα επισκεφτούµε πάλι τη συγκεκριµένη ιστοσελίδα, να αναζητούµε 
άµεσα και γρήγορα µόνο τις πληροφορίες που µας ενδιαφέρουν.  
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Η ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου 
Για να µπορέσουµε να επισκεφτούµε την ιστοσελίδα του Πανελλήνιου 
Σχολικού ∆ικτύου (Π.Σ.∆.) πληκτρολογούµε στην περιοχή ∆ιεύθυνση: 
www.sch.gr.  
Η ιστοσελίδα µας παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις υπηρεσίες που 
προσφέρει το Π.Σ.∆. στα σχολεία, στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στους 
µαθητές. 
 

 
 
Επιλέγουµε το σύνδεσµο mySch για να µάθουµε για τις υπηρεσίες που 
προσφέρει το Π.Σ.∆.. στους εκπαιδευτικούς.  
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Στη σελίδα εµφανίζονται δύο περιοχές µε επιλογές που οδηγούν σε 
πληροφορίες. Η πρώτη περιοχή έχει τον τίτλο Υπηρεσίες για τον 
εκπαιδευτικό και περιλαµβάνει το ακόλουθο µενού επιλογών: 
 

 Υπηρεσίες για τον εκπαιδευτικό 

 ∆ικαιούχοι 

 Όροι παροχής σύνδεσης στο δίκτυο 

 Οδηγίες 

 Όροι χρήσης των υπηρεσιών 

 Όροι χρήσης σύνδεσης στο δίκτυο 

 Γιατί να εγγραφώ; 

 Εγγραφείτε 

 Έντυπο Αίτησης 

 Εγκύκλιος Υπουργείου 
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Με την επιλογή του συνδέσµου «Υπηρεσίες για τον εκπαιδευτικό» 
µπορούµε να ενηµερωθούµε για τις προσωπικές υπηρεσίες που µπορεί 
να έχει κάθε εκπαιδευτικός από το Π.Σ.∆., όπως π.χ. ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο και λογαριασµό σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο δωρεάν.  

 

 
 

Η ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
Για να επισκεφτούµε τη σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
πληκτρολογούµε στην περιοχή ∆ιεύθυνση: www.pi-schools.gr 
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Η πύλη του Υπουργείου Παιδείας: e-yiko 
Ένας δικτυακός τόπος µε ποικίλο υλικό καλείται πολλές φορές µε τον 
όρο «Πύλη». Μία πύλη περιέχει πληροφορίες, εικόνες και προγράµµατα 
που ενδιαφέρουν µια ευρύτερη οµάδα χρηστών του ∆ιαδικτύου. Μια 
πολύ ενδιαφέρουσα Πύλη στο ∆ιαδίκτυο µπορείτε να επισκεφτείτε στη 
σελίδα www.e-yliko.gr. H πύλη e-yliko περιέχει σχέδια µαθηµάτων και 
εργασίες εκπαιδευτικών από την Πρωτοβάθµια και τη ∆ευτεροβάθµια 
εκπαίδευση σε διάφορες θεµατικές ενότητες. 
 
Η εισαγωγική σελίδα της πύλης e-yliko περιέχει µια απλή αλλά 
εύχρηστη οθόνη µε λίγες επιλογές.  
 

 
 
Επιλέγουµε µε το ποντίκι την επιλογή «Προτάσεις ∆ιδασκαλίας» 
αναζητώντας προτάσεις διδασκαλίας για το ∆ηµοτικό σχολείο. 
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Στην εσωτερική σελίδα που εµφανίστηκε στο πρόγραµµα πλοήγησης 
εµφανίζονται επιλογές ανάλογα µε τον τύπο του σχολείου που 
ενδιαφερόµαστε. 
 

 
 
Επιλέγουµε µε το ποντίκι το «∆ηµοτικό» ώστε να ενηµερωθούµε για το 
υλικό που υπάρχει για το ∆ηµοτικό σχολείο. 
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Η νέα οθόνη µας εµφανίζει ένα µενού επιλογών στα αριστερά οχτώ 
διαφορετικά αντικείµενα: Γεωγραφία, Γλώσσα, Ιστορία, Μαθηµατικά, 
Φυσικές Επιστήµες, ∆ιαθεµατικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αγγλικά.  
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Αν επιλέξουµε την ενότητα Μαθηµατικά εµφανίζονται στην οθόνη µας 
δραστηριότητες για τα Μαθηµατικά για το ∆ηµοτικό σχολείο. 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με απλή επιλογή (απλό κλικ) 
στους τίτλους µιας 
δραστηριότητας µπορούµε να 
αποθηκεύσουµε στον 
υπολογιστή µας τη 
δραστηριότητα. 

