
3.2 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 

ΠΥΛΩΝ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΑΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ Λ. ΚΟΜΙΝΗΣ 
ΠΕ03 – ΕΠΙΜΟΡΦ.Β 



Εισαγωγικά 

• Η γνώση των τρόπων με τους οποίους μπορεί να 

διερευνηθεί και να αξιοποιηθεί εκπαιδευτικά μια 

ιστοσελίδα, αποτελεί σήμερα σημαντική δεξιότητα, 

δεδομένης της εξάπλωσης των Διαδικτύου και της θέσης 

που κατέχει στις σύγχρονες κοινωνίες.  

• Είναι σημαντικό σήμερα με όλο αυτό τον όγκο της 

πληροφορίας που υπάρχει στο Διαδίκτυο, η γνώση 

τεχνικών αξιολόγησης που πρέπει να διαθέτει είτε ο 

εκπαιδευτικός, είτε ο μαθητής προκειμένου να μπορεί να 

εκτιμήσει το υλικό που του προσφέρεται μέσα από μία  

ιστοσελίδα (ακριβέστερα να εκτιμήσει τη διδακτική αξία 

του υλικού αυτού). 
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ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 

ΑΠΟ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
Προετοιμασία μαθήματος από τον/την εκπ/κό (επίσκεψη σε 

ιστοσελίδες και πύλες για τη συλλογή πληροφοριών ή την εύρεση 

πηγών στις οποίες μπορεί να παραπέμψει τους μαθητές/τριες 

προκειμένου να αξιοποιήσουν τις σχετικές πληροφορίες. 

 

Δημοσίευση στο www από τον/την εκπ/κό (ανάρτηση 

πληροφοριών, υποδείξεων, απόψεων, εργασιών μαθητών/τριών στο 

διαδίκτυο 

 

 Συλλογή πληροφοριών από τους μαθητές/τριες (επίσκεψη σε 

ιστοσελίδες και εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο μαθήματος με την 

καθοδήγηση του εκπ/κού είτε χωρίς αυτήν με χρήση WebQuests 

”ιστοεξερευνήσεις”. 

 

 Δημοσίευση στο www από τους μαθητές (οι μαθητές προβάλλουν 

και δημοσιεύουν τη δουλειά τους – χρήση των blogs)  
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ  

Στο Διαδίκτυο μπορούμε σήμερα να βρούμε άφθονο υλικό σε 

ιστοχώρους ιστολόγια και γενικά σε διάφορες ψηφιακές πηγές για τους 

τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε το Διαδίκτυο και 

να ενσωματώσουμε στη διδασκαλία υπηρεσίες του Web 2.0. 

Ανααφέρονται ενδεικτικά οι εξής ιστοχώροι: 

 

http://digiteen.ning.com/ 

http://www.flatclassroomproject.org/ 

http://teachweb2.wikispaces.com/ 

 

Επίσης: http://larryferlazzo.edublogs.org/2007/12/27/the-best-of-the- 

best-2007/ καθώς και πολλοί άλλοι ιστοχώροι που παρουσιάζουν τόσο 

εκπαιδευτικές χρήσεις του Web 2.0, όσο και πιο «τυπικές» χρήσεις του 

Διαδικτύου στην εκπαίδευση. 
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ  

Blogs (ιστολόγια) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. Με βάση τα χαρακτηριστικά 

Είναι ένα είδος δικτυακού ημερολογίου όπου οι συγγραφείς γράφουν  περιοδικά  

για θέματα που τους ενδιαφέρουν. Οι επισκέπτες της σελίδας μπορούν να 

προσθέτουν σχόλια στα δημοσιευμένα άρθρα, τα οποία εγκρίνονται 

προηγουμένως από τους συγγραφείς-ιδιοκτήτες του blog.  
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ  

Wikis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. Με βάση τα χαρακτηριστικά 

Είναι μια ομάδα ιστοσελίδων όπου μπορούν και οι χρήστες εκτός από τον/την 

δημιουργό να προσθέτουν ή να επεξεργάζονται τα σχόλια. Η πιο φημισμένη είναι η 

γνωστή Wikipedia.  
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ  

WebQuests 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Έμφαση στη διδακτική αξιοποίηση 

