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Ενότθτα 3.2 

 
 Αξιοποίθςθ– Αξιολόγθςθ ιςτοςελίδων, 

ιςτοχϊρων και πυλϊν  

 1. Ειςαγωγι 

Ρρόκειται για ζνα μάκθμα γνωριμίασ με τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μπορεί να 

διερευνθκεί και να αξιοποιθκεί εκπαιδευτικά μια ιςτοςελίδα, όπωσ επίςθσ και τα 

κριτιρια που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν προκειμζνου να αξιολογθκεί μια ιςτοςελίδα 

(από εκπαιδευτικι/διδακτικι ςκοπιά). Θ γνϊςθ των τρόπων αυτϊν αποτελεί 

ςθμαντικι δεξιότθτα, δεδομζνθσ τθσ εξάπλωςθσ των Διαδικτφου και τθσ κζςθσ που 

κατζχει ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ. Υπάρχουν ςιμερα μια ςειρά από τελευταίασ γενιάσ 

δθμοςιευμζνεσ ςελίδεσ ςτο Διαδίκτυο, των οποίων θ αξιοποίθςθ ωςτόςο, εξαρτάται 

από μια ςειρά τεχνικϊν αξιολόγθςθσ που πρζπει να διακζτει είτε ο εκπαιδευτικόσ, είτε 

ο μακθτισ προκειμζνου να μπορεί να εκτιμιςει το υλικό που του προςφζρεται μζςα 

από τθ ςελίδα (ακριβζςτερα να εκτιμιςει τθ διδακτικι αξία του υλικοφ αυτοφ). 

 

Διδακτικοί 

Στόχοι 

 

 Θ εκμάκθςθ τεχνικϊν για τθν αποτελεςματικι διδακτικι αξιοποίθςθ  

του Διαδικτφου  

 Θ δθμιουργία ενόσ ςυνόλου γενικισ φφςεωσ κριτθρίων, με τα οποία 

κα είναι δυνατόν να εκτιμϊνται οι πλθροφορίεσ που παρζχονται ςε 

διάφορεσ ιςτοςελίδεσ και ιςτοχϊρουσ 

 

 2.  Διερεφνθςθ και αξιοποίθςθ ιςτοςελίδων από 

εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ  
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Δυνατοί τρόποι 

αξιοποίθςθσ 

ιςτοςελίδων και 

ιςτοχϊρων 

Το Διαδίκτυο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθ διδαςκαλία με πολλοφσ 

τρόπουσ. Ζνασ ιςτοχϊροσ που περιζχει πολλζσ εφαρμογζσ του 

Διαδικτφου, αλλά και των ΤΡΕ γενικότερα, ςτθν εκπαίδευςθ, είναι ο 

εξισ: 

http://www.columbia.edu/~sss31/Education/tech.html  

(τελευταία επίςκεψθ 7/10/2012). 

Ραρακάτω  αναφζρονται οριςμζνοι από τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ 

το Διαδίκτυο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθ διδαςκαλία: 

 Ρροετοιμαςία μακιματοσ από τον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικόσ 

επιςκζπτεται ιςτοςελίδεσ και πφλεσ προκειμζνου είτε να ςυλλζξει 

πλθροφορίεσ, είτε να βρει πθγζσ ςτισ οποίεσ μπορεί (για 

παράδειγμα) να παραπζμψει τουσ μακθτζσ του, προκειμζνου 

εκείνοι να ςυλλζξουν και να αξιοποιιςουν τισ ςχετικζσ 

πλθροφορίεσ. 

 Δθμοςίευςθ ςτο WWW (από τον εκπαιδευτικό). Ο εκπαιδευτικόσ 

αναρτά πλθροφορίεσ, υποδείξεισ, γνϊμεσ ι εργαςίεσ των μακθτϊν 

του ςτο Διαδίκτυο. 

 Συλλογι πλθροφοριϊν από τουσ μακθτζσ. Οι μακθτζσ ςυλλζγουν 

πλθροφορίεσ επιςκεπτόμενοι ςελίδεσ ςτο δίκτυο για τθν επιτζλεςθ 

εργαςιϊν που τουσ ζχουν ανατεκεί ςτα πλαίςια του μακιματοσ – 

είτε υπό τθν κακοδιγθςθ του κακθγθτι (όπωσ ςτθν 

προαναφερόμενθ περίπτωςθ Λ), είτε χωρίσ κακοδιγθςθ. Τα 

WebQuests (ιςτοεξερευνιςεισ είναι ο πλζον ςυγγενισ ελλθνικόσ 

όροσ), αποτελοφν μια μεκοδολογία εργαςίασ πολφ διαδεδομζνθ 

(http://webquest.org/index.php για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ) - 

ςτθν επόμενθ ενότθτα υπάρχουν περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ. 

 Δθμοςίευςθ ςτο WWW (από τουσ μακθτζσ). Οι μακθτζσ 

προβάλλουν και δθμοςιεφουν τθ δουλειά τουσ. Τουσ ανατίκεται θ 

εναςχόλθςθ με ζνα πολφ ςυγκεκριμζνο κζμα και ζτςι γίνονται 

«ειδικοί» ςτο κζμα αυτό και ςτθ ςυνζχεια δθμοςιεφουν τα 

ευριματα τουσ ςτο Διαδίκτυο. Για παράδειγμα, τα blogs 

(ιςτολόγια) ςυχνά χρθςιμοποιοφνται ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

με τον τρόπο αυτό - ςτθν επόμενθ ενότθτα υπάρχουν 

περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ. 

