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Πεπίλητη 
 
 

Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο δελ είλαη λα παξνπζηάζνπκε θάπνηα ιύζε ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα. Αληίζεηα, πξνζπαζνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε λέεο πξνθιήζεηο 

γηα ηνπο ζρεδηαζηέο δηθηπαθώλ ηόπσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηζηνζειίδσλ. Αξρηθά, ζα θαζνξίζνπκε πνηνη είλαη νη παξάγνληεο- θξηηήξηα πνπ πξέπεη 

λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ησλ ηζηνζειίδσλ. Δπίζεο, ε ηαθηηθή 

αμηνιόγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ βνεζάεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ πξντόληνο ή ηεο 

ππεξεζίαο ή ηεο πιεξνθνξίαο πνπ παξέρεη ώζηε ηα ηειεπηαία λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ.  

 

Γηα ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιόγεζεο κε 

δείγκα 130 ρξεζηώλ, νη νπνίνη ελδηαθέξζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε. Ζ επηινγή ησλ εξσηεκάησλ έγηλε κε γλώκνλα ηε ππάξρνπζα ζεσξία γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ηζηνζειίδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα ζύκθσλα κε 

θαηαμησκέλνπο εξεπλεηέο. 

 

Σελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αθνινύζεζε ε επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζε ηνπο κε ην 

πξόγξακκα επεμεξγαζίαο SPSS 18.0 for Windows. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο 

αλέδεημαλ ηα δπλαηά ζεκεία αιιά, θπξίσο, ηηο αδπλακίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηζηνζειίδσλ. Μνινλόηη ην επίπεδν ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθό, ππάξρνπλ πνιιά πεξηζώξηα βειηίσζεο, εηδηθά ζε δεηήκαηα 

πξνθαηάιεςεο, πινήγεζεο θαη ελεκέξσζεο. Ζ έξεπλα καο κπνξεί λα απνηειέζεη ην 

εθαιηήξην γηα ηνπο ζρεδηαζηέο λα θαηαλνήζνπλ πνηνη είλαη νη ζεκαληηθόηεξνη 

παξάγνληεο γηα ηελ επηινγή κηαο ηζηνζειίδαο, ζύκθσλα κε ηνπο ρξήζηεο. Έηζη, νη 

ζρεδηαζηέο ζα γλσξίδνπλ ζε πνηα ζεκεία ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ θαηά ηελ αλάπηπμε 

ελόο ηζηνρώξνπ, ελώ ε θαιή ζρεδίαζε έρεη σο απνηέιεζκα νη επηζθέπηεο λα κπνξνύλ 

λα ρξεζηκνπνηνύλ εύθνια ηελ ηζηνζειίδα. 
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Abstract 

Educational Website Evaluation 

 

Thesis submitted to the Department of Applied Informatics, University of Macedonia, 
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for the degree  

MsC diploma in Business Informatics 

Supervisor: Prof. S. Tsopoglou, B.A., Msc., PhD 

 

 

The purpose of this dissertation is not to present a solution to a problem. Instead, we try 

to create new challenges for the designers of websites and, especially, for educational 

websites. Initially, we will determine the factors - criteria to be considered when 

designing websites. Also, regular evaluation of websites improves the quality of the 

product or service or information provided to reflect with users needs. 

 

For the survey, the method that was used is a questionnaire sample 130 users who are 

interested to participate in this study. The selection of questions was based on existing 

theory for the website evaluation and the most important criteria by reputable 

researchers. 

 

The data collection followed by processing and analysis with the editor SPSS 18.0 for 

Windows. The study results highlighted the strengths, but above all the weaknesses of 

educational websites. Although the level of educational websites is good, there is much 

room for improvement, especially on issues of prejudice, navigation and 

information. Our research can be the springboard for designers to understand the 

important factors in choosing a site, according to its users. Thus, designers will know 

what items should focus on developing a website, but good design means that guests 

can easily use the site.
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Ζ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ 

κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ηνπ ηκήκαηνο ηεο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο πνπ δηαλύνπλ ην ηειεπηαίν εμάκελν ηνπ 

κεηαπηπρηαθνύ θύθινπ ζπνπδώλ ηνπο, γηα ηελ απόθηεζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ. Ο ηίηινο 

ηεο εξγαζίαο είλαη  ‘Αμηνιόγεζεο εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ’. Αληηθείκελν ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ε αμηνιόγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ ηζηνζειίδσλ 

κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε αλάιπζε ησλ παξαγόλησλ πνπ ηηο επεξεάδνπλ, 

βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ.  

 

Αθνξκή γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ε επηζπκία ησλ 

ρξεζηώλ ηνπ δηαδηθηύνπ γηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ, νη νπνίεο λα 

ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο ζηόρνπο ηνπο. Αθόκε, ε 

αλάγθε γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ δπλαηώλ θαη ησλ αδύλαησλ ζεκείσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηζηνζειίδσλ, παξάιιεια κε ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο, απνηέιεζε ην 

εθαιηήξην γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία 

θαζνδεγήζεθε θαη νινθιεξώζεθε ππό ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ  Καζεγεηή θ. ηαύξνπ 

Σζόπνγινπ.  

 

 

                                                                                                     Κσλζηαληίλνο Μαθξίδεο  

                                                                                                              Θεζζαινλίθε 2011 

Ππόλογορ 
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Οθείισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξαλ ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: 

Σνλ θ. Υξήζην Γίγθα γηα ηηο ζπκβνπιέο θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξε 

από ηελ αξρή ηεο εξγαζίαο. 

Σελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο κνπ γηα ηελ ππνκνλή θαη ηελ ζπκπαξάζηαζε ηνπο. 

Σνπο ζπκθνηηεηέο κνπ, γηα ηηο πνιύηηκεο ζπκβνπιέο πνπ κνπ πξνζέθεξαλ αιιά θαη 

ηηο ειεύζεξεο ώξεο πνπ πεξάζακε καδί. 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζηνλ θ. ηαύξν Σζόπνγινπ, Καζεγεηή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο, γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ακέξηζηε 

βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο παξνύζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.    

Σέινο, νθείισ λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ, νη νπνίνη 

θαηαλάισζαλ ρξόλν θαη βνήζεζαλ ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Απηνί 

απνηεινύλ ηνπο θύξηνπο ζπληειεζηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο.  

 

 

                                                                                                     

                                                                    

Δςσαπιζηίερ 
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Κεθάλαιο 1ο  

 

 

Διζαγυγή 

 

 

1.1 Γεληθά 

 

Αλ ππάξρεη έλα ζηνηρείν ηεο ηζηνξίαο ηεο εθπαίδεπζεο ζην νπνίν ζπκθσλνύλ όινη νη 

εξεπλεηέο, ηόηε απηό είλαη αλακθηζβήηεηα ν βαζκόο ζηνλ νπνίν ε εθπαίδεπζε 

επεξεάδεηαη από ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε. ηελ παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε, είραλ από 

παιηά εηζβάιιεη ηα καζήκαηα δη’ αιιεινγξαθίαο, ην εθπαηδεπηηθό ξαδηόθσλν, ε 

εθπαηδεπηηθή ηειεόξαζε, ηα εηδηθά ζπζηήκαηα ηειεδηάζθεςεο, ηα παλεπηζηεκηαθά 

δηαινγηθά δίθηπα ηειεόξαζεο θαη ε δνξπθνξηθή κεηάδνζε καζεκάησλ. ρεηηθά κε ην 

ξόιν ησλ παξαπάλσ κέζσλ ζηελ εθπαίδεπζε, νξηζκέλεο από ηηο πξνζδνθίεο 

επαιεζεύζεθαλ, ελώ άιιεο δηαςεύζζεθαλ. 

 

Ζ αλάπηπμε ηνπ Internet θαη ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαηά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία ήηαλ ηόζν ξαγδαία πνπ ίζσο δελ ηίζεηαη δήηεκα ζύγθξηζεο κε ηηο 

‘παξαδνζηαθέο’ ρξήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Πξνθαλώο, ε 

δηεζλήο θαζηέξσζε ησλ δύν απηώλ ππεξεζηώλ δελ άθεζε ηελ εθπαίδεπζε αλεπεξέαζηε. 

Σν δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηείηαη ζε νινέλα απμαλόκελν βαζκό σο εξγαιείν παξνρήο 

αλνηθηήο θαη εμ-απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Οη ιόγνη είλαη πνιινί: Δίλαη εύθνια 

πξνζπειάζηκν, ππνζηεξίδεη πνιιαπιέο επηινγέο απνζήθεπζεο θαη απεηθόληζεο, 

παξέρεη κία απιή αιιά ζπγρξόλσο ηζρπξή θόξκα δεκνζίεπζεο θαη ηξόπνπο ώζηε λα 

ελζσκαηώλνληαη πνιιαπιά κέζα. Ζ νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηνλ παγθόζκην 

ηζηό κνηάδεη κε ηελ αλζξώπηλε κλήκε, θαη νη κέζνδνη αλάθιεζεο ηεο πιεξνθνξίαο 

απηήο πξνζνκνηάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αλζξώπηλεο ζθέςεο.  Βεβαίσο ζα πξέπεη λα 

ιάβνπκε ππόςε όηη έλα πεξηβάιινλ ππεξ-κέζνπ, όπσο ην δηαδίθηπν, δελ δηδάζθεη από 

κόλν ηνπ αιιά απνηειεί έλα κέζν, ην νπνίν κε ηελ θαηάιιειε ρξήζε κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη ηε κάζεζε (Νηθόιανο Αβνύξεο, Κσλζηαληίλνο νισκόο, Νηθόιανο 

Σζέιηνο). 
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Ζ αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηύνπ νθείιεηαη ζηηο λέεο δπλαηόηεηεο επηθνηλσλίαο πνπ ην ίδην 

παξέρεη. ην δηαδίθηπν ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ζε κνξθή θεηκέλνπ, εηθόλαο , θηλνύκελεο 

εηθόλαο, ήρνπ, αθόκε θαη βίληεν. Ζ βαζηθή ηνπ δηαθνξνπνίεζε από ηα άιια 

επηθνηλσληαθά κέζα, ε νπνία νδήγεζε ζηελ εθξεθηηθή αλάπηπμε ηνπ, είλαη όηη δελ 

εθιακβάλεη ηνλ πιεξνθνξνύκελν σο παζεηηθό δέθηε θαη θαηαλαισηή πιεξνθνξηώλ, 

αιιά ζεσξεί όινπο ηνπο ρξήζηεο σο ηζόηηκνπο ζηελ πξόζβαζε ηεο πιεξνθνξίαο, 

αλεμάξηεηα από ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε, γέλνο, θύιν, ζξεζθεπηηθέο ή πνιηηηθέο 

αληηιήςεηο, ηνπο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα πινεγεζνύλ ζηηο ηζηνζειίδεο πνπ επηζπκνύλ 

θαη ην θπξηόηεξν λα δεκηνπξγήζνπλ δηθέο ηνπο (Herman, 1999). 

 

ήκεξα είλαη θαζνιηθά απνδεθηό πσο ε ζσζηή αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ 

απνηειεί ηελ βαζηθόηεξε ζπληζηώζα  ηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ δηαδηθηύνπ, 

αθνύ πξνζθέξεη αλεμάληιεηεο πεγέο πιεξνθνξηώλ γηα νπνηνδήπνηε ζέκα (Έπζηκνο 

Γ., Φνύξιαξε . 2003). Ο έλαο ζηνπο ηέζζεξηο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ είλαη καζεηήο 

ή εθπαηδεπηηθόο ν νπνίνο εθηόο ησλ άιισλ αλαδεηεί ηδέεο γηα ην αλαιπηηθό 

πξόγξακκα, εξγαιεία έξεπλαο, βηβιηνγξαθία θαη επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο (Charp 1998). Σν δηαδίθηπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πεγή κεγάινπ 

όγθνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη δεδνκέλσλ. Δθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, έηνηκα 

δηδαθηηθά πιηθά, βάζεηο δεδνκέλσλ, βηβιηνζήθεο, εθζέζεηο, δεκνζηεύκαηα από ηνλ 

ηύπν είλαη κεξηθέο από ηηο πνιιέο κνξθέο δεδνκέλσλ ζηηο νπνίεο έρνπλ πξόζβαζε 

εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη εθπαηδεπόκελνη. Γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ επηινγή ηνπ 

πιηθνύ, εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπόκελνη αλαπηύζζνπλ δεμηόηεηεο αλαδήηεζεο ζην 

Internet θαη αμηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ππάξρνληνο πιηθνύ (Έπζηκνο Γ., 

Φνύξιαξε . 2003). 
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1.2 Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε αμηνιόγεζε ηζηνζειίδσλ;  

 

Ζ έξεπλα απηή απνηππώλεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ. Ζ ζπνπδαηόηεηα ηεο κειέηεο έγθεηηαη ζην όηη 

πξνζπαζεί λα κεηξήζεη ην πνζνζηό ησλ ρξεζηώλ, νη νπνίνη είλαη επραξηζηεκέλνη κε 

ηηο εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο θαη ην πνζνζηό απηώλ πνπ έρνπλ εληνπίζεη 

ζπγθεθξηκέλα αδύλαηα ζεκεία.  

 

Όζνη ρξήζηεο αζρνινύληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, άιια θαη όζνη 

ελδηαθέξνληαη γηα δηάθνξα ζέκαηα από ηνλ παγθόζκην ηζηό, είλαη πξόζπκνη θαη 

ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν γηα ηελ ελεκέξσζε  ηνπο, δηόηη ε πξόνδνο ηεο 

ηερλνινγίαο έρεη θαηαζηήζεη ηελ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ πην 

βνιηθή. Οη ηζηνζειίδεο απηέο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο ρξήζηεο, 

πξνζθέξνληαο κηα ζεηξά από πξαθηηθέο ηδέεο από ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ ζηελ 

εθπαίδεπζε, βνεζώληαο ηνπο λα ρξεζηκνπνηνύλ θαιύηεξα ηηο πιαηθόξκεο κάζεζεο 

θαη παξνπζηάδνληαο απιά πιηθά εθκάζεζεο πάλσ ζηνλ παγθόζκην ηζηό. Καζώο όιν 

θαη πεξηζζόηεξε πξνζπάζεηα δαπαλάηαη γηα ηελ δηαδηθηπαθή βνήζεηα ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, ε αλάγθε λα αμηνινγήζνπκε ηηο δηάθνξεο πηπρέο γηα ην πώο ην δηαδίθηπν 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ κάζεζε θαη λα επηηξέςεη θαιύηεξε 

ρξήζε ησλ πόξσλ νινέλα θαη κεγαιώλεη. Οη Reeves θαη Hedberg πξνηείλνπλ όηη ε 

ελζσκάησζε ηεο αμηνιόγεζεο ζε όιεο ηα, ηερλνινγηθώο εληζρπκέλα, ζπζηήκαηα 

κάζεζεο είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο. Ζ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηθηπαθώλ 

ηόπσλ, αλ θαη ζεκαληηθή, είλαη δύζθνιε ιόγσ ησλ ηδηαίηεξα δηαθνξνπνηεκέλσλ 

ηξόπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη ελδηαθεξόκελνη ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο παγθόζκην ηζηό. Ζ 

απνηειεζκαηηθή θαη νπζηαζηηθή αμηνιόγεζε απαηηεί έλα πνιύ επέιηθην ζύζηεκα ζην 

νπνίν νη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο αμηνιόγεζεο αλαπηύζζνληαη αλάινγα κε ηνλ 

ζθνπό ηεο έξεπλαο.  

 

Δπίζεο κηα θαιή θαη ελεκεξσκέλε ηζηνζειίδα θνζηίδεη αξθεηά ρξήκαηα. Καη επεηδή 

νη επελδπηέο πεξηκέλνπλ ηα ρξήκαηα ηνπο λα ηνπο εμαζθαιίζνπλ αθόκε πεξηζζόηεξα, 

ζα πξέπεη νη web manager, απηνί δειαδή πνπ δηαρεηξίδνληαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ηζηνζειίδεο, λα βεβαησζνύλ όηη νη ηειεπηαίεο είλαη θαιά ζρεδηαζκέλεο. Ζ θαιή 

ζρεδίαζε έρεη σο απνηέιεζκα νη επηζθέπηεο λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ εύθνια 
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ηελ ηζηνζειίδα. Αθόκε έλα site πξέπεη λα είλαη αθξηβή ώζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ 

επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηεο ππεξεζίαο. Δπνκέλσο, θάζε ηζηνζειίδα πξέπεη λα 

αμηνινγείηαη λα ηαθηηθή βάζε, γηα λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή, θαηάιιειε θαη 

ρξήζηκε γηα ηνπο επηζθέπηεο ηεο. 

 

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα ηνπο ρξήζηεο λα γλσξίδνπλ όηη ε ηζηνζειίδα πνπ 

επηζθέπηνληαη είλαη αμηόπηζηε. Όηαλ έλαο εθπαηδεπηηθόο αηζζάλεηαη ζίγνπξνο όηη ην 

πεξηερόκελν ηεο ηζηνζειίδαο πνπ επηζθέπηεηαη δελ εκθαλίδεη ζηνηρεία πξνθαηάιεςεο 

θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ, ηόηε είλαη βέβαην όηη ζα ηελ επηζθέπηεηαη θάζε 

θνξά πνπ ρξεηάδεηαη παξεκθεξείο πιεξνθνξίεο θαη ζα ηελ μερσξίζεη αλάκεζα ζε έλα 

κεγάιν αξηζκό δηθηπαθώλ ηόπσλ. Από ηε κεξηά ηνπο νη ρξήζηεο, είηε απηνί είλαη 

καζεηέο, είηε θνηηεηέο, είηε αθόκε θαη γνλείο, είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα γλσξίδνπλ αλ 

νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηνύλ είλαη αθξηβείο θαη εμππεξεηνύλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο. 

 

Ο θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα κηαο ηζηνζειίδαο είλαη 

λα γλσξίδνπλ πνηα είλαη ηα δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ πνηεο είλαη νη επηδόζεηο ηηο 

ηζηνζειίδαο. Πνιιά κέηξα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα βειηηώζνπλ κηα 

ηζηνζειίδα. Οη web manager δε ρξεηάδεηαη πιένλ λα βαζίδνληαη ζε εηθαζίεο, γλώκεο 

θαη πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο ή άιιεο ππνθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο. Οη απνθάζεηο 

ζηεξίδνληαη ζε δεδνκέλα θαη ζηελ έξεπλα. 

 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο απνηειείηαη από δηάθνξα ζηάδηα: 

 Δπεμεξγαζία ησλ εξσηεκάησλ κε δηάθνξνπο εηδηθνύο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα 

 Δπηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθώλ γηα ρξήζε ζε απάληεζε απηώλ ησλ 

εξσηεκάησλ 

 Σελ αλάπηπμε ελόο ζρεδίνπ αμηνιόγεζεο 

 

 Σελ ζπιινγή ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ επηιέγνληαη, 

αλαιύνληαο ηα δεδνκέλα 

 Δλ ζπλερεία, απνθάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα  
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Σα επξήκαηα νδεγνύλ ζε λέεο απνθάζεηο θαη ελέξγεηεο ηόζν από ηελ πιεπξά ησλ 

εξεπλεηώλ, όζν θαη από ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηώλ θαη ησλ ζρεδηαζηώλ ηζηνζειίδσλ. 

Παξά ην γεγνλόο όηη θάζε κηα από ηηο εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο πεξλάεη από ηα ίδηα 

ζηάδηα θαηά ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο, ην αθξηβέο ζρέδην θαη 

ρξνλνδηάγξακκα αμηνιόγεζεο πνηθίιεη (Lam & McNaught, 2004). 

 

 

1.3 θνπόο ηεο έξεπλαο 

  

Ζ έξεπλα απηή δελ έρεη σο ζθνπό ηεο εμεύξεζε θάπνηαο ιύζεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

πξόβιεκα. Πξόθεηηαη γηα κηα πνηνηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, όπνπ θαινύκαζηε λα 

εληνπίζνπκε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο θαη λα 

βξνύκε ιύζεηο νη νπνίεο ζα είλαη πινπνηήζηκεο από ηνπο εκπιεθνκέλνπο (ζπληάθηεο 

πεξηερνκέλνπ, ζρεδηαζηέο ηζηνζειίδσλ). Κύξηνο ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο 

απνηειεί ε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ, ιακβάλνληαο ππόςε όινπο 

ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε αλάπηπμε θαη ηελ βησζηκόηεηα ηνπο.  

Δπηκέξνπο ζηόρνη ηεο έξεπλαο είλαη: 

 

 ν εληνπηζκόο ησλ αλαγθώλ ησλ ρξεζηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

ηζηνζειίδεο, 

 

 ε δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ θαη 

θαηά πόζν εληζρύεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηέινο, 

 

 ν εληνπηζκόο ησλ δπλαηώλ θαη ησλ αδύλαησλ ζεκείσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηζηνζειίδσλ. 
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1.4 Δξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαληεζνύλ 

 

Με βάζε ηνπο παξαπάλσ ζηόρνπο ηεο έξεπλαο, νη εξσηήζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

απαληεζνύλ είλαη νη εμήο: 

 

 Αληαπνθξίλνληαη νη εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ; 

 

 ε πνην αθαδεκατθό επίπεδν εζηηάδνπλ νη εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο θη αλ 

απηό θαζίζηαηαη γλσζηό ζηνπο ρξήζηεο; 

 

 Γίλεηαη ζσζηή θαη έγθπξε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ; 

 

 Οη εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο ζπλεξγάδνληαη κε νξγαληζκνύο;  

 

 Πνηα είλαη ε επίδνζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ ζε ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα αθξίβεηαο, αμηνπηζηίαο θαη αληηθεηκεληθόηεηαο; 

 

 Ζ εύθνιε πινήγεζε απνηειεί πξνηεξαηόηεηα ησλ ζρεδηαζηώλ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ; 

 

 Δμππεξεηεί ε ρξήζε γξαθηθώλ ηνλ εθπαηδεπηηθό ραξαθηήξα ησλ ηζηνζειίδσλ; 

 

 Τπάξρνπλ ηπρόλ πεξηνξηζκνί γηα ηε πεξηήγεζε ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

ηζηνζειίδεο; 
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1.5 Όξηα θαη κεζνδνινγία ηεο κειέηεο 

 

Ζ έξεπλα ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε είλαη πνζνηηθή θαη ε κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε ρξήζε ελόο εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιόγεζεο. Σν 

εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ζπληάρζεθε κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη πξνζπαζήζακε 

λα θαιύςνπκε όιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηζηνζειίδσλ. Οπνηνζδήπνηε ρξήζηεο είρε πξόζβαζε ζην ζπγθεθξηκέλν 

εξσηεκαηνιόγην ζηε παξαθάησ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGwzWWFDdlVxalRoV015cG

dWY3AzSUE6MQ    

Αθόκε, δε ρξεηαδόηαλ ε θαηαβνιή νπνηνλδήπνηε πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ, νύηε 

ππήξρε πξόζβαζε ζην άηνκν πνπ ζπκπιήξσλε ηε θόξκα. Ζ αληαπόθξηζε ησλ 

ρξεζηώλ ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή. ηελ νκαιή 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζπλέβαιαλ νη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο κέζσ ησλ 

νπνίσλ ν δηακνηξαζκόο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ άκεζνο θαη γξήγνξνο. Αθόκε, 

δόζεθαλ εξσηεκαηνιόγηα ζε έληππε κνξθή ζην ρώξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Ζ 

αληαπόθξηζε ησλ ρξεζηώλ ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί ηθαλνπνηεηηθή. 

 

Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο αλέξρεηαη ζε 130 άηνκα. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε όηη δελ 

ππήξμε θάπνηνο πεξηνξηζκόο γηα ηελ επηινγή ησλ αηόκσλ ζηνπο νπνίνπο δόζεθε ην 

εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο. Υξήζηεο θάζε ειηθίαο θαη θύινπ, από όπνπ θαη αλ 

πξνέξρνληαη, όηη επάγγεικα θη αλ θάλνπλ, είραλ ηε δπλαηόηεηα λα απαληήζνπλ. 

Σέινο, είλαη ζεκαληηθό λα ηνλίζνπκε όηη ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιόγην δόζεθε 

αθόκε θαη άηνκα πνπ δελ επηζθέπηνληαλ εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο. ε απηνύο 

δόζεθε κηα ηπραία ιίζηα από εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο (π.ρ.www.teach.gr, www.e-

school.gr ), ηηο νπνίεο είραλ ηε δπλαηόηεηα λα επηζθεθζνύλ γηα θάπνην ρξνληθό 

δηάζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα απαληήζνπλ κε κεγαιύηεξε ζηγνπξηά.  

 

 

 

 

 

 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGwzWWFDdlVxalRoV015cGdWY3AzSUE6MQ
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGwzWWFDdlVxalRoV015cGdWY3AzSUE6MQ
http://www.teach.gr/
http://www.e-school.gr/
http://www.e-school.gr/
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1.6 Απνζαθήληζε ησλ όξσλ 

 

Ζ αμηνιόγεζε ηζηνζειίδσλ απνηειεί κηα πξαθηηθή βειηηζηνπνίεζεο ηεο δηαρείξηζεο 

ηνπ ηζηνρώξνπ. Πξόθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο, αλάιπζεο θαη αμηνιόγεζεο 

ησλ δεδνκέλσλ, ε νπνία δείρλεη πόζν θαιά αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηόρνπο πνπ έρεη 

ζέζεη, ώζηε λα κπνξεί λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο βειηηώζεηο (Dragulanescu 2002). Ζ 

αμηνιόγεζε απηή γίλεηαη κε βάζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. 

 

Χο θξηηήξηα νξίδνληαη σο ηα γλσξίζκαηα ή νη πξνδηαγξαθέο ζηα νπνία κπνξεί λα 

βαζίδεηαη κηα απόθαζε ή κηα θξίζε. Με ηε ρξήζε ηεο ιέμεο ‘θξηηήξην’ όζνλ αθνξά 

ηελ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ, αλαθεξόκαζηε ζηα πξόηππα ην 

νπνία βνεζνύλ ηνπο εξεπλεηέο λα θαζνξίζνπλ αλ κηα ηζηνζειίδα είλαη ρξήζηκε ή όρη. 

Έηζη, ε ρξήζε ηνπ θξηηεξίνπ σο όξνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα αμηνινγήζνπκε κε 

αθξίβεηα εθπαηδεπηηθνύο δηθηπαθνύο ηόπνπο.  

 

 

1.7 Γηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο  

 

Ζ παξνύζα εξγαζία πεξηέρεη πέληε (έμη) θεθάιαηα. Σν πξώην θεθάιαην απνηειεί κηα 

εηζαγσγή γηα ηε κειέηε πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη ν ζθνπόο θαη νη επηκέξνπο 

ζηόρνη ηεο έξεπλαο, ηα εξσηήκαηα ζηα νπνία πξνζπαζήζακε λα δώζνπκε απάληεζε, 

ηα όξηα θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο θαζώο θαη ε ζπνπδαηόηεηα ηεο. ην δεύηεξν θαη ζην 

ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ηεο έξεπλαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζην δεύηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εμάξηεζε ηεο εθπαίδεπζεο 

από ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ην δηαδίθηπν. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο θαη ζην ξόιν ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σν ηξίην 

θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιόγεζε ηζηνζειίδσλ θαη ζηα θξηηήξηα βάζεη ησλ 

νπνίσλ ζπληάρζεθε ην εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο. Αθόκε, γίλεηαη ν δηαρσξηζκόο 

ησλ θξηηεξίσλ ζε ππό-θξηηήξηα, έηζη ώζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη δηαθνξέο ηνπο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα κεζνδνινγηθά ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, νη 

ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο θαζώο θαη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ βάζεη ηεο 

πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο θαη ησλ πηλάθσλ δηαζηαύξσζεο. Σέινο, ζην πέκπην 
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θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα 

κειινληηθή έξεπλα. 
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Κεθάλαιο 2ο  

 

 

 

Δκπαίδεςζη και διαδίκηςο  

 

 

 

2.1 Γεληθά γηα ην δηαδίθηπν 

 

ηηο κέξεο καο, όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζην δηαδίθηπν πξνζδηνξίδεηαη θπξίσο ν 

παγθόζκηνο ηζηόο (world wide web – www), ν νπνίνο απνηειεί ην πην πξσηνπνξηαθό 

θαη ην ηαρύηεξα αλαπηπζζόκελν ηκήκα ηνπ δηαδηθηύνπ. Σα ηειεπηαία ρξόληα νινέλα 

θαη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζ’ νιόθιεξν ηνλ θόζκν 

αζρνινύληαη κε ην δηαδίθηπν. Ο αξηζκόο ηνπο αλέξρεηαη ζε εθαηνκκύξηα. Άλζξσπνη 

θάζε ειηθίαο, από θάζε κνξθσηηθό, θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό επίπεδν «ζεξθάξνπλ» 

θαζεκεξηλά ζηνλ Παγθόζκην Ηζηό γηα λα ελεκεξσζνύλ, λα ςπραγσγεζνύλ, λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε άιινπο αλζξώπνπο, λα ζπλδηαιερζνύλ ή αθόκα θαη λα δξάζνπλ 

επηρεηξεκαηηθά.  

 

Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν έρνπλ εληαρζεί γηα ηα θαιά πηα ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή ησλ Διιήλσλ. πγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε 

δεκνζηόηεηα ην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (ΚηΠ), ν κηζόο 

πιεζπζκόο ηεο ρώξαο καο (51%) ρξεζηκνπνηεί πιένλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, ελώ 

ην 44% ησλ Διιήλσλ έρνπλ πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν, αλεμαξηήησο αλ δηαζέηνπλ 

πξνζσπηθή ζύλδεζε ή όρη. Σελ πξσηηά ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ δηαζέηνπλ νη 

άληξεο, νη λένη ειηθίαο κεηαμύ 16 θαη 24 εηώλ, ηα άηνκα πςεινύ κνξθσηηθνύ 

επηπέδνπ θαη νη θάηνηθνη κεγάισλ αζηηθώλ θέληξσλ. ε πεξηθεξεηαθό επίπεδν, 

ζεκαληηθέο απνθιίζεηο παξνπζηάδνληαη κεηαμύ κεγάισλ αζηηθώλ θέληξσλ θαη ησλ 

αγξνηηθώλ πεξηνρώλ, ελώ ηαπηόρξνλα νη γπλαίθεο ππνιείπνληαη ησλ αληξώλ ζηε 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ. ε ηέζζεξα από ηα δέθα ειιεληθά λνηθνθπξηά ππάξρεη πιένλ 

ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν. Κύξην ιόγν κε θαηνρήο ζύλδεζεο ζην ζπίηη απνηειεί ε 
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αληίιεςε όηη ην πεξηερόκελν ηνπ δηαδηθηύνπ ζεσξείηαη επηδήκην, ελώ αθνινπζεί ε 

έιιεηςε δεμηνηήησλ γηα ηε ρξήζε ηνπ, ε νπνία γίλεηαη εληνλόηεξε όζν απμάλεηαη ε 

ειηθία ησλ αηόκσλ. 