Ιστοσελίδες που φιλοξενούν οργανωμένες δραστηριότητες στις οποίες υπάρχουν 

όλα τα βήματα από την αρχή: συλλογή πληροφοριών, διαδικασία, αξιολόγηση σε 

μια ενιαία συλλογή. 
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ  

E- Portfolio (Ηλεκτρονικός χαρτοφύλακας) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Έμφαση στη διδακτική αξιοποίηση 

Ψηφιακός φάκελος του μαθητή/τριας στον οποίο συλλέγει και οργανώνει ψηφιακά 

τα αντικείμενα της εργασίας του: έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο, σύνθεση 

μουσικής, παρουσιάσεις, ηχοληψία, εργασία που γίνεται έξω από την τάξη, 

πειράματα, γραφικά, λύσεις ασκήσεων κλπ. 
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ  

Εικονικό εποπτικό υλικό – Εικονικά εργαστήρια, μουσεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Έμφαση στη διδακτική αξιοποίηση 

Πραγματοποίηση δραστηριοτήτων που θα ήταν επιθυμητό να γίνουν στη σχολική 

αίθουσα ζωντανά αλλά δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν για διάφορους 

λόγους. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ  

Πρόκειται για προσωπική ιστοσελίδα; 

Από τι τύπο domain προέρχεται η πληροφορία στη σελίδα; 

Ποιος έγραψε τη σελίδα; 

Είναι ενημερωμένη η σελίδα; 

Υπάρχει τεκμηρίωση στις πληροφορίες που δίνονται; 

Αν είναι αναπαραγωγή από άλλη πηγή μήπως έχει υποστεί αλλοιώσεις; 

Υπάρχουν σύνδεσμοι προς άλλες σελίδες; Λειτουργούν; 

Είναι αντιπροσωπευτικοί ή μονόπλευροι οι σύνδεσμοι; 

Είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες σε άλλες γλώσσες; 

Είναι δυνατή η ανάγνωση της σελίδας από άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Υπάρχουν διαφημίσεις στην ιστοσελίδα; 

Υπάρχουν γραμματικά ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη στην ιστοσελίδα; 

Είναι το περιεχόμενό της σύμφωνο με τα κοινωνικά πρότυπα; 

Είναι η ιστοσελίδα αισθητικά αποδεκτή; 

 

 

 

 

Ερωτήματα: 
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Blogs (Ιστολόγια). 

• Διαδικτυακά ημερολόγια 

• Κάποιος γράφει για ένα θέμα και οι επισκέπτες 

προσθέτουν σχόλια και άρθρα. 

• Δημιουργούνται εύκολα και άμεσα 

• Επικαιροποιούνται εύκολα και άμεσα 

• Παρέχουν αμφίδρομη επικοινωνία 

• Επιτρέπουν πολλαπλούς συγγραφείς που οδηγούν σε  

– Ευέλικτους στόχους 

– Τροποποίηση περιεχομένου και αρχικού στόχου ιστολογίου 
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Ιστολόγιο εκπαιδευτικού που 

απευθύνεται στους μαθητές του. 

• Μπορεί να περιέχει, βασικά σημεία της διδασκαλίας, 

ερωτήσεις αφόρμησης πριν τη διδασκαλία ενός αντικειμένου, 

πρόσθετο διδακτικό υλικό (video, εικόνες, ηχητικό κείμενο), 

προτάσεις για διάβασμα ή περιήγηση στο δίκτυο, σχολιασμό 

της επικαιρότητας, ανάθεση εργασιών προς τους μαθητές, 

ενημέρωση των γονέων για την εργασία που γίνεται στην τάξη 

κ.α. 

• http://spirit16.blogspot.com/ 

• http://users.sch.gr/fergadioti1/institute/index.php 

• http://eisatopon.blogspot.gr 

• Ουσιαστικά το περιεχόμενο ενός ιστολογίου και η οργάνωση 

του μπορούν να αποτελέσουν ένα ψηφιακό κέντρο 

οργάνωσης του μαθήματος 
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Ιστολόγιο εκπαιδευτικού που 

απευθύνεται στους συναδέλφους του 

• Στο περιεχόμενό του μπορούν να περιληφθούν, 

προτάσεις για τη διδασκαλία συγκεκριμένων 

αντικειμένων, ενημέρωση για ενδιαφέρουσα 

βιβλιογραφία και πηγές από το διαδίκτυο, 

προτεινόμενες πειραματικές δραστηριότητες, 

επισημάνσεις για τις παρανοήσεις των μαθητών, 

προσωπικές μαρτυρίες από την ζωή του ανθρώπου 

που εργάζεται στο χώρο της εκπαίδευσης κ.α. 