  

http://www.columbia.edu/~sss31/Education/tech.html
http://webquest.org/index.php
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3. Αξιοποίθςθ τθσ τελευταίασ γενιάσ υπθρεςιϊν ςτο 

Διαδίκτυο  

 Στο Διαδίκτυο υπάρχουν πολλοί ιςτοχϊροι, ιςτολόγια και γενικά 

ψθφιακζσ πθγζσ για τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ το Διαδίκτυο και 

ιδιαίτερα το Web 2.0 και οι υπθρεςίεσ του μποροφν να ενςωματωκοφν 

ςτθ διδαςκαλία. Αναφζρονται ενδεικτικά οι εξισ ιςτοχϊροι: 

http://digiteen.ning.com/  

http://www.flatclassroomproject.org/ 

http://teachweb2.wikispaces.com/ 

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

best-2007/  κακϊσ και οι ακόλουκοι ιςτοχϊροι που παρουςιάηουν 

τόςο εκπαιδευτικζσ χριςεισ του Web 2.0, όςο και πιο «τυπικζσ» 

χριςεισ του Διαδικτφου ςτθν εκπαίδευςθ: 

http://www.kidsnetsoft.com/html/web20.html 

http://cooltoolsforschools.wikispaces.com/ 

http://www.google.com/edu/teachers/  

(τελευταία επίςκεψθ 7/10/2012). 

Επίςθσ, ςε ςυνδυαςμό με όςα αναφζρκθκαν ςε άλλα ςθμεία του 

διδακτικοφ υλικοφ, ςτο Διαδίκτυο υπάρχουν πολλοί ψθφιακοί «χϊροι» 

και πολλζσ πθγζσ για τθν επεξιγθςθ των βαςικϊν υπθρεςιϊν του web 

2,0 και ςυγγενϊν υπθρεςιϊν. Μζςα ςτο πλαίςιο αυτό,  πολφ 

επεξθγθματικζσ είναι μια ςειρά από παρουςιάςεισ ψθφιακϊν 

διαφανειϊν ςτο Διαδίκτυο, οι οποίεσ παρουςιάηουν με πολφ 

ςυνοπτικό τρόπο τα χαρακτθριςτικά του Web 2.0, των ιςτολογίων, 

wikis, podcasts κλπ. 

http://www.slideshare.net/suziea/blogs-wikis-and-web-20-tools-in-

education-presentation 

http://www.slideshare.net/meganpoore/creative-use-of-technology-in-

education 

http://www.slideshare.net/LearningAndSkillsGroup/lsg-webinar-barry-

sampson-08113-presentation  

http://www.slideshare.net/sabestian/ivstem-introduction-to-blogs-

wikis-rss  

http://digiteen.ning.com/
http://www.flatclassroomproject.org/
http://teachweb2.wikispaces.com/
http://larryferlazzo.edublogs.org/2007/12/27/the-best-of-the-best-2007/
http://larryferlazzo.edublogs.org/2007/12/27/the-best-of-the-best-2007/
http://www.kidsnetsoft.com/html/web20.html
http://cooltoolsforschools.wikispaces.com/
http://www.google.com/edu/teachers/
http://www.slideshare.net/suziea/blogs-wikis-and-web-20-tools-in-education-presentation
http://www.slideshare.net/suziea/blogs-wikis-and-web-20-tools-in-education-presentation
http://www.slideshare.net/meganpoore/creative-use-of-technology-in-education
http://www.slideshare.net/meganpoore/creative-use-of-technology-in-education
http://www.slideshare.net/LearningAndSkillsGroup/lsg-webinar-barry-sampson-08113-presentation
http://www.slideshare.net/LearningAndSkillsGroup/lsg-webinar-barry-sampson-08113-presentation
http://www.slideshare.net/sabestian/ivstem-introduction-to-blogs-wikis-rss
http://www.slideshare.net/sabestian/ivstem-introduction-to-blogs-wikis-rss
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(τελευταία επίςκεψθ 7/10/2012) 

Α. Ζμφαςθ ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά 

Blogs  
(Ιςτολόγια) 

 

Τα ιςτολόγια παρουςιάςτθκαν ςε κάποια ζκταςθ ςτθν ενότθτα που 

αναφζρεται ςτο Web 2.0. Οι διδακτικζσ χριςεισ των ιςτολογίων είναι 

πολλαπλζσ: κατ’ αρχάσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ πθγζσ 

πλθροφόρθςθσ (πχ. http://www.tpe.gr/ - τελευταία επίςκεψθ 

7/10/2012). Με ζνα γενικότερο τρόπο, τα ιςτολόγια μποροφν να 

αντικαταςτιςουν τισ απλζσ ιςτοςελίδεσ, ωσ πάροχοι πλθροφοριϊν και 

μζςο επικοινωνίασ μεταξφ διδάςκοντοσ και διδαςκομζνων για τα 

μακιματα: ωράρια, εργαςίεσ, πλθροφορίεσ γενικισ φφςεωσ, 

προτεινόμενα προβλιματα ι projects, όλα αυτά μποροφν να 

εμφανίηονται μζςα από ζνα ιςτολόγιο, αντί για ςτατικζσ ιςτοςελίδεσ. 

