ΦΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΛΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ
Γιεσκρινήζεις και οδηγίες τρήζης

Α

ΔΝΟΣΗΣΔ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ - ΚΡΙΣΗΡΙΑ
Γιαθάνεια – αθήνεια ζηότων - σνηηρηζιμόηηηα : Η δηαθάλεηα είλαη κηα
ζεκειηώδεο ηδηόηεηα νπνηνπδήπνηε δηαδηθηπαθνύ θόκβνπ πςειήο πνηόηεηαο θαη
ππνδεηθλύεη όηη ν δηθηπαθόο ηόπνο πξέπεη λα δειώλεη κε ζαθήλεηα ηελ ηαπηόηεηα
θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ, ηελ ηαπηόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ πνπ έρεη ηελ επζύλε ηεο
δηαρείξηζήο ηνπ θαη ησλ πξνζώπσλ πνπ έρνπλ ηελ επζύλε ζρεδηαζκνύ θαη
αλάπηπμεο. Δπίζεο πξέπεη λα δειώλεηαη ε ηαπηόηεηα θαη ε πξνέιεπζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ πνπ δηαρεηξίδεηαη, ην δε πεξηερόκελν λα ελεκεξώλεηαη ηαθηηθά.
Παξάιιεια έλα ζρνιείν εθηόο από εθπαηδεπηηθόο νξγαληζκόο είλαη θαη δεκόζηα
ππεξεζία, επνκέλσο ν δηθηπαθόο ηνπ ηόπνο πξέπεη λα πξνζθέξεη ηξόπνπο
επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο θαη λα παξνπζηάδεη ηελ εηθόλα πνπ αλακέλνπλ απηνί
από κηα δεκόζηα ππεξεζία.

Α1

Υπάξρεη εηζαγσγηθό ζεκείσκα ζην νπνίν λα δειώλνληαη κε ζαθήλεηα νη ζηόρνη ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ;

Α2
Α3

Υπάξρεη ζπλέπεηα ησλ ζηόρσλ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ κε ην πεξηερόκελν;
Ο δηθηπαθόο ηόπνο δηαζέηεη ηξόπν επηθνηλσλίαο (email, θόξκα επηθνηλσλίαο) κε
ηνπο ππεύζπλνπο δηαρεηξηζηέο;

Α4

Αλαθέξνληαη ηίηινο ζρνιείνπ, ηαρπδξνκηθά ζηνηρεία θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ
ζρνιείνπ (ηει., θαμ θιπ.);
Οη ζπλδέζεηο πνπ ππνδεηθλύνληαη ζην δηθηπαθό ηόπν θαη παξαπέκπνπλ ζε άιιεο
ηζηνζειίδεο είλαη:

Α5

ΣΙ ΑΞΙΟΛΟΓΔΙΣΑΙ
Η αμηνιόγεζε γηα θάζε θξηηήξην γίλεηαη κε
ηελ κλίμακα 1-5.
Η κε ηθαλνπνίεζε ελόο θξηηεξίνπ
βαζκνινγείηαη κε 1.
Η πιήξεο θάιπςε βαζκνινγείηαη κε 5.
Γηα θάζε ελόηεηα θξηηεξίσλ βγαίλεη Μέζνο
Όξνο.
Η ηελική βαθμολογία ενός δικησακού
ηόποσ προκύπηει από ηο άθροιζμα ηων
Μ. Ο ηων ενοηήηων πολλαπλαζιαζμένοσ
επί 100.
Αλαθέξεηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα (ή ππάξρεη
εηδηθή ζειίδα) κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ
δηθηπαθνύ ηόπνπ;
(γηα πνην ιόγν δεκηνπξγήζεθε, ηη κπνξεί λα
βξεη ν επηζθέπηεο ζηηο ζειίδεο θιπ.)
Υπάξρεη ζπλέπεηα ζηόρσλ θαη πεξηερνκέλνπ;
Οη επηζθέπηεο πξέπεη λα κπνξνύλ κε θάπνην
ηξόπν λα επηθνηλσλνύλ κε ηνλ/ηελ
δεκηνπξγό/δηαρεηξηζηή ηεο ηζηνζειίδαο γηα
δηεπθξηλήζεηο, παξαηεξήζεηο θιπ.
Τα ελαιιαθηηθά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ
πνιηηώλ κε ηε δεκόζηα ππεξεζία – ζρνιείν.
Οη ππεξζύλδεζκνη ελόο ζρνιηθνύ δηθηπαθνύ
ηόπνπ βνεζνύλ ηνπο επηζθέπηεο λα
πξνζεγγίζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ

Γεκηνπξγήζεθε αξρηθά από ηελ Τεξέδα Γηαθνπκάηνπ www.netschoolbook.gr – ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνπο δηαγσληζκνύο ηζηνζειίδσλ ηνπ
Παλειιήληνπ Σρνιηθνύ Γηθηύνπ
Σειίδα 1

α) νξγαλσκέλεο ζε ελόηεηεο;

β) είλαη ζρεηηθέο κε ηελ εθπαίδεπζε ε ηνλ πνιηηηζκό γεληθόηεξα;
Α6

Τν πιηθό πνπ πεξηιακβάλεη ν δηθηπαθόο ηόπνο αλαλεώλεηαη θαη ελεκεξώλεηαη
ηαθηηθά;

Α7

Γειώλεηαη ε ηειεπηαία ελεκέξσζε ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ;

Α8

Πεξηιακβάλεηαη πίλαθαο κε ηηο ηειεπηαίεο πξνζζήθεο πεξηερνκέλνπ;

Β

εθπαίδεπζε θαη ηνλ πνιηηηζκό. Αθόκε είλαη
δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο βνήζεκα
από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ε/θαη ηνπο καζεηέο
ηνπ ζρνιείνπ.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ζα πξέπεη λα
είλαη ειεγκέλνη σο πξνο ηελ θαηαιιειόηεηα,
ηελ εγθπξόηεηα θαη λα ιεηηνπξγνύλ.
Η νξγάλσζε ζε ελόηεηεο βνεζά ζηελ
θαιύηεξε αλαδήηεζε ησλ πιεξνθνξηώλ θαη
θπζηθά …
… πξέπεη λα είλαη ζρεηηθνί κε ηνπο ζηόρνπο
ελόο εθπαηδεπηηθνύ νξγαληζκνύ.
Τν πεξηερόκελν ελόο δηθηπαθνύ θόκβνπ
πξέπεη λα αλαζεσξείηαη πεξηνδηθά θαη λα
ελεκεξώλεηαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε
ζρεηηθόηεηα θαη ε νξζόηεηα ηνπ. Δπίζεο ην
πεξηερόκελν πνπ θαζίζηαηαη αλεπίθαηξν
πξέπεη λα αθαηξείηαη.
Με ηνλ ηξόπν απηό ν επηζθέπηεο γλσξίδεη αλ
ππάξρεη θάηη λέν ζηηο ηζηνζειίδεο θη έηζη
απνθαζίδεη αλ ζα ζπλερίζεη ηελ πινήγεζε.
Ο πίλαθαο κε ηηο ηειεπηαίεο πξνζζήθεο
κπνξεί λα βξίζθεηαη ζηελ πξώηε ζειίδα ή
θάπνηνο ζύλδεζκνο λα νδεγεί ζε κηα ηέηνηα
ζειίδα.

Υαρακηηριζηικά – Οργάνωζη Περιετομένοσ
Δμεηάδεηαη ε επάξθεηα πεξηερόκελνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηόρνπο. Γεληθά έλαο
δηθηπαθόο ηόπνο πςειήο πνηόηεηαο πξέπεη λα έρεη πεξηερόκελν πνπ είλαη:
Α) θαηάιιεια επηιεγκέλν θαη ζρεηηθό κε ηελ θπζηνγλσκία θαη ηελ απνζηνιή ελόο
εθπαηδεπηηθνύ νξγαληζκνύ
Β) έγθπξν θαη ζσζηό,
Γ) ζπλνδεπόκελν από ζσζηά ζρόιηα (επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε) θαη πξόζζεηεο
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Β1