 

Ο παγθόζκηνο ηζηόο απνηειεί έλα πνιύ ζύλζεην - ηερλνινγηθά - δίθηπν θαη απηή ηε 

ζηηγκή απνηειείηαη από πνιιέο εθαηνληάδεο εθαηνκκύξηα ηζηνζειίδεο θαη πάλσ από 

πεληαθόζηα εθαηνκκύξηα ρξήζηεο. Κάζε κέξα νη ρξήζηεο επηζθέπηνληαη δηθηπαθνύο 

ηόπνπο γηα λα βξνπλ ηηο θαηάιιειεο θαη ηηο πην πξόζθαηα ελεκεξσκέλεο 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη. ην δηαδίθηπν, νη ρξήζηεο αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο 

πξαγκαηνπνηώληαο πινήγεζε ζε θάζε ηζηνζειίδα θαη θπζηθά ζε θάζε ηκήκα ηεο. Σν 

πεξηερόκελν ησλ ηκεκάησλ απηώλ παξνπζηάδνληαη ζην ρξήζηε κε θάπνηα 

απνζπάζκαηα θεηκέλνπ ή γξαθηθώλ. Με βάζε ηα παξαπάλσ, έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

αμίεο θαη θξηηήξηα κε ηα νπνία θάπνηνο κπνξεί λα επηιέμεη αιιά θαη λα αμηνινγήζεη 

ηηο ηζηνζειίδεο πνπ επηζπκεί. Απηό έρεη σο ζηόρν ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε ησλ 

ηζηνρώξσλ, δίλνληαο έκθαζε ζηε πνηόηεηα ηεο πιεξνθνξίαο.  

ήκεξα είλαη δπλαηόλ λα βξεζνύλ ζε ηζηνζειίδεο: 

 Πιεξνθνξίεο marketing γηα πξντόληα, ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνύο 

 Κείκελα, ερεηηθά θαη νπηηθά απνζπάζκαηα από ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ειεθηξνληθώλ εγγξάθσλ θαη πεξηνδηθώλ) 

 Πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο (blogs)  

 Μελύκαηα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη νκάδεο ζπδεηήζεσλ 

(Dragulanescu, 2002). 

 

 

2.2 Αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν ή ζηε βηβιηνζήθε; 

 

ήκεξα ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζε ηζηνζειίδεο θαίλεηαη λα είλαη πην απνδνηηθή 

θαη πην απνηειεζκαηηθή από ηηο παξαδνζηαθέο κεζόδνπο. Ζ θπξηόηεξε παξαδνζηαθή 

κέζνδνο είλαη ε αλαδήηεζε ζε δεκόζηεο ή ηδησηηθέο βηβιηνζήθεο. Δίλαη όκσο απηή ε 

πξνζδνθία ξεαιηζηηθή; ύκθσλα κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο εξεπλεηέο ν παγθόζκηνο 

ηζηόο θαη ε έξεπλα ηεο βηβιηνζήθεο ζπκπιεξώλνπλ ή κία ηελ άιιε. Σν δηαδίθηπν 

κπνξεί λα είλαη κηα θαιή πεγή αιιά απνηειεί κηα γξήγνξε επηζθόπεζε, ηε ζηηγκή 

πνπ ε βηβιηνζήθε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εηο βάζνο αλάιπζε. Ζ αλαδήηεζε 
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πιεξνθνξηώλ ζε κηα βηβιηνζήθε κπνξεί λα θαζνξίζεη από κόλε ηεο ηελ επηηπρία ηεο 

έξεπλαο πνπ δηεμάγνπκε. Μηα ηέηνηα έξεπλα κπνξεί λα είλαη θνπξαζηηθή αιιά, 

επίζεο, λα έρεη απξνζδόθεηα απνηειέζκαηα όπσο ε ρξεζηκόηεηα ηεο γηα 

επαλεμέηαζε ησλ παξαδνρώλ ηνπ εξεπλεηή ή γηα ηπρόλ κειινληηθά ηνπ ζρέδηα. ε 

πνιύ κεγάιεο πνζόηεηεο πιεξνθνξηώλ, είλαη πνιύ πηζαλό λα βξεζνύλ ελαιιαθηηθέο 

απόςεηο θαη αθόκε πην πηζαλό λα εκθαλίδνπλ κηα απνξξηπηηθή πξνζέγγηζε ζηελ 

έξεπλα ζε ζρέζε κε ην δηαδίθηπν. 

 

Αληίζεηα, αλαδεηώληαο πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν, νπζηαζηηθά δεηάκε από δηάθνξεο 

κεραλέο αλαδήηεζεο θαη θαηαιόγνπο λα βξνπλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα λα 

ππνζηεξίμνπκε ηελ έξεπλα καο. Σπραίεο αλαθαιύςεηο ζπκβαίλνπλ, αιιά πην ζπάληα 

ζην δηαδίθηπν. Από ηελ άιιε πιεπξά, ν παγθόζκηνο ηζηόο είλαη ηδαληθόο γηα 

αλαγλώζεηο πεξηιήςεσλ θαη πάξνπκε έλα ‘ζηηγκηόηππν’ από έλα θείκελν 

(Dragulanescu, 2002).    

 

 

 

2.3 Σν δηαδίθηπν σο εθπαηδεπηηθό κέζν 

 

ύκθσλα κε ηνλ Yates, «ε επηθνηλσλία κε ειεθηξνληθά - ππνινγηζηηθά κέζα 

επηηξέπεη ζηνπο αλζξώπνπο λα νηθνδνκήζνπλ θαη λα πξνβάιινπλ ηελ πξνζσπηθή 

ηνπο θνηλσληθή ηαπηόηεηα θαη ηνπο ειεπζεξώλεη από ηελ ηπξαλλία ηεο θαηά πξόζσπν 

επηθνηλσλίαο ζηελ νπνία ε πξνζσπηθόηεηα θαη ην θνηλσληθό status αλαδεηθλύνληαη 

κέζα από θαζαξά θπζηνγλσκηθά ραξαθηεξηζηηθά, όπσο ην ζρήκα ηνπ ζώκαηνο, ην 

ρξώκα ηνπ δέξκαηνο, ην ζηπι αιιειεπίδξαζεο, ηελ πξνθνξά θαη ην ληύζηκν» (Yates 

1996). Απηό ζεκαίλεη πσο ε βαζηθόηεξε πξνζθνξά ηνπ δηαδηθηύνπ ζηελ εθπαίδεπζε 

είλαη ε παξνρή δπλαηνηήησλ ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο απόςεσλ θαη ηδεώλ κεηαμύ 

καζεηώλ, δαζθάισλ, εηδηθώλ θαη γεληθά δηαθνξεηηθώλ αλζξώπσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλεο θαη πηζαλόλ πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά 

δηαθνξνπνηεκέλεο πεξηνρέο. 

 

 ε όηη αθνξά ζηελ εθπαηδεπηηθή αμία ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ 

εθπαίδεπζε, αλαγλσξίδεηαη από ζεηξά εξεπλεηώλ όηη πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα 
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πνιιαπιώλ κνξθώλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 

επηθνηλσληαθώλ θαη εξεπλεηηθώλ δεμηνηήησλ από ηνπο καζεηέο θαη παξέρεη 

πξόζβαζε ζε δεδνκέλα θαη πιεξνθνξηαθό πιηθό. Δπηπιένλ, δίλεη ηε δπλαηόηεηα 

δεκνζηνπνίεζεο ηεο πξνζσπηθήο εξγαζίαο ησλ καζεηώλ εηζάγνληάο ηνπο έηζη ζηε 

κάζεζε κέζσ αλαδήηεζεο. Σν δηαδίθηπν παξέρεη πνιιέο ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

επηθνηλσλίαο δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα επηθνηλσλνύλ κε 

ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη κε άιινπο εηδηθνύο ζην ρώξν ηνπο από όιν ηνλ θόζκν. 

Γηεπθνιύλεη ηελ πξόζβαζε ζε κνπζεία, βηβιηνζήθεο, βάζεηο δεδνκέλσλ, θαη άιιεο 

άηππεο πεγέο γλώζεηο. Πξνζθέξεη λέεο δπλαηόηεηεο αλεύξεζεο επηπιένλ 

πιεξνθνξηώλ, εθαηνληάδσλ ζρεδίσλ καζεκάησλ θαη ελαιιαθηηθώλ δηδαθηηθώλ 

ζηξαηεγηθώλ. Πξνζθέξεη επίζεο ηε δπλαηόηεηα λα κνηξαζηνύλ κε ζπλαδέιθνπο ηηο 

δηθέο ηνπο εξγαζίεο. πλνςίδνληαο, βιέπνπκε πσο ην δηαδίθηπν κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο έλα επηπιένλ βνεζεηηθό εξγαιείν γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

κε πνιπδηάζηαην ηξόπν, θαζώο έρεη νκνινγνπκέλσο ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο. 

 

 

2.4 Ζ δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηύνπ 

 

Έλα από ηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ απαζρνινύλ εξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο ζηηο 

κέξεο καο είλαη θαηά πόζνλ θαη κε πνην ηξόπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην δηαδίθηπν 

θαη νη εθαξκνγέο ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Παξνπζηάδνληαη θαη 

αλαπηύζζνληαη επηρεηξήκαηα από ηε κηα απηώλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ δηαδηθηύνπ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, θαη από ηελ άιιε απηώλ νη νπνίνη 

έρνπλ επηθπιάμεηο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνύλ ηα επηρεηξήκαηα ησλ δύν πιεπξώλ θαη 

ην ζεσξεηηθό πιαίζην αμηνπνίεζεο ηνπ δηαδηθηύνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

 

2.4.1 Ζ αηζηόδνμε ζεώξεζε 

 

Πνιινί είλαη εθείλνη νη εξεπλεηέο νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ όηη ην δηαδίθηπν 

δηακνξθώλεη ην πιαίζην, κε απνηέιεζκα ε κάζεζε λα γίλεηαη πην πξνζηηή θαη λα 

βειηηώλεηαη πνηνηηθά. Ο T. Reeves ππνζηεξίδεη όηη ην δηαδίθηπν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν κάζεζεο, θαζώο ζεσξείηαη κηα πνιύ ζεκαληηθή πεγή 
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πιεξνθόξεζεο. Ζ δηδαζθαιία όκσο πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο ησλ καζεηώλ. Αθόκε, ν D.R Owston 

ππνζηεξίδεη όηη ην δηαδίθηπν κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 

αλάπηπμε θαη βειηίσζε δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ, 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεη όηη ζην δηαδίθηπν 

ππάξρεη κεγάινο αξηζκόο πεγώλ θαη πιεξνθνξηώλ, νη νπνίεο κε ηελ θαηάιιειε 

θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ή ηνπο θνηηεηέο 

ζηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηελ ηθαλόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ. ην 

ζεκείν απηό αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαηίζεληαη ζηνλ 

παγθόζκην ηζηό πιενλεθηνύλ ζε ζρέζε κε ηεο πιεξνθνξίεο άιισλ πεγώλ 

(εγθπθινπαίδεηεο, ζρνιηθά βηβιία, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θ.α.) γηα ηέζζεξηο 

βαζηθνύο ιόγνπο:  

 Δίλαη άκεζα δηαζέζηκεο, αθνύ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα αληιήζεη θαλείο 

πιεξνθνξίεο από ην δηαδίθηπν αλεμάξηεηα από ρώξν θαη ρξόλν. 

 

 Δίλαη πξόζθαηεο θαη επίθαηξεο, θαζώο νη πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν 

αλαλεώλνληαη εμαηξεηηθά γξήγνξα. 

 

  Δίλαη παγθνζκίνπ ραξαθηήξα, αθνύ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα γηα πξόζβαζε ζε 

πεγέο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θόζκνπ. 

 

 Παξνπζηάδνληαη κε ειθπζηηθό ηξόπν ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο (εηθόλα, βίληεν, 

γξαθηθά, θείκελν θ.α.) (Owston, 1997). 

 

Με ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ αλαπηύζζνληαη νη ηθαλόηεηεο επηθνηλσλίαο, αθνύ κε ηηο 

δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη δίλεηαη ή επθαηξία ζε καζεηέο (ή θνηηεηέο) θαη 

εθπαηδεπηηθνύο λα έιζνπλ ζε επαθή κε ρξήζηεο άιισλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ θαη 

λα επσθειεζνύλ από ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη ζπδεηήζεσλ. Με ηε δηδαθηηθή 

αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηύνπ, νη ρξήζηεο λα αλαπηύμνπλ ζπλεξγαηηθέο δεμηόηεηεο, 

αθνύ δηαζέηεη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην θαζηζηνύλ βαζηθό εξγαιείν 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 

 

 Δίλαη εύθνια πξνζβάζηκν. 
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 Απνηειεί πεξηβάιινλ δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ελεξγνύ κάζεζεο.  

 

Σα ηειεπηαία ρξόληα, ε αικαηώδεο αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηύνπ δηεπθνιύλεη ηε 

πξόζβαζε ζε εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ην νπνίν επηηξέπεη ηελ ηε δνκεκέλε 

παξνπζίαζε ελόο ζέκαηνο. Με ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηνπ, κπνξεί λα αιιάμεη ν 

ηξόπνο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

 Γηεπθνιύλεη ηελ πξόζβαζε ζηε πιεξνθνξία, εηδηθόηεξα όηαλ απηή είλαη 

πξόζθαηε θαη ζε πεγή πνπ δελ είλαη δηαζέζηκε ζε ηνπηθό επίπεδν. 

 

 Δπηηξέπεη ζε καζεηέο, θνηηεηέο, εθπαηδεπηηθνύο θαη ηδξύκαηα λα 

επηθνηλσλνύλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη ρσξίο λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρώξν. 

 

 Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο νη νπνίνη είλαη απνκνλσκέλνη 

γεσγξαθηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά λα έρνπλ πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο 

θαη δξαζηεξηόηεηεο, πξνσζώληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ηηο ίζεο επθαηξίεο γηα 

κάζεζε. 

 

 Βνεζάεη ηνπο ρξήζηεο λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο δεμηόηεηεο πνπ ζα ηνπο είλαη 

απαξαίηεηεο λα δήζνπλ θαη λα εξγαζηνύλ, όπσο ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θ.α.  

 

 πκβάιιεη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, θαζώο κε ηε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηύνπ ν εθπαηδεπηηθόο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα έξζεη ζε επαθή κε πνηθίιν 

θαη πςεινύ επηπέδνπ επηκνξθσηηθό πιηθό, κε πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο θαη 

αληαιιαγήο απόςεσλ, κε εξγαιεία θαη πιηθά ππνζηήξημεο ηεο δηδαζθαιίαο, 

αιιά θαη κε κηα κεγάιε πνηθηιία επηινγώλ όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν, ην ρξόλν, 

ην ξπζκό θαη ηηο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο (Κνπηζνγηάλλεο, 2000) 

 

Ζ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηύνπ εθηηκάηαη όηη επηθέξεη 

πνηνηηθέο αιιαγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κεηαζρεκαηίδνληαο ηηο 

θαζηεξσκέλεο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο πξαθηηθέο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε αμηνπνίεζε 

ηνπ δηαδηθηύνπ κπνξεί λα: 
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 Οδεγήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζε αλαζεώξεζε ησλ απόςεσλ ηνπο γηα ηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. 

 

 Απειεπζεξώλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία από ηα ζηελά θπζηθά όξηα ηεο 

αίζνπζαο θαη ηνπο ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο ηνπ σξνινγηαθνύ πξνγξάκκαηνο. 

 

 Σα ππάξρνληα καζεζηαθά εξγαιεία (θηκσιία, πίλαθαο, πξνηδέθηνξαο θ.α.) λα 

εληζρπζνύλ από εξγαιεία πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην παγθόζκην ηζηό. 

 

 

2.4.2 Ζ ζθεπηηθηζηηθή ζεώξεζε 

 

ην επηζηεκνληθό πεδίν ππάξρνπλ θαη εθείλνη όπσο ν Roschelle θαη Rea (1999) πνπ 

εθθξάδνπλ επηθπιάμεηο θαηά πόζν ζπκβάιιεη ε αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηύνπ ζηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Όζνλ αθνξά ηε πξόζβαζε ζε κεγάιε πνηθηιία 

πιεξνθνξηώλ, ππνζηεξίδνπλ όηη ε θαηαλόεζε απηνύ ηνπ πιηθνύ απαηηεί θάηη 

πεξηζζόηεξν από ηελ απιή πξόζβαζε ζ’ απηό . Ο Salomon (2000) ππνζηεξίδεη όηη ε 

πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία δελ ηζνδπλακεί κε γλώζε, ε νπνία, γηα λα ζρεκαηηζηεί, 

ρξεηάδεηαη απαηηεηηθή πξνζπάζεηα ηνπ καζεηή κε ηελ ηερλνινγία λα δηαδξακαηίδεη 

δεπηεξεύνληα ξόιν. 

 

Αθόκε, εθθξάδνληαη επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο κε ηε ρξήζε 

ηνπ δηαδηθηύνπ, αθνύ, όπσο ππνζηεξίδεηαη, ελώ είλαη εύθνιε ε εύξεζε πιεξνθνξηώλ 

είλαη αξθεηά δύζθνιε ε θαηαζθεπή ηνπο. Όζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο επηθνηλσλίαο 

επηζεκαίλεηαη ε πεξηνξηζκέλε δπλαηόηεηα ηνπ δηαδηθηύνπ γηα ηελ αλάπηπμε 

ζπλεξγαζηώλ, αθνύ ε δεκηνπξγία θνηλώλ αληηιήςεσλ είλαη δύζθνιν λα επηηεπρζεί ζε 

έλα δηαδηθηπαθό πεξηβάιινλ. 

 

Σέινο, επηζεκαίλεηαη όηη, όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο θαη 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ, απηέο είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιν λα επηηεπρζνύλ, όζν ηθαλνί 

θη αλ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπληνλίδνπλ ηέηνηεο πξνζπάζεηεο, επεηδή είλαη πνιύ 

δύζθνιε ε νξγάλσζε ελόο ηεξάζηηνπ όγθνπ πιεξνθνξηώλ πνπ θαηαθιύδνπλ ην 
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δηαδίθηπν, αλ δελ ππάξρεη εηδηθό εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό, ην νπνίν λα ππνβνεζά ην 

έξγν ησλ ρξεζηώλ είηε απηνί είλαη καζεηέο (ή θνηηεηέο) είηε είλαη εθπαηδεπηηθνί. 

 

Καζεκεξηλά, νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ επηζθέπηνληαη ηζηνζειίδεο κε ζθνπό ηελ 

ςπραγσγία, αιιά θαη ηελ θαιύηεξε θαη αληηθεηκεληθόηεξε ελεκέξσζε ηνπο. 

Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο ηζηνζειίδεο νη νπνίεο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζε ρξήζηεο γηα 

νπνηνδήπνηε πξνβιεκαηηζκό ηνπο. Αθόκε, ππάξρνπλ αξθεηέο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ 

ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλαγθώλ ηνπο. 

 

 

2.5 Ο ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην δηαδίθηπν απνηειεί έλα δίθηπν επηθνηλσλίαο, κηα εθαξκνγή 

πςειήο ηερλνινγίαο, ε νπνία απνζεθεύεη θαη κεηαδίδεη πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα ηα 

νπνία παγθνζκηνπνηεί, επεηδή ζε ειάρηζην ρξόλν ηα δηαρέεη ζε έλα ηαρύηαηα 

δηεπξπκέλν αξηζκό απνδεθηώλ πνπ έρνπλ πξόζβαζε ζ’ απηό. Μπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί σο ‘θνηλσληθόο ρώξνο κε ηδηαίηεξε παξαγσγηθή αμία’, πνπ απνξξέεη 

θπξίσο από ην γεγνλόο όηη παξέρεη ζε όζνπο ζπλδένληαη κε απηό ‘δπλαηόηεηεο 

πξόζβαζεο θαη επηθνηλσληαθήο ζπκκεηνρήο ζηα δξώκελα ηνπ πεξηβάιινληνο 

θόζκνπ’ (Γθνβάξεο, 2002). Δίλαη κηα αθόκε ‘ηερλνινγηθή πξόθιεζε γηα ην 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα’, κηαο θαη απνηειεί έλα από ηα ‘λεόηεξα, δπλακηθόηεξα αιιά 

θαη πνιπδηάζηαηα απνθηήκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο εξγαιεηνζήθεο’ (Νηξελνγηάλλε, 

2001). Σν δηαδίθηπν από ηε θύζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ απνηειεί ‘έλα ζπλερώο 

εμειηζζόκελν γλσζηηθό πιεξνθνξηαθό πεξηβάιινλ’ θαη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θαη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε δηαθόξσλ ηξόπσλ κάζεζεο. 

 

Δπηπιένλ, ην δηαδίθηπν θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο παξέρνπλ 

ζηνπο ρξήζηεο κηα ζεηξά από εξγαιεία, ηα νπνία πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθέο 

δπλαηόηεηεο θάζε θνξά θαη επηηξέπνπλ λα: 

 

 ηέιλνπλ ή λα ιακβάλνπλ κελύκαηα αλά πάζα ζηηγκή κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ  
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 Αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο θαη θάζε είδνπο πιηθό (θσηνγξαθίεο, θείκελν, 

βίληεν) ζηνλ παγθόζκην ηζηό 

 

 Έρνπλ νπηηθή επαθή θαη ερεηηθή επηθνηλσλία κε ζπλνκηιεηέο από απόζηαζε. 

 

 

2.5.1 Οη εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο σο πεγή δεδνκέλσλ, πιεξνθνξηώλ 

θαη εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ  

 

Ζ ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ σο πεγή πιεξνθνξηώλ επηηξέπεη ζε 

καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο λα: 

 

 Δληνπίδνπλ θάζε είδνπο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα (άξζξα πεξηνδηθώλ θαη 

εθεκεξίδσλ, επίζθεςε ζε ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, εηθνληθά κνπζεία, 

εθζεζηαθνύο ρώξνπο, εύξεζε θαη επεμεξγαζία νηθνλνκηθώλ θαη άιισλ 

ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ). Ζ πξόζβαζε ζε δεκόζηεο απνζήθεο πιεξνθνξηώλ 

ζην δηαδίθηπν κπνξεί λα επεξεάζεη πνηνηηθά ηελ εθπαίδεπζε  

  

 Υξεζηκνπνηνύλ έηνηκν online εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη πξνγξάκκαηα 

(παξνπζηάζεηο θαη πξνζνκνηώζεηο θαηλνκέλσλ, θαηαζηάζεσλ θαη γεγνλόησλ, 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, δξαζηεξηνηήησλ, εμάζθεζε ζε βαζηθέο δεμηόηεηεο, 

online δηαγσλίζκαηα). Έλαο κεγάινο αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ πόξσλ είλαη 

δηαζέζηκνο ζην δηαδίθηπν, από πξώηεο ύιεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

σο δνκηθά ζηνηρεία γηα ην ζρεδηαζκό ελόο καζήκαηνο, έσο νινθιεξσκέλεο 

κνλάδεο κάζεζεο θαη ιύζεηο γηα πάλσ ζηε δηδαθηέα ύιε. 

 

 Απνζεθεύνπλ ζηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

(ινγηζκηθό, παηρλίδηα) 

 

ην ζεκείν απηό είλαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί όηη ζην δηαδίθηπν ζα ζπλαληήζεη 

θαλείο ρξήζηκν θαη αμηόινγν εθπαηδεπηηθό πιηθό, πξόζθαηεο πιεξνθνξίεο από 

έγθπξεο πεγέο κε βαζηθόηεξν πιενλέθηεκα ηε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο θάζε είδνπο 
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πιεξνθνξίαο γηα επεμεξγαζία, κειέηε, δηαζηαύξσζε θαη ελαζρόιεζε. Πξέπεη όκσο 

λα ηνληζηεί όηη ζην δηαδίθηπν ππάξρεη θαη έλαο ηεξάζηηνο όγθνο από αζήκαληεο, 

άρξεζηεο, παξαπιαλεηηθέο θαη πνιιέο θνξέο επηθίλδπλεο πιεξνθνξίεο θαη 

πξνγξάκκαηα. Δίλαη, ινηπόλ, απαξαίηεην καζεηέο, θνηηεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί (θαη 

κε) λα αλαπηύμνπλ εθείλεο ηηο δεμηόηεηεο νη νπνίεο ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα θάλνπλ ηελ 

αλαδήηεζε, επεμεξγαζία θαη αμηνιόγεζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ επηζπκνύλ ρσξίο ηελ 

άζθνπε ζπαηάιε ρξόλνπ θαη θπξίσο ρσξίο ηελ εκπινθή ζε ηζηνζειίδεο 

παξαπιαλεηηθνύ θαη επηθίλδπλνπ πεξηερνκέλνπ. 

 

 

 

2.5.2 Οη εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο σο κέζν ελεκέξσζεο, πξνβνιήο θαη 

δεκνζίεπζεο πιεξνθνξηώλ 

 

Πέξα από ηελ αλάγθε απόθηεζεο δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο, νη 

ζρεδηαζηέο ηζηνρώξσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα θαηαζθεπάδνπλ ηζηνζειίδεο κε 

ζθνπό ηελ ελεκέξσζε, δηαθήκηζε θαη πξνβνιή δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εξγαζηαθνύ 

ρώξνπ θάζε πηζαλνύ ρξήζηε, είηε απηό είλαη ην ζρνιείν, ην παλεπηζηήκην ή αθόκε θαη 

κηα ηδησηηθή επηρείξεζε. Θα πξέπεη λα εκπιαθνύλ, δειαδή, ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

ελζαξξύλνπλ ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη παξνπζίαζεο ηδεώλ θαη 

πιεξνθνξηώλ κε βάζε ηνπο πηζαλνύο απνδέθηεο απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ θαη κε 

ζηόρν ηελ ηθαλνπνίεζε πνηθίισλ αλαγθώλ όπσο: 

 

 Δλεκέξσζε θαη παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ εξγαζηαθό ρώξν ησλ 

απνδεθηώλ θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ. 

 

 Γεκνζίεπζε αμηόινγνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ  

 

 Πξνβνιή εθδειώζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ ρξεζηώλ ζηνπο νπνίνπο 

απεπζύλεηαη ε ηζηνζειίδα. 

 

 Δπηθνηλσλία κε ζπλεξγάηεο ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθό. 
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2.5.3 Οη εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο σο κέζν επηθνηλσλίαο 

 

Ζ επηθνηλσλία απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Άιισζηε 

ζ’ απηή ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό ή επηηπρήο έθβαζε ηεο εθπαίδεπζεο. Μεγάιε 

είλαη ε πξνζθνξά ηνπ δηαδηθηύνπ ζ’ απηόλ ηνλ ηνκέα κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηζηνζειίδσλ, κηαο θαη ην δηαδίθηπν παξέρεη πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο. 

Δπίζεο, εληζρύεη ηελ αληαιιαγή απόςεσλ θαη ηδεώλ κεηαμύ καζεηώλ, θνηηεηώλ, 

εθπαηδεπηηθώλ, εηδηθώλ θαη γεληθά αλζξώπσλ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε γεσγξαθηθά 

απνκαθξπζκέλεο θαη ελδερνκέλσο θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο.  

 

Δηδηθόηεξα, ε παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ζύγρξνλσλ (chat rooms, audio and video 

conferences) θαη αζύγρξνλσλ κνξθώλ επηθνηλσλίαο (e-mail, mailing lists, 

newsgroups) δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε όινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο γηα: 

 

 Δπαθή θαη γλσξηκία κε δηαθνξεηηθνύο αλζξώπνπο ή θνηλσληθέο νκάδεο θαη 

θνηλόηεηεο. 

 

 Οκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε ηνπηθό, εζληθό θαη θπξίσο πνιππνιηηηζκηθό 

επίπεδν γηα ηελ επίηεπμε θνηλώλ ζηόρσλ. 

 

 Αλαδήηεζε θαη παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε 

ζέκα. 

 

 Δμ απνζηάζεσο παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία θαη κάζεζε κέζσ ηειεδηαζθέςεσλ. 

(Καξάκελαο Η.2005) 

 

Ζ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα γλώξηζε πνιιά ζθακπαλεβάζκαηα ζηε πξνζπάζεηα ηεο λα 

ζπλππάξμεη κε ηηο εμειηζζόκελεο ηερλνινγίεο. Απηή ε θνηλόηεηα πξέπεη λα ιάβεη 

ππόςε ην γεγνλόο όηη ην δηαδίθηπν εμαθνινπζεί λα είλαη αζηαζέο θαη ηαρέσο 

κεηαβαιιόκελν. Ζ ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ ζηηο δσέο ησλ θνηλσληώλ θαη αηόκσλ πνπ 
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ηηο απνηεινύλ ζα πξέπεη λα γίλεη απνδεθηή από απηνύο θαη ε επηξξνή ηνπ ζην 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζα πξέπεη λα δηεπξπλζεί αθόκε πεξηζζόηεξν. 

 

Δπνκέλσο είλαη ζεκαληηθό λα επηζεκαλζνύλ νη ζεκεξηλέο ηάζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

ρξήζε ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ, λα εξεπλεζεί ε πνηθηιία ησλ ηερλνινγηθώλ θαη 

δηδαθηηθώλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηζηνζειίδσλ θαη λα εληνπηζηνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηα νπνία νη ηζηνζειίδεο, σο 

καζεζηαθά πεξηβάιινληα, δηαθξίλνληαη από ηα πξνεγνύκελα εξγαιεία δηδαζθαιίαο 

πνπ βαζίδνληαη ζε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή (Nachmias R., Mioduser D., Oren A., 

Lahav O. 1998). 
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Κεθάλαιο 3
ο
    

 

 

 

Αξιολογώνηαρ εκπαιδεςηικέρ ιζηοζελίδερ 

Έννοιερ και κπιηήπια 

 

 
3.1 Αμηνιόγεζε ηζηνζειίδσλ 

 

 

Ζ αμηνιόγεζε είλαη κηα ζύλζεηε θαη θξίζηκε δηαδηθαζία. Κάζε άλζξσπνο 

ρξεζηκνπνηεί ηελ αμηνιόγεζε ζαλ κηα δηαδηθαζία θξίζεο πνπ πεξηιακβάλεη έλλνηεο 

όπσο ε πνηόηεηα, ε εηιηθξίλεηα θαη αθξίβεηα. Ζ αμηνιόγεζε ελόο πξντόληνο, κηαο 

ππεξεζίαο ή αθόκε θη ελόο αλζξώπνπ δε πξέπεη λα επηβαξύλεη ην έξγν γηα ην νπνίν 

είλαη πξννξηζκέλν λα απνδώζεη (Dragulanescu 2002).  