Οι επιςκζπτεσ τθσ ςελίδασ (εν προκειμζνω, οι μακθτζσ ι ςπουδαςτζσ) 

μποροφν να προςκζτουν ςχόλια ςτα δθμοςιευμζνα άρκρα. Οι 

ςυγγραφείσ του blog μποροφν να επιλζξουν το πϊσ κα χειριςτοφν τα 

ςχόλια. Κα πρζπει επίςθσ να αναφερκεί ότι ο χειριςμόσ των 

ιςτολογίων είναι πολφ πιο ευχερισ από το χειριςμό απλϊν 

ιςτοςελίδων, ενϊ θ εμφάνιςθ των δθμοςιευμζνων άρκρων ςε 

αντίςτροφθ χρονολογικι ςειρά, βοθκά τουσ επιςκζπτεσ του ιςτολογίου 

να διακρίνουν τα νεότερα μθνφματα από εκείνα τα οποία, 

ενδεχομζνωσ, δεν ζχουν αξία, λόγω παλαιότθτασ. Το περιεχόμενο ενόσ 

ιςτολογίου και θ  οργάνωςθ των αναρτϊμενων πλθροφοριϊν μποροφν 

ουςιαςτικά να αποτελζςουν ψθφιακά κζντρα οργάνωςθσ του 

μακιματοσ. Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί δθλαδι να διευκετιςει το 

διδακτικό υλικό του κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να ςτθρίηει 

ολοκλθρωτικά και πολφπλευρα το εκάςτοτε μάκθμα. Επίςθσ, με ζνα 

γενικότερο τρόπο, ζνα ιςτολόγιο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ χϊροσ 

http://www.tpe.gr/
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αποκικευςθσ και κατθγοριοποίθςθσ διδακτικοφ υλικοφ, χωρίσ κατ’ 

ανάγκθ να αναφζρεται ςε ςυγκεκριμζνο μάκθμα (για παράδειγμα: 

http://blogs.sch.gr/dadamid/ ι ακόμθ και  http://e-

filologos.blogspot.com/2008/05/blog-post_14.html  (τελευταία 

επίςκεψθ 7/10/2012).  

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο ζχουν και τα ακόλουκα ιςτολόγια: 

http://mathematicslearning.blogspot.com/ 

http://oedb.org/library/features/top-100-education-blogs 

http://elemenous.typepad.com/weblog/ 

http://weblogg-ed.com/ 

(τελευταία επίςκεψθ 7/10/2012). 

Τα ιςτολόγια μποροφν να αποτελζςουν ψθφιακοφσ «τόπουσ» για τθν 

ανάπτυξθ διαλόγου και ςυηιτθςθσ ςτθν τάξθ: κζματα που 

προτείνονται από τον εκπαιδευτικό ι τουσ μακθτζσ μποροφν να 

ςυηθτθκοφν ςτο ιςτολόγιο μζςα από τα ςχόλια που ςτζλνουν οι 

ςυμμετζχοντεσ ςτο ςχετικό ιςτολόγιο. Με ζναν τελείωσ ανάλογο τρόπο 

εξάλλου, οι ςπουδαςτζσ και οι μακθτζσ μποροφν να αναρτιςουν τισ 

εργαςίεσ τουσ ςε ζνα ιςτολόγιο και να δεχκοφν εκεί τα ςχόλια του 

εκπαιδευτικοφ αλλά και των άλλων ςπουδαςτϊν και μακθτϊν. 

Θ διατιρθςθ και ενθμζρωςθ ιςτολογίων από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ 

(ατομικϊν ι ομαδικϊν ιςτολογίων) αποτελεί επίςθσ ζνα είδοσ 

δραςτθριότθτασ θ οποία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με πολλοφσ 

τρόπουσ ςτα πλαίςια ενόσ μακιματοσ. 

 

 

http://blogs.sch.gr/dadamid/
http://e-filologos.blogspot.com/2008/05/blog-post_14.html
http://e-filologos.blogspot.com/2008/05/blog-post_14.html
http://mathematicslearning.blogspot.com/
http://oedb.org/library/features/top-100-education-blogs
http://elemenous.typepad.com/weblog/
http://weblogg-ed.com/
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Wikis 

 

 

Ο  πιο φθμιςμζνοσ ιςτοχϊροσ wiki με περιεχόμενο χριςιμο για 

εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ είναι θ γνωςτι Wikipedia: 

http://wikipedia.org/ (Τελευταία επίςκεψθ 7/10/2012). Θ αμεςότθτα 

πρόςβαςθσ ςτθν διακζςιμθ πλθροφορία και ο όγκοσ των διακζςιμων 

πλθροφοριϊν μποροφν να αποδειχτοφν πολφτιμα για τθν οργάνωςθ 

ενόσ μακιματοσ. Θ Wikipedia ωςτόςο παρζχει πλθροφόρθςθ θ οποία 

δεν είναι ελεγμζνθ και θ χριςθ τθσ απαιτεί προςοχι. Για το λόγο αυτό 

θ Wikipedia ζχει δεχκεί πολλι κριτικι. Μια ςειρά εναλλακτικϊν 

ψθφιακϊν εγκυκλοπαιδειϊν, γενικοφ χαρακτιρα ι κεματικοφ, ζχει 

αναπτυχκεί τα τελευταία χρόνια, βαςιςμζνθ πάντοτε ςε wikis (ςχετικι 

πλθροφόρθςθ ςτο: 

 http://oedb.org/library/features/top-7-alternatives-to-wikipedia ) 

http://en.citizendium.org/wiki/Welcome_to_Citizendium 

http://www.scholarpedia.org/ 

Λδιαίτερθ μνεία πρζπει να γίνει για τθ ςατιρικι «wikipedia»: 

http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Main_Page  

(Τελευταία επίςκεψθ 7/10/2012) 

θ οποία ζμμεςα αποτελεί μια κριτικι ςτο γενικό πρόβλθμα τθσ 

αναξιοπιςτίασ των δεδομζνων που προζρχονται από ςυλλογζσ 

πλθροφοριϊν τεχνολογίασ wikis. 