πιεξνθνξίεο,
Γ) θαιά παξνπζηαζκέλν
Σε πνην βαζκό θαιύπηεηαη/νληαη επαξθώο ην/ηα ζέκα/ηα πνπ αλαπηύζζνληαη ζην
δηθηπαθό ηόπν;

Β2

Πεξηέρεη ν δηθηπαθόο ηόπνο πιεξνθνξίεο θαη πιηθό από δξαζηεξηόηεηεο , επηζθέςεηο
θαη εξγαζίεο ησλ καζεηώλ ή/θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ;

Β3

Υπάξρεη ηεθκεξίσζε γηα ηηο ζέζεηο πνπ δηαηππώλνληαη θαη ην πιηθό πνπ παξέρεηαη
(πεγέο, πξσηνγελέο πιηθό, παξαπνκπέο, βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο) ζε ζρέζε κε ην
επίπεδν ησλ καζεηώλ;
Δίλαη ην πεξηερόκελν απαιιαγκέλν από εζληθά, θπιεηηθά ή άιια ζηεξεόηππα;

Β4

Β5
Β6

Απνθεύγνληαη ηα γξακκαηηθά ή ζπληαθηηθά ιάζε;
Δίλαη θαηάιιειε ε γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζέκα, ηελ ειηθία θαη ην
γλσζηηθό επίπεδν ησλ ρξεζηώλ ζηνπο νπνίνπο απεπζύλεηαη;

Β7

Υπάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνρή θαη ην επξύηεξν ζρνιηθό πεξηβάιινλ;

Γηα παξάδεηγκα αλ αλαθέξεηαη θάπνηα
δξαζηεξηόηεηα ησλ καζεηώλ,
παξνπζηάδνληαη επαξθώο νη ζηόρνη, ε πνξεία
ηεο δξαζηεξηόηεηαο, ηα απνηειέζκαηα, ε
γλώκε ησλ καζεηώλ θιπ.;
Έλαο ζρνιηθόο δηθηπαθόο ηόπνο νθείιεη λα
αλαδεηθλύεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο, ηηο
θαηλνηόκεο δξάζεηο θαη ελ γέλεη ηηο
εθπαηδεπηηθέο πξνζπάζεηεο θαη επηηπρίεο ηνπ
ζρνιείνπ κε ζθνπό ηε δηακόξθσζε θηλήηξσλ
γηα κάζεζε θαη δεκηνπξγία.
Η ηεθκεξίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πξνζδίδεη
ζε απηό εγθπξόηεηα.
Ή δηαηππώλνληαη ζέζεηο ή/θαη
πεξηιακβάλεηαη πιηθό πνπ θαιιηεξγνύλ
ζξεζθεπηηθά, θπιεηηθά, ζεμηζηηθά
ζηεξεόηππα θαη δηαθξίζεηο θαηά
κεηνλνηήησλ;

Η γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά
πεξίπησζε ζα πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηή θαη
ελδηαθέξνπζα γηα ηνπο επηζθέπηεο θάζε
επηκέξνπο ελόηεηαο.
Γηόηη έλα ζρνιείν δελ είλαη απνθνκκέλν από
ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί. Έηζη
θαιό είλαη λα έρεη ηζηνξηθά, γεσγξαθηθά
θιπ. ζηνηρεία, αλαθνηλώζεηο θαη
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ ή ησλ
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Β8

Πξνζηαηεύνληαη επαξθώο ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ πνπ
εθηίζεληαη ζην δηθηπαθό ηόπν;

Β9

Γηαζέηεη ν δηθηπαθόο ηόπνο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ επηζθεπηώλ
(forum, chat, shout box, βηβιίν επηζθεπηώλ) θαη θπξίσο κεηαμύ ησλ καζεηώλ;