• Blogs about: μαθηματικά 

• http://logiaekpaideytikwn.blogspot.com/ 

• Θαλής και Φίλοι 
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Ιστολόγιο σχολικής τάξης 

• Μπορεί να είναι το κοινό ιστολόγιο εκπαιδευτικού και 

μαθητών στο οποίο να καταγράφεται, η καθημερινή 

δραστηριότητα της τάξης, η διδασκαλία ενός 

συγκεκριμένου αντικειμένου, μια εκπαιδευτική 

εκδρομή ή επίσκεψη, η ανάληψη μιας πρωτοβουλίας 

σχετικής με το περιβάλλον, την αγωγή υγείας κ.α., ο 

σχολιασμός ενός βιβλίου, η πορεία εργασίας στο 

πλαίσιο ενός project, η συμβολή των επιστημών στην 

καθημερινότητα, κ.α. 
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Ιστολόγιο ομάδας μαθητών. 

• Είναι το ιστολόγιο μιας ομάδας μαθητών στο οποίο 

αναρτάται: Η πορεία εργασίας που έχουν ακολουθήσει 

στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας που τους έχει ανατεθεί, 

μεμονωμένα ή εντός ενός ευρύτερου project στο οποίο 

μετέχει όλη η τάξη. 
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http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Ite

mid=46 
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http://didaskw.blogspot.com/ 
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http://www.mathematica.gr/ 
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Ας φτιάξουμε το δικό μας 

ιστολόγιο 
• Στην παρακάτω διεύθυνση δίνονται οδηγίες: 

• http://www.blogger.com/features 

• http://el.wordpress.com/ 

• http://www.slideshare.net/gregzer/ss-

1251125?src=embed 

• http://www.slideshare.net/gregzer/i-1251163 
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Wikis. 

• Πρόκειται για ένα γκρουπ ιστοσελίδων που υπάρχουν 

ομάδες χρηστών που προωθούν ένα κοινό έργο και 

όπου οι χρήστες και όχι μόνο ο δημιουργός επιτρέπεται 

να προσθέτουν ή να επεξεργάζονται τα σχόλια.  

• Η πιο φημισμένη είναι η γνωστή Wikipedia 

(http://el.wikipedia.org/ ).  

• Ελληνική Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια 

(http://www.livepedia.gr/index.php/) 
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Webquests. 

• Δραστηριότητες με έντονο το χαρακτήρα της 

αναζήτησης, στις οποίες όλη ή η περισσότερη από την 

απαιτούμενη πληροφορία που θα χρησιμοποιήσουν οι 

μαθητές θα κατεβαστεί από το Διαδίκτυο. Πρόκειται για 

οργανωμένη δραστηριότητα όπου υπάρχουν όλα τα 

βήματα από την αρχή, τη συλλογή πληροφοριών, τη 

διαδικασία, την αξιολόγηση, ενσωματωμένα σε μια 

ενιαία συλλογή. 
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Κύρια στοιχεία ενός WebQuest 

1. Εισαγωγή 

2. Αποστολή - Ζήτημα 

3. Διαδικασία - Πηγές 

4. Αξιολόγηση 

5. Συμπεράσματα 
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Εισαγωγή 

Σκοπός της είναι: 
– Να θέσει το πλαίσιο της δραστηριότητας 

– Να αποσπάσει την προσοχή του αναγνώστη και να 

τον «εμπλέξει» στην αναζήτηση 

– να παράσχει σημαντικές αρχικές πληροφορίες 
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Αποστολή – Ζήτημα 

• Περιγράφει το προϊόν που θα πρέπει να έχει παράξει ο 
μαθητής στο τέλος της δραστηριότητας.  