Οι περιςςότερεσ «τυπικζσ» εγκυκλοπαίδειεσ (όπωσ θ 

http://www.britannica.com/) δεν χρθςιμοποιοφν wikis, ακόμθ και όταν 

θ πρόςβαςθ ςε αυτζσ είναι δωρεάν (για παράδειγμα: 

http://www.infoplease.com/).  

Οι ιςτοςελίδεσ wikis επιτρζπουν τθ ςυνεργατικι δθμιουργία, 

ενθμζρωςθ και ςυντιρθςθ ιςτοςελίδων με τρόπο άμεςο και απλό. 

Ζτςι,  υποςτθρίηουν τα ομαδικά ςχζδια δράςθσ (projects) από τισ πιο 

απλζσ εφαρμογζσ (οι μακθτζσ αναρτοφν φωτογραφίεσ, κείμενα και 

ψθφιακό υλικό από τθν τελευταία ςχολικι εκδρομι) ωσ τισ πιο 

http://wikipedia.org/
http://oedb.org/library/features/top-7-alternatives-to-wikipedia
http://en.citizendium.org/wiki/Welcome_to_Citizendium
http://www.scholarpedia.org/
http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Main_Page
http://www.britannica.com/
http://www.infoplease.com/
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προθγμζνεσ διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ (όπωσ μια ζρευνα που 

πραγματοποιοφν οι μακθτζσ). Τα wikis μποροφν επίςθσ να 

χρθςιμοποιθκοφν ωσ «πίνακασ κοινϊν δραςτθριοτιτων» όλθσ τθσ 

τάξθσ είτε μιασ ομάδασ ςπουδαςτϊν. 

Σχετικό υλικό και περιβάλλον για τθ ςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν 

υπάρχει ςτον ιςτοχϊρο: 

http://wikisineducation.wetpaint.com/page/How+we+use+wikis+in+cla

ss?t=anon όπωσ και ςτο: 

 http://wikisineducation.wetpaint.com/  

Ραραδείγματα υπάρχουν επίςθσ ςτο: 

http://educationalwikis.wikispaces.com/Examples+of+educational+wiki

s  

(Τελευταία επίςκεψθ 7/10/2012 

Podcasts Τυπικζσ χριςεισ των Podcasts ςε εκπαιδευτικό περιβάλλον 

περιλαμβάνουν: 

 τθν εγγραφι (μαγνθτοφϊνθςθ-μαγνθτοςκόπθςθ) και διανομι των 

παραδόςεων προσ χριςθ από τουσ ςπουδαςτζσ (ενδεχομζνωσ 

άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, απόντεσ, χριςθ για μακιματα εξ 

αποςτάςεωσ θ για λόγουσ επανάλθψθσ). Τα Podcasts μποροφν να 

ταξινομθκοφν και ζτςι ο εντοπιςμόσ ενόσ ςυγκεκριμζνου 

μακιματοσ να είναι εφκολοσ. Στθν πραγματικότθτα, τα Podcasts 

μποροφν να είναι δθμιουργθμζνα και διακζςιμα ακόμθ και πριν το 

μάκθμα – ανεξάρτθτα από αυτό – και να χρθςιμοποιοφνται και ωσ 

μια ειςαγωγι ςτο μάκθμα. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ τα Podcasts, 

κατά κάποιο τρόπο, επιμθκφνουν το ςχολικό-εκπαιδευτικό χρόνο 

και λειτουργοφν ωσ ςυμπλιρωμα των ςθμειϊςεων που κρατοφν οι 

μακθτζσ. 

 εγγραφι και διανομι των Podcasts των ίδιων των μακθτϊν (για 

παράδειγμα ςτα πλαίςια ενόσ project) 

 εγγραφι και διανομι των Podcasts από ςυναντιςεισ (meetings 

κλπ) για να χρθςιμοποιθκοφν από απόντεσ 

 μετατροπι κειμζνων ςε αρχεία ιχου για διανομι  

 εγγραφι και διανομι διαλζξεων, ειςθγιςεων ςε ςεμινάρια, 

Συνζδρια κ.λ.π. 

http://wikisineducation.wetpaint.com/page/How+we+use+wikis+in+class?t=anon
http://wikisineducation.wetpaint.com/page/How+we+use+wikis+in+class?t=anon
http://wikisineducation.wetpaint.com/
http://educationalwikis.wikispaces.com/Examples+of+educational+wikis
http://educationalwikis.wikispaces.com/Examples+of+educational+wikis
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Άλλοι ειδικοί 
ιςτοχϊροι – digital 
story telling κλπ 

Εκτόσ από τουσ ιςτοχϊρουσ που προςφζρουν προθγμζνεσ υπθρεςίεσ 

web 2.0, υπάρχουν πολλζσ υπθρεςίεσ ςτο Διαδίκτυο οι οποίεσ 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ, με τθν 

ευρφτερθ ζννοια τθσ εκπαίδευςθσ. Ζνα τυπικό παράδειγμα αυτοφ του 

είδουσ αποτελεί θ δυνατότθτα ψθφιακισ αφιγθςθσ (digital 

storytelling), θ δυνατότθτα δθλαδι αφιγθςθσ ιςτοριϊν (ηωισ) όχι μόνο 

προφορικά, αλλά χρθςιμοποιϊντασ ψθφιακά μζςα 

http://www.storycenter.org/  (τελευταία επίςκεψθ ςτισ 07/10/2012). 