 

Όπσο είλαη αλακελόκελν, θάπνηεο ηζηνζειίδεο είλαη πιεξέζηεξεο θαη θαιύηεξεο από 

ηηο άιιεο. Χζηόζν, ιίγνη είλαη απηνί πνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θξίλνπλ πνηεο από 

απηέο αμίδνπλ. Σα ηειεπηαία ρξόληα ηδηαίηεξε αλάπηπμε παξνπζηάδεη ε δεκηνπξγία 

κνληέισλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ. Πξηλ πξνσζήζνπκε έλαλ ηζηνρώξν 

ζε κηα κεραλή αλαδήηεζεο, είλαη απαξαίηεην λα ηελ αμηνινγήζνπκε. Ζ δηαξθήο 

αμηνιόγεζε ησλ ζηόρσλ, ζθνπώλ, δπλαηνηήησλ θαη ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη κηα 

ηζηνζειίδα απνηειεί αλαπόζπαζην ζπζηαηηθό ηεο επηηπρίαο ηεο. Αμηνινγώληαο κία 

ηζηνζειίδα, αθνινπζείο κηα πξαθηηθή βειηηζηνπνίεζεο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

ηζηνρώξνπ. Δίλαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο, αλάιπζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ δεδνκέλσλ 

ε νπνία δείρλεη πόζν θαιά αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηόρνπο πνπ έρεη ζέζεη, ώζηε λα 

κπνξεί λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο βειηηώζεηο.  

 

Δπίζεο, ε ηαθηηθή αμηνιόγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ βνεζάεη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ 

πξντόληνο ή ηηο ππεξεζίαο ή ηεο πιεξνθνξίαο πνπ παξέρεη ώζηε ηα ηειεπηαία λα 

ζπκβαδίδνπλ κε ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ. Ζ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο δελ δηαξθεί 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, νύηε έρεη θάπνην όξην. Απνηειεί κηα ζπλερή 
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δηαδηθαζία, πνπ απαηηεί κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ε νπνία ζα θαζνξίζεη ηη, πσο 

θαη πόηε ζα γίλεη ε αμηνιόγεζε ηεο ηζηνζειίδαο. 

  

 

 

3.2 Σα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ 

 

Ζ αμηνιόγεζε ηζηνζειίδσλ είλαη έλα γλσζηηθό αληηθείκελν ην νπνίν, κέρξη ζήκεξα, 

δελ είρε πνιιέο δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο. Με ηνλ ηεξάζηην όγθν ηζηνζειίδσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ πνπ είλαη δηαζέζηκνο ζην δηαδίθηπν, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη ρξήζηεο ζα 

πξέπεη λα αηζζάλνληαη ζπγθινληζκέλνη όηαλ πξόθεηηαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ δηθηπαθώλ ηόπσλ. Τπάξρνπλ πνιιέο γεληθέο ηζηνζειίδεο νη νπνίεο 

πεξηγξάθνπλ ηα πξόηππα γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν. 

Χζηόζν, νη πεξηζζόηεξνη εηδηθνί πηζηεύνπλ όηη πξέπεη λα ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζύλνιν θξηηεξίσλ πάλσ ζηα νπνία ζα βαζηζηεί ε αμηνιόγεζε ησλ ηζηνρώξσλ. 

 

Οη εξεπλεηέο πξέπεη λα είλαη ζρνιαζηηθνί θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ δηθηπαθώλ ηόπσλ 

από ηε ζηηγκή πνπ νη πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζ’ απηνύο ζα δηαπνηίζνπλ λεαξά 

κπαιά. Ο νπνηνζδήπνηε έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεκνζηεύζεη εθπαηδεπηηθό πιηθό ζην 

δηαδίθηπν. Χζηόζν, ππάξρεη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πιηθνύ πνπ δεκνζηεύεηαη ζην δηαδίθηπν θαη ζην πιηθό πνπ βξίζθεηαη ζε πην 

παξαδνζηαθέο πεγέο όπσο είλαη ηα πεξηνδηθά θαη ηα βηβιία. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο βηβιηνζήθεο έρνπλ ειεγρζεί ζρνιαζηηθά γηα ηελ αθξίβεηα θαη ηελ 

αμηνπηζηία ηνπο. Αληίζεηα, νη πόξνη ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ δελ ππόθεηληαη ζπρλά ζε 

έιεγρν (Encarta Reference, 2001). 

 

Οη ρξήζηεο, θαη θπξίσο νη εθπαηδεπηηθνί, ρξεζηκνπνηνύλ, επίζεο, ηηο εθπαηδεπηηθέο 

ηζηνζειίδεο κε γλώκνλα ηνλ εκπινπηηζκό ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ζ 

παξαπιεξνθόξεζε θαη νη ηερληθέο δπζθνιίεο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ άγρνο όρη 

κόλν ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο θνηηεηέο, αιιά θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο θαζεγεηέο. Γηα 

ην ιόγν απηό, ην κοινό (audience), ε αξιοπιζηία (credibility), ε ακπίβεια 

(accuracy), η ανηικειμενικόηηηα (objectivity) θαη ε κάλςτη (coverage) είλαη ηα 

βαζηθά θξηηήξηα ζηα νπνία πξέπεη λα επηθεληξσζνύλ νη εηδηθνί θαηά ηελ αμηνιόγεζε 
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ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ. Καηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

ηερληθώλ πηπρώλ, νη εηδηθνί ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε ηελ οπηική αιζθηηική 

(visual appeal), ηελ πλοήγηζη (navigation) θαη ηελ πποζβαζιμόηηηα 

(accessibility). 

Τπάξρνπλ πάξα πνιιά θξηηήξηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζε άιιεο πεγέο θαη κπνξνύκε λα 

ηα παξαζέζνπκε. Χζηόζν ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνύκε ζηα παξαπάλσ θαη ηα 

εμεηάζνπκε κε δηαθνξεηηθό ηξόπν. Πξέπεη λα ηα κειεηήζνπκε από ηελ εθπαηδεπηηθή 

νπηηθή ηνπο. Κύξηα πξνηεξαηόηεηα καο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί αλ κηα 

ηζηνζειίδα πιεξεί ηα θξηηήξηα, είλαη λα πξνσζνύλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ κάζεζε. 

Σα πξνεγνύκελα ρξόληα νη εξεπλεηέο ζηεξίδνληαλ ζε κεγάιν βαζκό ζηελ εκπεηξία 

ηνπο, δηόηη έρεη ζεκεησζεί ιηγνζηή πξαγκαηηθή έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο αμηνιόγεζεο 

εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ. ύκθσλα κε ηνλ Trochim, ‘ππάξρεη κηα αμηνζεκείσηε 

έιιεηςε κειεηώλ πνπ, είηε εμεηάδνπλ πσο νη ηζηνζειίδεο αλαπηύζζνληαη θαη 

πινπνηνύληαη, είηε εμεηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηνπο. Ζ βηαζύλε λα 

θαηαζθεπαζηεί κηα ηζηνζειίδα είλαη ε θύξηα αηηία πνπ δελ γίλεηαη ε αμηνιόγεζε θαη ε 

κειέηε ηνπ πσο απηή ε ηερλνινγία κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ ηξόπν δσήο καο, ηνλ 

ρώξν εξγαζίαο καο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ καο’. Αθόκε θη αλ νη 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηε παξνύζα εξγαζία ζα κπνξνύζαλ λα είλαη ρξήζηκεο 

γηα θάζε ηύπν ηζηνζειίδαο, ν θύξηνο ζθνπόο ηεο είλαη ε αμηνιόγεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηθηπαθώλ 

ηόπσλ. 

 

Οη νξηζκνί θαη ηα θξηηήξηα πνπ αθνινπζνύλ ζπλζέηνπλ κηα βαζηθή ιίζηα γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ. Οη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο κπνξνύλ 

λα ηξνπνπνηεζνύλ έηζη ώζηε λα ηαηξηάμνπλ ζηηο αλάγθεο νπνηνπδήπνηε επηζπκεί λα 

εμεηάζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηύπν ηζηνρώξσλ. Σα θξηηήξηα βνεζνύλ λα δηαρσξίζνπκε 

ηηο ελεκεξσηηθέο, αθξηβείο θαη ζσζηά ζρεδηαζκέλεο ηζηνζειίδεο από ηνπο αλαθξηβείο 

θαη αθαηάιιεια ζρεδηαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο δηθηπαθνύο ρώξνπο. Γηα ην ιόγν 

απηό, κε ηνλ όξν ‘ηερληθέο πηπρέο’ αλαθεξόκαζηε ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ειέγρνπλ ηελ 

ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ λα έρεη πξόζβαζε ζην πεξηερόκελν. Παξνπζηάδνληαο ηηο 

πιεξνθνξίεο κε αθξίβεηα θαη κε εύθνιν ηξόπν πινήγεζεο, απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ 

επηηπρή κεηαθνξά θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ (Boklaschuk K., 

Caisse K. 2001). 
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3.2.1 Ζ αμηνιόγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηζηνζειίδσλ 

 

Σν πεξηερόκελν αλαθέξεηαη ζην ‘ζέκα ή ηηο ηδέεο πνπ βξίζθνληαη γξακκέλεο ή έρνπλ 

εηπσζεί’ (Cambridge University Press, 2001). ην πην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ηεο 

εθπαίδεπζεο, ε εζηίαζε ζην πεξηερόκελν έρεη ζπλέπεηεο γηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Ζ 

βάζε κηαο πγηνύο εθπαηδεπηηθήο ηζηνζειίδαο ζα πξέπεη λα είλαη ην πνηνηηθό 

πεξηερόκελν. Με ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο κε βάζε ην 

θνηλό, ηελ αμηνπηζηία, ηελ αθξίβεηα, ηελ αληηθεηκεληθόηεηα θαη ηελ θάιπςε, ε 

πνηόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ζα πξέπεη λα γίλεη εκθαλήο ηόζν ζε θνηηεηέο, όζν θαη ζε 

θαζεγεηέο. 

 

 

Σν θνηλό σο θξηηήξην 

 

Τπάξρνπλ δύν ζεκαληηθνί παξάγνληεο ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα εμεηάδνπλ νη 

δεκηνπξγνί ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ, όηαλ ηνπο ζηόρνο ηνπο απνηειεί ην θνηλό 

ή κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα ρξεζηώλ. Απηά είλαη ην αθαδεκατθό επίπεδν θαη ην ζσζηό 

κίγκα πιεξνθνξηώλ, πόξσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Οη ζπγγξαθείο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζα 

πξέπεη λα γλσζηνπνηνύλ ζηνπο ρξήζηεο ηεο ηελ ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα 

ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο. Χο εθ ηνύηνπ, ε ηζηνζειίδα 

πνπ ζρεδηάδνπλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεη κε ζαθήλεηα ην αθαδεκατθό επίπεδν ηνπ 

θνηλνύ- ζηόρνπ ηεο. Έηζη νη εθπαηδεπηηθνί ζα γλσξίδνπλ ακέζσο αλ ην πεξηερόκελν 

ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ είλαη ρξήζηκν γηα ην θνηλό ζην νπνίν ζα δηδάμεη. 

 

Ζ ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ην πιηθό θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπκθσλνύλ 

κε ην αθαδεκατθό επίπεδν ηνπ θνηλνύ- ζηόρνπ ηεο. ύκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή 

ηζηνζειίδα ηνπ Ed Oasis ‘αλ ην επίπεδν αλάγλσζεο είλαη πνιύ πςειό ή πνιύ ρακειό, 

ή νη δξαζηεξηόηεηεο είλαη ππεξβνιηθά πνιύπινθεο ή απιέο, ηόηε θαη ε ηζηνζειίδα δελ 

ζα είλαη ηόζν ηζρπξή όζν ζα έπξεπε’. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζηόρνο κηαο ηζηνζειίδαο 

είλαη λα πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό δηαδηθηύνπ ζε 

πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο ηεο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, αιιά πεξηέρεη πιηθό γηα 

θνηηεηέο κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ, ηόηε δελ έρεη ιάβεη ππόςε ηνπ ην θνηλό θαηά ην 
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ζρεδηαζκό ηεο. Δπηπιένλ, ν ζρεδηαζηήο κηαο εθπαηδεπηηθήο ηζηνζειίδεο ζα πξέπεη λα 

ιάβεη ππόςε ηνπ ηελ ζεσξία ηεο πνιιαπιήο επθπΐαο θαηά ηνλ θαζνξηζκό ηνπ θνηλνύ- 

ζηόρνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηζηνρώξνπ. Ζ ζεσξία απηή, ζύκθσλα κε ηνλ 

Gardiner  αλαθέξεη όηη ‘Ζ γλσζηηθή αλάπηπμε πξνρσξά ζε επηά απηόλνκνπο ηνκείο, 

ηε γιώζζα, ηε κνπζηθή, ηε καζεκαηηθή ινγηθή, ηε ρσξνηαμηθή κεηαπνίεζε, ηε 

ζσκαηηθή- θηλαηζζεηηθή δξαζηεξηόηεηα, ηε δηαπξνζσπηθή γλώζε θαη ηελ 

ελδναηνκηθή γλώζε. Απηά απνηεινύλ ην άζξνηζκα ηεο επθπΐαο ηνπ αηόκνπ’. Καηά ην 

ζρεδηαζκό ηεο δηδαζθαιίαο νη θαζεγεηέο πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ όηη νη καζεηέο 

καζαίλνπλ κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Οκνίσο, κηα εθπαηδεπηηθή ηζηνζειίδα πξέπεη 

λα αλαγλσξίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαθνξεηηθόηεηα (Driscoll M. 2000). 

 

 

Ζ αμηνπηζηία σο θξηηήξην 

 

Ζ αμηνπηζηία ελόο εθπαηδεπηηθνύ ηζηνρώξνπ πξέπεη πάληα λα εμεηάδεηαη κε πξνζνρή 

θαη αλαιύεηαη πξηλ ηελ αμηνιόγεζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ ρξεζηκόηεηα. 

Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληαο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ελόο δηθηπαθνύ ηόπνπ. Έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο είλαη θαηά πόζνλ 

έλα άηνκν έρεη ηα θαηάιιεια δηαπηζηεπηήξηα γηα λα ζπληάμεη ην πεξηερόκελν κηαο 

εθπαηδεπηηθήο ηζηνζειίδαο. Παξόιν πνπ ε πξνζσπηθή γλώκε κπνξεί λα είλαη 

αμηόπηζηε, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο όπσο ην όλνκα, ε δηεύζπλζε 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη ηα δηαπηζηεπηήξηα ελόο ζπγγξαθέα, ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα γηα λα απμήζεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ελ 

ιόγσ πξνζώπνπ θαη λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ ρξήζε. 

 

Σν όλνκα ηνπ ζπληάθηε ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα αλαθέξεηαη ζε κηα εθπαηδεπηηθή 

ηζηνζειίδα. Απηό είλαη ζεκαληηθό γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, επεηδή ν ζπγγξαθέαο 

ηόηε είλαη ζε ζέζε λα ππεξαζπηζηεί ή λα πξνσζήζεη ηε γλώκε ηνπ. Δπίζεο, δίλεη ην 

δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πάλσ ζηα ζηνηρεία πνπ βξέζεθαλ ζηνλ ηζηνρώξν. 

Δάλ δελ αλαθέξεηαη ην όλνκα ηνπ ζπληάθηε, είλαη δύζθνιν λα πηζηνπνηεζεί ζε 

θάπνηνλ ε πιεξνθνξία. Αλ αλαθέξεηαη ην όλνκα, εηδηθά αλ είλαη εύθνια 

αλαγλσξίζηκν, ζα δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα αλαδεηήζεη θη άιια 

δεκνζηεπκέλα άξζξα ηνπ ίδηνπ ζπληάθηε ζε άιιεο ηζηνζειίδεο. Γεληθά, αλ ην έξγν 
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ελόο ζπγγξαθέα έρεη δεκνζηεπζεί, ηόηε ε πιεξνθνξία απηή ζα έρεη αμηνινγεζεί από 

θάπνηνλ ζπληάθηε. Απηό επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα απνδερηεί πην εύθνια ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζηε ηζηνζειίδα από ην ζπγθεθξηκέλν ζπγγξαθέα. 

 

Δπίζεο, ε ηζηνζειίδα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ή ηνλ 

αξηζκό ηειεθώλνπ ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ πεξηερνκέλνπ, έηζη ώζηε νη ρξήζηεο λα θάλνπλ  

ζρόιηα ή εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην ζέκα. Απηό δείρλεη όηη ν ζπγγξαθέαο είλαη 

πξόζπκνο λα ππεξαζπηζηεί ηε γλώκε ηνπ. Όηαλ νη ρξήζηεο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε 

ηηο εμεγήζεηο ηνπ ζπγγξαθέα ή ηηο απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα, θπξίσο όζνλ αθνξά 

ζέκαηα εθπαίδεπζεο, ηόηε ηηο δηαβηβάδνπλ θαη ζε άιινπο. Δάλ νη ρξήζηεο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπ γλώζεηο γηα λα θξίλνπλ ηελ αμηνπηζηία ηεο 

πιεξνθνξίαο, ηόηε ν ζπληάθηεο ηεο ηζηνζειίδαο ζα θεξδίζεη κε ηε ζεηξά ηελ 

εκπηζηνζύλε ηνπο (Boklaschuk K., Caisse K. 2001). 

 

Σα εθπαηδεπηηθά δηαπηζηεπηήξηα ή ε εκπεηξνγλσκνζύλε ηνπ ζπγγξαθέα ζα πξέπεη 

επίζεο λα αλαθέξνληαη ζηελ ηζηνζειίδα. Αλ έρεη πξνπηπρηαθή ή κεηαπηπρηαθή 

εθπαίδεπζε ή πηπρία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα πνπ θαιύπηεη ή ηζηνζειίδα, ηόηε ν 

ρξήζηεο ζα εκπηζηεπηεί ζε κεγαιύηεξν βαζκό ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηά. Δλ 

ζπλερεία, ν ζπγγξαθέαο ζα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ ρξήζηε, δηόηη ζα 

αηζζάλεηαη αζθαιήο γλσξίδνληαο όηη ν ζπγγξαθέαο δηαζέηεη εκπεηξία ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθό πεδίν. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, έλαο ρξήζηεο βξεη κηα ηνπνζεζία 

πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ, ε ζπληάθηεο απηνύ ηνπ ηόπνπ ζα 

απνθηήζεη αμηνπηζηία αλ έρεη έλα πηπρίν παηδαγσγηθήο εθπαίδεπζεο ή έλα 

κεηαπηπρηαθό ηίηιν. Δπίζεο, γηα πνιινύο εθπαηδεπηηθνύο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό 

ην γεγνλόο όηη ηα άηνκα πνπ αλαπηύζζνπλ πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ εξγάδνληαη ζην 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

Ζ εθπαίδεπζε θαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ ζηε ηάμε είλαη έλα εμαηξεηηθά επαίζζεην 

ζέκα. Γηαπηζηώλνπκε όηη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη ζρνιαζηηθνί όηαλ 

πξόθεηηαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ζπγγξαθέα θαη ησλ πιεξνθνξηώλ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δηθηπαθνύ ηόπνπ. Έλαο παξάγνληαο πνπ πξέπεη αθόκε λα 

εμεηάζνπκε είλαη αλ ν ζρεδηαζηήο ηεο ηζηνζειίδαο, πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηε 

δηαηήξεζε θαη ην ζρεδηαζκό ηνπ ρώξνπ, είλαη αμηόπηζηνο. Παξά ην γεγνλόο όηη έλαο 

αμηόπηζηνο ζπγγξαθέαο πξέπεη λα επνπηεύεη θαη λα επεμεξγάδεηαη ην ελεκεξσηηθό 
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πεξηερόκελν ηεο ηζηνζειίδαο, νη αλαζεσξήζεηο απηέο δε κπνξνύλ λα γίλνπλ ηόζν 

γξήγνξα θαη αθξηβή κε έλα αλαμηόπηζην ζρεδηαζηή. Χο εθ ηνύηνπ, έλα 

νλνκαηεπώλπκν ή κηα δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ γηα ην ζρεδηαζηή ηεο 

ηζηνζειίδαο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ νπνηεζδήπνηε 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην ξόιν ηνπο ζηε θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε ηεο 

ηζηνζειίδαο. 

 

Ο ζπγγξαθέαο πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε νπνηνδήπνηε εξώηεκα ζρεηηθά κε ην 

πεξηερόκελν ηεο ηζηνζειίδαο. Απηό βνεζάεη ηνλ ζπγγξαθέα λα ζπκβαδίδεη κε ηηο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ θαη λα θάλεηε αιιαγέο ζην πεξηερόκελν όπνπ απαηηείηαη. Γηα 

παξάδεηγκα, ην e-school news online (http://www.eschoolnews.com/) πεξηέρεη κηα 

άκεζε ζύλδεζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (talkback@eschoolnews.org) πνπ 

επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ππνβάινπλ εξσηήζεηο θαη λα πξαγκαηνπνηνύλ πξνηάζεηο 

γηα ηελ θαιύηεξε θαη ηαρύηεξε ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο. Καιώληαο ηνπο ρξήζηεο 

λα πξνηείλνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηνύλ ζρόιηα, ν ζπληάθηεο αλαθέξεη όηη 

ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαιύηεξεο αμηνπηζηίαο θαη ηνπ ηαρύηεξα 

ελεκεξσκέλνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ. Αλ ν ζπληάθηεο ιακβάλεη απηά ηα ζρόιηα ππόςε 

ηνπ, θάζε ηζηνζειίδα ζα πεξηέρεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα βειηηώζνπλ θαηά 

πάζα πηζαλόηεηα ηελ δεκνηηθόηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ηζηνρώξνπ (Boklaschuk 

K., Caisse K. 2001). 

 

 

Ζ αθξίβεηα σο θξηηήξην 

 

Ζ αθξίβεηα, όζνλ αθνξά ην πεξηερόκελν, έρεη δύν νξηζκνύο. Αθξηβέο πεξηερόκελν 

ζεκαίλεη όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη ζύκθσλεο κε θάπνην πξόηππν 

ή θάπνην αμίσκα. Δπίζεο, αθξηβέο πεξηερόκελν απνηειεί απηό πνπ είλαη απαιιαγκέλν 

από γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά ιάζε. Γηα λα δηεπθξηληζηεί εάλ ην πεξηερόκελν είλαη 

αθξηβέο, ε ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ην ππόβαζξν ηνπ ζπγγξαθέα, ελώ, 

ηαπηόρξνλα, ηα δηαπηζηεπηήξηα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζ’ απηή. Οη πεξηζζόηεξνη κνξθσκέλνη ζπγγξαθείο είλαη 

επραξηζηεκέλνη όηαλ απαληνύλ ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην πιεξνθνξίεο πνπ νη ίδηνη 

έρνπλ ζπληάμεη. Αλ ν ζπγγξαθέαο δελ πεξηιακβάλεη ηα δηαπηζηεπηήξηα ηνπ θαζώο θαη 

http://www.eschoolnews.com/
mailto:talkback@eschoolnews.org
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ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ, ηόηε ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα βξεη άιιεο πεγέο 

πιεξνθνξηώλ γηα λα ππνζηεξίμεη ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ ζπληάθηε. Ζ ζέζε ηνπ 

ζπγγξαθέα θαζώο θαη ν ηνκέαο ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη ζεκαίλνπλ πνιιά όζνλ αθνξά 

ηελ αθξίβεηα ηεο πιεξνθνξίαο. πλεξγαζία κε γλσζηή θπβεξλεηηθή νξγάλσζε ή 

αλαγλσξηζκέλν εθπαηδεπηηθό ίδξπκα απνηεινύλ πνιύ θαιό δείθηε γηα ηελ αθξίβεηα 

κηαο εθπαηδεπηηθήο ηζηνζειίδαο. 

 

ην ζεκείν απηό αμίδεη λα αλαθέξνπκε κηα πξνεηδνπνίεζε. Ζ έιιεηςε πιεξνθνξηώλ 

αθξηβείαο κπνξεί λα θαιπθζεί από ηελ εμαηξεηηθή δνπιεηά ελόο ζρεδηαζηή 

ηζηνζειίδσλ. Απηό κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία. Πνιιέο 

πξόζθαηεο ηαηλίεο, νη νπνίεο πζηεξνύλ αηζζεηά ζην ζελάξην ή ηηο εξκελείεο ησλ 

εζνπνηώλ, έρνπλ απνθέξεη εθαηνκκύξηα δνιάξηα ζηα ηακεία ησλ εηαηξηώλ 

παξαγσγήο. Ο ιόγνο πνπ ζπκβαίλεη απηό είλαη όηη νη ζθελνζέηεο έρνπλ ζηε δηάζεζε 

ηνπο έλα επξύ θάζκα ηερλνινγίαο ερεηηθώλ θαη νπηηθώλ εθέ. Σα εηδηθά απηά εθέ 

απνζπνύλ ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ζεαηή από ηελ πξαγκαηηθή ηζηνξία ηεο ηαηλίαο. Σν 

ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ δηαζέζηκε ηερλνινγία γηα ηε ζρεδίαζε ηζηνζειίδσλ. Δίλαη 

πνιύ απιό λα ζρεδηαζηνύλ ηζηνζειίδεο νη νπνίεο απνζπνύλ ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε 

από ην πεξηερόκελν ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ. ύκθσλα κε ηνλ Ed Oasis, ‘κηα 

εθπαηδεπηηθή ηζηνζειίδα ρξεηάδεηαη επεηγόλησο βειηίσζε εθόζνλ ηα high-tech 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο απνζπνύλ ηε πξνζνρή ηνπ ρξήζηε από ην ζθνπό ηεο’. Γη απηό 

είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμύ ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηνπ ππεύζπλνπ γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηε ζπληήξεζε 

ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ. Ο θύξηνο ζηόρνο ηεο αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηζηνζειίδσλ ζα πξέπεη λα είλαη ε αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηώλ, αλεμάξηεηα από ην 

πόζν θαιά είλαη ζρεδηαζκέλε. 

 

Έλα αθόκε ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα ηελ αθξίβεηα είλαη ν ζθνπόο δεκηνπξγίαο ηεο 

ηζηνζειίδαο. Αλ νη πιεξνθνξίεο είλαη αθξηβείο, ζα πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ κε ην 

δεισκέλν ζθνπό ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα δειώλεηαη κε 

ζαθήλεηα πνηνο είλαη απηόο ν ζθνπόο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο θαζεγεηήο ςάρλεη 

πιεξνθνξίεο γηα έλα βηβιίν καζεκαηηθώλ ηξίηεο ιπθείνπ ελόο ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπγγξαθέα ζε κηα εθπαηδεπηηθή ηζηνζειίδα, ε νπνία δειώλεη όηη δηαζέηεη 

πιεξνθνξίεο γηα όια ηα βηβιία καζεκαηηθώλ γηα παηδηά ηνπ ιπθείνπ, ρσξίο λα 

κεξνιεπηεί ππέξ θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ. Χζηόζν, εάλ ε ηζηνζειίδα θαηεπζύλεη ηνλ 
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θαζεγεηή πξνο έλα βηβιίν δηαθνξεηηθό από απηό πνπ επηζπκεί, ηόηε ν ζθνπόο ηνπ 

ηζηνρώξνπ έρεη επεξεαζηεί από ηε κεξνιεςία ηνπ ζπληάθηε. Απηό ζεκαίλεη πσο ε 

αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηώλ ζα πξέπεη λα ηεζεί ππό ακθηζβήηεζε (Brandt S., 2001). 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ βηβιίσλ, ησλ πεξηνδηθώλ θαη ησλ εθεκεξίδσλ έρνπλ αλαζεσξεζεί 

από ηνπο ζπληάθηεο ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζην 

δηαδίθηπν. Απηό ζεκαίλεη όηη όρη κόλν δε ζα κπνξνύζαλ νη πιεξνθνξίεο λα είλαη 

αλαθξηβείο, αιιά επίζεο ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά ιάζε. 

Οη πεξηζζόηεξνη ζπληάθηεο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ ζπγγξαθή πιεξνθνξηώλ 

αθξηβείαο ζην δηαδίθηπν, ειέγρνπλ ζρνιαζηηθά ην έξγν ηνπο γηα νξζνγξαθηθά θαη 

ηππνγξαθηθά ζθάικαηα. Έλαο θαζεγεηήο δε ζα επηζπκνύζε νη καζεηέο ηνπ λα 

επηζθέπηνληαη ηζηνζειίδεο νη νπνίεο πεξηέρνπλ πνιπάξηζκα νξζνγξαθηθά ιάζε. 

 

 

Ζ αληηθεηκεληθόηεηα σο θξηηήξην 

 

Οη εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζα 

πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθέο θαη απαιιαγκέλεο από θάζε είδνπο εκπνξηθή, πνιηηηθή, 

θπιεηηθή ή ζεμηζηηθή πξνθαηάιεςε. Ο Schrock αλαθέξεη, ζε έλα άξζξν ηνπ, όηη 

‘ππάξρνπλ ηζηνζειίδεο νη νπνίεο πεξηέρνπλ ιέμεηο κε ζθνπό λα πείζνπλ θαη όρη λα 

ελεκεξώζνπλ’. Δπνκέλσο, εάλ κηα ηζηνζειίδα πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

δηδαζθαιία, ην πεξηερόκελν ηεο ζα πξέπεη λα είλαη ρσξίο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο 

πξνθαηάιεςε. Αλ ππάξρεη, ζα πξέπεη, ηνπιάρηζηνλ, λα αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα από 

ηνλ ζπληάθηε. Απηό ζα επηηξέπεη ζηελ εθπαηδεπηηθό λα απνβάιεη ην ζπγθεθξηκέλν 

ζύλνιν πιεξνθνξηώλ από ηε δηδαθηηθή ύιε ή λα ην αληηκεησπίζεη ζαλ ζέκα 

ζπδήηεζεο κε ην αθξναηήξην (Schrock K., 2001). 

 

Καηά ηε δεκηνπξγία ελόο δηθηπαθνύ ηόπνπ, νη ζπγγξαθείο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ 

από πξηλ ηνπο ζηόρνπο ηηο ηζηνζειίδαο. Θα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ζθνπόο θαη ηα 

θίλεηξα δεκηνπξγίαο ηνπ ηζηνρώξνπ. Δπίζεο, θαη νη εθπαηδεπηηθνί, από ηε κεξηά ηνπο, 

ζα πξέπεη λα έρνπλ μεθαζαξίζεη ηνπο ζηόρνπο ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνπλ. 

