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Ενότθτα 3.1

To Διαδίκτυο ωσ πθγι πλθροφοριϊν.
1. Ειςαγωγι
Δεδομζνου ότι θ διάχυςθ του Διαδικτφου ςτθ ςχολικι κακθμερινι πρακτικι είναι
μεγάλθ το μάκθμα αυτό ςκοπεφει να αποβεί μάκθμα γνωριμίασ με τα πλεονεκτιματα
και τα μειονεκτιματα τθσ αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν ςτο Διαδίκτυο κακϊσ επίςθσ και
με τισ αποτελεςματικζσ μεκόδουσ αναηιτθςθσ. Εξετάηονται επίςθσ και τεχνικζσ για τθν
αςφαλι και αποτελεςματικι αναηιτθςθ πλθροφοριϊν με επικυμθτά χαρακτθριςτικά
(όπωσ είναι θ αξιοπιςτία, θ επικαιρότθτα, θ πλθρότθτα των πλθροφορικϊν κ.ά). Θ
αναηιτθςθ, επεξεργαςία και αναμετάδοςθ των πλθροφοριϊν ωςτόςο, ςυντελείται
μζςα ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ςχολικό περιβάλλον και με ςκοπό τθ διδακτικι αξιοποίθςθ
των πλθροφοριϊν αυτϊν. Ζτςι θ παρουςίαςθ των τεχνικϊν αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν
εντάςςεται μζςα ςε ζνα διδακτικό πλαίςιο.

Διδακτικοί

 Θ εκμάκθςθ βαςικϊν τεχνικϊν και μεκόδων για τθν αποτελεςματικι

Στόχοι

χριςθ του Διαδικτφου ωσ πθγισ πλθροφορίασ.


Θ υλοποίθςθ αναηθτιςεων μζςα από μθχανζσ αναηιτθςθσ,
αρχειοκαταλόγουσ, και εργαλεία μετα-αναηιτθςθσ

2. Πλεονεκτιματα από τθ χριςθ του Διαδικτφου για
τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν
 Υπάρχει πλθκϊρα πλθροφοριϊν (που περιλαμβάνουν μεγάλο εφροσ
Σε επίπεδο πθγϊν

από media).
 Οι μακθτζσ κακίςτανται «ερευνθτζσ πλθροφοριϊν» λόγω τθσ
εφκολθσ πρόςβαςθσ ςε δεδομζνα
 Οι μθχανζσ αναηιτθςθσ είναι γριγορεσ, αποτελεςματικζσ Κι εφκολεσ
ςτθ χριςθ τουσ.
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 Θ αυξανόμενθ επιτιδευςθ του λογιςμικοφ που χρθςιμοποιείται ςτισ
μθχανζσ αναηιτθςθσ μασ επιτρζπει να περιγράφουμε με ακρίβεια
τθν πλθροφορία που ηθτάμε

Σε επίπεδο
επικοινωνίασ

 Δυνατότθτα άμεςθσ ςφνδεςθσ με μζρθ και ανκρϊπουσ
 Ραγκόςμια διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ
 Κίνθτρο να μοιραςτοφν οι μακθτζσ online τθ δουλειά τουσ με άλλουσ
οπουδιποτε.

Εξεικόνιςθ
(Visualization) και
μοντελοποίθςθ

 Ευκολότερθ κατανόθςθ πλθροφοριϊν που αφοροφν πολφπλοκα
αντικείμενα με τθ χριςθ εξεικονιςτικϊν αναπαραςτάςεων.
 Ρεριςςότεροσ ζλεγχοσ μάκθςθσ από μζρουσ των μακθτϊν
(εποικοδομθτιςμόσ) αφοφ από μόνοι τουσ ανακαλφπτουν παρά
βλζπουν και απομνθμονεφουν.