Τρόπουσ για να χρθςιμοποιιςει κανείσ τισ ψθφιακζσ αφθγιςεισ ςτθν 

εκπαίδευςθ μπορεί να βρει ςτον ιςτοχϊρο: 

 http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/  

Είναι πάντωσ φανερό ότι οιοιδιποτε ψθφιακοί πόροι μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ, πάντοτε βζβαια μζςα 

ςτο κατάλλθλο πλαίςιο. 

 

 

 

 

 
Webquests 

 
 
 

Β. Ζμφαςθ ςτθ διδακτικι αξιοποίθςθ 
 
 
 

 
 

Δραςτθριότθτεσ με ζντονο το χαρακτιρα τθσ αναηιτθςθσ, ςτισ οποίεσ 

όλθ ι θ περιςςότερθ από τθν απαιτοφμενθ πλθροφορία που κα 

χρθςιμοποιιςουν οι μακθτζσ κα μεταφορτωκεί από το Διαδίκτυο. 

Ρρόκειται για οργανωμζνθ δραςτθριότθτα όπου υπάρχουν όλα τα 

βιματα από τθν αρχι, τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν, τθ διαδικαςία, τθν 

αξιολόγθςθ, ενςωματωμζνα ςε μια ενιαία ςυλλογι. Μερικά 

παραδείγματα που μποροφν να αναφερκοφν:  

http://www.storycenter.org/
http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/
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http://www.collier.k12.fl.us/weblessons/cookiewq/index.htm  

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

(τελευταία επίςκεψθ ςτισ 7/10/2012) 

 
 

E-Portfolio 
(Ηλεκτρονικόσ 
χαρτοφφλακασ) 

 

 

Ο θλεκτρονικόσ φάκελοσ (e-portfolio) είναι μια νζα προςζγγιςθ για τθν 

αξιολόγθςθ ςτθν τάξθ, θ οποία βαςίηεται ςτισ ΤΡΕ. Θ αξιολόγθςθ των 

μακθτϊν μζςω του θλεκτρονικοφ φακζλου υλικοφ επιτρζπει ςτουσ 

διδάςκοντεσ να αξιολογιςουν τθν πρόοδο των μακθτϊν κατά τθ 

διάρκεια χρονικϊν περιόδων που εκτείνονται ζωσ και αρκετά ζτθ. Ζνα 

e-portfolio είναι ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ πλθροφοριϊν που βαςίηεται 

ςτον Λςτό Ραγκόςμιασ Εμβζλειασ (Web). Ο μακθτισ ςυλλζγει και 

οργανϊνει ψθφιακά τα αντικείμενα τθσ εργαςίασ του. Ραραδείγματα 

αντικειμζνων είναι: ζγγραφα, φωτογραφίεσ, βίντεο, ςφνκεςθ 

μουςικισ, παρουςιάςεισ, εργαςία που γίνεται ζξω από τθν τάξθ  

(ομαδικι εργαςία, δουλειζσ, εκτόσ διδακτζασ φλθσ δραςτθριότθτεσ 

κ.λπ.), δείγμα γραφικοφ χαρακτιρα (από ςαρωτι), δείγμα ανάγνωςθσ 

(καταγραφι τθσ ανάγνωςθσ μακθτϊν μεγαλοφϊνωσ), πειράματα, 

γραφικά, λφςεισ αςκιςεων κλπ. 

Κάποια παραδείγματα μπορεί κανείσ να βρει ςτισ ςελίδεσ: 

http://electronicportfolios.com/academy/index.html  

http://imet.csus.edu/imet4/Compean/Eportfoliocompean/  

http://www.education.uiowa.edu/html/cr842/teacher/  

(τελευταία επίςκεψθ ςτισ 7/10/2012) 

http://www.collier.k12.fl.us/weblessons/cookiewq/index.htm
http://www.thematzats.com/radio/
http://electronicportfolios.com/academy/index.html
http://imet.csus.edu/imet4/Compean/Eportfoliocompean/
http://www.education.uiowa.edu/html/cr842/teacher/
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Εικονικό Εποπτικό 
Τλικό – Εικονικά 
εργαςτιρια, 
μουςεία, 
«εκπαιδευτικοί 
χϊροι» 

 

 
 

Αντικατάςταςθ πολλϊν δραςτθριοτιτων που κα ιταν επικυμθτό να 

υλοποιθκοφν ςτθν τάξθ και που δεν γινόταν γιατί ιταν απαγορευτικι θ 

όλθ διαδικαςία προετοιμαςίασ τθσ ςχετικισ εποπτείασ.  

http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html  

http://www.glencoe.com/sites/common_assets/mathematics/ebook_a

ssets/vmf/VMF-Interface.html  

http://www.mathplayground.com/math_manipulatives.html  

http://olc.spsd.sk.ca/de/math1-3/virtualmanipulatives.html  

(τελευταία επίςκεψθ ςτισ 7/10/2012) 

 

 4. Σεχνικζσ αξιολόγθςθσ ςελίδων 

Ρικανζσ τεχνικζσ 
που κα μποροφςαν 
να εφαρμοςτοφν 
για τθν αξιολόγθςθ 
μιασ ιςτοςελίδασ 