Τπνζεηηθά, αλ κία ηζηνζειίδα ηζρπξίδεηαη όηη βαζίδεηαη ζε έλα εγθεθξηκέλν 

πξόγξακκα ζπνπδώλ, αιιά νη ζηόρνη ηεο δελ ζπκπίπηνπλ κε ηνπο ζηόρνπο ηνπο 
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αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηόηε ν εθπαηδεπηηθόο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαξσηεζεί 

γηα ηα θίλεηξα ζην ζπγθεθξηκέλνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ.  

 

Ο ζπληάθηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο εθπαηδεπηηθήο ηζηνζειίδαο κπνξεί λα έρεη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ γλώκε όζνλ αθνξά νξηζκέλα ζέκαηα. Απηό δε ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά, 

δηόηη είλαη κηα πξνζσπηθή άπνςε, όηη είλαη θαη ζσζηή. ύκθσλα κε ηνλ Kapoun, 

‘γλώκεο κε βάζε ηε ινγηθή, ηελ έξεπλα, ηε κειέηε θαη ηελ εκπεηξία είλαη πνιύηηκεο. 

Χζηόζν, ν ζπληάθηεο, αιιά θαη ν ρξήζηεο, πξέπεη λα γλσξίδνπλ πνπ ηειεηώλεη ην 

γεγνλόο θαη πνπ αξρίδεη ε πξνζσπηθή γλώκε’. Αλ ην πεξηερόκελν κηαο εθπαηδεπηηθήο 

ηζηνζειίδαο βαζίδεηαη ζε κηα άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα, ηόηε απηό πξέπεη λα θαζίζηαηαη 

ζαθέο ζηνλ ρξήζηε. Γλσξίδνληαο όηη ε πιεξνθνξία βαζίδεηαη ζε πξνζσπηθή γλώκε, 

ν ρξήζηεο κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα θαζνξίζεη αλ ν ζπληάθηεο ηεο πιεξνθνξίαο έρεη 

ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία γηα λα παξαζέηεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο απόςεηο. Γεληθά, ην 

πεξηερόκελν ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ζα πξέπεη κα πεξηέρεη έλα νπδέηεξν ή ζεηηθό ηόλν. 

Γελ πξέπεη λα ππάξρεη αζέβεηα ή έλδεημε κίζνπο πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν ή 

νκάδα. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύλ πξνζεθηηθά ηνπο καζεηέο ηνπο 

θαη λα κπνξνύλ λα αμηνινγνύλ ζσζηά ηελ αληηθεηκεληθόηεηα κηαο εθπαηδεπηηθήο 

ηζηνζειίδαο. 

 

Δπηπιένλ, ε αληηθεηκεληθόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ελόο δηθηπαθνύ ηόπνπ ζα κπνξνύζε 

λα ηεζεί ζε θίλδπλν ιόγσ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ αλ ν ζπληάθηεο είλαη 

ζπλδεδεκέλνο κε έλα ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα ή νξγαληζκό. Οη κεγάιεο εθπαηδεπηηθέο 

ηζηνζειίδεο ζπρλά έρνπλ δηαζπλδέζεηο κε άιιεο νξγαλώζεηο ή εηαηξείεο. Με ηε 

ζπκκεηνρή ησλ κεγάισλ εθπαηδεπηηθώλ νξγαληζκώλ, είλαη πηζαλό λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζεκαληηθά πνζά από ηε δηαθήκηζε ηνπο, γηα ηε νξγάλσζε θαη 

ρξήζε ησλ πόξσλ πνπ ζπγθξνηνύλ ην πεξηερόκελν ηεο ηζηνζειίδαο. Χζηόζν, αλ ε 

δηαθήκηζε δελ επεξεάδεη, κε ηνλ παξαπάλσ ηξόπν, ην πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη, 

ηόηε είλαη δπλαηόλ λα κελ επεξεάδεηαη θαη ε αληηθεηκεληθόηεηα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηεο ηζηνζειίδαο www.DiscoverySchool.com 

ππάξρεη ζύλδεζε ε νπνία ζε ζηέιλεη ζε έλα θαηάζηεκα, ην νπνίν πξνκεζεύεη ηνπο 

ρξήζηεο κε δηδαθηηθό πιηθό. Απηό ην θαηάζηεκα είλαη από ηνπο κεγαιύηεξνπο 

αλεμάξηεηνπο πξνκεζεπηέο ζρνιείσλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Ζ ζύλδεζε κε ην 

θαηάζηεκα είλαη πνιύ δηαθξηηηθή, ελώ ε ηζηνζειίδα δελ αλαθέξεη πνπζελά όηη νη 

πξνκήζεηεο από ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα είλαη ε θαιύηεξε νηθνλνκηθή επηινγή 

http://www.discoveryschool.com/
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γηα όζνπο ελδηαθέξνληαη. Έηζη, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ρσξίο ηελ επηξξνή ησλ 

δηαθεκηδνκέλσλ. 

 

Μηα πξαθηηθή γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αληηθεηκεληθόηεηαο ελόο εθπαηδεπηηθνύ 

δηθηπαθνύ ηόπνπ είλαη ε εμέηαζε ηεο ειεθηξνληθήο δηεύζπλζεο ή ηεο δηεύζπλζεο 

URL (uniform resource locator) ηεο ηζηνζειίδαο. Ζ δηεύζπλζε URL κπνξεί λα δώζεη 

πιεξνθνξίεο ζην ρξήζηε γηα ηνλ νξγαληζκό πνπ θξύβεηαη πίζσ από ηελ ηζηνζειίδα. 

Δμάιινπ, ε νξγαλσηηθή πεγή κηαο ηζηνζειίδαο αληηθαηνπηξίδεη ην πεξηερόκελν ηεο  

(Landsberger, 2000). Οη ηζηνζειίδεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ζπρλά 

πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηάιεμε ‘.com’, ελώ νη ειιεληθέο ηελ θαηάιεμε ‘.gr’ Οη 

ρξήζηεο πξέπεη λα είλαη πνιύ πξνζεθηηθνί θαηά ηε ρξήζε απηώλ ησλ ηζηνζειίδσλ, 

θαζώο ππάξρεη πνιύ πξνθαηάιεςε ζήκεξα. Σνπνζεζίεο πνπ δεκηνπξγνύληαη από κε 

θεξδνζθνπηθνύο νξγαληζκνύο πεξηιακβάλνπλ ζπρλά ηε θαηάιεμε ‘.org’. Ηζηνρώξνη 

πνπ δεκηνπξγνύληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ζπκθεξόλησλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο 

θαηαιήγνπλ ζε ‘.gov’, ελώ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ζε ‘.edu’. Ζ αθξίβεηα θαη ε 

εγθπξόηεηα ησλ δηθηπαθώλ ηόπσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη από αλαγλσξηζκέλα 

εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα έρεη εμεηαζηεί εμνλπρηζηηθά, θάηη πνπ ζεκαίλεη όηη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ είλαη, θαηά πάζα πηζαλόηεηα, αληηθεηκεληθέο. 

Οκνίσο, θαη νη ηζηνζειίδεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από θπβεξλεηηθνύο νξγαληζκνύο 

πξέπεη λα αμηνινγνύληαη γηα ηελ αθξίβεηα ηνπο. Δπνκέλσο, νπνηαδήπνηε κνξθή 

έξεπλαο, επηβεβαηώλνληαο ηεο πιεξνθνξίεο κέζσ ζύγθξηζεο κε άιιεο πεγέο, είλαη 

πνιύ ζεκαληηθή (Boklaschuk K., Caisse K. 2001). 

 

 

Ζ θάιπςε σο θξηηήξην 

 

Ζ θάιπςε, δεδνκέλνπ όηη πεξηιακβάλεη ηελ δηάζεζε ησλ πιεξνθνξηώλ κε ηνλ 

θαηάιιειν ηξόπν θαζώο θαη ηελ αθξίβεηα ηεο έξεπλαο ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ην ζέκα, 

είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε κηαο εθπαηδεπηηθήο ηζηνζειίδαο. Σν πεδίν 

εθαξκνγήο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ παξνπζηάδνληαη απνηειεί ηνλ θπξηόηεξν 

παξάγνληα θαηά ηελ αμηνιόγεζε ηεο θάιπςεο ηνπ ηζηνρώξνπ. ύκθσλα κε ηνλ 

Jacobsen, ‘ν αμηνινγεηήο επηζπκεί λα θαζνξίζεη αλ ην πεξηερόκελν ηεο ηζηνζειίδαο 
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θαιύπηεη έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ή κηα πηπρή ηνπ ζέκαηνο’. Μηα ζσζηά 

ζρεδηαζκέλε εθπαηδεπηηθή ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ην πεδίν εθαξκνγήο 

ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ππάξρνπλ ζ’ απηή. Από ηε κηα πιεπξά, ππάξρνπλ ρξήζηεο πνπ 

επηζπκνύλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κηα ζεκαηηθή ελόηεηα, ελώ από 

ηελ άιιε, θάπνηεο θνξέο επηζπκνύλ πιήξε θάιπςε ζε έλα ζέκα. Απηό ζα εμαξηεζεί 

από ην επίπεδν πνηόηεηα θαη ην αθαδεκατθό επίπεδν ηνπ θνηλνύ ζην νπνίν 

απεπζύλεηαη ε πιεξνθνξία αιιά θαη ζην ρξόλν πνπ πξόθεηηαη λα δηαζέζεη ν 

εθπαηδεπηηθόο.  

 

Αλεμάξηεηα από ηελ θάιπςε ηνπ ζέκαηνο πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο, νη εθπαηδεπηηθέο 

ηζηνζειίδεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θη άιινπο ζπλδέζκνπο κε πεγέο 

πιεξνθόξεζεο. Αλακελόκελα, νη ρξήζηεο αμηνινγνύλ θάζε ζύλδεζκν πνπ ππάξρεη 

ζηελ ηζηνζειίδα. Οη ζπλδέζεηο απηέο, εθηόο από αθξηβείο θαη αληηθεηκεληθέο όζνλ 

αθνξά ην πεξηερόκελν, πξέπεη λα είλαη θαη ζπκπιεξσκαηηθέο σο πξνο ην πεξηερόκελν 

απηό. Γηθηπαθνί ηόπνη πνπ αγλννύλ εζθεκκέλα λόκνπο πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

δε πξέπεη λα ζπληζηώληαη από εθπαηδεπηηθνύο ηζηνρώξνπο. Όπσο ππνζηεξίδεηαη από 

ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ ηεο ρώξαο, νη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ όηη νη ηζηνζειίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαηά ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία ηεξνύλ ηνπο λόκνπο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Δπηπιένλ, αλ νη 

ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ ηηο πεγέο ηνπο νξζά, ηόηε νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα 

ζπκβνπιεύνληαη ηηο πεγέο απηέο, ώζηε λα αλαθαιύςνπλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 

γηα ην ζέκα πνπ ηνπο ελδηαθέξεη θαη λα ηηο ζπγθξίλνπλ κε όηη έρνπλ βξεη κέρξη εθείλε 

ηε ζηηγκή (Schrock 2001). Ζ ζσζηή αλαθνξά ησλ πεγώλ όρη κόλν επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο λα αμηνινγήζνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηώλ, αιιά 

ηνπο επηηξέπεη λα έρνπλ πξόζβαζε ζε κεγαιύηεξεο βάζεηο δεδνκέλσλ νη νπνίεο 

εληζρύνπλ ηελ θαιύηεξε θάιπςε ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. 
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3.2.2 Ζ αμηνιόγεζε ησλ ηερληθώλ πηπρώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηζηνζειίδσλ 

 

 

Ο όξνο ηερληθέο πηπρέο αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ειέγρνπλ ηελ ηθαλόηεηα 

ελόο αηόκνπ λα έρεη πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο κηαο ηζηνζειίδαο. Ζ παξνπζίαζε 

πιεξνθνξηώλ ζε νπηηθά ειθπζηηθό, πξνζηηό θαη εύθνιν ζηε πινήγεζε πεξηβάιινλ 

απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρή κεηαθνξά θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηύνπ. Οη ηζηνζειίδεο παξέρνπλ, ζπλήζσο, ηελ πξώηε εληύπσζε γηα ηνλ 

νξγαληζκό ή ην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα πνπ έρεη ηα δηθαηώκαηα ηεο. Όηαλ έλα άηνκν 

αλνίγεη κηα ηζηνζειίδα, ε πξώηε εληύπσζε δεκηνπξγείηε κέζα ζε ιίγα δεπηεξόιεπηα 

θαη ν ρξήζηεο είηε ζα παξακείλεη ζ’ απηή, είηε ζα επηιέμεη κία άιιε ελαιιαθηηθή 

βάζεη πνιιώλ παξαγόλησλ. Ζ θαηαζθεπή κηαο νξζήο ηζηνζειίδαο, όπνπ νη ρξήζηεο 

εκπιέθνληαη κε ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε δηεξεπλά, κεηαμύ 

άιισλ, θαη ηε ζρέζε ηεο αηζζεηηθήο κε ηελ αμηνπηζηία ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ.  

 

 

Ζ νπηηθναθνπζηηθή αηζζεηηθή σο θξηηήξην 

 

Έλα από ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο εθπαηδεπηηθνύ ηζηνρώξνπ είλαη ε αηζζεηηθή 

θαη ε ειθπζηηθή εκθάληζε. Μηα ειθπζηηθή, νπηηθά, ηζηνζειίδα είλαη απηή πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ρξήκαηα θαη γξαθηθά γηα λα εληζρπζεί ν αληίθηππνο ησλ πιεξνθνξηώλ 

ζηνπο ρξήζηεο (Oasis 2001). Με άιια ιόγηα, ηα ερεηηθά θαη νπηηθά εθέ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κηα εθπαηδεπηηθή ηζηνζειίδα δηεπθνιύλνπλ ηνπο ρξήζηεο ζηε 

θαηαλόεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. Δπίζεο, ν ζσζηόο ζπλδπαζκόο θεηκέλνπ θαη 

γξαθηθώλ ελζαξξύλεη ηνπο ρξήζηεο λα παξακείλνπλ ζηε ηνπνζεζία θαη λα ηελ 

εμεξεπλήζνπλ δηεμνδηθά. Αξθεηέο θνξέο, ε έληαμε γξαθηθώλ θαη ρξσκάησλ είλαη 

αλαγθαία γηα ηζηνζειίδεο πνπ απεπζύλνληαη ζε λεαξό θνηλό. Γηα λα θξαηήζεη ε 

ηζηνζειίδα ηελ εζηίαζε ησλ ρξεζηώλ ζην πεξηερόκελν ηεο, πξέπεη ηα γξαθηθά λα 

είλαη ελεκεξσκέλα. Οη λεόηεξνη ρξήζηεο κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα δηαβάζνπλ. 

Έηζη, ε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη ή λα 

αληηθαηαζηήζεη ην θείκελν, πξνθεηκέλνπ λα εληζρύζεη ηε κάζεζε θαη ηελ θαηαλόεζε.  
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Από ηε άιιε, ε ρξήζε πνιιώλ γξαθηθώλ ζε κηα εθπαηδεπηηθή ηζηνζειίδα ζα απμήζεη 

ην ζπλνιηθό κέγεζνο ηνπ αξρείνπ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ. Με ηε ζεηξά ηνπ, ζα απμήζεη 

ην ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο λα ‘θνξηώζεη’ ηελ ηζηνζειίδα. Δάλ έλαο 

δηθηπαθόο ηόπνο ρξεηάδεηαη πνιύ ρξόλν γηα θνξηώζεη ην πξόγξακκα πεξηήγεζεο ηνπ, 

ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ αξρείνπ ησλ γξαθηθώλ, ηόηε είλαη πνιύ πηζαλό ν ρξήζηεο λα 

αθπξώζεη ηε ζπγθεθξηκέλε ιήςε. 

 

Ζ πινήγεζε σο θξηηήξην 

 

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα αμηνινγεζεί ε πινήγεζε κηαο εθπαηδεπηηθήο ηζηνζειίδαο. Ο 

όξνο ‘πινήγεζε’ αλαθέξεηαη ζηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα 

θηλείηαη κέζα ζε έλα δηθηπαθό ηόπν. Αλ ν ρξήζηεο δπζθνιεύεηαη λα πεξηεγεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηόηε ην πην πηζαλό είλαη λα ηελ εγθαηαιείςεη. Οη ζσζηά ζρεδηαζκέλεο 

ηζηνζειίδεο πεξηέρνπλ κηα αξρηθή ζειίδα ή κηα θύξηα ζειίδα ε νπνία ιεηηνπξγεί σο 

αθεηεξία από ηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα βαζηζηεί γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ. Ζ 

αξρηθή ζειίδα πξέπεη λα έρεη άκεζε ζύλδεζε κε όια ηα ππόινηπα κέξε ηνπ 

ηζηνρώξνπ. Δάλ απηή έρεη ηε κνξθή πίλαθα πεξηερνκέλσλ, επξεηεξίνπ, ράξηε ή ελόο 

εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπλόινπ θνπκπηώλ, ηόηε ε ηζηνζειίδα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί, 

από ηελ ζθνπηά ηεο εύθνιεο πινήγεζεο, ηζρπξή (Oasis 2001). Οκνίσο, θάζε έλα από 

ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

αξρηθή ζειίδα, ώζηε ε επηζηξνθή ηνπ ρξήζηε ζηελ θύξηα ζειίδα λα είλαη εύθνιε.  

 

Ζ πινήγεζε κέζα ζε έλα εθπαηδεπηηθό δηθηπαθό ηόπν κπνξεί λα ζεσξεζεί θηιηθή 

πξνο ηνλ ρξήζηε εάλ ην ρξήζηκν πεξηερόκελν δελ είλαη παξαπάλσ από ηξία (3) θιηθ 

καθξηά από ηελ αξρηθή ζειίδα (Oregon Public Education Network, 2001). Αλ 

βξίζθεηαη παξαπάλσ από ηξία θιηθ καθξηά, ηόηε απμάλεηαη ε πηζαλόηεηα απόζπαζεο 

ηεο πξνζνρήο απμάλεηαη. Αλ, γηα παξάδεηγκα ν εθπαηδεπηηθόο απαζρνιεί ηνπο 

καζεηέο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη απηνί πξέπεη λα θάλνπλ είθνζη θιηθ κέρξη λα 

θηάζνπλ ζην ζρεηηθό πεξηερόκελν, ηόηε ε πινήγεζε ζεσξείηαη αλαπνηειεζκαηηθή θαη 

ην θνηλό ράλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ. Γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό, ν θπξηόηεξνο ζηόρνο ηεο 

αμηνιόγεζεο κηαο εθπαηδεπηηθήο ηζηνζειίδαο είλαη ε αλαδήηεζε ηεο νξζήο 

πιεξνθνξίαο. Έηζη, νη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή 

πξόζβαζε ζην ζρεηηθό πεξηερόκελν. 
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Ζ εμαζθάιηζε όηη όινη νη ζύλδεζκνη είλαη ελεξγνί θαη όηη ζηέιλνπλ ηνλ ρξήζηε ζε 

έγθπξεο θαη αζθαιείο πιεξνθνξίεο, είλαη έλαο αθόκε βαζηθόο παξάγνληαο ηεο 

εύθνιεο πινήγεζεο. Αλ ην πεξηερόκελν θαη ην θνηλό ηεο ηζηνζειίδαο έρνπλ 

θαζνξηζηεί κε ζαθήλεηα, ηόηε πξέπεη θαη όιεο νη ζπλδέζεηο ηεο λα έρνπλ παξόκνην 

πεξηερόκελν θαη λα απεπζύλνληαη ζε παξόκνην θνηλό. Απηό εμππεξεηεί δύν 

ζεκαληηθνύο ζθνπνύο. Πξώηνλ, παξέρεη ζην ρξήζηε επηπιένλ πεγέο πιεξνθόξεζεο, 

παξόκνηεο κε εθείλεο ηεο αξρηθήο ηζηνζειίδαο θαη δεύηεξνλ, νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ππάξρνπλ ζηηο λέεο ζπλδέζεηο ρξεζηκεύνπλ ζηελ επηβεβαίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

αξρηθήο ηζηνζειίδαο. 

 

ε θάζε ζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη κε ζαθήλεηα ν ηίηινο 

ηεο. Έρνληαο έλα μεθάζαξν ηίηιν ζε ζηε θνξπθή θαη ζε θάζε ηκήκα ηεο ηζηνζειίδαο, 

ν ρξήζηεο ζα βξεη ηελ επηζπκεηή πιεξνθνξία πην απνηειεζκαηηθά. Οη εθπαηδεπηηθέο 

ηζηνζειίδεο, ζπρλά, πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο όπσο 

καζεηέο, θνηηεηέο, εθπαηδεπηηθνύο ή γνλείο. Όηαλ ζπκβαίλεη θάηη παξόκνην, ηα 

ηκήκαηα απηά πξέπεη λα θαζνξίδνληαη κε ζαθήλεηα. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ηζηνζειίδα www.discoveryschool.com ππάξρνπλ εηδηθέο ελόηεηεο πνπ 

πεξηέρνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα θνηηεηέο, εθπαηδεπηηθνύο θαη γνλείο. Δάλ ε 

νξηνζέηεζε ησλ ηκεκάησλ απηώλ δελ είλαη πξνθαλήο, ηόηε ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

εμεηάζεη ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο θάηη πνπ ζα ηνπ πξνθαιέζεη ζύγρπζε. Όηαλ έλαο 

ρξήζηεο αηζζαλζεί ζύγρπζε θαη απνγνήηεπζε, ηόηε είλαη πνιύ πηζαλό λα 

εγθαηαιείςεη ηελ ηζηνζειίδα. Απεπζπλόκελνο ζε ζρεδηαζηέο ηζηνζειίδσλ, ν Edward 

ηνλίδεη όηη ‘αλ εζείο νη ίδηνη δελ ζεσξείηε ηελ ηζηνζειίδα εύθνιε ζηε ρξήζε, ηόηε 

είλαη απίζαλν λα ην θάλνπλ νη ρξήζηεο ηεο. Δίλαη πνιύ πηζαλό λα επηζθεθηνύλ κηα 

ηνπνζεζία μαλά, κόλν αλ απνιακβάλνπλ ηε ρξήζε ηεο’ 
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Ζ πξνζβαζηκόηεηα σο θξηηήξην 

 

Οη εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο πξέπεη λα είλαη πξνζηηέο θαη αμηνπνηήζηκεο από όια ηα 

ζπζηήκαηα ππνινγηζηώλ ζε ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Οξηζκέλεο εθαξκνγέο 

εθπαηδεπηηθώλ δηθηπαθώλ ηόπσλ ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό όπσο ην Flash Player ή 

βνεζεηηθέο εθαξκνγέο Java, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγνύλ ζηνλ ππνινγηζηή ελόο 

ρξήζηε. Δπηπιένλ, νη εθαξκνγέο απηέο κπνξεί λα απαηηνύλ έλα νξηζκέλν επίπεδν 

επεμεξγαζηηθήο ηζρύνο ηνπ ππνινγηζηή. Οη παξάγνληεο απηνί ελδέρεηαη λα 

απνηειέζνπλ πξόβιεκα γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό, θπξίσο όηαλ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα 

βξίζθνληαη ζε νηθνλνκηθά δπζρεξή ζέζε. Δάλ έλα ίδξπκα δελ αληέρεη νηθνλνκηθά λα 

αγνξάζεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη ην ινγηζκηθό 

πνπ απαηηείηαη ώζηε λα εκθαλίδνληαη ζσζηά νη εθαξκνγέο ησλ ηζηνζειίδσλ, ηόηε ε 

πξνζβαζηκόηεηα ησλ ρξεζηώλ είλαη πεξηνξηζκέλε. Σα ηκήκαηα ησλ ηζηνρώξσλ πνπ 

απαηηνύλ ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηδηαηηεξόηεηα. Χζηόζν, ζα πξέπεη λα παξέρεηε ελαιιαθηηθή ιύζε γηα ηελ εκθάληζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ (Schrock 2001). 

 

Αθόκε έλαο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε θαηά ηελ αμηνιόγεζε 

εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ είλαη ε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία ηελ νπνία ε ηζηνζειίδα 

κπνξεί λα πξνζπειαζηεί. Ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ πνιιέο θσηνγξαθίεο ή γξαθηθά 

θαζώο θαη απηέο πνπ πεξηέρνπλ πιαίζηα ζειίδσλ (frames) κπνξεί λα έρνπλ κεγάιν 

κέγεζνο. Έλαο ζσζηά ζρεδηαζκέλνο δηθηπαθόο ηόπνο ελεκεξώλεη ηνπο ρξήζηεο όηη ν 

ρξόλνο ιήςεο είλαη κεγαιύηεξνο από ηνλ αλακελόκελν (The Oregon Public Education 

Network, 2001). Έλα κεγάιν κέγεζνο αξρείνπ ζα απμήζεη ην ρξόλν θόξησζεο ηεο 

ηζηνζειίδαο γηα πξνβνιή. Αλ ν ρξήζηεο έρεη πξόζβαζε ζε ζύλδεζε πςειήο 

ηαρύηεηαο, ηόηε ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ δελ ηνλ απαζρνιεί θαζόινπ. Χζηόζν, ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο νη ρξήζηεο εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ ρξεζηκνπνηνύλ θνηλά 

δίθηπα νπνύ ππάξρνπλ πάξα πνιινί ππνινγηζηέο ζπλδεδεκέλνη ζην δηαδίθηπν. Έηζη, 

γηα λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζε ηζηνρώξνπο κε κεγάιν κέγεζνο αξρείσλ, 

αλαγθάδνληαη λα πεξηκέλνπλ θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα. Σν ηειεπηαίν πξάγκα πνπ 

επηζπκνύλ νη εθπαηδεπηηθνί, είλαη ε απνγνήηεπζε ησλ καζεηώλ κε ηελ ηερλνινγία, 

ιόγσ ηεο δύζθνιεο πξόζβαζεο. 
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Γελ είλαη νη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί ην κνλαδηθό πξόβιεκα πξνζβαζηκόηεηαο γηα ηνπο 

ρξήζηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ αθνύ ππάξρνπλ θαη νη νηθνλνκηθνί 

πεξηνξηζκνί. Τπάξρνπλ εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο πνπ αλαπηύζζνληαη από 

επηρεηξήζεηο. Έρνπκε ήδε ζρνιηάζεη παξαπάλσ ην πώο ε εκπνξεπκαηνπνίεζε κπνξεί 

λα επεξεάζεη ηελ αληηθεηκεληθόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ. 

Χζηόζν, ε εκπνξεπκαηνπνίεζε κπνξεί λα επεξεάζεη θαη ηελ πξνζβαζηκόηεηα ηεο 

ηζηνζειίδαο. Τπάξρνπλ ηζηνζειίδεο πνπ απαηηνύλ θάπνην ρξεκαηηθό πνζό γηα ηελ 

πξόζβαζε ζ’ απηέο. Γε πξέπεη λα ππάξρνπλ ηζηνρώξνη νη νπνίνη λα έρνπλ ζθνπό ην 

ρξεκαηηθό θέξδνο, αθνύ θαη ηα εθπαηδεπηηθά καο ηδξύκαηα είλαη κε θεξδνζθνπηθνύ 

ραξαθηήξα. Χο εθ ηνύηνπ, νη θάηνρνη εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ νθείινπλ λα κελ 

απαηηνύλ θάπνην ρξεκαηηθό πνζό γηα κηα απιή επίζθεςε ζ’ απηή. Αθόκε, νη ρξήζηεο 

δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα δειώλνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία, όπσο 

νλνκαηεπώλπκν ή δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, γηα ηελ εμαζθάιηζε 

πξόζβαζεο. (Schrock 2001). Από ηελ άιιε, κηα νξηζκέλε ακνηβή κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζέινπλ λα απμήζνπλ ηνπο βαζηθνύο ηνπο 

πόξνπο. Έλα θαιό παξάδεηγκα παξόκνηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ είλαη ην Fraboom. Ζ 

ηζηνζειίδα www.fraboom.com , έλαληη ακνηβήο, παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

δηδαθηηθό πιηθό πνπ βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο θαη ζηνπο 

γνλείο εθαξκνγέο θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ίδηνπο ζθνπνύο. 

Χζηόζν, ε ακνηβή γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηζηνζειίδσλ πξέπεη λα αμηνινγείηαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε παξνρή νξζήο 

πιεξνθνξίαο θαη πνηνηηθήο ππεξεζίαο.  

 

 

Με ιίγα ιόγηα, έρνπκε δηαρσξίζεη ηα θξηηήξηα καο ζε δύν θύξηα κέξε, ην πεξηερόκελν 

θαη ηηο ηερληθέο πηπρέο. Οη δύν απηνί παξάγνληεο είλαη ε βάζε γηα ηα νρηώ θξηηήξηα 

πνπ επηιέμακε γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ. 

Σα θξηηήξηα απηά βνεζνύλ ηνπο ρξήζηεο λα δηαθξίλνπλ ηηο θαηαηνπηζηηθέο θαη θαιά 

ζρεδηαζκέλεο ηζηνζειίδεο από απηέο  πνπ είλαη αλαθξηβείο θαη δε κπνξνύλ λα 

δηεπθνιύλνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί απνζαθελίδεη θαη 

θαηεγνξηνπνηεί ηα νρηώ ζεκαληηθά θξηηήξηα (Πίλαθαο 1). 