Γ

Γ1

Περιβάλλον διεπαθής / Πλοήγηζη / Απεικόνιζη / Σετνικά ταρακηηριζηικά:
Αθνξά ηνλ θύξην κεραληζκό κέζσ ηνπ νπνίνπ νη ρξήζηεο επηηπγράλνπλ πξόζβαζε
ζην πεξηερόκελν ελόο δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη αθνξά ζηελ εμεξεύλεζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ. Η επθνιία πινήγεζεο είλαη έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ
πνηόηεηα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ, όπσο επίζεο ε ζσζηή επηινγή γξακκαηνζεηξάο,
ρξσκάησλ θαη ζπκβνιηζκώλ πνπ ζα αλαδείμνπλ ην πεξηερόκελν. Δπηπιένλ έλα άιιν
ζεκαληηθό ζηνηρείν είλαη ε ηερληθή αξηηόηεηα πνπ θαζηζηά απξόζθνπηε ηελ
πινήγεζε ησλ επηζθεπηώλ.
Δίλαη εύθνιε γηα ηνλ νπνηνδήπνηε ρξήζηε ε πινήγεζε ζηηο ζειίδεο;

Γ2

Δίλαη επθξηλήο θαη θαηαλνεηή ε νξγάλσζε ηνπ πιηθνύ;

κνξθσηηθσλ-πνιηηηζηηθώλ ζπιιόγσλ θιπ.
Σρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθώλ
δελ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηει.,
δηεπζύλζεηο θαηνηθίαο. Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα
ηνπο καζεηέο. Ιδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα
δίδεηαη ζηελ απεηθόληζε ησλ καζεηώλ.
Δθόζνλ ππάξρνπλ θσηνγξαθίεο καζεηώλ
απηέο ζα πξέπεη λα είλαη ρακειήο αλάιπζεο,
ηξαβεγκέλεο από καθξηά ή κε αιινησκέλα
ραξαθηεξηζηηθά.
Απηά ηα ζηνηρεία πξνάγνπλ ηε ζύγρξνλε ή
αζύγρξνλε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ καζεηώλ
θαη ησλ άιισλ ρξεζηώλ. Όκσο ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη κέηξα αζθάιεηαο ώζηε νη
καζεηέο λα κελ παξελνρινύληαη από
θαθόβνπινπο επηζθέπηεο (π.ρ. λα ππάξρεη
θσδηθόο πξόζβαζεο γηα καζεηέο).

Η πινήγεζε δελ πξέπεη λα απαηηεί εηδηθέο
γλώζεηο ή πξνεγνύκελε εκπεηξία ηνπ
επηζθέπηε.
Ο επηζθέπηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα
βξίζθεη θάζε πιεξνθνξία κε επθνιία θαη λα
θαηαλνήζεη από ηελ πξώηε ζηηγκή ηνλ ηξόπν
νξγάλσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ.
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Γ3
Γ4

Όινη νη δεζκνί είλαη ελεξγνί;
Οη ζύλδεζκνη ππεξθεηκέλνπ ζπλνδεύνληαη από πεξηγξαθηθνύο ηίηινπο;

Γ5

Η γξακκαηνζεηξά πνπ έρεη επηιεγεί είλαη επθξηλήο;

Γ6

Δίλαη ε παξνπζίαζε επράξηζηε, ελδηαθέξνπζα, ζσζηά δνκεκέλε;

Γ7

Παξέρνληαη κεραληζκνί πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ πινήγεζε ησλ ρξεζηώλ. Π.ρ.:
ράξηεο δηθηπαθνύ ηόπνπ, πίλαθαο πεξηερνκέλσλ;
Οη βαζηθνί ζύλδεζκνη ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ βξίζθνληαη ζε έλα ζηαζεξό κέξνο
μερσξηζηά από ην θαζαξό πεξηερόκελν θαη είλαη νξαηνί ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή
ρσξίο λα απαηηείηαη θύιηζε;

Γ8

Γ9

Γ10

Η αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηνηόπνπ είλαη δηαζέζηκε από θάζε άιιε εζσηεξηθή ζειίδα
ηνπ;

Οη ζειίδεο, πνπ απαηηνύλ θύιηζε πεξηέρνπλ έλα ζύλδεζκν "Δπηζηξνθή ζηελ
θνξπθή";