Λόγω του ότι υπάρχει πλθκϊρα πλθροφοριϊν και επειδι αυτζσ 

ενδεχομζνωσ εμφανίηονται ωσ «ανϊνυμεσ» είναι απαραίτθτο  να 

αναπτφξει ο μακθτισ δεξιότθτεσ αξιολόγθςθσ αυτϊν που βρίςκει. Μια 

αναηιτθςθ ςε μια βιβλιοκικθ, για παράδειγμα, ι ςε ζνα περιοδικό 

ςθμαίνει αυτόματα ότι το υλικό αυτό ζχει ιδθ αξιολογθκεί από άλλουσ 

πριν το δει ο μακθτισ. Πμωσ δεν ςυμβαίνει το ίδιο όταν χρθςιμοποιεί 

γενικότερα ςελίδεσ ςτο Διαδίκτυο. Δεν υπάρχουν φίλτρα με απόλυτθ 

ιςχφ. Οποιοςδιποτε μπορεί να γράψει μια ςελίδα με κείμενα χείριςτθσ 

ποιότθτασ ςε οποιοδιποτε πεδίο. Οι πιο κατάλλθλεσ πθγζσ βρίςκονται 

ςτο ίδιο επίπεδο διακεςιμότθτασ με τισ χειρότερεσ. 

Τεχνικζσ αξιολόγθςθσ που κα μποροφςαν να τεκοφν υπό μορφι 

ερωτθμάτων είναι: 

 Ρρόκειται για προςωπικι ςελίδα; Μια προςωπικι ςελίδα δεν 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html
http://www.glencoe.com/sites/common_assets/mathematics/ebook_assets/vmf/VMF-Interface.html
http://www.glencoe.com/sites/common_assets/mathematics/ebook_assets/vmf/VMF-Interface.html
http://www.mathplayground.com/math_manipulatives.html
http://olc.spsd.sk.ca/de/math1-3/virtualmanipulatives.html
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είναι απαραίτθτα κακι, όμωσ χρειάηεται προςοχι. Δεν υπάρχει 

θ εγγφθςθ του εκδότθ ι του κατόχου του domain για τισ 

πλθροφορίεσ ςτθ ςελίδα. 

 Από τι τφπο domain προζρχεται θ πλθροφορία ςτθ ςελίδα; 

(εκπαιδευτικό, μθ κερδοςκοπικό, εμπορικό, κυβερνθτικό....) 

(βλ. .gov, .edu, .org,...) Είναι θ αρμόδια για να δϊςει μια 

ςχετικι πλθροφορία με το κζμα;  

 Ροιοσ ζγραψε τθ ςελίδα;  (όνομα ςυγγραφζα, οργανιςμοφ, 

ιδρφματοσ, e-mail, πλθροφορίεσ επικοινωνίασ). Οι ςελίδεσ όλεσ 

δθμιουργοφνται με κάποιο ςκοπό είτε ο δθμιουργόσ τουσ είναι 

φυςικό πρόςωπο, είτε ζνασ οργανιςμόσ, μια αντιπροςωπεία 

κλπ. Μια διεφκυνςθ e-mai,l για παράδειγμα, χωρίσ επιπλζον 

πλθροφορίεσ για το ςυγγραφζα, δεν είναι αρκετι για να 

εκτιμιςουμε τα διαπιςτευτιρια του ςυγγραφζα. 

 Είναι θ ςελίδα ενθμερωμζνθ; (πχ ςτατιςτικά δεδομζνα που δεν 

είναι ενθμερωμζνα, δεν είναι καλφτερα από ανϊνυμα 

δεδομζνα). Επίςθσ για κάποια κζματα κάποιοσ κζλει τθν 

τρζχουςα πλθροφορία, ενϊ για άλλα χρειάηεται ενδεχομζνωσ 

μια πλθροφορία που δθμοςιεφτθκε τον καιρό που υπιρχε το 

κζμα ςε εξζλιξθ. Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ, θ ςπουδαιότθτα τθσ 

ενθμζρωςθσ τθσ ςελίδασ ζγκειται ςτο να πλθροφοριςει κατά 

πόςο ο ςυγγραφζασ ςυνεχίηει να διατθρεί ζνα ενδιαφζρον για 

τθ ςελίδα ι τθν ζχει παρατιςει. 

 Υπάρχει τεκμθρίωςθ ςτισ πλθροφορίεσ που δίνονται; (με 

άλλουσ ςυνδζςμουσ ςε πρωτότυπεσ πθγζσ-ςελίδεσ, ςε βιβλία ι 

περιοδικά κλπ). 

 Αν είναι αναπαραγωγι από άλλθ πθγι μιπωσ ζχει υποςτεί 

αλλοιϊςεισ; Μπορεί να χρειάηεται να βρεκεί θ αρχικι πθγι για 

να διαπιςτωκεί ότι θ αντιγραφι είναι πλιρθσ; Αν, για 

παράδειγμα, πρόκειται για νόμιμθ αναπαραγωγι ενόσ άρκρου 

από ζνα ζγκριτο περιοδικό, κα πρζπει να ςυνοδεφεται από μια 

διλωςθ ςχετικά με τα πνευματικά δικαιϊματα ι τθν χοριγθςθ 

άδειασ αναπαραγωγισ του υλικοφ. 