 

 

 

http://www.fraboom.com/
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Σα οσηώ κπιηήπια για ηην αξιολόγηζη ηυν εκπαιδεςηικών ιζηοζελίδυν 

1.Κνηλό 

 Γειώλεηαη κε ζαθήλεηα ην αθαδεκατθό επίπεδν ηνπ θνηλνύ - ζηόρνπ 

 Σν πεξηερόκελν ηαηξηάδεη κε ην αθαδεκατθό επίπεδν ηνπ θνηλνύ - ζηόρνπ  

 Αλαγλώξηζε ηηο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ λα καζαίλνπλ κε δηαθνξεηηθνύο 

ηξόπνπο 

 

2.Αμηνπηζηία 

 Ο ζπγγξαθέαο έρεη ηηο θαηάιιειεο πηζηνπνηήζεηο γηα λα ζπληάμεη ην 

πεξηερόκελν 

 Σν όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα δειώλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα 

 Ζ εκπεηξνγλσκνζύλε ηνπ ζπγγξαθέα αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα 

 Ο ζπγγξαθέαο θαη ν ζρεδηαζηήο είλαη αμηόπηζηνη θαη παξέρνπλ πιεξνθνξίεο 

επηθνηλσλίαο 

 Ο ζπγγξαθέαο απαληά ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ην πεξηερόκελν ηνπ 

δηθηπαθνύ ηόπνπ 

3.Αθξίβεηα 

 Ζ ηζηνζειίδα αλαθέξεη ην εθπαηδεπηηθό ππόβαζξν ηνπ ζπγγξαθέα 

 Ζ ηζηνζειίδα δηαθξίλεη ην ζπγγξαθέα ηνπ πεξηερνκέλνπ από ην ζρεδηαζηή ηεο 

 Οη πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο ζπκπίπηνπλ κε ηνλ πξννξηζκό ηεο 

 Γελ ππάξρνπλ γξακκαηηθά ή ζπληαθηηθά ιάζε 

4.Αληηθεηκεληθόηεηα 

 Σν πεξηερόκελν δελ εκθαλίδεη εκπνξηθή, πνιηηηθή ή θπιεηηθή πξνθαηάιεςε 

 Αλ ην πεξηερόκελν βαζίδεηαη ζε πξνζσπηθή άπνςε, απηή δειώλεηαη κε 

ζαθήλεηα 

 Σν πεξηερόκελν πεξηέρεη έλα νπδέηεξν ή ζεηηθό ηόλν 

 Τπάξρνπλ ζπλεξγαζίεο κε άιινπο εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο ή επηρεηξήζεηο 

θαη δειώλνληαη 

5.Κάιπςε 

 Αλαθέξεηαη ν ζθνπόο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ παξέρνληαη 

 Οη πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζσζηά, έηζη ώζηε λα επηηξέςνπλ πξόζβαζε ζε 

κεγαιύηεξε βάζε δεδνκέλσλ  
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 Ζ ηζηνζειίδα δειώλεη κε ζαθήλεηα ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαζώο θαη ηελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο ελεκέξσζεο  

6.Αηζζεηηθή 

 Ζ ρξήζε γξαθηθώλ θαη ρξσκάησλ εληζρύεη ηελ ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο  

 Τπάξρεη ηζνξξνπία κεηαμύ θεηκέλνπ θαη γξαθηθώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ 

ηθαλόηεηα ηνπ θνηλνύ 

7.Πινήγεζε 

 Ζ αξρηθή ζειίδα ζπλδέεηαη απεπζείαο κε όια ηα άιια κέξε ηεο ηζηνζειίδαο  

 Οη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο δελ είλαη παξαπάλσ από ηξία θιηθ καθξηά από ηελ 

αξρηθή ζειίδα 

 Όια ηα link είλαη ελεκεξσκέλα θαη ελεξγά, ελώ ζηέιλνπλ ηνλ ρξήζηε ζε 

ρξήζηκεο θαη ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο 

 Κάζε ζειίδα ή ηκήκα ηεο ηζηνζειίδαο έρεη ηνλ δηθό ηνπ ηίηιν 

8.Πξνζβαζηκόηεηα 

 Σπρόλ εηδηθέο απαηηήζεηο ινγηζκηθνύ γηα λα δνύκε ην πεξηερόκελν ηεο 

ηζηνζειίδαο, δειώλεηαη ξεηά 

 Ζ ηζηνζειίδα έρεη επηινγή θεηκέλνπ γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο 

 Ο ρξόλνο θόξησζεο ηεο ηζηνζειίδαο είλαη πνιύ κηθξόο  

 Ο ζρεδηαζηήο ηεο ηζηνζειίδαο ελεκεξώλεη ηνπο ρξήζηεο γηα ην ρξόλν 

θαηεβάζκαηνο αξρείνπ 

 Ζ πξόζβαζε ζηνπο ρξήζηεο είλαη ειεύζεξε  -ρσξίο ζπλδξνκή- θαη ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιινπλ πξνζσπηθά ζηνηρεία 

 

Πίλαθαο 1. Σα νρηώ βαζηθά θξηηήξηα αμηνιόγεζεο εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ 
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3.3 Έξεπλεο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηζηνζειίδσλ 

 

3.3.1 Έξεπλα γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ κε ρξήζε επξηζηηθώλ θαη 

εξγαζηεξηαθώλ κεζόδσλ 

 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έρεη σο ζηόρν ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ώζηε λα 

δηαπηζησζεί θαηά πόζν ν δηαδηθηπαθόο ηόπνο ηνπ Διιεληθνύ Αλνηρηνύ 

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) δηαζέηεη ηελ ειάρηζηε απαηηνύκελε επρξεζηία θαη κεηξάεη 

ηελ ππνθεηκεληθή ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ην ζπγθεθξηκέλν 

ηζηνρώξν. Ζ κειέηε αθνξά ηελ αμηνιόγεζε ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ Δ.Α.Π. σο 

πξνο ηελ επρξεζηία ηνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ έιεγρν ηεο ζπκβαηόηεηαο ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ κε γεληθά απνδεθηνύο θαλόλεο θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαινύ 

ζρεδηαζκνύ εθαξκνγώλ δηαδηθηύνπ. 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κέηξεζεο πνηόηεηαο ηνπ δηαδηθηπαθνύ θόκβνπ ηνπ Δ.Α.Π. 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηερληθέο αμηνιόγεζεο επρξεζηίαο νη νπνίεο κπνξνύλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνύλ θπξίσο ζε δύν  άμνλεο: (α) ζηηο αλαιπηηθέο ηερληθέο αμηνιόγεζεο 

πνπ ζηεξίδνληαη ζε ζεσξεηηθά κνληέια θαη (β) ζηηο εκπεηξηθέο ηερληθέο αμηνιόγεζεο 

πνπ απαηηνύλ ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα 

ζηνλ πξώην άμνλα ησλ αλαιπηηθώλ κεζόδσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε επξηζηηθή 

αμηνιόγεζε (heuristic evaluation) κε ζηόρν ηελ εμέηαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο 

δηεπηθάλεηαο ρξήζηε κε βάζε αληηθεηκεληθά θαη κεηξήζηκα θξηηήξηα, ζπλεξγαδόκελνη 

κε έλα κηθξό αξηζκό αμηνινγεηώλ (κεραληθνύο επρξεζηίαο – usability engineers). ηε 

ζπλέρεηα, ζηνλ δεύηεξν άμνλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέηξεζε απόδνζεο ζην εξγαζηήξην 

πνηόηεηαο ηνπ E.A.Π. θαη θαηαγξάθεθαλ αληηδξάζεηο θαη απόςεηο ησλ θνηηεηώλ. 

Σέινο, πξνρώξεζαλ ζηελ αλάιπζε ηηο ζπκπεξηθνξάο ησλ θνηηεηώλ, κέζσ ηεο 

θαηαγξαθήο θαη ηεο παξαηήξεζεο ηνπο κέζα ζην εξγαζηήξην. 

 

ηε δηάξθεηα ηεο επξηζηηθήο αμηνιόγεζεο βξέζεθαλ 38 ειαηηώκαηα επρξεζηίαο, ελώ 

πνιιά από ηα πξνβιήκαηα επρξεζηίαο αληρλεύζεθαλ ζε πεξηζζόηεξνπο από έλαλ 



 
 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σελίδα 53 
 

αμηνινγεηέο. Έλα ζθάικα πνπ δηαπηζηώζεθε θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζύγρπζε ζην 

ρξήζηε είλαη ην γεγνλόο όηη όηαλ ζην αξηζηεξό κελνύ ππάξρνπλ πνιιέο επηινγέο πνπ 

δελ είλαη άκεζα νξαηέο. Χζηόζν ε νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ηζηνζειίδα 

ραξαθηεξίδεηαη σο πνιύ αθξηβήο, ζαθήο θαη θαηάιιειε γηα ηππηθνύο ρξήζηεο. 

Αθόκε, νη αμηνινγεηέο δηαπίζησζαλ όηη δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα πινήγεζεο κεηαμύ 

ζπλδέζεσλ ηεο ηζηνζειίδαο, ελώ νη αξρηθέο ζειίδεο κεξηθώλ θαηεγνξηώλ είλαη θελέο 

κε απνηέιεζκα νη ρξήζηεο λα νδεγνύληαη ζε ζύγρπζε. Γεληθά,  όιεο νη επηινγέο θαη 

νη πηζαλέο ελέξγεηεο είλαη νξαηέο. Οξηζκέλεο πεξηπηώζεηο θαζηζηνύλ ηα κελνύ πνιύ 

βαζηά (6 επίπεδα βάζνο) θαη απηόο είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ πξνθαιεί ζύγρπζε 

ζηνλ ρξήζηε. Ο ιόγνο είλαη όηη ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ζπκεζεί πνπ πξέπεη λα πάεη 

πξνθεηκέλνπ λα βξεη ηελ πιεξνθνξία πνπ ζέιεη. Δπίζεο, ζην ηκήκα ‘Δπηθνηλσλία’ 

δελ ππάξρεη έλαο αιθαβεηηθόο θαηάινγνο αλζξώπσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ώζηε λα 

είλαη δπλαηόλ λα βξεζεί ην θαηάιιειν άηνκν. Απηό θαζηζηά ηελ αλαδήηεζε από ηνλ 

ρξήζηε πην δύζθνιε. Αθόκε έλα ζθάικα πνπ δηαπίζησζαλ νη αμηνινγεηέο είλαη όηη 

ππάξρνπλ κπάξεο ‘λέα’ θαη ‘αλαθνηλώζεηο’ ζηε ζειίδα εηζαγσγήο ηεο ηζηνζειίδαο. 

Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηάζπαξηεο ζα ήηαλ θαιύηεξα λα ηνπνζεηεζνύλ ζε  

µηα ζέζε ώζηε λα  µελ κπεξδεύεηαη ν ρξήζηεο. Σέινο, γηα ηνλ ηζηνρώξν ηνπ Δ.Α.Π.  

δελ ππάξρεη θακία αλάγθε ύπαξμε ‘Βνήζεηαο’. Σν µόλν πνπ ιείπεη θαη ζα ήηαλ πνιύ 

ρξήζηκν γηα ηνπο ρξήζηεο είλαη ε ύπαξμε ελόο ράξηε γηα ηηο πεξηνρέο ηνπ δηθηπαθνύ 

ηόπνπ. 

 

Ζ κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θνηηεηώλ κε ηε κέζνδν ηεο κέηξεζεο απόδνζεο 

(δηεμαγσγή πεηξάκαηνο από ηνπο αμηνινγεηέο ζην εξγαζηήξην επρξεζηίαο ηνπ 

Δ.Α.Π.) αλέδεημε πξνβιήκαηα γηα ηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Δ.Α.Π. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 Σα θείκελα ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ αλ θαη γξακκέλα ζε γιώζζα ιηηή θαη 

θαηαλνεηή δελ ήηαλ όια επαλάγλσζηα.  

 

 Ζ πινήγεζε ζηελ ηζηνζειίδα δελ ζεσξείηαη από ηνπο θνηηεηέο αξθεηά 

εύθνιε, όκσο δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηεο ρξήζεο. 

  

 Γελ ππάξρεη ράξηεο πινήγεζεο ή άιινπ ηύπνπ βνήζεηα γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηνπ ρξήζηε ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν.  
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 Γελ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα  κεηάβαζεο ζηελ πξνεγνύκελε ή ζηελ επόκελε 

ηζηνζειίδα,  θαζώο θαη ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ θόκνπ ή ηεο ρνιήο 

θάλνληαο ρξήζε ζπλδέζκσλ, αιιά ρξεζηκνπνηώληαο ηα θνπκπηά ‘πίζσ’ θαη 

‘εκπξόο’ ηνπ Internet Explorer.  

 

 Σν θείκελν, ηα ρξώκαηα, ηα γξαθηθά δελ ραξαθηεξίδνληαη ειθπζηηθά θαη δελ 

πξνθαινύλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε ώζηε λα ζπλερίζεη ηελ πινήγεζε  µε 

θαιή δηάζεζε.  

 

 Γελ ππάξρεη κεγάιε αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε µε ηελ ηζηνζειίδα. Ζ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε µε ηνλ ηζηνρώξν πεξηνξίδεηαη ζην πάηεκα ελόο 

θνπκπηνύ γηα ηε κεηάβαζε ζηελ πξνεγνύκελε ή ζηελ επόκελε νζόλε.  

  

 Ζ δνκή ηελ νπνία έρεη ε ηζηνζειίδα δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη ηδηαίηεξα ην 

ηκήκα ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

 Πξέπεη αλά πάζα ζηηγκή λα παξέρεηαη θαηάιιειε πιεξνθνξία πνπ λα θάλεη 

ηνπο ρξήζηεο ζίγνπξνπο γηα ηηο επηινγέο ηνπ. Ζ έιιεηςε βεβαηόηεηαο νδεγεί 

ηνπο αλζξώπνπο ζε ιάζνο απνθάζεηο 

 

 εκαληηθό πξόβιεκα είλαη ε ζέζε ζηελ νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλν ην πεδίν 

ηεο αλαδήηεζεο. Σν γεγνλόο απηό επηζεκάλζεθε έληνλα από ηνπο θνηηεηέο 

πνπ πήξαλ κέξνο ζην πείξακα θαη απάληεζαλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο 

ζπλέληεπμεο.  

 

 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη θαζόινπ νπηηθναθνπζηηθό πιηθό (ήρνο, εηθόλα, 

θηλνύκελα βίληεν θιπ) ζηελ ηζηνζειίδα.  

 

 Γελ γίλεηαη αιιαγή ρξώκαηνο ζηνλ ζύλδεζκν ηνπ ππέξ-θεηκέλνπ πνπ έρεη 

επηιερζεί. 

 

Ζ επρξεζηία ηνπ δηαδηθηπαθνύ θόκβνπ ηνπ Δ.Α.Π.  απνηειεί  µηα από ηηο πην 

ζεκαληηθέο παξακέηξνπο πνηόηεηαο ηνπ. Πξόθεηηαη γηα ηε δπλαηόηεηα ηνπ ρξήζηε λα 
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αιιειεπηδξά µε ην ζύζηεκα θαη λα έρεη όζν ην δπλαηόλ απνηειεζκαηηθόηεξε 

πξόζβαζε ζην πεξηερόκελν ηνπ. Ζ ρξήζε κηαο µκεζνδνινγίαο βαζηζκέλεο ζε 

αμηνιόγεζε από εηδηθνύο (όπσο γηα παξάδεηγκα ε επξηζηηθή αμηνιόγεζε),  

παξάιιεια  µε  µηα αμηνιόγεζε από ηππηθνύο ρξήζηεο (παξαηήξεζε πεδίνπ ή δνθηκή 

ζε εξγαζηήξην επρξεζηίαο), θαίλεηαη λα δίλεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα θαη απνηειεί  

µηα απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ζηε πεξίπησζε ησλ δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ ησλ 

παλεπηζηεκηαθώλ ηδξπκάησλ.   

 

3.3.2 Έξεπλα γηα ηελ αμηνιόγεζε ειιεληθώλ δηθηπαθώλ ηόπσλ 

ελεκέξσζεο 

 

θνπόο ηεο κειέηεο απηήο είλαη ε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε θαη αμηνιόγεζε ησλ 

πξσηνπόξσλ ειιεληθώλ δηθηπαθώλ ηόπσλ ελεκέξσζεο. Οη Εετκπέθεο, 

Παιηαλόπνπινο θαη Παπαζενδώξνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο, ζύκθσλα κε ηνπο Jan Alexander θαη Marsha Ann Tate, όπσο 

αλαθέξνληαη ζην βηβιίν ηνπο Web Wisdom: How to evaluate and create information 

quality on the Web. Σα θξηηήξηα βάζε ησλ νπνίσλ έγηλε ε αμηνιόγεζε ήηαλ ηα εμήο: 

 Δμνπζηνδόηεζε (authority) 

 Δίλαη εκθαλείο νη ζηόρνη; 

 Δίλαη θαηνρπξσκέλε ε λνκηκόηεηα; 

 Γηεπθξηλίδεηαη ε ηαπηόηεηα ηνπ ζπληάθηε; 

 

 Αθξίβεηα (accuracy) 

 Τπάξρεη αλαθνξά ζηηο πεγέο; 

 Διέγρεηαη ε εγθπξόηεηα ηεο πιεξνθνξίαο; 

 Τπάξρνπλ γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά ιάζε; 

 

 Αληηθεηκεληθόηεηα (objectivity) 

 Τπάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκόο ηεο πιεξνθνξίαο από πξνζσπηθέο 

απόςεηο θαη δηαθεκίζεηο; 

 

 Αλαθνξά ζηελ επηθαηξόηεηα (currency) 

 Τπάξρεη έλδεημε γηα αλαλέσζε ηεο ηζηνζειίδαο; 

 Τπάξρεη εκεξνκελία πξώηεο εκθάληζεο ηεο ηζηνζειίδαο; 
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 Τπάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο εκθάληζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο; 

 

 Βαζκόο θάιπςεο (coverage) 

 Ζ θάιπςε ησλ εηδήζεσλ είλαη ζηνλ ίδην βαζκό εθηελείο κε θάπνην 

αληίζηνηρν έληππν; 

Δπηπιένλ, εμίζνπ ζεκαληηθά θξηηήξηα απνηεινύλ θαη ηα εμήο: 

 ύλζεηε αλαδήηεζε 

 Πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο 

 Newsletter 

 Βνήζεηα 

 Chat rooms 

 Υάξηεο  

 Υξήζηκεο ζπλδέζεηο 

 Αξρείν 

 Γιώζζα 

Οη αμηνινγεηέο εμέηαζαλ ελλέα ειιεληθέο ηζηνζειίδεο ελεκέξσζαλ βάζεη ησλ 

παξαπάλσ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ζπλνπηηθά ηα 

ζπκπεξάζκαηα αλά εθεκεξίδα. 

Διεπζεξνηππία (www.enet.gr)   

 Ο βαζκόο θάιπςεο ησλ γεγνλόησλ ζηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο 

είλαη αξθεηά κεγάινο ζε ζρέζε κε ηελ έληππε έθδνζε ηεο. 

 Αλαθέξεηαη πάληα ν ζπληάθηεο ηνπ άξζξνπ, κνινλόηη δελ αλαθέξεηαη ε πεγή 

ησλ πιεξνθνξηώλ. 

 Γίλεηαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ άξζξσλ, θάηη πνπ επλνεί ηελ εύθνιε πινήγεζε. 

 Σα γξαθηθά ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα είλαη ιίγα, γεγνλόο πνπ 

εληζρύεη ην γξήγνξν θαηέβαζκα ησλ ζειίδσλ. 

 Ζ ηζηνζειίδα αλαλεώλεηαη θαζεκεξηλά κε ηα δεκνζηεύκαηα ηνπ αληίζηνηρνπ 

θύιινπ ηεο έληππεο έθδνζεο. 

 Τπάξρεη έιιεηςε αληηθεηκεληθόηεηαο, ελώ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

πξνβάιινληαη έληνλα πξνζσπηθέο απόςεηο. 

 Ζ επηθνηλσλία πεξηνξίδεηαη κόλν κέζσ mail, αθνύ δελ ππάξρεη νύηε forum, 

νύηε chat room 

http://www.enet.gr/
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Έζλνο (www.ethnos.gr) 

 Απιόο ζρεδηαζκόο πνπ δηεπθνιύλεη πνιύ ηελ πινήγεζε. 

 Ο βαζκόο θάιπςεο ησλ γεγνλόησλ είλαη πνιύ κεγάινο ζε ζρέζε κε ηελ 

έληππε έθδνζε. 

 Ζ αθξίβεηα ησλ δεκνζηεπκάησλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

 Ζ ηζηνζειίδα αλαλεώλεηαη θαζεκεξηλά. 

 Τπάξρνπλ αξθεηέο ρξήζηκεο ζπλδέζεηο ζε όιε ηελ έθηαζε ηεο ηζηνζειίδαο, νη 

νπνίεο είλαη νκαδνπνηεκέλεο. 

 Οη πνιηηηθέο εηδήζεηο ραξαθηεξίδνληαη από έιιεηςε αληηθεηκεληθόηεηαο. 

 Γελ ππάξρεη νξγαλσκέλν αξρείν. 

 Γελ παξέρεηαη θακία κνξθή αλαδήηεζεο. 

Σα Νέα (http://tanea-dolnet.gr)  

 Ζ πινήγεζε ζηελ ηζηνζειίδα είλαη αξθεηά εύθνιε, αθόκε θαη γηα ηνπο 

αξράξηνπο. 

 Γηαζέηεη πνιύ θαιή κεραλή αλαδήηεζεο 

 Πηζηνπνηείηαη ε λνκηκόηεηα ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηα θείκελα δεκνζηεύνληαη 

ελππόγξαθα. 

 Τπάξρεη αλαθνξά ζηηο πεγέο ησλ γεγνλόησλ. 

 Τπάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκόο κεηαμύ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο πξνζσπηθήο 

άπνςεο. 

 Γελ ππάξρεη θακία έλδεημε γηα ηελ αλαλέσζε ησλ πιεξνθνξηώλ. 

 Γελ ππάξρνπλ chat room ή newsletters. 

 

Ζκεξεζία (www.imerisia.gr) 

 Γηεπθξηλίδεηαη ε ηδηνθηεζία θαη επηβεβαηώλεηαη ε λνκηκόηεηα ηεο 

ηζηνζειίδαο. 

 Γηαρσξίδεηαη ε είδεζε από ηελ πξνζσπηθή άπνςε. 

 Κάζε είδεζε ζπλνδεύεηαη από ην όλνκα ηνπ ζπληάθηε ηεο. 

 Παξέρνληαη 3 δηαθνξεηηθνί ηξόπνη αλαδήηεζεο. 

 Τπάξρεη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ γεγνλόησλ. 

 Απιή ζρεδίαζε, πνπ δηεπθνιύλεη ην γξήγνξν θαηέβαζκα. 

 Παξνρή πξόζζεησλ ππεξεζηώλ όπσο mail, chat θαη forum. 

http://www.ethnos.gr/
http://tanea-dolnet.gr/
http://www.imerisia.gr/
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 Γελ παξέρνληαη νη ζειίδεο ζηα Αγγιηθά, έηζη ώζηε λα είλαη πξνζπειάζηκεο 

από μελόγισζζνπο ρξήζηεο.  

Sportline (www.sport.gr) 

 Ζ δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ είδεζε θαη ηελ πξνζσπηθή άπνςε είλαη εκθαλήο. 

 Μεγάιε ζπρλόηεηα αλαλέσζεο ηεο ηζηνζειίδαο θαη γξήγνξε δεκνζίεπζε ησλ 

εηδήζεσλ, νπνία ζπλνδεύεηαη θαη από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο. 

 Πνιύ θαιή δνκή θαη νξγάλσζε ησλ εηδήζεσλ θαη ηνπ αξρείνπ. 

 Παξνρή πνιιώλ ππεξεζηώλ (mail, underline, δσληαλό Webcasting). 

 Γελ δηεπθξηλίδεηαη πνπζελά ε ηδηνθηεζία ηεο ηζηνζειίδαο. 

 Τπάξρνπλ αξθεηά γξαθηθά, γεγνλόο πνπ θαζπζηεξεί ην θαηέβαζκα ησλ 

ζειίδσλ. 

Supersport (www.supersport.gr)  

 Ζ δηάθξηζε κεηαμύ ηεο είδεζεο θαη ηεο πξνζσπηθήο άπνςεο είλαη εκθαλήο. 

 Μεγάιε ζπρλόηεηα αλαλέσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη γξήγνξε δεκνζίεπζε 

ησλ εηδήζεσλ. 

 Πνιύ θαιή δνκή θαη νξγάλσζε ησλ εηδήζεσλ. 

 Γηεπθξηλίδεηαη ε ηδηνθηεζία ηεο ηζηνζειίδαο θαη επηβεβαηώλεηαη ε λνκηκόηεηα 

ηεο. 

 Έιιεηςε έθδνζεο ηεο ηζηνζειίδαο ζηελ Αγγιηθή γιώζζα. 

 

Μνπζηθό πεξηνδηθό Babylon (www.Babylon.gr) 

 Σα άξζξα είλαη ζύληνκα θαη ζαθή, αιιά δελ ππνγξάθνληαη από ηνλ 

αξζξνγξάθν. 

 ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο ηζηνζειίδαο ππάξρνπλ όια ηα ηειεπηαία κνπζηθά λέα. 

 Τπάξρεη ζύλδεζκνο ‘Σαπηόηεηα- Δπηθνηλσλία’ όπνπ ππάξρνπλ όιεο νη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπληαθηηθή νκάδα θαη ηνλ ηξόπν επηθνηλσλίαο καδί ηνπο. 

 Γηαθξίλεηαη γηα ηελ απιόηεηα θαη ηε ιηηόηεηα ηεο ζρεδηαζηηθήο δνκήο. 

 Γελ ππάξρεη κεραλή αλαδήηεζεο ζηελ αξρηθή ζειίδα. 

 Γε δηαζέηεη chat rooms ή forum. 

 Σν πεξηερόκελν ηεο ηζηνζειίδαο πεξηνξίδεηαη ζε νξηζκέλα είδε κνπζηθήο. 

 

http://www.sport.gr/
http://www.supersport.gr/
http://www.babylon.gr/
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Μνπζηθό πεξηνδηθό MIC (www.mic.gr) 

 Ζ αξρηθή ζειίδα είλαη θαιά νξγαλσκέλε θαη παξέρεη πινύζην πιηθό, ελώ 

δηαζέηεη κεραλή αλαδήηεζεο. 

 Σα λέα αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά ζηελ αξρηθή ζειίδα θαη παξαηίζεληαη links 

ζηηο ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνληαη νινθιεξσκέλα. 

 Γελ ππάξρεη ε απαξαίηεηε ηζνξξνπία πινύηνπ ζηα πεξηερόκελα θαη ηερληθήο 

επηβάξπλζεο. 

 Ζ ηαπηόηεηα ηνπ ζπληάθηε δηεπθξηλίδεηαη ζηα άξζξα θαη ηηο θξηηηθέο. 

 Γε ιείπνπλ νη πξνζσπηθέο απόςεηο, νη νπνίεο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο 

απνζαθελίδνληαη. 

 Τπάξρεη αζάθεηα ζηνπο ζηόρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε ηζηνζειίδα εμαηηίαο ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε εηαηξεία πώιεζεο κνπζηθώλ δίζθσλ. 

Σνπηθό πεξηνδηθό Patras Today (www.patrastoday.gr) 

 Ακθηζβεηνύκελε αληηθεηκεληθόηεηα ιόγσ κε ύπαξμεο ζειίδαο πνπ λα 

θαηνρπξώλεη πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα. 

 Ζ δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ είδεζε θαη ηε πξνζσπηθή άπνςε ηηο πεξηζζόηεξεο 

θνξέο είλαη εκθαλήο. 

 Μεγάιε ζπρλόηεηα αλαλέσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη γξήγνξε δεκνζίεπζε 

ησλ εηδήζεσλ. 

 Καιή δνκή θαη νξγάλσζε ησλ εηδήζεσλ.. 

 Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο αγγειηώλ. 

Από ηηο ηέζζεξηο ηζηνζειίδεο εθεκεξίδσλ πνπ κειεηήζεθαλ πιεξέζηεξε ζεσξήζεθε 

απηή ηεο Ζκεξεζίαο. Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Έζλνπο, αλ θαη είλαη απιά ζρεδηαζκέλε θαη 

παξέρεη εύθνιε πινήγεζε, είλαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ειιηπήο, ελώ δε παξέρεη θαη 

πξόζζεηεο ππεξεζίεο. Μεηνλέθηεκα θαη γηα ηηο ηέζζεξηο ηζηνζειίδεο απνηειεί ε 

έιιεηςε Αγγιηθώλ ζειίδσλ. Οη δύν αζιεηηθνί δηθηπαθνί ηόπνη θαιύπηνπλ αξθεηά από 

ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Δηδηθά ην Sporeline δίλεη ηελ εληύπσζε 

κηαο ζύγρξνλεο θαη δηεζλώλ πξνδηαγξαθώλ ηζηνζειίδαο. Θα κπνξνύζαλ, όκσο, λα 

απνθεπρζνύλ θάπνηα γξαθηθά ζηνηρεία πνπ επηβαξύλνπλ ηελ πινήγεζε ηεο 

ηζηνζειίδαο. Από ηελ αμηνιόγεζε ησλ δύν κνπζηθώλ ηζηνζειίδσλ πξνέθπςε ην 

ζπκπέξαζκα όηη ην Babylon πζηεξεί ζε πινύην πεξηερνκέλνπ θαη ηερληθώλ 

ππεξεζηώλ ζε ζρέζε κε ην MIC, αιιά ππεξέρεη ζε ακεζόηεηα θαη απιόηεηα. Σέινο, 

http://www.mic.gr/
http://www.patrastoday.gr/
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ην Patras Σoday απνηειεί κηα αμηόινγε πξνζπάζεηα ζην ρώξν ηεο δηαδηθηπαθήο 

ηνπηθήο ελεκέξσζεο. Μνινλόηη ην πεξηερόκελν ηεο είλαη αξθεηά πινύζην, πνιιέο 

είλαη νη ελδείμεηο πνπ ζπλεγνξνύλ ζηνλ εξαζηηερληθό ζρεδηαζκό ηεο ηζηνζειίδαο. 

(Εετκπέθεο Γ., Παιηαλόπνπινο Γ., Παπαζενδώξνπ Β.) 

 

3.3.3 Έξεπλα γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ηκήκαηνο 

Bayou Bend Collections and Gardens ηνπ κνπζείνπ Museum of 

Fine Arts ηνπ Υηνύζηνλ  

 

Γεληθά γηα ηελ έξεπλα 

Ο ζθνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ ε εύξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ δπλαηώλ 

ζεκείσλ θαη ησλ αδπλακηώλ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ Bayou Bend, έηζη ώζηε λα 

γίλνπλ νη απαξαίηεηεο βειηηώζεηο πνπ ζα απνηειέζνπλ νδεγό γηα κειινληηθή 

αλάπηπμε. Ζ Jenkins A. θαη ν Robin B. αλαθέξνπλ όηη όζν θη αλ ζρεδηαζηέο ηεο 

ηζηνζειίδαο πξνζπάζεζαλ λα ηεξήζνπλ όια ηα θξηηήξηα θαηά ηελ δεκηνπξγία ηεο, 

ηειηθά νη ρξήζηεο είλαη απηνί πνπ αμηνινγνύλ αλ  ε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα 

πιεξνύζε όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο.  