3. Επιφυλάξεισ και ςθμεία για επιςιμανςθ ςε ςχζςθ
με τθ διδακτικι χριςθ του Διαδικτφου

Σε επίπεδο πθγϊν

 Υπάρχει πολφ μεγάλοσ όγκοσ πλθροφορίασ για κάκε ςυγκεκριμζνο
κζμα (Υπερφόρτωςθ πλθροφορίασ)
 Είναι επιτακτικι

ανάγκθ ποιοτικοφ ελζγχου ςτα δεδομζνα που

βρίςκουν και χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ. Oι πλθροφορίεσ ςε
πολλζσ περιπτϊςεισ δεν είναι αξιόπιςτεσ, δεν είναι πλιρεισ, δεν
είναι επίκαιρεσ ι, ενδεχομζνωσ, παρουςιάηουν πολφ μεγάλεσ
αποκλίςεισ από τα αποδεκτά κοινωνικά πρότυπα, ενδεχομζνωσ
εμπεριζχουν μθνφματα ςεξιςτικά, ρατςιςτικά, αντικοινωνικά. Κα
πρζπει τα ενδεχόμενα αυτά να λθφκοφν υπόψθ από τουσ
διδάςκοντεσ, ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι οι μακθτζσ δεν
ζχουν εκείνο το γνωςτικό και πολιτιςμικό υπόβακρο που κα τουσ
επζτρεπε να ελζγξουν τθν ποιότθτα των πλθροφοριϊν που
ελζγχουν ςτο Διαδίκτυο.
 Ρολλζσ μθχανζσ αναηιτθςθσ παρουςιάηουν αποτελζςματα μιασ
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αναηιτθςθσ με βάςθ εμπορικά και οικονομικά κριτιρια αντί για
ακαδθμαϊκά και κοινωνικά.
 Είναι ανεπαρκισ ο χρόνοσ εκπαίδευςθσ για να επιτευχκεί μια
αποτελεςματικι χριςθ των μθχανϊν.
 Κα πρζπει να επιςθμανκοφν τα προβλιματα που δθμιουργεί θ
χριςθ πθγϊν πλθροφοριϊν που προςτατεφονται από κάποιου
είδουσ πνευματικά δικαιϊματα. Επίςθσ, οι μακθτζσ πρζπει να
εκιςκοφν ςτθν αναφορά των πθγϊν που χρθςιμοποιοφν από το
Διαδίκτυο.
 Κα πρζπει οι μακθτζσ να αςκθκοφν ςτθν εκμετάλλευςθ, τθν κριτικι
ςφνκεςθ πλθροφοριϊν και όχι ςτθν απλι παράκεςι τουσ (“copypaste”).
 Οι μακθτζσ κα πρζπει να ευαιςκθτοποιθκοφν ςτουσ «κανόνεσ» του
νζου τρόπου επικοινωνίασ μζςω δικτφων Θ.Υ., ιδιαιτζρωσ του
Διαδικτφου, να ςζβονται τθ λεγόμενθ netiquette – για παράδειγμα
να ςυνειδθτοποιιςουν, ότι παρά τθν αμεςότθτα τθσ ψθφιακισ
επικοινωνίασ, πρόκειται τελικά για γραπτι επικοινωνία και άρα
καλόν είναι να παρουςιάηονται όταν ξεκινοφν μια επικοινωνία με
κάποιο άτομο.
 Θ ταχφτθτα επικρατεί τθσ ποιότθτασ

Σε επίπεδο
επικοινωνίασ

 Ελλοχεφει ο κίνδυνοσ μεγζκυνςθσ του χάςματοσ μεταξφ αυτϊν που
ζχουν και αυτϊν που δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία.
 Αναδφονται κζματα πνευματικϊν δικαιωμάτων (οι εκπαιδευτικοί
πρζπει να είναι ςίγουροι ότι οι μακθτζσ ακολουκοφν και ςζβονται
ςχετικοφσ κανόνεσ)


Είναι πολφ εφκολο να κεωρθκεί ότι ζχοντασ μια επιφανειακι
γνϊςθ αυτό ςυνεπάγεται πραγματικι κατανόθςθ

Εξεικόνιςθ
(Visualization) και
μοντελοποίθςθ



Είναι πολφ εφκολο να παρερμθνευτοφν δεδομζνα που βρίςκονται
ςε μορφι γραφικϊν



Δθμιουργείται μια τάςθ προσ τθν τακτικι «κάνε κλικ και μάντεψε»
παρά «ςκζψου πρϊτα».
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4. Σεχνικζσ Αναηιτθςθσ ςτο Διαδίκτυο

Χριςθ Αρχειοκαταλό
γων (Directories)