 Αν υπάρχουν ςφνδεςμοι προσ άλλεσ ςελίδεσ, λειτουργοφν; 

Είναι αντιπροςωπευτικοί μιασ ςφαιρικισ κεϊρθςθσ των 
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πραγμάτων ι είναι μονόπλευροι; Δείχνουν μιπωσ μια 

προκατάλθψθ; Ρολλζσ ςελίδεσ προςφζρουν ςυνδζςμουσ ςε 

άλλεσ ςελίδεσ ανάλογου περιεχομζνου και καλοφν τον 

επιςκζπτθ να ςυγκρίνει τθ δικι τουσ πλθροφορία με αυτιν των 

άλλων ςελίδων. Πταν αυτι θ παρακίνθςθ γίνεται προσ ςελίδεσ 

με αντίκετο περιεχόμενο, είναι πικανό θ αρχικι ςελίδα να 

είναι πιο ιςορροπθμζνθ και χωρίσ προκαταλιψεισ. 

 Είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ τθσ ςελίδασ και ςε άλλεσ 

γλϊςςεσ; (Για παράδειγμα ςκεφτείτε μια ςελίδα ενόσ κρατικοφ 

οργανιςμοφ που παρζχει υπθρεςίεσ. Είναι οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ προςβάςιμεσ ςε μζλθ μειονοτιτων που μζνουν ςτθ 

χϊρα;) 

 Υπάρχει δυνατότθτα να γίνει προβολι τθσ ςελίδασ με 

τροποποίθςθ ςτθν εμφάνιςι τθσ, ϊςτε να διευκολφνει άτομα 

που ζχουν ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ; (Για παράδειγμα ςε άτομα 

με δυςκολίεσ ςτθν όραςθ κα ιταν ςθμαντικό να μποροφν να 

προβάλλουν τθ ςελίδα με διαφορετικι γραμματοςειρά και 

αλλαγζσ ςτο μζγεκοσ τθσ γραμματοςειράσ). 

 Υπάρχουν διαφθμίςεισ ςτθ ςελίδα; Ρρόκειται για άμεςθ ι 

ζμμεςθ διαφιμιςθ; 

 Το κείμενο που παρουςιάηεται ςτθ ςελίδα είναι άρτιο 

γλωςςικά; Υπάρχουν λάκθ γραμματικά, ςυντακτικά, 

ορκογραφικά; 

 Είναι το περιεχόμενο τθσ ςελίδασ ςφμφωνο με τα κοινωνικά 

και πολιτιςμικά πρότυπα τθσ κοινωνίασ ςτθσ οποίασ τα μζλθ 

απευκφνεται; Αιςκθτικϊσ είναι αποδεκτι; 

  

 5. Προτεινόμενεσ Δραςτθριότθτεσ και  εργαςίεσ 

 

 

Δραςτθριότθτα 1θ 

Επιςκεφτείτε τθ ςελίδα:  

http://www.librarybcds.com/6WQrome/6WQrome.html / ) Τελευταία 

επίςκεψθ ςτισ 07 Οκτωβρίου 2012).  

Ρρόκειται για ζνα αξιόλογο webquest που αφορά τθν αρχαία ϊμθ. 

Ραρατθρείςτε τθ δομι του, τον τρόπο που είναι οργανωμζνα τα 

http://oncampus.richmond.edu/academics/education/projects/webquests/rome/
http://oncampus.richmond.edu/academics/education/projects/webquests/rome/
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βιματά του, τισ κατευκφνςεισ που δίνει ςτουσ μακθτζσ, τουσ 

επιμζρουσ ςτόχουσ που κζτει και ςτθ ςυνζχεια ςχεδιάςτε τον κορμό 

για ζνα ανάλογο webquest ςε ςχζςθ με τθν αρχαία Ελλάδα. Στιςτε το 

ςκθνικό τθσ δραςτθριότθτασ (τθν ιςτορία, το ηθτοφμενο), αναηθτείςτε 

και βρείτε τουσ κατάλλθλουσ ιςτότοπουσ ςτουσ οποίουσ κα 

παραπζμψετε τουσ μακθτζσ ςασ για να βρουν τισ απαιτοφμενεσ 

πλθροφορίεσ, ςκεφτείτε πϊσ κα αξιολογθκεί θ δουλειά κάκε ομάδασ. 

 

 

ΦΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ 

 

Δραςτθριότθτα 2θ 

 Τίτλοσ τθσ ςελίδα που 
επιςκζπτεςτε: 

………………………………………. 

Ρροςωπικι ςελίδα; □~  ι  

□ % ι  

□ users ι  

□ members.... 

Τφποσ domain; Κατάλλθλοσ για 
το ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο; 

□ com       □ org/net    

□ edu        □ gov    

□ mil         □ non-US    □ άλλο 

Ροιοσ ζγραψε τθ ςελίδα; □e-mail                □ Πνομα 

Ενθμερωμζνθ; Τελευταία Θμερομθνία…… 

Λκανοποιθτικι; □ 

Καλά τεκμθριωμζνεσ πθγζσ;  

Σε περίπτωςθ μεταφοράσ 
πλθροφορίασ από άλλθ πθγι 
ζχει υποςτεί αλλοιϊςεισ; 

 

Σφνδεςμοι ςε άλλεσ πθγζσ; 

Λειτουργοφν; 

 

Σφαιρικότθτα ςε ιδεολογία; 

Ρροκαταλιψεισ; 

 

Ροιοι ςυνδζονται με τθ ςελίδα □ Ρολλοί;   
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αυτι; 

Υπόδ: ςε μια αναηιτθςθ για τθ 
ςελίδα αυτι ςτο Google 

□ Λίγοι;     