• Περιγράφει επίσης τα εργαλεία που θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσει ο μαθητής για να παράξει και να 
παρουσιάσει το προϊόν της δραστηριότητάς του (πχ 
κειμενογράφος, λογισμικό παρουσιάσεων, HyperStudio, 
inspiration, προφορική παρουσίαση κλπ). 
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Διαδικασία - Πηγές 

Σκοπός της είναι: 
 

• Να παράσχει μια βήμα προς βήμα περιγραφή της 

διαδικασίας για τη δραστηριότητα 

 

• Να παράσχει πηγές σχετικές με την αποστολή 
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Αξιολόγηση 

Σκοπός της είναι: 

 
• Να παρουσιάσει ένα πλαίσιο αξιολόγησης και 

βαθμολόγησης του προϊόντος  
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Συμπεράσματα 

Τα συμπεράσματα: 
– Ανακεφαλαιώνουν την εμπειρία 

– Ενθαρρύνουν τον αναστοχασμό επί της διαδικασίας 

– Προσθέτουν υψηλότερου επιπέδου ερωτήματα για 

μελλοντική έρευνα 
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Δημιουργία WebQuests 

• Χρησιμοποιώντας λογισμικά ανάπτυξης ιστοσελίδων 

 

• Χρησιμοποιώντας κειμενογράφο 

 

• Χρησιμοποιώντας ειδικές διαδικτυακές υπηρεσίες 
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Webquests 

Μερικά παραδείγματα που μπορείς να δεις: 

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

•http://www.thematzats.com/radio/ 

•http://users.sch.gr/gbasm/Webquest_Kyklades/index.htm 

•http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epistimi/web_Q

uest_main/webquests/aporrimmata/index.html 

•http://webquest.org/index.php 

•http://zunal.com/webquest.php?user=11970 
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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.  

• http://www.eportfolio.org 

• http://www.digication.com  

• http://www.zunal.com/myportfolio 
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Εικονικό Εποπτικό Υλικό 

Αντικατάσταση πολλών δραστηριοτήτων που θα ήταν επιθυμητό 

να υλοποιηθούν στην τάξη και που δεν γινόταν γιατί ήταν 

απαγορευτική η όλη διαδικασία προετοιμασίας της σχετικής 

εποπτείας 

http://nlvm.usu.edu 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (1/3) 

• Ερωτήματα: 
 Πρόκειται για προσωπική ιστοσελίδα; 

 Από τι τύπο domain προέρχεται η πληροφορία στη 

σελίδα; 

 Ποιος έγραψε τη σελίδα; 

 Είναι ενημερωμένη η σελίδα; 

 Υπάρχει τεκμηρίωση στις πληροφορίες που 

δίνονται; 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (2/3) 
 Αν είναι αναπαραγωγή από άλλη πηγή μήπως έχει 

υποστεί αλλοιώσεις; 

 Υπάρχουν σύνδεσμοι προς άλλες σελίδες; Λειτουργούν; 

 Είναι αντιπροσωπευτικοί ή μονόπλευροι οι σύνδεσμοι; 

 Είναι δυνατή η ανάγνωση της σελίδας από άτομα με 

ειδικές ανάγκες; 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (3/3) 
 Είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες σε άλλες γλώσσες; 

 Υπάρχουν διαφημίσεις στην ιστοσελίδα; 

 Υπάρχουν γραμματικά ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη 

στην ιστοσελίδα; 

 Είναι το περιεχόμενό της σύμφωνο με τα κοινωνικά 

πρότυπα; 

 Είναι η ιστοσελίδα αισθητικά αποδεκτή; 
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Φύλλο Αξιολόγησης Ιστοσελίδας 

Παρακάτω θα δούμε ένα ενδεικτικό φύλλο 

για την αξιολόγηση του περιεχομένου μιας 

ιστοσελίδας 
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Δραστηριότητες  1 

• Επισκεφτείτε τη σελίδα 

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

ts/webquests/rome  

και παρατηρήστε τη δομή της και σχεδιάστε στη συνέχεια ένα webquest 

για την  αρχαία Ελλάδα. Στήστε το σκηνικό της δραστηριότητας και 

αναζητήστε τους  κατάλληλους ιστότοπους τους οποίους θα μπορούν 

να επισκεφτούν οι μαθητές σας  

Για να βρουν τις απαιτούμενες πληροφορίες. Αξιολογήστε την εργασία 

της κάθε ομάδας . 
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Δραστηριότητες 2 

 Μπείτε στο www.google.gr  και αναζητήστε πληροφορίες για ένα 

θέμα της αρεσκείας σας. Αξιολογήστε κάποιες από τις σελίδες που 

σας προτείνει η μηχανή αναζήτησης με τη βοήθεια της λίστας 

αξιολόγησης που έχετε στα χέρια σας. 

 

 Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.ert-archives.gr/wpasV2/public/b06-

ddc-digiarch.aspx 

και βρείτε τρόπους ψηφιακής αξιοποίησης του περιεχομένου της. 
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