Ρρόκειται για χριςιμεσ ςελίδεσ ταξινομθμζνεσ ςε μια ιεραρχικι
δομι βαςιςμζνθ ςε ςυγκεκριμζνα κζματα (Yahoo, in.gr, dmoz.org).
Ραρζχουν τθ δυνατότθτα να ρίξεισ μια γριγορθ ματιά ςε ζνα κζμα
και μετά να ςυνεχίςεισ για πιο λεπτομερι και εμπεριςτατωμζνθ
πλθροφορία. Σε αντίκεςθ με τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ που
παραπζμπουν ςε εκατομμφρια ιςτοςελίδεσ και τυπικά ςε
κατακλφηουν με ζναν αρικμό αποτελεςμάτων, οι αρχειοκατάλογοι
προςφζρουν ζνα περιοριςμζνο και κατθγοριοποιθμζνο ςφνολο
κεμάτων, ςυνικωσ ςε αλφαβθτικι κατάταξθ για εφκολθ αναφορά
και πλοιγθςθ. Κάποιοι από τουσ πιο δθμοφιλείσ κεματικοφσ
καταλόγουσ είναι:
http://www.digital-librarian.com/

(ςχετικόσ

με

ακαδθμαϊκι

αναηιτθςθ)
http://infomine.ucr.edu/
http://ejw.i8.com/ (εκπαιδευτικόσ κατάλογοσ ανά ειδικότθτα)
http://dir.yahoo.com/
http://www.dmoz.org/
http://www.ipl.org/
http://www.worldsiteindex.com/

Χριςθ (των
κατάλλθλων)
μθχανϊν
αναηιτθςθσ
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Κζτεισ ζνα ερϊτθμα με λζξεισ κλειδιά, θ μθχανι το ςυνταιριάηει με
τισ εγγραφζσ που ζχει ςτθ βάςθ δεδομζνων τθσ και παρουςιάηει μία
λίςτα πικανϊν κειμζνων που ικανοποιοφν τθν απαίτθςι ςου.
(Google, Yahoo, MSN, Lycos, ...). Για μια πιο εμπεριςτατωμζνθ
επιςκόπθςθ των μθχανϊν αναηιτθςθσ, αρχειοκαταλόγων, κλπ
αφιερϊςτε λίγο χρόνο για να δείτε το απολαυςτικό βίντεο του
Marcus Zillman, ενόσ ειδικοφ ςε κζματα διαδικτφου ακολουκϊντασ
τον ςφνδεςμο Searching the Internet – A primer ι για να μελετιςετε
τισ
Εργαλεία μετα-

απόψεισ

του

όπωσ

τισ

εκφράηει

ςτθ

ςελίδα

http://www.searchingtheinternet.info/

αναηιτθςθσ

Ρρόκειται για ταυτόχρονθ πρόςβαςθ ςε πολλαπλζσ μθχανζσ
αναηιτθςθσ. Για να ζχει κανείσ μια ενδελεχι αναηιτθςθ ςτο
Internet κα ζπρεπε να ανατρζξει ςε όςο το δυνατόν περιςςότερεσ
μθχανζσ αναηιτθςθσ. Το να το κάνεισ όμωσ αυτό, και κατ
επανάλθψθ να ειςάγεισ το ίδιο ερϊτθμα είναι και χρονοβόρο και
βαρετό. Ζτςι οι μθχανζσ μετα-αναηιτθςθσ επιτρζπουν να κζςεισ μια
φορά το ερϊτθμα αλλά να λάβει θ χϊρα θ αναηιτθςθ ςε πολλαπλζσ
μθχανζσ αναηιτθςθσ ταυτόχρονα. Τα αποτελζςματα επιςτρζφονται
ωσ μια ςφνκεςθ των επιμζρουσ αποτελεςμάτων από όλεσ τισ
μθχανζσ. Αν μάλιςτα είναι αξιόπιςτθ θ μθχανι μετα-αναηιτθςθσ,
Επιμόπθωζη Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Εθαπμογή ηων ΤΠΕ ζηη Διδακηική Ππάξη
ΙΤΥΕ Διόθανηορ - Διεύθςνζη Επιμόπθωζηρ και Καηάπηιζηρ (ΔΕΚ)

99

Επιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών - Τεύσορ 1 (Γενικό Μέπορ)