Θ γνϊμθ τουσ; 

Ζχει θ ςελίδα αυτι υψθλι 
βακμολογία (rating) ςε κάποιον 
αρχειοφάκελο;  

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

 

Ψάξε για το ςυγγραφζα τθσ 
ςελίδασ ςτο Google 

 

Ροιοσ ο λόγοσ φπαρξθσ τθσ 
ςελίδασ αυτισ ςτο Διαδίκτυο;  

□ Ρλθροφορία, γεγονότα, 
δεδομζνα 

□ εξθγεί 

□ προςπακεί να πείςει 

□ Να πουλιςει 

□ Να δελεάςει 

□ Να μοιραςτεί ι να 
αποκαλφψει 

□ Άλλο 

Είναι διακζςιμε οι πλθροφορίεσ 
και ςε άλλεσ γλϊςςεσ; 

 

Είναι διακζςιμθ θ τροποποίθςθ 
ςτον τρόπο προβολισ τθσ 
ςελίδασ ϊςτε να εξυπθρετεί 
άτομα με ςυγκεκριμζνεσ 
ανάγκεσ; 

 

Υπάρχουν διαφθμίςεισ; □ Ναι   □ Πχι 

□ Άμεςεσ    □ Ζμμεςεσ  

Ροιότθτα γλωςςικοφ επιπζδου □ Επαρκισ    □ Ανεπαρκισ 

□ Γραμματικά λάκθ    

□ Συντακτικά λάκθ 

□ Ορκογραφικά λάκθ 

Συμφωνεί το περιεχόμενο τθσ 
ςελίδα με τα κοινωνικά 
πρότυπα; 

 

Είναι θ ςελίδα τελικά τόςο καλι 
όςο και κάτι αντίςτοιχο που κα 
βρίςκατε ςε άρκρο κάποιου 

 

http://lii.org/
http://infomine.ucr.edu/
http://about.com/
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περιοδικοφ ι ςε άλλθ 
δθμοςιευμζνθ βιβλιογραφία  
από αυτά που δεν κυκλοφοροφν 
ελεφκερα ςτο Διαδίκτυο; 

 

 

 

Δραςτθριότθτα 3θ 

 
Στθ διεφκυνςθ: 
 
http://www.ert-archives.gr/V3/public/index.aspx  
 
μπορείτε να βρείτε αρχειακό υλικό τθσ ελλθνικισ ραδιοφωνίασ και 

τθλεόραςθσ ςε ψθφιακι μορφι.  Αφοφ επιςκεφκείτε τον ςχετικό 

ιςτοχϊρο και εξοικειωκείτε με τα περιεχόμενα του και τον τρόπο 

πρόςβαςθσ ςε αυτά, προςπακιςτε να βρείτε τρόπουσ με τουσ οποίουσ 

αυτό το υλικό κα μποροφςε να αξιοποιθκεί διδακτικά. 

 
 

6. Ερωτιςεισ 

 

1) Το WebQuest είναι μια μορφι μακιματοσ με προςανατολιςμό προσ 

τθν ζρευνα όπου θ περιςςότερθ αν όχι όλθ θ πλθροφορία με τθν οποία 

κα εργαςτοφν οι μακθτζσ προζρχεται από το Δίκτυο. Σασ φαίνεται ότι θ 

πρόταςθ αυτι ανταποκρίνεται ςτθν αλικεια; 

 

2) Κα μποροφςατε να βρείτε τρόπουσ ϊςτε να ενςωματϊςετε τα 

κριτιρια για τθν αξιολόγθςθ ιςτοςελίδων ςτθν κακθμερινι διδακτικι 

ςασ πρακτικι; 

 7. Αςκιςεισ 

 

1. Επιςκεφτείτε τθ ςελίδα http://googleblog.blogspot.com/ και 

δθμιουργείςτε το προςωπικό ςασ ιςτολόγιο (blog).  

 

2. Εντοπίςτε ςτο Διαδίκτυο τρόπουσ για να χρθςιμοποιιςετε 

wikis/blogs ςτθ διδαςκαλία ςασ 

 8. Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία  

http://www.ert-archives.gr/V3/public/index.aspx
http://googleblog.blogspot.com/


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

Επιμόπθωζη Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Εθαπμογή ηων ΤΠΕ ζηη Διδακηική Ππάξη  
ΙΤΥΕ Διόθανηορ - Διεύθςνζη Επιμόπθωζηρ και Καηάπηιζηρ (ΔΕΚ) 

Σελίδεσ που 

αςχολοφνται με 

τθν αξιοπιςτία τθσ 

πλθροφορίασ ςτο 

Διαδίκτυο και τθν 

αςφαλι τθσ 

αναηιτθςθ 

 http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/webeval.html  

 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  

 http://library.duke.edu/services/instruction/libraryguide/evalw

ebpages.html  

  (Ημερομθνία τελευταίασ επίςκεψθσ: 7 Οκτωβρίου 2012) 

Σελίδα με πολλοφσ 

ςυνδζςμουσ που 

βοθκοφν τουσ 

εκπαιδευτικοφσ 

ςτθν 

αποτελεςματικι 

χριςθ του 

Διαδικτφου 

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

http://www.lesley.edu/library/guides/research/evaluating_web.html  

http://pages.infinit.net/seguind/evaluation.htm  

http://www.slideshare.net/maggiev/evaluating-websites-for-learners  

 (Ημερομθνία τελευταίασ επίςκεψθσ: 7 Οκτωβρίου 2012) 
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