 

Σα εξσηήκαηα πνπ έπξεπε λα απαληεζνύλ κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ήηαλ: 

 Πνηα είλαη ε αληίιεςε ησλ ρξεζηώλ γηα ηελ αηζζεηηθή, ην πεξηερόκελν θαη 

ηελ εθπαηδεπηηθή αμία ηεο ηζηνζειίδαο Bayou Bend; 

 

 Τπάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο ησλ ρξεζηώλ 

αλάινγα κε ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηηο επηζθέςεηο ηνπο ζηηο ηζηνζειίδα; 

 

Μεζνδνινγία 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα πξνέξρνληαη από 266 επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 

Bayou Bend ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ κνπζείνπ Museum of Fine 

Arts, ησλ επίθνπξσλ θαζεγεηώλ, δαζθάισλ, πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ηνπ Υηνύζηνλ θαη άιισλ όζσλ ελδηαθέξνληαη γηα πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνέξρνληαη από εθπαηδεπηηθνύο δηθηπαθνύο ηόπνπο. 
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Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε έλα online εξσηεκαηνιόγην 

αμηνιόγεζεο κε 53 εξσηήζεηο, ην νπνίν αλαπηύρζεθε κε ζηόρν λα κεηξήζεη ηελ 

αληίιεςε ησλ ρξεζηώλ γηα ηελ αηζζεηηθή, ην πεξηερόκελν θαη ηελ εθπαηδεπηηθή αμία 

ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Bayou Bend. Σν πξώην θνκκάηη ηεο έξεπλαο απνηειείηαη από 

εξσηήζεηο νη νπνίεο έρνπλ ηέζζεξηο θιηκαθσηέο απαληήζεηο (1=δηαθσλώ πιήξσο, 

4=ζπκθσλώ πιήξσο) θαη αλαθέξνληαη ζε θξηηήξηα πνπ αθνξνύλ ηελ ινγνηερλία. Ζ 

έξεπλα, επίζεο, πεξηέρεη εξσηήζεηο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε αλάιπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

αμίαο εξγαζηώλ όπσο ν ζρεδηαζκόο ησλ παξαδόζεσλ θαη ε αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο. 

ην δεύηεξν θνκκάηη ηεο έξεπλαο νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα ζπγθξίλνπλ ην 

εθπαηδεπηηθό ηκήκα, ηε ρξεζηηθόηεηα, ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηε ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ 

ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Bayou Bend ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο ηζηνζειίδεο κνπζείσλ, 

ρξεζηκνπνηώληαο εξσηεκαηνιόγην θιίκαθαο αμηνιόγεζεο 5 απαληήζεσλ (1=πνιύ 

ρεηξόηεξν από, 5=πνιύ θαιύηεξν από). Σα νλόκαηα ησλ ηζηνζειίδσλ κε ηα νπνία 

έγηλε ε ζύγθξηζε παξέκεηλαλ θξπθά. Σν ηξίην θνκκάηη ηεο έξεπλαο πεξηέρεη 

εξσηήκαηα δεκνγξαθηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ αθνξνύλ ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάζηαζε ησλ ρξεζηώλ, ηελ εηδίθεπζε ηνπο. Αθόκε εμεηάδνπλ πόζν ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν, πόζν  εμνηθεησκέλνη είλαη κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, 

πόζν ρξόλν μόδεςαλ γηα ηελ πεξηήγεζε ζηελ ηζηνζειίδα πξηλ ηελ αμηνινγήζνπλ 

αιιά θαη πόζν ζπρλά ηελ επηζθέπηνληαη. Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο 

κειέηεο δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο αμηνινγεηέο λα γξάςνπλ ηα ζρόιηα θαη ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ηζηνζειίδαο.  

 

Απνηειέζκαηα 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ δηήξθεζε νρηώ εβδνκάδεο. Οη αμηνινγεηέο έιαβαλ 

πξνζθιήζεηο γηα ηελ έξεπλα κέζσ mail ή αθόκε θαη πξνζσπηθά γηα λα πεξηεγεζνύλ 

ζηελ ηζηνζειίδα θαη, έπεηηα, λα ζπκπιεξώζνπλ ην εξσηεκαηνιόγην. Ζ βαζηθή 

πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλέιπζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερόλησλ θαζώο θαη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Οη πέληε βαζηθέο κεηαβιεηέο πξνο εμέηαζε ήηαλ: 

 Πεξηερόκελν 

 Δθπαηδεπηηθή αμία 

 Γνκή ησλ πιεξνθνξηώλ 

 Γξαθηθά / Αηζζεηηθή 

 ύζηεκα αλαδήηεζεο 
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Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ όηη νη αμηνινγεηέο έρνπλ ζεηηθή άπνςε γηα ηελ 

ηζηνζειίδα ζε όηη αθνξά ην πεξηερόκελν, ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ δνκή ησλ 

πιεξνθνξηώλ. Γελ ζπκβαίλεη ην ίδην όκσο κε ηελ εθπαηδεπηηθή αμία θαη ην ζύζηεκα 

αλαδήηεζεο θαζώο ε γλώκε ηνπο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Απηό αλαγθάδεη ηνπο 

ζρεδηαζηέο λα αλαθαιύςνπλ (α) γηαηί νη ρξήζηεο έρνπλ αξλεηηθή άπνςε γηα απηνύο 

ηνπο παξάγνληεο θαη (β) πσο απηνί νη παξάγνληεο κπνξνύλ λα βειηησζνύλ. Μεξηθά 

από ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ είλαη ηα παξαθάησ: 

 Ο παξάγνληαο ‘ύζηεκα αλαδήηεζεο’ έιαβε ηε ρακειόηεξε βαζκνινγία ζε 

ζρέζε κε όινπο ηνπο ππόινηπνπο παξάγνληεο. Σελ πςειόηεξε ηελ έιαβε ν 

παξάγνληαο ‘Πεξηερόκελν’. 

 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ αμηνινγεηώλ απάληεζε όηη δελ έρεη πξόζβαζε ζε ερεηηθά 

ή νπηηθά θιηπ ή δελ απάληεζε θαζόινπ ζηελ εξώηεζε. Χζηόζν, όζνη 

απάληεζαλ όηη είραλ πξόζβαζε έκεηλαλ απόιπηα επραξηζηεκέλνη. 

 

 Δίλαη πνιύ πηζαλό αξθεηνί ρξήζηεο λα κελ έρνπλ ηελ εκπεηξία λα θξίλνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή αμία ηεο ηζηνζειίδαο, θαζώο παξαηεξήζεθαλ θάπνηεο 

αληηθάζεηο ζηηο απαληήζεηο. Χζηόζν, θαηά ηε γεληθή άπνςε, ρξεηάδνληαη 

αξθεηέο βειηηώζεηο ζην εθπαηδεπηηθό ηνκέα ηεο ηζηνζειίδαο. 

 

 Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιερζήθαλ από ηε ζύγθξηζε κεηαμύ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 

Bayou Bend θαη ησλ ππόινηπσλ ηζηνζειίδσλ κνπζείσλ έδεημαλ όηη ηνκείο 

όπσο ν εθπαηδεπηηθόο ηνκέαο, ε ρξεζηηθόηεηα θαη ε ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ, 

βξίζθνληαη ζην ίδην, αλ όρη ζε θαιύηεξν, επίπεδν ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο 

ηζηνζειίδεο. 

 

 Οη πεξηζζόηεξνη ρξήζηεο ραξαθηήξηζαλ ηνπο εαπηνύο ηνπο πνιύ άλεηνπο ζε 

όηη αθνξά ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ. Σν ίδην πνζνζηό ρξεζηώλ ραξαθηήξηζε 

ηελ ηζηνζειίδα εύθνιε ζηε πινήγεζε. 

 

 Παξαηεξήζεθε όηη επηζπκεηή πνηόηεηα θαη ε ρξεζηκόηεηα ηεο ηζηνζειίδαο 

επεξεάδεη ηελ πξόζεζε ησλ ρξεζηώλ λα ηελ επηζθεθηνύλ μαλά. 

Δπίζεο, παξαηεξήζεθε όηη ππάξρνπλ, ζηαηηζηηθά, ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο απόςεηο 

ησλ ρξεζηώλ αλάινγα κε: (α) ηελ επαγγεικαηηθή ηδηόηεηα ηνπ ρξήζηε ζε όηη αθνξά 
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ην πεξηερόκελν, ηελ εθπαηδεπηηθή αμία θαη ηα γξαθηθά, (β) ηελ επρξεζηία ηνπ ρξήζηε 

ζε όηη αθνξά ηα γξαθηθά θαη (γ) ηελ πηζαλόηεηα λα επηζθεθηνύλ μαλά ηελ ηζηνζειίδα 

ζε όηη αθνξά ην πεξηερόκελν, ηελ εθπαηδεπηηθή αμία, ηελ δνκή ησλ πιεξνθνξηώλ θαη 

ηα γξαθηθά. Αληίζεηα, δελ ππάξρεη θακία ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

ρξεζηώλ αλάινγα κε ηελ εκπεηξία ηνπο. 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δελ ήηαλ ελεξγνί 

ρξήζηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδαο, αιιά εζεινληέο γηα ηελ κειέηε θαζώο 

απνηεινύλ κέιε ελόο θνηλνύ- ζηόρνπ γηα ην δηθηπαθό ηόπν. 
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Κεθάλαιο 4
ο
 

 

 

Δπυηημαηολόγιο  

 

 

4.1 Ζ ρξεζηκόηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ αμηνιόγεζε 

ηζηνζειίδσλ 

 

Σα εξσηεκαηνιόγηα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ. Σν θύξην πιενλέθηεκα είλαη ην όηη ε αμηνιόγεζε γίλεηαη 

από ηε πιεπξά ηνπ ρξήζηε. πλήζσο, απνηειεί κηα δηαδηθαζία γξήγνξε, νηθνλνκηθή 

θαη απνδνηηθή ελώ ε δηαρείξηζε ηεο είλαη αξθεηά επέιηθηε. Ο όγθνο ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ ζπιιέγνληαη είλαη ηεξάζηηνο ελώ, ηα δεδνκέλα από κόλα ηνπο απνηεινύλ κηα 

αμηόπηζηε πεγή πιεξνθόξεζεο ε νπνία ειέγρεη θαηά πόζν έρνπλ ηθαλνπνηεζεί νη 

ζηόρνη ηεο αμηνιόγεζεο. Ο πην αληηθεηκεληθόο θξηηήο γηα ηελ αμηνιόγεζε κηαο 

ηζηνζειίδαο είλαη νη καζεηέο, νη θνηηεηέο, νη εθπαηδεπηηθνί, αθόκε θαη νη γνλείο 

απνηεινύλ ηηο νκάδεο πνπ επηζθέπηνληαη κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα εθπαηδεπηηθνύο 

δηθηπαθνύο ηόπνπο, κε ζθνπό ηελ αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ. Σν 

εξγαιείν πνπ δίλεηαη ζηνπο ρξήζηεο γηα λα αμηνινγήζνπλ κηα ηζηνζειίδα είλαη ην 

εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο.  

 

Γηα ηε δόκεζε ελόο ζσζηνύ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεηάδεηαη πιήξεο θαηαλόεζε ηεο 

ζεσξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ θξηηεξίσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην πξνεγνύκελν 

θεθάιαην. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία θαηαζθεπάζακε έλα εξσηεκαηνιόγην ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο. Γηα λα δηεπθνιύλνπκε ηε 

δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζακε ηεο δπλαηόηεηεο ηεο Google θαηά 

ηελ δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Μέζσ ηνπ Google Docs δεκηνπξγήζακε κηα 

ζεηξά από εξσηήκαηα, ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη, θαηά ηε γλώκε καο, πιήξσο ζηνπο 

ζηόρνπο πνπ ζέζακε από ηελ αξρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη ζηα θξηηήξηα πνπ 

εμεηάζακε.  
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ην ζεκείν απηό είλαη ζεκαληηθό λα αλαθέξνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν έγηλε ε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. Σν εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο δηακνηξάζηεθε κέζσ ηνπ 

δηαδηθηύνπ ζε ρξήζηεο, νη νπνίνη είραλ ηε δπλαηόηεηα λα ην ζπκπιεξώζνπλ 

νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή επηζπκνύζαλ. ’ απηό ζπλέβαιιαλ νη ηζηνζειίδεο 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο, θαζώο θαη νη δπλαηόηεηεο ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε όηη δελ ππήξμε θάπνηνο πεξηνξηζκόο ζηελ επηινγή ηνπ 

δείγκαηνο. Οπνηνζδήπνηε ρξήζηεο είρε πξόζβαζε ζην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιόγην 

ζηε παξαθάησ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGwzWWFDdlVxalRoV015cG

dWY3AzSUE6MQ    

Αθόκε, δε ρξεηαδόηαλ ε θαηαβνιή νπνηνλδήπνηε πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ, νύηε 

ππήξρε πξόζβαζε ζην άηνκν πνπ ζπκπιήξσλε ηε θόξκα. Ζ αληαπόθξηζε ησλ 

ρξεζηώλ ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή. Οη πεξηζζόηεξνη, 

κάιηζηα, ραξαθηήξηζαλ ην εξσηεκαηνιόγην απόιπηα ζύκθσλν κε ηνπο ζηόρνπο ηεο 

εξγαζίαο, ελώ, ηαπηόρξνλα, θαιύπηεη όιεο ηηο πηπρέο ηεο αμηνιόγεζεο ηζηνζειίδσλ.   

 

 

4.2 Σν SPSS σο ινγηζκηθό 

 

ηε ζπλέρεηα, αθνύ ζπγθεληξώζακε ηα δεδνκέλα από ηα εξσηεκαηνιόγηα 

αμηνιόγεζεο, ρξεζηκνπνηήζακε ην SPSS 18.0 γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο θαη ηελ 

εμαγσγή ησλ επηζπκεηώλ ζπκπεξαζκάησλ. Σν SPSS απνηειεί ίζσο ην πην γλσζηό 

ινγηζκηθό ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο γηα ηνπο θνηηεηέο. Δίλαη έλα ζηαηηζηηθό παθέην 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ, ην νπνίν πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο δπλαηόηεηεο γηα δεκηνπξγία 

αλαθνξώλ, αλάιπζε θαη κνληεινπνίεζε δεδνκέλσλ θαζώο θαη ηε γξαθηθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπο. Γηαζέηεη πνιιέο ζηαηηζηηθέο ζπλαξηήζεηο γηα αλάιπζε 

δεδνκέλσλ κέζα από έλα εύρξεζην γξαθηθό πεξηβάιινλ. Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS 

όια ηα ζηάδηα ηεο αλαιπηηθήο δηαδηθαζίαο νινθιεξώλνληαη θάησ από έλα 

ελνπνηεκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο, θαιύπηνληαο ηελ αλάιπζε από άθξν ζε άθξν 

(ρήκα 1).  

 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGwzWWFDdlVxalRoV015cGdWY3AzSUE6MQ
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGwzWWFDdlVxalRoV015cGdWY3AzSUE6MQ
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ρήκα 1. Σα ζηάδηα ηεο αλαιπηηθήο δηαδηθαζίαο 

 

 

 

Ο ρξεκαηννηθνλνκηθόο ηνκέαο, ν ηνκέαο ησλ ηειεπηθνηλσληώλ, ν ηνκέαο ηεο πγείαο, 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο, ν επξύηεξνο δεκόζηνο ηνκέαο θαη ν ηνκέαο ηεο 

βηνκεραλίαο απνηεινύλ ηα βαζηθόηεξα πεδία εθαξκνγώλ ηεο ηερλνινγίαο ηνπ SPSS.  

Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό δηδάζθεηε ζρεδόλ ζε όια ηα ηκήκαηα ησλ ειιεληθώλ 

παλεπηζηεκίσλ, αθόκε θαη ζ’ απηά πνπ δελ αλήθνπλ ζην ηνκέα ησλ ζεηηθώλ 

επηζηεκώλ. 

 

Σν SPSS κε κηα καηηά 

 

Πξόζβαζε ζην SPSS κπνξεί λα έρεη ν ρξήζηεο κε όινπο ηνπο γλσζηνύο ηξόπνπο πνπ 

πξνζθέξνπλ ηα Windows. Έλαο απ’ απηνύο είλαη από ην θνπκπί Έλαξμε ηεο Γξακκήο 

Δξγαζηώλ ζηελ επηινγή  Πξνγξάκκαηα  → SPSS Inc → PAS Statistics. Έλαο άιινο 

ηξόπνο είλαη λα ην ηξέμνπκε κε δηπιό θιηθ ζε θάπνηα ζπληόκεπζε. Σέινο κπνξνύκε 

λα αλνίμνπκε έλα από ηα αξρεία SPSS πνπ έρνπκε ήδε ζηνλ ππνινγηζηή καο, θάηη 

πνπ ζα ζεκάλεη απηόκαηα ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

πιινγή 

δεδνκέλσλ 

Πξόζβαζε 

ζηα 

δεδνκέλα 

Γηαρείξηζε θαη 
πξνεηνηκαζία 

δεδνκέλσλ 

Αλάιπζε 

Αλαθνξέο  

Αμηνπνίεζε 

ρεδηαζκόο 
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Μόιηο αλνίμνπκε ην SPSS κε έλαλ από ηνπο πξώηνπο δύν ηξόπνπο πνπ 

αλαθέξζεθαλ, αλνίγεη έλα πιαίζην δηαιόγνπ, όπνπ θαινύκαζηε λα επηιέμνπκε ηη 

αθξηβώο ζέινπκε λα θάλνπκε από κία ιίζηα έμη επηινγώλ (Δηθόλα 1): 

  

 Run the tutorial – Δθηέιεζε ηνλ νδεγό εθκάζεζεο. 

  

 Type in data – Πιεθηξνιόγεζε δεδνκέλα. 

  

 Run an existing query – Δθηέιεζε έλα ππάξρνλ εξώηεκα ζε βάζε 

δεδνκέλσλ. 

  

 Create new query using Database Wizard – Γεκηνύξγεζε έλα λέν 

εξώηεκα ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ Database Wizard. 

  

 Open an existing data source – Άλνημε κηα ππάξρνπζα πεγή 

δεδνκέλσλ. 

  

 Open another type of file – Άλνημε έλαλ άιιν ηύπν αξρείνπ. 

 

 

 

Δηθόλα 1. Πιαίζην δηαιόγνπ SPSS 
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Με ηελ επηινγή Type in data αλνίγεη ε εθαξκνγή Data Editor ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηνύκε όηαλ ζέινπκε λα ηξνπνπνηήζνπκε, λα πξνζζέζνπκε ή λα 

αθαηξέζνπκε δεδνκέλα. Πξόθεηηαη γηα έλα παξάζπξν όπνπ κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε 

γξακκέο, ζηήιεο θαη θειηά (Δηθόλα 2). Μνηάδεη ζε κεγάιν βαζκό κε ηελ εθαξκνγή 

Excel ηνπ Microsoft Office. 

 

 

Δηθόλα 2. Data Editor 

 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηε παξαπάλσ εηθόλα θάζε ζηήιε έρεη ην όλνκα var. Κάζε ζηήιε 

απνηειεί θαη κία κεηαβιεηή. ηελ έξεπλα καο θάζε εξώηεκα αληηζηνηρεί θαη ζε κία ή 

θαη παξαπάλσ κεηαβιεηέο. Σν ζύλνιν ησλ γξακκώλ ηνπ Data Editor απεηθνλίδεη ην 

δείγκα καο. Με ιίγα ιόγηα θάζε γξακκή αληηζηνηρεί ζε θάζε ρξήζηε ν νπνίνο 

απάληεζε ζην εξσηεκαηνιόγην πνπ ηνπ δόζεθε. ην θάησ αξηζηεξά κέξνο ηεο 

Δηθόλαο 3 δηαθξίλνπκε δύν θαξηέιεο, ηελ Data View θαη ηελ Variable View νη νπνίεο 

δείρλνπλ αληίζηνηρα ηα δεδνκέλα θαη ηηο κεηαβιεηέο. (Δηθόλα 3). 

 

 

Δηθόλα 3. Οη θαξηέιεο δεδνκέλσλ θαη κεηαβιεηώλ 
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ηελ θαξηέια Variable View εηζάγνπκε ηηο κεηαβιεηέο καο. Ο ηξόπνο εηζαγσγήο 

είλαη εύθνινο, ελώ ππάξρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε κεηαβιεηή. Μέζσ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαξηέιαο δειώλνπκε ηνλ ηύπν ηεο κεηαβιεηήο (Variable type) ν 

νπνίνο κπνξεί λα είλαη αξηζκεηηθόο, αιθαβεηηθόο, εκεξνκελία, ρξεκαηηθά πνζά θ.α. 

(Δηθόλα 4).  

 

 

Δηθόλα 4. Οη ηύπνη κεηαβιεηώλ ηνπ SPSS 

 

Σαπηόρξνλα, κπνξνύκε λα κεηαβάινπκε ην πιήζνο ησλ ραξαθηήξσλ πνπ κπνξεί λα 

έρεη θάζε κεηαβιεηή, όπσο θαη ηνλ αξηζκό ησλ δεθαδηθώλ ςεθίσλ. Δπίζεο, έρνπκε ηε 

δπλαηόηεηα λα εηζάγνπκε ηηο ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη θάζε κεηαβιεηή, αιιά θαη 

ηελ εηηθέηα θάζε ηηκήο κέζσ ηεο επηινγήο Values (Δηθόλα 5). 

Με ηελ εληνιή Values θσδηθνπνηνύκε ηα δεδνκέλα καο ζε θαηεγνξίεο, πξνθεηκέλνπ 

λα ηα εηζάγνπκε πην εύθνια θαη λα νκαδνπνηήζνπκε. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ εξώηεζε-

κεηαβιεηή Q2.1 είλαη πηζαλόλ λα ιάβνπκε ηηο απαληήζεηο ‘δελ επηιέρζεθε’, 

 ‘επηιέρζεθε’ θαη ‘δελ απάληεζε’. Με ηε δηαδηθαζία Value Labels νξίδνπκε ηελ 

αληηζηνίρεζε αλάκεζα ζε απαληήζεηο θαη αξηζκνύο. ην πιαίζην Value γξάθνπκε ηνλ 

αξηζκό θαη ζην πιαίζην Label γξάθνπκε ζε πνηα απάληεζε ζέινπκε λα αληηζηνηρεί ν 

αξηζκόο απηόο. Καηόπηλ παηάκε ην θνπκπί Add θαη ζπλερίδνπκε ηε δηαδηθαζία κέρξη 

λα ηειεηώζνπλ νη θαηεγνξίεο ησλ απαληήζεσλ. Με ην θνπκπί Change θάλνπκε ηπρόλ 

αιιαγέο, ελώ κε ην Remove δηαγξάθνπκε. Μόιηο ηειεηώζνπκε κε ηηο θαηεγνξίεο 

παηάκε ην πιήθηξν OK.  
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Δηθόλα 5. Οη ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ 

 

ηελ παξαπάλσ εηθόλα εηζάγακε ηελ ηηκή 0 κε όλνκα ‘δελ επηιέρζεθε’, ηελ ηηκή 1 κε 

όλνκα ‘επηιέρζεθε’ θαη ηελ ηηκή 9 κε όλνκα ‘δελ απάληεζε’. 

 

ην ζεκείν απηό πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ην γεγνλόο όηη ν ζσζηόο θαζνξηζκόο ησλ 

παξακέηξσλ θάζε κεηαβιεηήο είλαη πνιύ ζεκαληηθόο, πξνθεηκέλνπ λα νξγαλώζνπκε 

θαηά ην δπλαηόλ θαιύηεξα ηα δεδνκέλα καο, αιιά θαη γηα λα πάξνπκε ηα ζσζηά 

απνηειέζκαηα από ηελ έξεπλα. Γηα λα εηζάγνπκε κηα κεηαβιεηή ππάξρνπλ ζπρλά 

πεξηζζόηεξνη από έλαο ζσζηνί ηξόπνη, θαινύκαζηε όκσο, θπξίσο κέζσ ηεο εκπεηξίαο 

καο, λα επηιέμνπκε ηνλ πην πξόζθνξν, αθόκε θαη αλ απηό ζεκαίλεη όηη 

ππνρξενύκαζηε λα πξνζέμνπκε πεξηζζόηεξεο παξακέηξνπο. 

  

Δπηπιένλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα δηαρσξίδνπκε ηηο 

πνζνηηθέο κεηαβιεηέο, δειαδή όζεο πεξηέρνπλ αξηζκεηηθά δεδνκέλα, από ηηο 

πνηνηηθέο, δειαδή ηηο ηδηόηεηεο εθείλεο πνπ δελ αλήθνπλ ζε θάπνην αξηζκεηηθό 

ζύλνιν. ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ηελ εξώηεζε-κεηαβιεηή Q2.1, έρνπκε ινηπόλ 

ηελ δπλαηόηεηα λα κελ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ επηινγή Value Variables, αιιά λα 

νξίζνπκε εμ αξρήο ηελ κεηαβιεηή απηή σο String, θάηη πνπ ζα καο επέηξεπε λα 

πιεθηξνινγήζνπκε κε γξάκκαηα ηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο ζηνλ Data Editor. Απηό 

όκσο ζα ήηαλ πην ρξνλνβόξν θαη επηπιένλ ζα παξαθώιπε ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ απηήο ηεο κεηαβιεηήο. 
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ηελ θαξηέια Data View εηζάγνπκε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη ρξήζηεο ζηνπο 

νπνίνπο απεπζπλζήθακε. Οη απαληήζεηο ηνπο θσδηθνπνηήζεθαλ κε ηελ δηαδηθαζία 

πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ. Με ηνλ ηξόπν απηό ηα δεδνκέλα καο είλαη νκνηόκνξθα, 

θάηη πνπ δηεπθνιύλεη ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο. 

 

 

4.3 Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

 

Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ ινγηζκηθνύ παθέηνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαη ηνπ ηξόπνπ 

κε ηνλ νπνίν εηζάγακε ηα δεδνκέλα, αμίδεη λα πξνρσξήζνπκε ζηελ επεμεξγαζία ηνπ 

δείγκαηνο. Αξρηθά, παξνπζηάδνπκε ζπγθεληξσηηθά ηηο απαληήζεηο ησλ ρξεζηώλ ζηα 

εξσηεκαηνιόγηα πνπ ηνπο δόζεθαλ, ελώ ηαπηόρξνλα αλαθέξνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ εμάγακε. 

 

Παξαηεξνύκε όηη ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ ζεσξεί όηη νη εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο 

πξέπεη λα έρνπλ σο θύξην ζθνπό ηελ ελεκέξσζε ηνπο. πγθεθξηκέλα ην 72,3% 

ηάζζεηαη ππέξ ηνπ ελεκεξσηηθνύ ραξαθηήξα ησλ ηζηνζειίδσλ, ην 24,6 ππέξ ηνπ 

δηδαθηηθνύ ραξαθηήξα ηνπο ελώ κόιηο ην 2,3 πηζηεύεη όηη νη εθπαηδεπηηθέο 

ηζηνζειίδεο πξέπεη θπξίσο λα ςπραγσγνύλ ηνπο ρξήζηεο (Πίλαθαο 2). 

 

 

 

Πίλαθαο 2. Ο ζθνπόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ 

 

 

 

 

κοπόρ ςσνόηηηα Ποζοζηό (%) 

Γηδαζθαιία 32 24,6 

Δλεκέξσζε 94 72,3 

Φπραγσγία 3 2,3 

Άιιν 1 0,8 

   

ύλνιν 130 100 
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ηε ζπλέρεηα αλαξσηεζήθακε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ζηελ νπνία ζηνρεύνπλ νη 

αληίζηνηρνη εθπαηδεπηηθνί δηθηπαθνί ηόπνη. Σν 63,8% αθνξά ηα Αλώηαηα 

Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα, ην 18,5% ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Γπκλάζηα- 

Λύθεηα), ην 9,2 ηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα, ην 6,2% ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (Γεκνηηθό), ελώ κόιηο ην 1,5% αθνξά ηα λεπηαγσγεία (ρήκα 2). Απηό 

απνηππώλεηαη θαη από ην γεγνλόο όηη ην δείγκα καο απνηειείηαη θαηά θύξην ιόγν από 

θνηηεηέο ησλ αλώηαησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ ηεο ρώξαο. 

  

ρήκα 2. Σν θνηλό- ζηόρνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ 

 

Ζ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ δηαδξακαηίδεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν 

ζηελ επηηπρία ηνπο. Έλαο ζσζηά ζρεδηαζκέλνο ηζηνρώξνο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη 

ζπρλά, ώζηε νη ρξήζηεο λα έρνπλ πξόζβαζε ζε θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη άκεζα. ύκθσλα κε ηνπο ρξήζηεο, ηέζζεξηο ζηηο δέθα 

ηζηνζειίδεο ελεκεξώλνληαη θάζε κέξα ηε ζηηγκή πνπ νη ππόινηπεο ελεκεξώλνληαη 

είηε θάζε δύν κε ηξεηο εκέξεο, είηε θάζε εβδνκάδα, είηε θάζε κήλα (Πίλαθαο 3). 
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ςσνόηηηα 

Δνημέπυζηρ 

ςσνόηηηα Ποζοζηό (%) Αθποιζηικό 

Ποζοζηό (%) 

Κάζε κέξα 52 40 40 

Κάζε 2-3 εκέξεο 29 22,3 62,3 

Κάζε εβδνκάδα 29 22,3 84,6 

Κάζε κήλα 18 13,8 98,5 

Γελ απάληεζε 2 1,5 100 

    

ύλνιν 130 100 - 
Πίλαθαο 3. Ζ ζπρλόηεηα ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ 

 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηελ αληαπόθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ ζε 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά αμηνπηζηίαο θαη αθξίβεηαο: 

 

α. Ζ δηάθξηζε κεηαμύ ηνπ ζπληάθηε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ δεκηνπξγνύ ηεο ηζηνζειίδαο 

είλαη εκθαλήο  

 

ρήκα 3. Αληαπόθξηζε ησλ ηζηνζειίδσλ ζην θξηηήξην αμηνπηζηίαο α 

 

 

β. Ο ζπγγξαθέαο ηεο πιεξνθνξίαο έρεη ηηο θαηάιιειεο πηζηνπνηήζεηο γηα λα ζπληάμεη ην 

πεξηερόκελν ηεο ηζηνζειίδαο. 

 

 

ρήκα 4. Αληαπόθξηζε ησλ ηζηνζειίδσλ ζην θξηηήξην αμηνπηζηίαο β 
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γ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηάηε είλαη θαηαλνεηέο. 

 

 

ρήκα 5. Αληαπόθξηζε ησλ ηζηνζειίδσλ ζην θξηηήξην αμηνπηζηίαο  γ 

 

 

 
δ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηάηε είλαη ιεπηνκεξείο.  

 

 
ρήκα 6. Αληαπόθξηζε ησλ ηζηνζειίδσλ ζην θξηηήξην αμηνπηζηίαο δ 

 

 

ε. Τπάξρεη αλαθνξά ζηηο πεγέο ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε ζύληαμε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

ηζηνζειίδαο. 