δεν περιλαμβάνει τα διπλότυπα αποτελζςματα και επιπλζον
κατατάςςει τα αποτελζςματα αναφορικά με το πόςο ςχετικά είναι
με το ερϊτθμά μασ. Κάποιεσ από τισ πιο ιςχυρζσ μθχανζσ μετααναηιτθςθσ είναι:
http://www.metacrawler.com/
http://www.dogpile.com/
http://www.mamma.com/
https://ixquick.com/
Άλλεσ παράμετροι

http://www.search.com/

αποτελεςματικισ
αναηιτθςθσ


Για το ςωςτό προςδιοριςμό τθ αναηθτοφμενθσ πλθροφορίασ
βοθκοφν τα ερωτιματα: α) Ροιοσ ι Τι είναι αυτό(σ) που αναηθτϊ,
β) που βρίςκεται, γ) πότε ςυνζβθ, δ) πωσ ςυνζβθ, ε) γιατί.



Σχεδόν πάντα χωρίσ εξαίρεςθ οι κεντρικζσ λζξεισ-κλειδιά πρζπει να
είναι ουςιαςτικά



Οι λζξεισ κλειδιά να εκφράηουν με ςαφινεια τθν αναηθτουμζνθ
πλθροφορία. Αν λοιπόν ηθτϊ πλθροφορίεσ για τθν πολικι αρκοφδα
πρζπει να είμαι ςαφισ και να αποφφγω τον γενικό όρο «ηϊο», ι
τον όρο «αρκοφδα» ςτθν αναηιτθςθ. Δείτε τι μου δίνει αρικμθτικά
το Google για κάκε όρο: «ηϊα»: 6.920.000, «αρκοφδα»: 3.830.000,
«πολικι αρκοφδα»: 13.500. Πςο πιο ςαφισ γίνομαι τόςο
ελαττϊνεται ο όγκοσ τθσ διακζςιμθσ πλθροφορίασ.



Ρολλζσ φορζσ θ χριςθ ςυνϊνυμων καλφπτει τισ απαιτιςεισ μιασ
αναηιτθςθσ.



Χριςθ φράςεων όπου απαιτείται. Μια απλι αναηιτθςθ με τουσ
όρουσ

«εν

τοφτω

νίκα»

δίνει

10.700.000

αποτελζςματα.

Αναηθτϊντασ όμωσ με βάςθ τθν ακριβι φράςθ ςτθ ςφνκετθ
αναηιτθςθ ςχετικι επιλογι ζχουμε μόλισ 68.400 αποτελζςματα.
(αυτό μπορεί να επιτευχκεί και όταν θ φράςθ ςτθν απλι
αναηιτθςθ περιζχεται ανάμεςα ςε ειςαγωγικά).
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Αναηιτθςθ με βάςθ Boolean τελεςτζσ (χριςθ AND, OR, NOT). Θ
χριςθ του AND ςθμαίνει: «Κζλω κείμενα που να περιλαμβάνουν
και τουσ δφο όρουσ». Θ χριςθ του OR δίνει κείμενα που
περιλαμβάνουν τον ζναν ι τον άλλο όρο, ενϊ το ΝΟΤ αποκλείει τθν
εμφάνιςθ ςυγκεκριμζνων όρων ςτο αναηθτοφμενο κείμενο. Για να
μάκετε περιςςότερα ςχετικά με τθ χριςθ τζτοιων τελεςτϊν για να
βελτιϊςετε τθν αναηιτθςι ςασ μπορείτε να επιςκεφτείτε τισ
ςελίδεσ Boolean searching on the Internet ι Google search basics



Ρροςοχι ςτθν ορκογραφία. Είναι τόςο προφανζσ που πολλζσ
φορζσ δεν ςχολιάηεται. Κι όμωσ μπορεί να ςε αποκλείςει από
πλθροφορίεσ ι να ςε ςτείλει ςε παραπλανθτικά κείμενα. Δείτε
αποτελζςματα ςτο Yahoo:



Είναι καλό να χρθςιμοποιείται περιοριςμζνοσ αρικμόσ λζξεωνκλειδιά (6 ωσ 8 το πολφ).