Σηελ πεξίπησζε ππεξζπλδέζκσλ – εηθόλσλ
ζα πξέπεη λα ππάξρεη ελαιιαθηηθό θείκελν
(λα εκθαλίδεηαη θείκελν όηαλ κέλεη ν δείθηεο
ηνπ πνληηθηνύ πάλσ ζηελ εηθόλα) νη δε
ζύλδεζκνη θεηκέλνπ λα κελ είλαη ηεο κνξθήο
http://www.kati.gr/index.htm (πνπ δελ είλαη
θαηαλνεηό) ή έζησ λα ζπλνδεύνληαη από κηα
πεξηγξαθή.
Ο δεκηνπξγόο κηαο ηζηνζειίδαο πξέπεη λα
ιάβεη ππόςε ηνπ ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα
όξαζεο, ή ηελ πνιύ πςειή αλάιπζε νζόλεο
ηνπ επηζθέπηε. Δπνκέλσο πξέπεη λα
απνθεύγεη ηηο πνιύ κηθξέο γξακκαηνζεηξέο
γηα ην βαζηθό θείκελν ή ηηο θαιιηγξαθηθέο
γξακκαηνζεηξέο.
Αλαθέξεηαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ θαη όρη ζην βαζηθό ηξόπν
πινήγεζεο ζην δηθηπαθό ηόπν.
Ο επηζθέπηεο πξέπεη λα γλσξίδεη πνπ ζα βξεη
ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ.
Απηό επηηπγράλεηαη κε νξηδόληην κελνύ ζην
επάλσ θαη ζην θάησ κέξνο θάζε ηζηνζειίδαο
ή κε θάζεην κελνύ πνπ κεηαθηλείηαη θαζώο ν
επηζθέπηεο κεηαθηλείηαη ζε κηα ζειίδα.
Γελ είλαη θαζόινπ ιεηηνπξγηθό λα «ραζεί» ν
ρξήζηεο κέζα ζε έλα πιέγκα ζειίδσλ ή λα
πξέπεη λα παηήζεη κηα ζεηξά ππεξζπλδέζκσλ
γηα λα επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή ζειίδα.
Σειίδεο πνπ απαηηνύλ κεγάιε θύιηζε
δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζηνπο επηζθέπηεο,
άξα πξέπεη λα παξέρνληαη ελαιιαθηηθνί
ηξόπνη πινήγεζεο.
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Γ11
Γ12

Παξέρεηαη κεραληζκόο αλαδήηεζεο ηνπ πιηθνύ κέζα ζην δηθηπαθό ηόπν;
Έρνπλ επηιεγεί ζσζηνί ρξσκαηηζκνί ζηηο γξακκαηνζεηξέο, ην θόλην θαη ηα άιια
γξαθηθά ζηνηρεία ησλ ηζηνζειίδσλ;

Γ13

Ο ρξόλνο εκθάληζεο ηεο παξνπζίαζεο είλαη ηθαλνπνηεηηθόο (δελ απαηηείηαη πνιύο
ρξόλνο γηα λα θαηέβνπλ νη ζειίδεο);
Γελ απαηηείηαη ε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνύ γηα λα πεξηεγεζεί ν ρξήζηεο ζην
δηθηπαθό ηόπν

Γ14

Αθνξά ηε ζσζηή επηινγή ρξσκαηηζκώλ ώζηε
λα επηηπγράλεηαη ν θαιύηεξνο βαζκόο
αληίζεζεο θόληνπ – γξακκαηνζεηξάο, άξα
θαη θαιύηεξεο απεηθόληζεο.

Γελ πξέπεη ν ρξήζηεο λα εμαλαγθάδεηαη ζηελ
εγθαηάζηαζε πξόζζεησλ ή πξνγξακκάησλ
πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα πινεγεζεί ζην
δηθηπαθό ηόπν θαη όηαλ απηό είλαη
απαξαίηεην ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ
αλαιπηηθέο νδεγίεο

Γεκηνπξγήζεθε αξρηθά από ηελ Τεξέδα Γηαθνπκάηνπ www.netschoolbook.gr – ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνπο δηαγσληζκνύο ηζηνζειίδσλ ηνπ
Παλειιήληνπ Σρνιηθνύ Γηθηύνπ
Σειίδα 6