 

ρήκα 7. Αληαπόθξηζε ησλ ηζηνζειίδσλ ζην θξηηήξην αμηνπηζηίαο ε 
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ζη. Γελ ππάξρνπλ γξακκαηηθά ή ζπληαθηηθά ζθάικαηα θαηά ηε ζπγγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

 

 

ρήκα 8. Αληαπόθξηζε ησλ ηζηνζειίδσλ ζην θξηηήξην αμηνπηζηίαο ζη 

 

 

 

δ. Ο ζπληάθηεο ηεο πιεξνθνξίαο απαληά ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ην πεξηερόκελν ηνπ 
δηθηπαθνύ ηόπνπ. 

 

 

ρήκα 9. Αληαπόθξηζε ησλ ηζηνζειίδσλ ζην θξηηήξην αμηνπηζηίαο δ 

 

 

 
 

ε. Ο ζρεδηαζηήο είλαη αμηόπηζηνο θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο. 

 

 

ρήκα 10. Αληαπόθξηζε ησλ ηζηνζειίδσλ ζην θξηηήξην αμηνπηζηίαο ε 
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ην ζεκείν απηό αμίδεη λα αλαθέξνπκε ην γεγνλόο όηη ιίγν παξαπάλσ από ην 70% 

ησλ ρξεζηώλ παξαηεξνύλ θάπνην είδνο πξνθαηάιεςεο ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

ηζηνζειίδεο πνπ επηζθέπηνληαη. Απηόο είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί 

άκεζα ππόςε από ηνπο ζρεδηαζηέο ησλ ηζηνζειίδσλ. Κη απηό γηαηί έηζη εληζρύεηαη ε 

άπνςε εθείλσλ ησλ εξεπλεηώλ πνπ πηζηεύνπλ όηη ε εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε ειινρεύεη πεξηζζόηεξνπο θηλδύλνπο παξά εληζρύεη ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία.  

 

Τπάξρνπλ εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο νη νπνίεο ζπλεξγάδνληαη κε ηα αλώηαηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα θαζώο θαη κε εηαηξείεο, άιιεο κε θεξδνζθνπηθό ραξαθηήξα 

θαη άιιεο ρσξίο. Χζηόζν ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ αλαθέξεη όηη 

εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο πνπ επηζθέπηνληαη δελ ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο 

εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο. Πην ζπγθεθξηκέλα ην 78,5% απάληεζε ‘όρη’ ζηελ 

παξαπάλσ εξώηεζε. Βέβαηα θάπνηνη ρξήζηεο αλαθέξνπλ ηελ ζπκκεηνρή δεκνζίσλ 

θαη ηδησηηθώλ νξγαληζκώλ ζηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ δηθηπαθώλ ρώξσλ. Σν 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο αιιά θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο είλαη νη 

νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ηε κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή ζηηο ηζηνζειίδεο, ζύκθσλα κε ην 

δείγκα καο. Δπίζεο ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα θξνληηζηήξηα, ηδξύκαηα κέζεο 

εθπαίδεπζεο, ην αλνηρηό παλεπηζηήκην αιιά θαη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο. 

 

Οη απαληήζεηο ζηελ εξώηεζε ‘πόζν επραξηζηεκέλνη είζηε από ηελ εθπαηδεπηηθή 

ηζηνζειίδα πνπ επηζθέπηεζηε ζπλήζσο όζνλ αθνξά ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά 

θάιπςεο θαη αληηθεηκεληθόηεηαο’ (Δξώηεζε 13) παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

θαη αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

 

 

ρήκα 11. Ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ κε βάζε ην ραξαθηεξηζηηθό αληηθεηκεληθόηεηαο α 
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ρήκα 12. Ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ κε βάζε ην ραξαθηεξηζηηθό αληηθεηκεληθόηεηαο β 

 

 

 

ρήκα 13. Ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ κε βάζε ην ραξαθηεξηζηηθό αληηθεηκεληθόηεηαο γ 

 

 

 

ρήκα 14. Ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ κε βάζε ην ραξαθηεξηζηηθό αληηθεηκεληθόηεηαο δ 
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ρήκα 15. Ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ κε βάζε ην ραξαθηεξηζηηθό αληηθεηκεληθόηεηαο ε 

 

 

 

Έπεηηα δεηήζεθε από ηνπο ρξήζηεο λα βαζκνινγήζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο 

πνπ επηζθέπηνληαη ζε ζπρλή βάζε, ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 

αιιειεπηδξαζηηθόηεηαο θαη επειημίαο. Παξαθάησ ζαο παξνπζηάδνπκε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ αληιήζακε γηα θάζε θξηηήξην. 

 

α. Σξνπνπνίεζε εκθάληζεο αλάινγα κε ηνπο ρξήζηεο 
 

 

ρήκα 16. Δπίδνζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ ζην θξηηήξην επειημίαο α 

 

 

β. Γηεπθόιπλζε αηόκσλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθώλ αλαγθώλ (δπζθνιίεο ζηελ όξαζε, αθνή θηι). 

 

 

ρήκα 17. Δπίδνζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ ζην θξηηήξην επειημίαο β 
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γ. Δκθάληζε ηεο ζειίδαο θαη ζε άιιεο γιώζζεο. 

 

 

ρήκα 18. Δπίδνζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ ζην θξηηήξην επειημίαο γ 

 

δ. Πξόζβαζε ζηε πιεξνθνξία από κέιε κεηνλνηήησλ πνπ θαηνηθνύλ ζηε ρώξα 

 

 
ρήκα 19. Δπίδνζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ ζην θξηηήξην επειημίαο δ 

 

 

 
ε. Δύθνιε πινήγεζε. 

 

 

ρήκα 20. Δπίδνζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ ζην θξηηήξην επειημίαο ε 
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ζη. Ύπαξμε ράξηε πινήγεζεο ηεο ηζηνζειίδαο. 

 

 

ρήκα 21. Δπίδνζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ ζην θξηηήξην επειημίαο ζη 

 

 

 

δ. Ύπαξμε ιίζηαο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. 
 

 

ρήκα 22. Δπίδνζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ ζην θξηηήξην επειημίαο δ 

 

 

 

ε. Απνζηνιή ελεκεξσηηθώλ δειηίσλ 

 

 

ρήκα 23. Δπίδνζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ ζην θξηηήξην επειημίαο ε 
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ζ. Κνηλόηεηα επηζθεπηώλ γηα επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή απόςεσλ (forum). 

 

 

ρήκα 24. Δπίδνζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ ζην θξηηήξην επειημίαο ζ 

 

 

 

ύκθσλα κε ηνπο ρξήζηεο, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγακε από ηα παξαπάλσ 

γξαθήκαηα δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά. Πάλσ από ην κηζό δείγκα καο δελ είλαη 

επραξηζηεκέλν (53,08%) από ηελ ηζηνζειίδα, θαζώο δελ ηξνπνπνηείηαη αλάινγα κε 

ηελ ηδηόηεηα ηνπ θάζε ρξήζηε (ρήκα 16). Αθόκε, κόιηο ην 10% πεξίπνπ είλαη 

αξθεηά επραξηζηεκέλν από ηελ παξαπάλσ ηδηόηεηα ηεο ηζηνζειίδαο.  

 

ηηο κέξεο καο ζπλαληάκε πεξηπηώζεηο όπνπ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

αληηκεησπίδνληαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν από ηνπο ππόινηπνπο. Πεξηζσξηνπνηνύληαη, 

αθαηξείηαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δξαζηεξηόηεηεο, ελώ ππάξρεη ηδηαίηεξε 

πξνθαηάιεςε ζηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο. Μνινλόηη θάπνηνο ζα πεξίκελε ν 

εθπαηδεπηηθόο ηνκέαο λα είλαη πην επαηζζεηνπνηεκέλνο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αηόκσλ, ε εξεπλά καο δείρλεη ην αληίζεην. Σν 60,77% ησλ ρξεζηώλ 

πηζηεύεη όηη νη εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο πνπ επηζθέπηνληαη δελ κεξηκλνύλ θαζόινπ 

γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο ή αθνήο (ρήκα 17). Σν 20,77% ζα ηηο 

ραξαθηήξηδε ηθαλνπνηεηηθέο, ελώ κόιηο ην 16,16% είλαη απόιπηα επραξηζηεκέλν από 

ηελ ηζηνζειίδα πνπ επηζθέπηεηαη όζνλ αθνξά ηελ δηεπθόιπλζε ησλ αηόκσλ κε 

ζπγθεθξηκέλεο εηδηθέο αλάγθεο. Δπίζεο, ην 45,39% αλαθέξεη όηη δελ ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα εκθάληζεο ηεο ηζηνζειίδαο ζε άιιεο γιώζζεο (ρήκα 18). Γειαδή, έλαο 

εθπαηδεπηηθόο ή ζπνπδαζηήο από θάπνηα άιιε ρώξα δε ζα κπνξεί λα επηζθέπηεηαη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο θάηη ην νπνίν ζα πξέπεη λα απνηειεί θύξην κέιεκα γηα 

ηνπο ζρεδηαζηέο ησλ δηθηπαθώλ ηόπσλ. Αθόκε, ην 48,46% ζεσξεί πσο νη 

εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο ηεο ρώξαο καο δε πξνβιέπνπλ ηε ρξήζε ηνπο από ηηο 

κεηνλόηεηεο πνπ δνπλ ζ’ απηή ή αθόκε θη αλ πξνβιέπεηαη, δελ είλαη ζρεδηαζκέλε κε 
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ζσζηό ηξόπν (ρήκα 19). Μόιηο ην 23,15% πηζηεύεη πσο ε ηζηνζειίδα ηθαλνπνηεί ην 

παξαπάλσ θξηηήξην. 

 

Χζηόζν, ππάξρνπλ θαη ηζηνζειίδεο νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη πνιύ ζσζηά ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ (83,84%) είλαη 

επραξηζηεκέλε από ηελ εύθνιε πινήγεζε ηεο ηζηνζειίδαο (ρήκα 20). Οη 

πεξηζζόηεξνη, κάιηζηα, ζε απόιπην βαζκό (53,07%). Αιιά θαη πάιη εκθαλίδνληαη 

θάπνηα πξνβιήκαηα. Σν 35,39% αλαθέξεη όηη δελ ππάξρεη θάπνηνο ράξηεο πινήγεζεο 

ηνπ ηζηνρώξνπ ή, αλ ππάξρεη, είλαη δπζλόεηνο (ρήκα 21). Έηζη νη ρξήζηεο 

δπζθνιεύνληαη ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ θαη αλαηξέρνπλ ζε άιιεο ηζηνζειίδεο 

ή ζε βηβιηνζήθεο.  

 

Ζ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ζπληαθηώλ ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ησλ ρξεζηώλ είλαη πνιύ 

ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηνπο ηειεπηαίνπο. Με ηνλ ηξόπν απηό κπνξνύλ λα 

εθθξάδνπλ ηηο απνξίεο ηνπο ζηνπο ζπληάθηεο, ελώ κπνξνύλ λα πξνηείλνπλ ηδέεο γηα 

ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηηο ηζηνζειίδαο. Σν 68,46% ηνπ δείγκαηνο 

είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν από ηελ ύπαξμε ιίζηαο επηθνηλσλίαο, ελώ κόιηο ην 

5,38% αλαθέξεη όηη δελ ππάξρεη θαζόινπ ηξόπνο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπληάθηεο 

(ρήκα 22). Γεληθά, νη πεξηζζόηεξνη ρξήζηεο δελ επηζπκνύλ ηελ απνζηνιή 

ελεκεξσηηθώλ δειηίσλ από ηηο ηζηνζειίδεο θαζώο νη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνπλ δελ είλαη ρξήζηκεο. Απηό ζπκβαίλεη ζπάληα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

δηθηπαθνύο ηόπνπο. Γη’ απηό θαη νη πεξηζζόηεξνη (63,08%) είλαη επραξηζηεκέλνη από 

ηα ελεκεξσηηθά δειηία πνπ απνζηέιινληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζή ηνπο (ρήκα 

23). Αθόκε, ε δεκηνπξγία θνηλόηεηαο επηζθεπηώλ (forum) ζπκβάιιεη ζηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ. ύκθσλα κε ην 

δείγκα καο, κόιηο ην 12,31% αλαθέξεη όηη ε ηζηνζειίδα πνπ επηζθέπηεηαη δελ έρεη 

θάπνηα παξόκνηα θνηλόηεηα επηθνηλσλίαο (ρήκα 24).  

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηα ζεκαληηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά πινήγεζεο θαη αλ 

απηά εκθαλίδνληαη ζηηο ηζηνζειίδεο πνπ επηζθέπηνληαη νη ρξήζηεο πνπ απάληεζαλ 

ζηα εξσηεκαηνιόγηα αμηνιόγεζεο. 
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ρήκα 25. Αληαπόθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ ζην ραξαθηεξηζηηθό πινήγεζεο α 

 

 

ρήκα 26. Αληαπόθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ ζην ραξαθηεξηζηηθό πινήγεζεο β 

 

 

ρήκα 27. Αληαπόθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ ζην ραξαθηεξηζηηθό πινήγεζεο γ 
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ρήκα 28. Αληαπόθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ ζην ραξαθηεξηζηηθό πινήγεζεο δ 

 

 

  

ρήκα 29. Αληαπόθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ ζην ραξαθηεξηζηηθό πινήγεζεο ε 

 

 

 

Έλα αξθεηά ελζαξξπληηθό ζηνηρείν αθνξά ηνλ ρξόλν θόξησζεο ηεο ζειίδαο θαη ην 

ρξόλν θαηεβάζκαηνο αξρείνπ. Αξθεηέο θνξέο ηπγράλεη λα αλαγθαδόκαζηε λα 

πεξηκέλνπκε ππνκνλεηηθά λα θνξηώζεη κηα ηζηνζειίδα, είηε εμαηηίαο θαθήο ζύλδεζεο, 

είηε εμαηηίαο θαθήο ζρεδίαζεο ηεο. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα επηζθεπηόκαζηε 

άιιεο ηζηνζειίδεο κε κηθξόηεξν ρξόλν θόξησζεο. Χζηόζν, ζύκθσλα κε ηνπο 

ρξήζηεο, θάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη. 
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ρήκα 30. Ο ρξόλνο θόξησζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ 

 

ύκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρήκα (ρήκα 30), ην 82,3% ζεσξεί όηη ν ρξόλνο 

θόξησζεο είλαη θαλνληθόο θαη ηνλ ηθαλνπνηεί απόιπηα. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε όηη ην 

6,2% πηζηεύεη όηη, αλ θαη ν ρξόλνο θόξησζεο ηεο ηζηνζειίδαο είλαη κεγάινο, απηνί 

έρνπλ ππνκνλή θαζώο ην πεξηερόκελν ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο ελδηαθέξεη. Μόιηο ην 

0,8% είλαη δπζαξεζηεκέλν από ηνλ εθπαηδεπηηθό δηθηπαθό ηόπν όζνλ αθνξά ην 

ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα. Έλα δπζάξεζην ζηνηρείν πξνθύπηεη από ην επόκελν ζρήκα 

(ρήκα 31). 

 

 

ρήκα 31. Δκθάληζε ελεκεξσηηθώλ παξαζύξσλ γηα ην ρξόλν θαηεβάζκαηνο αξρείνπ 

 

 

Κάηη παξαπάλσ από έμη (6) ζηνπο δέθα (10) ρξήζηεο αλαθέξνπλ όηη ε εθπαηδεπηηθή 

ηζηνζειίδα πνπ επηζθέπηνληαη δελ ηνπο ελεκεξώλεη γηα ην ρξόλν θαηεβάζκαηνο 
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αξρείνπ. Έηζη, δε γλσξίδνπλ ζε πόζν ρξόλν ζα έρνπλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο ηελ 

πιεξνθνξία πνπ επηζπκνύλ. Αλ ν ρξόλνο απηόο είλαη πνιύ κηθξόο ηόηε δελ ηνπο 

επεξεάδεη. Αλ είλαη κεγάινο ηόηε ν ζρεδηαζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην αλαθέξεη 

θαζώο απηό έρεη, ζπλήζσο, άζρεκν αληίθηππν ζηνλ ρξήζηε. 

 

Δπίζεο, έλα ζεηηθό ζηνηρείν απνηειεί ην γεγνλόο όηη ε πινήγεζε ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

ηζηνζειίδεο δελ απαηηεί εηδηθό ινγηζκηθό. Απηό αλαθέξεη ην 89,2% ηνπ δείγκαηνο. 

Αιιά, αθόκε θη αλ ε πεξηήγεζε ζηνλ ηζηνρώξν ρξεηάδεηαη εηδηθό ινγηζκηθό, απηό 

είλαη θάπνην πξόγξακκα ην νπνίν ππάξρεη ειεύζεξν ζην δηαδίθηπν θαη είλαη απιό 

ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ. Ζ πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ δειώλεη ην Adobe Flash Player 

σο ην ινγηζκηθό πνπ ρξεηάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί δηθηπαθνί ηόπνη γηα ηελ 

παξνπζίαζε θάπνησλ δεδνκέλσλ. 

 

Έλαο από ηνπο θπξηόηεξνπο -αλ όρη ν θπξηόηεξνο- ζθνπνύο ηεο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ είλαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία. ηα πξνεγνύκελα 

θεθάιαηα αλαιύζακε ηε ζπκβνιή ηνπ δηαδηθηύνπ ζηελ εθπαίδεπζε θαη δηαδηθαζία 

εθκάζεζεο. ηα παξαθάησ ζρήκαηα θαίλεηαη ε αληαπόθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηζηνζειίδσλ ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, ζύκθσλα όζνπο απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε κεηάδνζε γλώζεο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηύνπ. Οπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα βαζκνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ 

όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα απηά. Οη θιίκαθεο ήηαλ από έλα (1), πνπ ζεκαίλεη θαθή 

αληαπόθξηζε, έσο πέληε (5), πνπ ζεκαίλεη άξηζηε αληαπόθξηζε. 

 

 

ρήκα 32. Δπίδνζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ ζε θξηηήξηα πνπ αθνξνύλ ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία (α) 
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ρήκα 33. Δπίδνζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ ζε θξηηήξηα πνπ αθνξνύλ ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία (β) 

 

 

ρήκα 34. Δπίδνζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ ζε θξηηήξηα πνπ αθνξνύλ ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία (γ) 

 

 

ρήκα 35. Δπίδνζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ ζε θξηηήξηα πνπ αθνξνύλ ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία (δ) 
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ρήκα 36. Δπίδνζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ ζε θξηηήξηα πνπ αθνξνύλ ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία (ε) 

 

 

ρήκα 37. Δπίδνζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ ζε θξηηήξηα πνπ αθνξνύλ ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία (ζη) 

 

 

Σέινο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην δείγκα καο. Απνηειείηαη 

από 130 πιήξσο απαληεκέλα εξσηεκαηνιόγηα αμηνιόγεζεο, ηα νπνία 

επεμεξγαζηήθακε θαη θαηαιήμακε ζηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα. Γελ ππήξμε 

θάπνηνο πεξηνξηζκόο ζηελ επηινγή ησλ ρξεζηώλ πνπ κπνξνύζαλ λα απαληήζνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιόγην. Σν πνζνζηό αληξώλ- γπλαηθώλ ήηαλ ζρεδόλ 

κνηξαζκέλν (Πίλαθαο 4), ηε ζηηγκή πνπ ην 70,2% αληηζηνηρεί ζε άηνκα ειηθίαο 25 κε 

35. Έλα πνιύ ζεκαληηθό ζηνηρείν είλαη όηη ελληά (9) ζηνπο δέθα (10) ρξήζηεο πνπ 

απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην ήηαλ από 18 κέρξη 35 εηώλ (Πίλαθαο 5). Απηό 

ζεκαίλεη πσο καζεηέο κέζεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη εθπαηδεπηηθνί άλσ ησλ 35 εηώλ 

δελ ζπλεζίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν γηα ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. Απηό 
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εμεγείηαη θαη από ην γεγνλόο όηη νη λένη εθπαηδεπηηθνί είλαη πεξηζζόηεξν 

εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. 

 

Φύλο ςσνόηηηα Ποζοζηό (%) Αθποιζηικό 

Ποζοζηό (%) 

Άληξαο 61 46,9 46,9 

Γπλαίθα 68 52,3 99,2 

Γελ απάληεζε 1 0,8 100 

    

ύλνιν 130 100 - 
Πίλαθαο 4. Σν θύιν ηνπ δείγκαηνο 

 

Ζλικία ςσνόηηηα Ποζοζηό (%) Αθποιζηικό 

Ποζοζηό (%) 

18-24 26 20 20 

25-35 92 70,8 90,8 

>35 11 8,5 99,2 

Γελ απάληεζε 1 0,8 100 

    

ύλνιν 130 100 - 
Πίλαθαο 5. Ζ ειηθία ηνπ δείγκαηνο 

 

Όπσο είλαη θπζηθό, νη εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο είλαη αληηθείκελν έξεπλαο γηα άηνκα 

πνπ απνηεινύλ ‘γξαλάδη’ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Νεπηαγσγνί, δάζθαινη, 

θαζεγεηέο κέζεο εθπαίδεπζεο, θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ, θνηηεηέο παηδαγσγηθώλ 

ηκεκάησλ αιιά θαη ηδηνθηήηεο θξνληηζηεξίσλ απνηεινύλ θάπνηα από ηα γξαλάδηα 

απηά. Όπσο θαίλεηαη από ηνλ Πίλαθα 6, παξαπάλσ από έλαλ ζηνπο δύν ρξήζηεο 

(56,2%) αζρνιείηαη ή έρεη ελαζρνιεζεί θάπνηα ζηηγκή κε ηελ εθπαίδεπζε. 

Σαπηόρξνλα, αθξηβώο ην 50% ηνπ δείγκαηνο απνηειείηαη από θνηηεηέο, ελώ κόιηο ην 

10,8% είλαη εθπαηδεπηηθνί (Πίλαθαο 7). 

 

Δναζσόληζη με 

ηην 

εκπαίδεςζη 

ςσνόηηηα Ποζοζηό (%) Αθποιζηικό 

Ποζοζηό (%) 

Ναη 73 56,2 56,2 

Όρη 57 43,8 100 

Γελ απάληεζε - - - 

    

ύλνιν 130 100 - 
Πίλαθαο 6. Δλαζρόιεζε ησλ ρξεζηώλ κε ηελ εθπαίδεπζε 
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Αζσολία 

 

ςσνόηηηα Ποζοζηό (%) Αθποιζηικό 

Ποζοζηό (%) 

Φνηηεηήο 65 50 50 

Διεύζεξνο 

επαγγεικαηίαο 

17 13,1 63,1 

Δπηρεηξεκαηίαο 1 0,8 63,9 

Ηδησηηθόο 

ππάιιεινο 

21 16,2 80 

Γεκόζηνο 

ππάιιεινο 

1 0,8 80,8 

Δθπαηδεπηηθόο 14 10,8 91,5 

Άιιν 10 7,7 99,2 

Γελ απάληεζε 1 0,8 100 

    

ύλνιν 130 100 - 
Πίλαθαο 7. Δλαζρόιεζε ησλ δείγκαηνο 
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4.4 Απνηειέζκαηα θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ κε βάζε ηνπο 

Πίλαθεο Γηαζηαπξώζεσο θαη ηνλ Έιεγρν Αλεμαξηεζίαο 

 

Ύζηεξα από ηε ιεπηνκεξή  αλαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

αμηνιόγεζεο, αο παξνπζηάζνπκε θάπνηεο πηπρέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ νη 

νπνίεο δελ είλαη εύθνιν αληηιεπηέο από ηα παξαπάλσ. Σν παξαθάησ ζρήκα (ρήκα 

38) δηαρσξίδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο αλάινγα κε ην εθπαηδεπηηθό επίπεδν ζην 

νπνίν εζηηάδνπλ θαη αλ απηέο αλαθέξνπλ ζηελ αξρηθή ηνπο ζειίδα ην επίπεδν απηό. 

 

 

ρήκα 38. Σν εθπαηδεπηηθό επίπεδν ησλ ηζηνζειίδσλ ζε ζρέζε κε ηελ αλαθνξά ηνπ ζηελ αξρηθή ζειίδα 

 

Όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ εζηηάδνπλ 

ζηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα παλεπηζηήκηα δελ αλαθέξνπλ ην 

αθαδεκατθό απηό επίπεδν. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα απηέο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ κέζε 

εθπαίδεπζε. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη γηα απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ΣΔΗ θαη ζηε  

δεκνηηθή εθπαίδεπζε. 

 

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα κηα εθπαηδεπηηθή ηζηνζειίδα λα ελεκεξώλεηαη ζπρλά, αιιά 

θαη νη ρξήζηεο ηεο λα γλσξίδνπλ πόηε έγηλε απηή ε ελεκέξσζε. Απηή ε ελεκέξσζε 

ησλ ρξεζηώλ κπνξεί λα γίλεη είηε κε θάπνην αλαδπόκελν παξάζπξν, είηε κε θάπνην 

κήλπκα, είηε κε ηελ απιή αλαθνξά ηεο εκεξνκελίαο ηειεπηαίαο ελεκέξσζεο. 

ύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 8) όηαλ ε ηζηνζειίδα ελεκεξώλεηαη 

θαζεκεξηλά, ζπλήζσο απηό γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ρξήζηεο πνπ ηελ επηζθέπηνληαη. 

Απηό πξνθύπηεη από ην γεγνλόο όηη ην 59,6% ησλ ρξεζηώλ πνπ επηζθέπηνληαη 

εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο, νη νπνίεο ελεκεξώλνπλ ην πεξηερόκελν ηνπο θάζε κέξα, 
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ελεκεξώλνληαη γηα ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ. Γελ ζπκβαίλεη όκσο ην ίδην θαη γηα ηηο 

ηζηνζειίδεο νη νπνίεο ελεκεξώλνληαη ην πνιύ 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα όπσο πξνθύπηεη 

από ην παξαθάησ γξάθεκα (ρήκα 39).  

 

 

 

Q6 ύνολο 

Ναη Όρη Γελ απάληεζε 

Q5 Κάζε κέξα 31 21 0 52 

 Κάζε 2-3 κέξεο 14 15 0 29 

Κάζε εβδνκάδα 14 15 0 29 

Κάζε κήλα 8 9 1 18 

Γελ απάληεζε 0 0 2 2 

ύνολο  67 60 3 130 
Πίλαθαο 8. Γηαζηαπξνύκελνο πίλαθαο γηα ηηο εξσηήζεηο Q5 θαη Q6 

 

 

ρήκα 39. Γξάθεκα δηαζηαύξσζεο ησλ εξσηήζεσλ Q5 θαη Q6 

 

ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηνύκε Έιεγρν Αλεμαξηεζίαο X
2
, κε ηνλ νπνίν κπνξνύκε λα 

δνύκε αλ ππάξρεη εμάξηεζε κεηαμύ ησλ δύν κεηαβιεηώλ. ύκθσλα κε ηνλ έιεγρν 

απηό εκθαλίδνληαη δύν πεξηπηώζεηο. Ζ πεξίπησζε H0 όπνπ δελ ππάξρεη εμάξηεζε θαη 

ε H1 ζηελ νπνία ππάξρεη εμάξηεζε. Γηα λα απνξξίςνπκε ηε πεξίπησζε Ζ0  πξέπεη ν 

ζπληειεζηήο ζεκαληηθόηεηαο (Asymp. Sig. 2-sided) λα είλαη κηθξόηεξνο ηνπ 5%. 

Όηαλ απνξξίςσ ηελ πεξίπησζε Ζ0 , ηόηε έρσ ηε δπλαηόηεηα λα κεηξήζσ πόζν ηζρπξή 

είλαη απηή ε εμάξηεζε κέζσ ηνπ ζπληειεζηή Phi θαη Cramer’s V.H ηηκή ηνπ 

ζπληειεζηή θπκαίλεηαη από κεδέλ (0) έσο έλα (1). Όζν κεγαιύηεξε είλαη, ηόζν 

ηζρπξόηεξε είλαη ε εμάξηεζε ησλ κεηαβιεηώλ. 
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Όζνλ αθνξά ηηο κεηαβιεηέο Q5 θαη Q6, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε ζπρλόηεηα 

ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ζηελ γλσζηνπνίεζε ηεο ελεκέξσζεο απηήο 

ζηνπο ρξήζηεο αληίζηνηρα, ππάξρεη εμάξηεζε κεηαμύ ηνπο όπσο πξνθύπηεη από ηνλ 

έιεγρν αλεμαξηεζίαο Υ
2
. Ο ζπληειεζηήο ζεκαληηθόηεηαο είλαη κηθξόηεξνο από ην 5% 

(Πίλαθαο 9) ελώ νη ζπληειεζηέο Phi θαη Cramer’s V είλαη πςεινί (Πίλαθαο 10). 

 

 Σιμή ςνηελεζηήρ ζημανηικόηηηαρ 

Pearson Chi - Square 89804 0,000 

Likelihood Ratio 22497 0,004 

Linear by Linear Association 39932 0,000 

Αξηζκόο πεξηπηώζεσλ 130 - 
Πίλαθαο 9 . Έιεγρνο Αλεμαξηεζίαο γηα ηηο κεηαβιεηέο Q5 θαη Q6 

 

 ςνηελεζηέρ Σιμέρ 

Nominal by Nominal Phi 0,831 

 Cramer’s V 0,588 

Αξηζκόο πεξηπηώζεσλ  130 
Πίλαθαο 10. πληειεζηέο Phi θαη Cramer’s V γηα ηηο κεηαβιεηέο Q5 θαη Q6 

 

 

Δπίζεο, αλαιύνληαο ηα δεδνκέλα, έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν πνπ παξαηεξνύκε είλαη όηη 

ην 66,15% (86 ζηνπο 130) ησλ ρξεζηώλ πηζηεύεη όηη ηα ρξώκαηα θαη ηα γξαθηθά 

επεξεάδνπλ επεξγεηηθά ηελ αηζζεηηθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ παξάιιεια κε 

ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπο ραξαθηήξα. Σν ζπκπέξαζκα απηό πξνθύπηεη από ηελ 

δηαζηαύξσζε ηεο Δξώηεζεο 15 (Q15), πνπ αλαθέξεηαη ζην ‘αλ ηα ρξώκαηα θαη ηα 

γξαθηθά είλαη επεξγεηηθά γηα ηελ αηζζεηηθή ησλ ηζηνζειίδσλ’, κε ηελ Δξώηεζε 16 

(Q16), πνπ αλαθέξεηαη ζην ‘αλ ηα ρξώκαηα θαη ηα γξαθηθά εληζρύνπλ ην 

εθπαηδεπηηθό ηνπο ραξαθηήξα’. Σν 66,15% απνηειεί ην πνζνζηό ησλ ρξεζηώλ πνπ 

απάληεζαλ ‘λαη’ θαη ζηηο δύν εξσηήζεηο. ηα παξαθάησ ζρήκαηα (Πίλαθαο 11, ρήκα 

40) απνηππώλεηαη κε αθξίβεηα ε ζπγθεθξηκέλε δηαζηαύξσζε. 
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Q16 ύνολο 

Ναη Όρη Γελ απάληεζε 

Q15 Ναη 86 32 1 119 

 Όρη 0 8 0 8 

Γελ απάληεζε 0 0 3 3 

ύνολο  86 40 4 130 
Πίλαθαο 11. Γηαζηαπξνύκελνο πίλαθαο γηα ηηο εξσηήζεηο Q15 θαη Q16 

 

 

ρήκα 40. Γξάθεκα δηαζηαύξσζεο ησλ εξσηήζεσλ Q15 θαη Q16 

 

 

 

Γηεμάγνπκε ηνλ έιεγρν αλεμαξηεζίαο X
2 

γηα ηε ζπζρέηηζε ηνπ . Όπσο θαίλεηαη θαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 12) ν ζπληειεζηήο ζεκαληηθόηεηαο είλαη 

κηθξόηεξνο από 0,05, θάηη πνπ ζεκαίλεη όηη απνξξίπηνπκε ηελ πεξίπησζε H0. Δπίζεο, 

ζηνλ Πίλαθα 13 βιέπνπκε όηη ε εμάξηεζε ησλ δύν κεηαβιεηώλ είλαη αξθεηά 

ζεκαληηθή, θαζώο νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηώλ Phi θαη Cramer’s V είλαη 0,943 θαη 

0,667 αληίζηνηρα. 