Πταν περιορίηεται θ ζρευνα ςε πολφ ςυγκεκριμζνθ κατεφκυνςθ
είναι καλό να γίνεται χριςθ φίλτρων. Ζνα είδοσ φίλτρων είναι θ
απόλθξθ του URL. Ζτςι ζχουμε απολιξεισ: com για εταιρείεσ και
εμπορικζσ ςελίδεσ, edu για εκπαιδευτικά ιδρφματα, gov για
κρατικοφσ οργανιςμοφσ, mil για ςτρατιωτικοφσ οργανιςμοφσ, net
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για παροχείσ υπθρεςιϊν Internet, org για μθ κερδοςκοπικοφσ
οργανιςμοφσ κλπ)


Κάνε χριςθ ςτθ ςφνκετθ αναηιτθςθ τθ δυνατότθτα να προςκζςεισ
αναηιτθςθ ςε ιςτότοπο ι τομζα με βάςθ τθν κατάλθξθ ςτο domain
name. Ζτςι μπορείσ για παράδειγμα να χρθςιμοποιιςεισ κάποια
κατάλθξθ από τισ παρακάτω αν ενδιαφζρεςαι για ςχετικά
αποτελζςματα:


.com για εμπορικά



.edu για εκπαιδευτικά – ακαδθμαικά



.org για οργανιςμοφσ



.gov για κυβερνθτικζσ ςελίδεσ (ειδικά ςτισ ΘΡΑ)



.mil για ςτρατιωτικζσ πλθροφορίεσ ςτισ ΘΡΑ



.net για παροχείσ Internet



.info για πλθροφορίεσ

5. Προτεινόμενεσ Δραςτθριότθτεσ και εργαςίεσ
Χρθςιμοποιείςτε

μια

μθχανι

αναηιτθςθσ

για

να

αντλιςετε

πλθροφορίεσ για το μφκο τθσ χαμζνθσ Ατλαντίδασ χρθςιμοποιϊντασ ωσ
λζξθ κλειδί α)τθ λζξθ «Ατλαντίδα», β) τισ λζξεισ «ιπειροσ Ατλαντίδασ»
Δραςτθριότθτα 1θ

(όλεσ τισ λζξεισ) και γ) τθ λζξθ «Ατλαντίδα» χωρίσ τισ λζξεισ
«αποςτολι», «ταινία», «φίλμ». Συγκρίνετε τα αποτελζςματα που
ζχουν προκφψει

Στθ μθχανι αναηιτθςθσ Google κάνετε μια αναηιτθςθ όπου κα είναι
πιο αποτελεςματικό να αποφφγετε τθν αναηιτθςθ «Με όλεσ τισ λζξεισ»
Δραςτθριότθτα 2θ

και να χρθςιμοποιιςετε ωσ εργαλείο τθν «ακριβι φράςθ» και τθν
επιλογι «Ραρόμοιεσ ςελίδεσ»
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Ζχετε να αντλιςετε πλθροφορίεσ πχ για τισ εξερευνιςεισ του
Κολόμβου (ι οποιοδιποτε κζμα τθσ δικισ ςασ επιλογισ). Ανατρζξτε ςε
αρχειοκαταλόγουσ (directories) ι ςε κάποια μθχανι αναηιτθςθσ
προκειμζνου να πετφχετε πλθροφορίεσ που να ζχουν τθ βάςθ τουσ α)
Δραςτθριότθτα 3θ

ςτθν Λςτορία, β) ςτθν κουλτοφρα και τθν παράδοςθ άλλων λαϊν, γ) ςτθ
χριςθ χαρτϊν, δ) ςτθν εφρεςθ ςτατιςτικϊν και οικονομικϊν δεικτϊν.
Ρροβλζψτε κακζσ ςτρατθγικζσ αναηιτθςθσ από μζρουσ των μακθτϊν
και προετοιμάςτε τισ υποδείξεισ που κα κάνετε προσ τθ ςωςτι χριςθ
των τεχνικϊν αναηιτθςθσ που ζχουν παρουςιαςτεί
Διαλζξτε ζναν όρο και κάνετε μια ςχετικι αναηιτθςθ χρθςιμοποιϊντασ
ταυτόχρονα δυο διαφορετικζσ μθχανζσ αναηιτθςθσ. Συγκρίνετε τα
αποτελζςματα που κα ςασ δϊςουν οι δυο μθχανζσ. Δϊςτε πικανζσ
ερμθνείεσ για τον διαφορετικό αρικμό αποτελεςμάτων και για τθ

Δραςτθριότθτα 4θ

διαφορετικι ςειρά με τθν οποία εμφανίηονται τα αποτελζςματα ςτισ
δυο μθχανζσ βαςιηόμενοι ςτα κριτιρια που νομίηετε πωσ υιοκετεί θ
κάκε μια από αυτζσ.