Στη σελίδα εµφανίζονται 
µέχρι 10 δραστηριότητες. 
Για να δούµε τις επόµενες 
δέκα δραστηριότητες 
επιλέγουµε το εικονίδιο  
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Μηχανές Αναζήτησης 
Πολλές φορές θέλουµε να αναζητήσουµε πληροφορίες για ένα θέµα στο 
∆ιαδίκτυο, αλλά δεν γνωρίζουµε ποια σελίδα να επισκεφτούµε. 
Σηµαντική βοήθεια στο πρόβληµά µας µπορούν να µας δώσουν ειδικά 
σχεδιασµένες ιστοσελίδες, που ονοµάζονται  Μηχανές Αναζήτησης. 
∆ίνοντας σε µια Μηχανή Αναζήτησης µια λέξη-κλειδί, δηλαδή µια λέξη 
σχετική µε το θέµα που µας ενδιαφέρει, µας παρουσιάζονται οι 
σύνδεσµοι από σχετικές ιστοσελίδες. Μία από τις πιο γνωστές Μηχανές 
Αναζήτησης είναι η Google την οποία µπορούµε να επισκεφτούµε στη 
διεύθυνση: www.google.com.gr 
 

 
 
Αν για παράδειγµα θέλουµε να αναζητήσουµε ιστοσελίδες που 
περιέχουν παροιµίες µπορούµε να γράψουµε τη λέξη-κλειδί ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 
στην κατάλληλη περιοχή και να πατήσουµε το πλήκτρο Enter. Η 
Μηχανή Αναζήτησης µας εµφανίζει σελίδες που περιέχουν τη λέξη 
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ που αναζητήσαµε.  
Μερικές από αυτές τις σελίδες µπορεί να περιέχουν πράγµατι παροιµίες, 
άλλες όµως µπορεί να παρουσιάζουν βιβλία που περιέχουν παροιµίες, 
ή απλά να περιέχουν τη λέξη ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ σε κείµενα που περιέχουν. 
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Έτσι µε τη λέξη ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ η Μηχανή Αναζήτησης βρήκε 1060 
διαφορετικές σελίδες στο ∆ιαδίκτυο που περιέχουν τη συγκεκριµένη 
λέξη (ηµεροµηνία αναζήτησης 27-10-2004).  
 
Προσοχή: Μια Μηχανή Αναζήτησης δεν µπορεί να καταλάβει ότι οι 
λέξεις: ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ και Παροιµίες αναφέρονται στην ίδια λέξη-κλειδί. 
∆ηλαδή µια Μηχανή Αναζήτησης δεν µπορεί να συσχετίσει τα µικρά και 
τα κεφαλαία γράµµατα του ίδιου χαρακτήρα. Αυτό σηµαίνει ότι άλλα 
αποτελέσµατα θα πάρουµε αν κάνουµε αναζήτηση µε τη λέξη 
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ και άλλη µε τη λέξη Παροιµίες, µια και τις θεωρεί 
διαφορετικές λέξεις. Αν κάνουµε, για παράδειγµα, αναζήτηση µε τη λέξη 
Παροιµίες θα εµφανιστούν σύνδεσµοι από 13800 σελίδες (ηµεροµηνία 
αναζήτησης 27-10-2004)! 
 
Περισσότερες λέξεις-κλειδιά: Ο µεγάλος αριθµός σελίδων που εµφα-
νίζει µια Μηχανή Αναζήτησης µας δηµιουργεί δυσκολία στο να αναζητή-
σουµε τις πληροφορίες που θέλουµε. Μπορούµε όµως να χρησιµοποιή-
σουµε δύο ή περισσότερες λέξεις κλειδιά. Αν για παράδειγµα αναζητάµε 
παροιµίες που περιέχουν τη λέξη «αλεπού» µπορούµε να γράψουµε και 
τις δύο αυτές λέξεις στη Μηχανή Αναζήτησης. 
Για τις λέξεις κλειδιά «ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΑΛΕΠΟΥ» παίρνουµε µόνο 8 
διαφορετικές σελίδες, ενώ για τις λέξεις κλειδιά «Παροιµίες αλεπού» 
παίρνουµε 167 διαφορετικές σελίδες (ηµεροµηνία αναζήτησης 27-10-
2004). 
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Η Εκπαιδευτική Πύλη Νοτίου Αιγαίου 
Μερικές ιστοσελίδες µε µεγάλο όγκο πληροφοριών έχουν ενσωµατώσει 
λειτουργίες των µηχανών αναζήτησης στη σελίδα τους.  
Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές πύλες στην ελληνική 
γλώσσα είναι η Εκπαιδευτική Πύλη Νοτίου Αιγαίου www.epyna.gr.  
Περιλαµβάνει υλικό ταξινοµηµένο σε σχέση µε επιλεγµένες θεµατικές 
ενότητες.  
 

 
 

Εναλλακτικά της χρήσης των επιλεγµένων κατηγοριών µπορούµε να 
αναζητήσουµε και υλικό σχετικά µε µια λέξη κλειδί (π.χ. τη λέξη ήχος), 
όπως ακριβώς σε µια Μηχανή Αναζήτησης. Η αναζήτηση µε µια λέξη 
κλειδί µπορεί να µας εµφανίζει κάθε φορά πηγές σχετικές µε το θέµα 
που ενδιαφερόµαστε και υπάρχουν στη συγκεκριµένη Πύλη.  
 
Ιστοσελίδες αναφοράς στο φυλλάδιο 
Υπουργείο Παιδείας: www.ypepth.gr 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: www.pi-schools.gr 
Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο: www.sch.gr 
Εκπαιδευτική Πύλη Υπουργείου Παιδείας: www.e-yliko.gr 
Μηχανή αναζήτησης Google: www.google.com.gr 
Εκπαιδευτική Πύλη Νοτίου: www.epyna.gr 
 
 