 

 Σιμή ςνηελεζηήρ ζημανηικόηηηαρ 

Pearson Chi - Square 115689 0,000 

Likelihood Ratio 43734 0,000 

Linear by Linear Association 87101 0,000 

Αξηζκόο πεξηπηώζεσλ 130 - 
Πίλαθαο 12. Έιεγρνο Αλεμαξηεζίαο γηα ηηο κεηαβιεηέο Q15 θαη Q16 
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 ςνηελεζηέρ Σιμέρ 

Nominal by Nominal Phi 0,943 

 Cramer’s V 0,667 

Αξηζκόο πεξηπηώζεσλ  130 
Πίλαθαο 13. πληειεζηέο Phi θαη Cramer’s V γηα ηηο κεηαβιεηέο Q15 θαη Q16 

 

 

Όπσο έρνπκε αλαθέξεη ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην, ε θαηαβνιή νηθνλνκηθνύ 

αληηηίκνπ γηα ηελ πινήγεζε ζε εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο δπζθνιεύεη ηελ αλάπηπμε 

ηνπο. Αθόκε θαη ε εγγξαθή ζε απηή, κε ηε ηαπηόρξνλε θαηάζεζε πξνζσπηθώλ 

ζηνηρείσλ, απνηξέπεη αξθεηνύο ρξήζηεο λα πεξηεγεζνύλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ηζηνζειίδεο. Σν ελζαξξπληηθό ζηνηρείν είλαη όηη ειάρηζηνη ρξήζηεο αλέθεξαλ ηελ 

ρξεκαηηθή ζπλδξνκή σο ππνρξεσηηθή γηα ηελ είζνδν ηνπο ζε έλα εθπαηδεπηηθό 

δηθηπαθό ηόπν. Σν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηό αλέξρεηαη κόιηο ζην 3,8% (5 ζηνπο 130). 

Αληίζεηα, ην 28,46% (37 ζηνπο 130) δήισζε όηη αλαγθάζηεθε λα δώζεη ηα 

πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία γηα λα αλαθηήζεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο. Δπίζεο, ην 66,15% 

(86 ζηνπο 130) επηζθέπηεηαη ζπλήζσο ηζηνζειίδα ε νπνία είλαη ειεύζεξε, ρσξίο 

νηθνλνκηθή ζπλδξνκή θαη δελ αλαγθάδεη ηνπο ρξήζηεο λα δώζνπλ ηπρόλ πξνζσπηθά 

ζηνηρεία, ελώ κόιηο 1 ζηνπο 130 ρξήζηεο επηζθέπηεηαη ηζηνζειίδα πνπ ηνλ αλαγθάδεη 

λα θαηαβάιεη θαη ζπλδξνκή θαη πξνζσπηθά ζηνηρεία (Πίλαθαο 14, ρήκα 41). 

 

 

 

 

Q16 ύνολο 

Ναη Όρη Γελ απάληεζε 

Q15 Ναη 35 86 1 122 

 Όρη 1 3 1 5 

Γελ απάληεζε 1 0 2 3 

ύνολο  37 89 4 130 
Πίλαθαο 14. Γηαζηαπξνύκελνο πίλαθαο γηα ηελ θαηαβνιή νηθνλνκηθήο ζπλδξνκήο (Q21) θαη ηελ 

θαηαβνιή πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ (Q22) 
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ρήκα 41. Γξάθεκα δηαζηαύξσζεο ηεο θαηαβνιήο νηθνλνκηθήο ζπλδξνκήο (Q21) θαη ηεο θαηαβνιήο 

πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ (Q22). 

 

 

Αο εμεηάζνπκε ηελ εμάξηεζε ησλ δύν κεηαβιεηώλ, ηεο θαηαβνιήο νηθνλνκηθήο 

ζπλδξνκήο θαη ηεο θαηαβνιήο πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ. Όπσο θαίλεηαη ζηνπο 

παξαθάησ πίλαθεο ν ζπληειεζηήο ζεκαληηθόηεηαο είλαη κηθξόηεξνο ηνπ 5% (Πίλαθαο 

15), θάηη πνπ ζεκαίλεη όηη απνξξίπηεηαη ε πεξίπησζε H0 (δελ ππάξρεη εμάξηεζε), ελώ 

νη ζπληειεζηέο Phi θαη Cramer’s V είλαη 0,610 θαη 0,432 αληίζηνηρα (Πίλαθαο 16). 

Απηό δείρλεη όηη ε θαηαβνιή νηθνλνκηθήο ζπλδξνκήο γηα ηελ πεξηήγεζε ζε κηα 

εθπαηδεπηηθή ηζηνζειίδα ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαβνιή ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ρξήζηε θαη είλαη ζεκαληηθό λα εμεηάδνληαη από θνηλνύ. 

 

 Σιμή ςνηελεζηήρ ζημανηικόηηηαρ 

Pearson Chi - Square 48432 0,000 

Likelihood Ratio 17803 0,001 

Linear by Linear Association 36553 0,000 

Αξηζκόο πεξηπηώζεσλ 130 - 
Πίλαθαο 15. Έιεγρνο Αλεμαξηεζίαο γηα ηηο κεηαβιεηέο Q21 θαη Q22 

 

 

 ςνηελεζηέρ Σιμέρ 

Nominal by Nominal Phi 0,610 

 Cramer’s V 0,432 

Αξηζκόο πεξηπηώζεσλ  130 
Πίλαθαο 16. πληειεζηέο Phi θαη Cramer’s V γηα ηηο κεηαβιεηέο Q21 θαη Q22 
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Κεθάλαιο 5
ο
 

 

ςμπεπάζμαηα και πποηάζειρ 

 

 

5.1 πκπεξάζκαηα 

 

Ζ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζθόπεπε λα κειεηήζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

ηζηνζειίδεο, ζύκθσλα κε ηε γλώκε ησλ απιώλ ρξεζηώλ. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε 

ζεσξεί ηηο εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο σο κέζν ηθαλνπνίεζεο ησλ δηαθόξσλ αλαγθώλ 

ησλ αηόκσλ πνπ αζρνινύληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο δηθηπαθόο ηόπνο 

απνηειεί έλα πνιύπινθν θαη πνιπδηάζηαην πεξηβάιινλ θαη νη ηζηνζειίδεο είλαη ηα 

πιεξνθνξηαθά κέζα κε ηα νπνία νη ρξήζηεο πξνζπαζνύλ λα ηθαλνπνηεζνύλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνύλ νη αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ ζε όζν ην δπλαηό ιηγόηεξν 

ρξόλν θαη θόζηνο, απαηηείηαη έλαο ηξόπνο δηάθξηζεο θαη ηαμηλόκεζεο ησλ 

ηζηνζειίδσλ ζε θαθέο, κέηξηεο θαη θαιέο. Ζ αμηνιόγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ βαζίδεηαη 

ζε κηα ζαθή ιίζηα θξηηεξίσλ πνπ αθνξνύλ ηα πεξηερόκελν θαη, ηαπηόρξνλα, ηελ 

αηζζεηηθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηθηπαθώλ ηόπσλ. Σα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ 

πνιιά θαη θάιππηαλ ην κεγαιύηεξν κέξνο κηαο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ θαη ηελ κέγηζηε 

δπλαηή ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε 

 

Αλαπηύμακε έλα εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν απεπζύλζεθε ζε όινπο ηνπο ρξήζηεο 

αλεμαξηήηνπ ειηθίαο, θύινπ θαη επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ.  Αξρηθά, 

πξνσζήζακε ην εξσηεκαηνιόγην κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ αιιά θαη ζε έληππε κνξθή. 

Έπεηηα από έλα ζεκαληηθό ρξνληθό δηάζηεκα, ζπιιέμακε ηα δεδνκέλα θαη ηα 

αλαιύζακε κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ SPSS 18.0. Ζ έξεπλα ύζηεξα από 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηώλ θαηέιεμε ζηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 

1. Ο θπξηόηεξνο ζθνπόο ηεο ρξήζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ είλαη ε 

ελεκέξσζε θαη όρη ε δηδαζθαιία όπσο ζα πεξηκέλακε. 
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2. Σν πεξηερόκελν ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ αλαλεώλεηαη αξθεηά ζπρλά, 

ελώ νη ρξήζηεο ελεκεξώλνληαη γηα ηελ αλαλέσζε απηή κέζσ ζρεηηθνύ 

κελύκαηνο. 

 

3. Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ είλαη αμηόπηζηεο, θαζώο νη 

ζπληάθηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πηζηνπνηήζεηο θαη 

ππάξρνπλ αλαθνξέο ζηηο πεγέο πνπ βαζίζηεθε ε ζύληαμε. 

 

4. Έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ δελ παξέρεη 

πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο 

 

5.  Τπάξρεη πξνθαηάιεςε ε νπνία εκθαλίδεηαη κε ζπνπδαηόηεξεο κνξθέο ηελ 

εκπνξηθή θαη ηελ πνιηηηθή πξνθαηάιεςε. 

 

6. Οη εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο δελ κεξηκλνύλ γηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα 

όξαζεο ή αθνήο. 

 

7. Ζ εύθνιε πινήγεζε είλαη έλα από ηα βαζηθόηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ θαζώο ν ρξόλνο θόξησζεο ηνπο είλαη κηθξόο 

 

8. Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ πνπ αζρνινύληαη κε ζέκαηα 

πνπ αθνξνύλ θνηηεηέο ή θαζεγεηέο ησλ ΑΔΗ δελ ελεκεξώλνπλ ηνπο ρξήζηεο 

γηα ην αθαδεκατθό πεξηβάιινλ πνπ εζηηάδνπλ. 

 

9. Σα ρξώκαηα θαη ηα γξαθηθά επεξεάδνπλ επεξγεηηθά ηελ αηζζεηηθή ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ παξάιιεια κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπο ραξαθηήξα. 

 

10. Οη πεξηζζόηεξνη ρξήζηεο εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ επηζθέπηνληαη 

δηθηπαθνύο ηόπνπο νη νπνίνη είλαη ειεύζεξνη, ρσξίο νηθνλνκηθή ζπλδξνκή θαη 

δελ αλαγθάδνπλ ηνπο ρξήζηεο λα δώζνπλ ηπρόλ πξνζσπηθά ζηνηρεία. 

 



 
 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σελίδα 99 
 

5.2 Μειινληηθή έξεπλα 

 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνύζαο κειέηεο, ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη νδεγό γηα άιιεο 

έξεπλεο, νη νπνίεο ζα κπνξέζνπλ ίζσο λα παξνπζηάζνπλ θαη λα εμεηάζνπλ θαιύηεξα 

θαη αλαιπηηθόηεξα ηα δπλαηά θαη ηα αδύλαηα ζεκεία ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηζηνζειίδσλ. Σα απνηειέζκαηα πνπ πήξακε από ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε, ζα 

κπνξνύζαλ λα γίλνπλ πην αμηόπηζηα θαη αθξηβή αλ ε ίδηα έξεπλα πινπνηνύληαλ κε 

κεγαιύηεξν δείγκα θαη ζε πην ζπγθεθξηκέλε εκβέιεηα.  

 

Αθόκε, αμίδεη λα αλαθέξνπκε όηη ε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηνπο εηδηθνύο λα αζρνιεζνύλ εθηελέζηεξα κε κηθξόηεξν αξηζκό θξηηεξίσλ, 

έηζη ώζηε λα εκβαζύλνπλ ζηηο πηπρέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ θαη λα 

θαηαιήμνπλ ζε πην αθξηβή απνηειέζκαηα. Δπίζεο, ε παξνύζα έξεπλα κπνξεί λα 

απνηειέζεη ην εθαιηήξην ώζηε λα αμηνινγεζνύλ ζσζηά ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο 

θαη λα βειηηώζνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ θαηά ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία.  
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Παπάπηημα  

 

Σν εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο 

 

 

Αξιολόγηζη εκπαιδεςηικών ιζηοζελίδυν 

 

 

 Γεηα ζαο. Ολνκάδνκαη Μαθξίδεο Κσλζηαληίλνο θαη ην παξαθάησ εξσηεκαηνιόγην 

πξόθεηηαη γηα κηα έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο 

ηζηνζειίδεο. Γηεμάγνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ 
εξγαζίαο θαη πξόθεηηαη γηα κηα αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, παξαθαινύκε λα έρεηε σο νδεγό ηελ 

εθπαηδεπηηθή ηζηνζειίδα πνπ επηζθέπηεζηε ζπλήζσο. αο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ 

γηα ην ρξόλν πνπ δηαζέηεηε θαη ζαο θαζηζηνύκε ζαθέο όηη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη 

αλώλπκε θαη εκπηζηεπηηθή.  

 

 ε πεξίπησζε πνπ ζεσξείηαη όηη ρξεηάδεηαη πην ιεπηνκεξή αλαθνξά ζε θάπνην εξώηεκα 

παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηε ζηε παξάγξαθν ‘Παξαηεξήζεηο’ 
 

 

 

 

 

 

1. Πνηνο πηζηεύεηαη πξέπεη λα είλαη 
ν ζθνπόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηζηνζειίδσλ; 

 
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  ΔΝΖΜΔΡΧΖ  ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ  ΠΡΟΧΘΖΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ  ΑΛΛΟ 

                                                

Παξαηεξήζεηο: 

 

 
 

 

2. Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ πνπ 

επηζθέπηεζηε ζπλήζσο; 

 
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  ΔΝΖΜΔΡΧΖ  ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ  ΠΡΟΧΘΖΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ  ΑΛΛΟ 

                                                

Παξαηεξήζεηο: Μπνξείηε λα επηιέμεηε παξαπάλσ από κία απάληεζε 
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3. Πνην είλαη ην κνξθσηηθό επίπεδν ζην νπνίν 
εζηηάδεη ν εθπαηδεπηηθόο δηθηπαθόο ηόπνο πνπ 

επηζθέπηεζηε ζπλήζσο; 

εκεηώζηε Υ ζην θαηάιιειν ηεηξάγσλν 

 ηνηρεηώδεο εθπαίδεπζε (Νεπηαγσγείν)  

 Γεκνηηθή εθπαίδεπζε (Γεκνηηθό)  

 Μέζε εθπαίδεπζε (Γπκλάζην- Λύθεην)  

 Αλώηαηε εθπαίδεπζε (Σ.Δ.Η.)  

 Αλώηαηε εθπαίδεπζε (Α.Δ.Η)  

 

 

 

4. Ο εθπαηδεπηηθόο ρώξνο πνπ επηζθέπηεζηε αλαθέξεη ζηελ αξρηθή ηνπ ζειίδα ην 

αθαδεκατθό επίπεδν ζην νπνίν εζηηάδεη; 

 

ΝΑΗ     ΟΥΗ 

    

Παξαηεξήζεηο: 

 

 

 

 

 

5. Πόζν ζπρλά ελεκεξώλεηαη ν 
εθπαηδεπηηθόο δηθηπαθόο ηόπνο πνπ 

επηζθέπηεζηε; 

 
ΚΑΘΔ ΜΔΡΑ   ΚΑΘΔ 2-3 ΜΔΡΔ   ΚΑΘΔ ΔΒΓΟΜΑΓΑ   ΚΑΘΔ ΜΖΝΑ 

                                                   
Παξαηεξήζεηο: 

 

 

 

 

 

6. Τπάξρεη θάπνην κήλπκα ην νπνίν θαζηζηά ζαθέο ζηνπο επηζθέπηεο ηεο 

ηζηνζειίδαο όηη ην πεξηερόκελν ελεκεξώζεθε;  

 

ΝΑΗ     ΟΥΗ 

    

Παξαηεξήζεηο: 
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7. Βαζκνινγήζηε από έλα (1) έσο πέληε (5) ηελ εθπαηδεπηηθή ηζηνζειίδα πνπ επηζθέπηεζηε 

ζπλήζσο κε βάζε ηελ αληαπόθξηζε ζηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά. 

                 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

α. Ζ δηάθξηζε κεηαμύ ηνπ ζπληάθηε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ 

δεκηνπξγνύ ηεο ηζηνζειίδαο είλαη εκθαλήο 

 

 

β. Ο ζπγγξαθέαο ηεο πιεξνθνξίαο έρεη ηηο θαηάιιειεο 

πηζηνπνηήζεηο γηα λα ζπληάμεη ην πεξηερόκελν ηεο ηζηνζειίδαο. 

 

 

γ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηάηε είλαη θαηαλνεηέο. 

 
 

δ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηάηε είλαη ιεπηνκεξείο.  

 
 

ε. Τπάξρεη αλαθνξά ζηηο πεγέο ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε 

ζύληαμε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο. 

 

 

ζη. Γελ ππάξρνπλ γξακκαηηθά ή ζπληαθηηθά ζθάικαηα θαηά ηε 

ζπγγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

 

 

δ. Ο ζπληάθηεο ηεο πιεξνθνξίαο απαληά ζε εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνύλ ην πεξηερόκελν ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ. 

 

 

ε. Ο ζρεδηαζηήο είλαη αμηόπηζηνο θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο 

επηθνηλσλίαο. 
 

 

Παξαηεξήζεηο:  Βαζκνινγία: 1= θαζόινπ αληαπόθξηζε, 2= ειάρηζηε αληαπόθξηζε, 3= κέηξηα 

αληαπόθξηζε, 4= αξθεηή αληαπόθξηζε, 5= πιήξεο αληαπόθξηζε 
 

 

 

9. Αλ ΝΑΗ, ηη είδνπο πξνθαηάιεςε ζπλαληήζαηε; εκεηώζηε Υ ζην θαηάιιειν ηεηξάγσλν 

 Δκπνξηθή   

 Φπιεηηθή  

 Πνιηηηθή  

 εμηζηηθή  

 Άιιν  

Παξαηεξήζεηο:  

 Αλ απαληήζεηε ΟΥΗ ζηε πξνεγνύκελε εξώηεζε παξαθαινύκε πξνρσξήζηε ζηελ 

εξώηεζε 10. 

 Μπνξείηε λα επηιέμεηε παξαπάλσ από κία απάληεζε. 

 

8. Παξαηεξήζαηε πνηέ θάπνηνπ είδνπο πξνθαηάιεςε θαηά ηελ αλάγλσζε 

θάπνηαο πιεξνθνξίαο (εκπνξηθή, θπιεηηθή, πνιηηηθή, ζεμηζηηθή);  

 

ΝΑΗ     ΟΥΗ 

    

Παξαηεξήζεηο: Αλ απαληήζεηε ΟΥΗ παξαθαιώ αγλνήζηε ηελ εξώηεζε 9 
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10. Σν ύθνο ηεο πιεξνθνξίαο ήηαλ:  

ΘΔΣΗΚΟ      ΟΤΓΔΣΔΡΟ    ΑΡΝΖΣΗΚΟ 

                      

Παξαηεξήζεηο: 

 

 

 

 

11. Οη εθπαηδεπηηθνί ρώξνη πνπ επηζθέπηεζηε ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο 

εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο; 

 

ΝΑΗ     ΟΥΗ 

    

Παξαηεξήζεηο: Αλ απαληήζαηε ΟΥΗ, παξαθαινύκε αγλνήζηε ηελ εξώηεζε 12 

 

 

 

 

12. Αλ ΝΑΗ, παξαθαινύκε νλνκάζηε ηνλ νξγαληζκό. 

Παξαηεξήζεηο: 

 

 

 

 

 

 

13. Πόζν επραξηζηεκέλνη είζηε από ηελ εθπαηδεπηηθή ηζηνζειίδα πνπ επηζθέπηεζηε όζνλ αθνξά ηα 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά; 

 

   ΚΡΗΣΖΡΗΑ / ΔΤΥΑΡΗΣΖΖ ΠΟΛΤ ΑΡΚΔΣΑ ΜΔΣΡΗΑ ΔΛΑΥΗΣΑ ΚΑΘΟΛΟΤ 

α. Ξεθάζαξε αλαθνξά ηνπ ζηόρνπ ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ παξαηίζεηαη. 
     

β. Οη ζηόρνη ηεο ηζηνζειίδαο ζπκβαδίδνπλ 

κε ην πεξηερόκελό ηεο. 
     

γ. αθήο δήισζε ηεο εκεξνκελίαο 

δεκνζίεπζεο ηεο πιεξνθνξίαο (όρη ηεο 
εκεξνκελίαο ηειεπηαίαο ελεκέξσζεο). 

     

δ. Σν πεξηερόκελν ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ δε 

βαζίδεηαη ζε πξνζσπηθέο απόςεηο πνπ δελ 
είλαη εκπεξηζηαησκέλεο. 

     

ε. Δπηηξεπηή πξόζβαζε ζε κεγαιύηεξεο 

βάζεηο δεδνκέλσλ.  
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14. Βαζκνινγήζηε από έλα (1) έσο πέληε (5) ηνλ εθπαηδεπηηθό δηθηπαθό ηόπν πνπ 

επηζθέπηεζηε ζπλήζσο βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ αιιειεπηδξαζηηθόηεηαο θαη επειημίαο 
πνπ αθνινπζνύλ. 

                 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

α. Σξνπνπνίεζε εκθάληζεο αλάινγα κε ηνπο ρξήζηεο 

 
 

β. Γηεπθόιπλζε αηόκσλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθώλ αλαγθώλ 

(δπζθνιίεο ζηελ όξαζε, αθνή θηι). 

 

 

γ. Δκθάληζε ηεο ζειίδαο θαη ζε άιιεο γιώζζεο. 

 
 

δ. Πξόζβαζε ζηε πιεξνθνξία από κέιε κεηνλνηήησλ πνπ 
θαηνηθνύλ ζηε ρώξα 

 

 

ε. Δύθνιε πινήγεζε. 
 

 

ζη. Ύπαξμε ράξηε πινήγεζεο ηεο ηζηνζειίδαο. 

 
 

δ. Ύπαξμε ιίζηαο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. 

 
 

ε. Απνζηνιή ελεκεξσηηθώλ δειηίσλ 

 
 

η. Κνηλόηεηα επηζθεπηώλ γηα επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή 

απόςεσλ (forum).  
 

Παξαηεξήζεηο:  Βαζκνινγία: 1= θαθόο, 2= κέηξηνο, 3= ηθαλνπνηεηηθόο, 4= θαιόο, 5= άξηζηνο 
 

 

 

 

15. Πηζηεύεηε όηη ε ρξήζε γξαθηθώλ θαη ρξσκάησλ είλαη επεξγεηηθή γηα 

ηελ αηζζεηηθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνρώξσλ; 

 

ΝΑΗ     ΟΥΗ 

    

Παξαηεξήζεηο: 

 

 

 

 

16. Θεσξείηαη όηη ηα γξαθηθά θαη ηα ρξώκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηζηνζειίδσλ πνπ επηζθέπηεζηε εληζρύνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπο 

ραξαθηήξα; 

 

 

ΝΑΗ     ΟΥΗ 

    

Παξαηεξήζεηο: 
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17. Τπάξρεη ε απαξαίηεηε ηζνξξνπία κεηαμύ θεηκέλνπ θαη γξαθηθώλ ε 

νπνία λα αληηζηνηρεί ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ θνηλνύ ζην νπνίν απεπζύλεηαη ν 

δηθηπαθόο ηόπνο; 

 

 

ΝΑΗ     ΟΥΗ 

    

Παξαηεξήζεηο: 

 

 

 

 

18. Δκθαλίδνληαη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά πινήγεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή ηζηνζειίδα πνπ 

επηζθέπηεζηε ζπλήζσο; 

 

   ΚΡΗΣΖΡΗΑ  ΝΑΗ ΟΥΗ 
 

α. Ζ αξρηθή ζειίδα πεξηιακβάλεη απεπζείαο ζπλδέζεηο κε όια ηα 
άιια κέξε ηεο ηζηνζειίδαο. 

 

  

β. Οη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο είλαη παξαπάλσ από ηξία (3) θιηθ 
καθξηά από ηελ αξρηθή ζειίδα. 

 

  

γ. Όια ηα κέξε ηεο ηζηνζειίδαο είλαη ελεξγά θαη ελεκεξσκέλα. 

 
  

δ. Οη ζπλδέζεηο ζαο ζηέιλνπλ ζε ρξήζηκεο θαη ελεκεξσκέλεο 

πιεξνθνξίεο. 
 

  

ε. Κάζε ηκήκα ηνπ ηζηνρώξνπ έρεη δηθό ηνπ ηίηιν. 

  
  

ζη. Τπάξρνπλ αλαδπόκελα παξάζπξα ή δηαθεκίζεηο.  

 
  

 

19. Θεσξείηαη όηη ν ρξόλνο θόξησζεο ηεο 

ηζηνζειίδαο είλαη: 

εκεηώζηε Υ ζην θαηάιιειν ηεηξάγσλν 

 Πνιύ κηθξόο θαη ην ζεσξώ ζεκαληηθό 

πιενλέθηεκα γηα ηελ ηζηνζειίδα 
 

 Καλνληθόο θαη κε ηθαλνπνηεί  

 Μεγάινο αιιά έρσ ππνκνλή γηαηί ην 

πεξηερόκελν ηεο ηζηνζειίδαο κε ελδηαθέξεη 
 

 Πνιύ κεγάινο θαη κε δπζαξεζηεί αξθεηά  

 

 

 

20. Ο ζρεδηαζηήο ηεο ηζηνζειίδαο ελεκεξώλεη ηνπο ρξήζηεο γηα ην ρξόλν 

θαηεβάζκαηνο αξρείνπ; 

 

ΝΑΗ     ΟΥΗ 

    

Παξαηεξήζεηο: 
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21. Ζ πξόζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα είλαη ειεύζεξε θαη δε ρξεηάδεηαη 

νηθνλνκηθή ζπλδξνκή; 

 

 

ΝΑΗ     ΟΥΗ 

    

Παξαηεξήζεηο: 

 

 

 

 

22. Γηα ηελ πεξηήγεζε ζηελ ηζηνζειίδα ρξεηάδεηαη θαηαβνιή ησλ 

πξνζσπηθώλ ζαο ζηνηρείσλ; 

 

 

ΝΑΗ     ΟΥΗ 

    

Παξαηεξήζεηο: 

 

 

 

 

23. Τπάξρνπλ ηπρόλ εηδηθέο απαηηήζεηο ινγηζκηθνύ γηα λα πεξηεγεζείηε 

ζην πεξηερόκελν ηνπ ηζηνρώξνπ; 

 

 

ΝΑΗ     ΟΥΗ 

    

Παξαηεξήζεηο: Αλ απαληήζεηε ΟΥΗ παξαθαιώ αγλνήζηε ηελ εξώηεζε 24 

 

 

 

 

24. Αλ ΝΑΗ, παξαθαινύκε λα αλαθέξεηε ην ινγηζκηθό. 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο: Αλ απαληήζεηε ΟΥΗ ζηε πξνεγνύκελε εξώηεζε παξαθαινύκε πξνρσξήζηε 

ζηελ εξώηεζε 25. 
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25. Βαζκνινγήζηε από έλα (1) έσο πέληε (5) ηνλ εθπαηδεπηηθό δηθηπαθό ηόπν πνπ 

επηζθέπηεζηε ζπλήζσο βάζεη ηεο αληαπόθξηζεο ζηα παξαθάησ θξηηήξηα. 

                 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

α. Δμππεξεηεί ηελ γλσζηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 
 

β. Αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

 
 

γ. Αληαπνθξίλεηαη ζην επίπεδν ησλ καζεηώλ 

 
 

δ. Δλζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα εκπιαθνύλ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. 

 

 

ε. Πξνσζεί ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ. 

 
 

ζη. Κηλεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ. 

 
 

Παξαηεξήζεηο:   

 Βαζκνινγία: 1= θαθή, 2= κέηξηα, 3= ηθαλνπνηεηηθή, 4= θαιή, 5= άξηζηε 
 

 Παξαθαινύκε απαληήζηε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε κόλν εάλ ν δηθηπαθόο 

ηόπνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 
 

 

 

 

26. Πνην είλαη ην θύιν ζαο; 

 

 

ΑΝΣΡΑ           ΓΤΝΑΗΚΑ 

                               

Παξαηεξήζεηο: 

 

 

 

 

27. Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο; εκεηώζηε Υ ζην θαηάιιειν ηεηξάγσλν 

 Κάησ ησλ 18  

 18 έσο 24  

 25 έσο 35  

 Άλσ ησλ 35  

 

 

28. Έρεηε ελαζρνιεζεί πνηέ ή ελαζρνιείζηε κε ηελ εθπαίδεπζε;  

 

 

ΝΑΗ     ΟΥΗ 

    

Παξαηεξήζεηο: 
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29. Με ηη αζρνιείζηε; εκεηώζηε Υ ζην θαηάιιειν ηεηξάγσλν 

 Μαζεηήο  

 Φνηηεηήο (Πξνπηπρηαθόο ή κεηαπηπρηαθόο)  

 Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο  

 Δπηρεηξεκαηίαο  

 Ηδησηηθόο ππάιιεινο  

 Γεκόζηνο ππάιιεινο  

 Γεκόζηνο ππάιιεινο (εθπαηδεπηηθόο)  

 Άιιν  
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