6. Ερωτιςεισ
1). Για να πραγματοποιιςετε μια αναηιτθςθ που πρζπει να
περιλαμβάνει υποχρεωτικά δυο λζξεισ, χρθςιμοποιείτε τον τελεςτι
AND – OR – NOT;
2) Μπορείτε να αναφζρετε μερικά πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα
τθσ αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν ςτο Διαδίκτυο – προκειμζνου να
χρθςιμοποιθκοφν για διδακτικοφσ ςκοποφσ;
3) Μπορείτε να αναφζρετε μερικοφσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα
ενςωματϊνατε τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο Διαδίκτυο ςτθ
διδαςκαλία;

7. Αςκιςεισ
1.Αναηθτείςτε ςελίδεσ με βιογραφικό υλικό για ζναν λογοτζχνθ που
κζλετε να παρουςιάςετε ςτο μάκθμα. Γενικότερα, βρείτε βιογραφικό
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υλικό για μια προςωπικότθτα γνωςτι ςτον επιςτθμονικό ςασ κλάδο
και εντοπίςτε χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ αυτισ ι γεγονότα
τθσ ηωισ τθσ, που κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθ διδαςκαλία.

2. Βρείτε χρθςιμοποιϊντασ μια μθχανι αναηιτθςθσ κεατρικζσ
παραςτάςεισ που ανεβάηονται ςτθν πόλθ ςασ προκειμζνου να
οργανϊςετε μια επίςκεψθ με τθν τάξθ ςασ.

3. Σε ζναν κεματικό κατάλογο αναηθτείςτε πλθροφορίεσ για
ξενοδοχεία ςε ζνα νθςί που αποτελεί τον προοριςμό τθσ Γ’ Λυκείου για
τθν πενκιμερθ εκδρομι.

4. Ενϊ το διαδίκτυο ζχει καταςτιςει τθν πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία
άμεςθ και εφκολθ εν τοφτοισ ζχει ειςαγάγει και μια ςειρά
προβλθμάτων. Θ λογοκλοπι είναι ευκολότεροσ από ποτζ. Αναηθτιςτε
τθ ςθμαςία του όρου και βρείτε χαρακτθριςτικά παραδείγματα που
ζχουν διαπιςτωκεί.

8. Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία
Σελίδεσ που
αςχολοφνται με τα
πλεονεκτιματα και
τισ δυςκολίεσ από
τθ χριςθ του
Διαδικτφου ςτθ
ςχολικι τάξθ

http://www.eszter.com/edu/sides.html
http://www.vroma.org/~bmcmanus/presentation/loyola.html
http://www.dso.iastate.edu/asc/academic/elearner/advantage.html
http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/classroominternet/in
dex_sub2.html
http://www.fi.edu/fellows/fellow3/oct98/
(Ημερομθνία τελευταίασ επίςκεψθσ: 7 Οκτωβρίου 2012)

Σελίδεσ που

http://www.hitwebcounter.com/how-to/how-to-what-is-tips-for-safe-

αςχολοφνται με το

internet-browsing.php

κζμα των τεχνικϊν

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

τθσ αςφαλοφσ

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

αναηιτθςθσ

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

πλθροφοριϊν ςτο

http://www.cnr.edu/home/bmcmanus/internetassign.html
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http://www.vuw.ac.nz/staff/alastair_smith/searching/eval.htm
http://www.internet4classrooms.com/search.htm
http://webquest.sdsu.edu/searching/specialized.html
(Ημερομθνία τελευταίασ επίςκεψθσ: 7 Οκτωβρίου 2012)
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Άρκρο

που

αναφζρεται

ςτθ

ςυμπεριφορά

μακθτϊν

κακϊσ

χρθςιμοποιοφν τθ μθχανι αναηιτθςθσ Yahooligans! Ρροκειμζνου να
βρουν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ για κάποιο κζμα.
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