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1. Γενικά  
 

Το σεμινάριο βασίζεται πάνω στην πραγματοποίηση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου. 
Ομάδες επιμορφούμενων καλούνται να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων που 
παρέχουν οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση προκειμένου να μάθουν να 
αξιοποιούν  το υλικό που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. 
Το εκπαιδευτικό σενάριο αποτελείται από δραστηριότητες στις οποίες ο 
επιμορφωτής και οι επιμορφούμενοι έχουν συγκεκριμένους ρόλους.  

Οι επιμορφούμενοι θα κάνουν χρήση των λογισμικών Frontpage - NVU καθώς και 
του διαδικτύου προκειμένου να δημιουργήσουν και να δημοσιεύσουν ιστοσελίδες 
στο διαδίκτυο. Επίσης, θα ενημερωθούν για τις μηχανές και τις μετα-μηχανές 
αναζήτησης στο διαδίκτυο, τις ψηφιακές αποθήκες μαθησιακού υλικού και τις 
εκπαιδευτικές πύλες, προκειμένου να αναζητήσουν, να εντοπίσουν και να 
ανακτήσουν πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο θέμα. 

Οι δραστηριότητες του σεμιναρίου είναι κλιμακούμενης δυσκολίας, αρχίζουν με 
την παρουσίαση των λογισμικών, τη χρήση τους και συνεχίζουν με δυσκολότερες 
δραστηριότητες τις οποίες τα μέλη των ομάδων, συνεργαζόμενα, επεξεργάζονται 
παράλληλα. Χρησιμοποιούνται οι απολύτως απαραίτητες εντολές των λογισμικών  
με τις οποίες οι επιμορφούμενοι εξοικειώνονται στις αρχικές δραστηριότητες. 

Οι δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν στα 
χρονικά πλαίσια του σεμιναρίου. Αν κάποιοι από τους επιμορφούμενους δεν 
καταφέρουν να τελειώσουν κάποια από τις δραστηριότητες έγκαιρα, θα υπάρχει η 
δυνατότητα να τους δίνεται το παραδοτέο της προαπαιτούμενης δραστηριότητας, 
ώστε να συνεχίζουν στην επόμενη. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα, για όσους 
επιμορφούμενους το επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν επιπλέον δραστηριότητες 
επέκτασης. 

 

2. Ένταξη Σεμιναρίου στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών  
 

Τάξη: - 
Τομέας: - 
Ειδικότητα: - 
Μαθήματα: - 
Διδακτικές ώρες: 36 

 

3. Περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου  
 

Το εκπαιδευτικό σενάριο υλοποιείται στο μέρος του σεμιναρίου που αναφέρεται 
στην εκπαιδευτική αξιοποίηση του διαδικτύου. Ο επιμορφούμενος μαθαίνει να 
χρησιμοποιεί δύο λογισμικά για τη δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, μαθαίνει 
τους τρόπους δημοσίευσης αυτών των ιστοσελίδων, αξιοποιεί το διαθέσιμο υλικό 
στο διαδίκτυο και εξοικειώνεται με τους τρόπους αναζήτησης και ανάκτησής του. 
Στα πλαίσια της εμπλαισιωμένης μάθησης, οι επιμορφούμενοι, κατά ομάδες, 
καλούνται να συμμετέχουν σε ένα εκπαιδευτικό σενάριο, όπου τους ζητείται η 
ομαδοσυνεργατική κατασκευή μιας ηλεκτρονικής εφημερίδας, η οποία θα 
περιλαμβάνει χρήσιμα άρθρα για τον κλάδο τους, θα προβάλλει επίκαιρα θέματα 
που απασχολούν τον επιστημονικό και εργασιακό χώρο τους και η οποία θα 
λειτουργεί και ως εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό έντυπο, υπό την έννοια ότι εκεί θα 
μπορούν να παρουσιάζονται χρήσιμες συνδέσεις σε υλικό και να παραπέμπεται ο 
αναγνώστης σε οποιασδήποτε μορφής υλικό είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. 



9 
 
  

4. Διδακτικοί Στόχοι 
 

Ως αποτέλεσμα της επιμορφωτικής διαδικασίας του σεναρίου ο επιμορφούμενος 
αναμένεται: 

 Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί το λογισμικό Microsoft FrontPage 2003 για 
τη δημιουργία και τη δημοσίευση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. 

 Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί το λογισμικό NVU για τη δημιουργία και τη  
δημοσίευση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. 

 Να γνωρίσει τους τρόπους δημοσίευσης ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. 
 Να μπορεί να αναζητά το κατάλληλο μαθησιακό υλικό στο διαδίκτυο μέσω 

των μηχανών αναζήτησης, των μηχανών μετα-αναζήτησης, των 
εκπαιδευτικών πυλών και των ψηφιακών αποθηκών μαθησιακού υλικού.  

 Να αξιοποιήσει υλικό διαθέσιμο στο διαδίκτυο όπως applets και άλλα διάφορα 
ελεύθερα λογισμικά. 

 Να γνωρίσει τους τρόπους ενσωμάτωσης των applets και των ελευθέρων 
προγραμμάτων προσομοίωσης σε μία ιστοσελίδα. 

 

5. Απαραίτητοι Τεχνολογικοί Πόροι 
 

 Εργαστηριακοί χώροι 
Το εκπαιδευτικό σενάριο θα πραγματοποιηθεί σε εργαστήριο υπολογιστών. 
 

 Υλικό (Hardware) 
Για τη λειτουργία του συστήματος θα χρειαστούν ένας Η/Υ για κάθε 
επιμορφούμενο. 
 

 Διαδικτυακή υποδομή 
Το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου θα πρέπει να υποστηρίζεται και από 
ένα τοπικό δίκτυο LAN, ώστε να μπορούν οι χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους 
και να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικό υλικό. Φυσικά, η πρόσβαση στο Internet είναι 
απαραίτητη.  
 

 Λογισμικά Εργαλεία (Software) 
Για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου απαιτούνται ένας οποιοσδήποτε browser και  

• Το λογισμικό Microsoft FrontPage 2003 και το εγχειρίδιο χρήσης του 
• Το ελεύθερο λογισμικό NVU, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση 

www.nvu.com/download/  
• Ένα FTP client πρόγραμμα π.χ το FTP LE 95 το οποίο είναι διαθέσιμο 

στη διεύθυνση (http://users.otenet.gr/users/instr/wsftple.htm) 
• Applets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 
  

6. Περιγραφή Δραστηριοτήτων 
 

Το εκπαιδευτικό σενάριο αποτελείται από πέντε δραστηριότητες. Το θέμα και η 
διάρκεια (σε διδακτικές ώρες) κάθε δραστηριότητας παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα: (Εκτενέστερη αναφορά στην περιγραφή και τους στόχους των 
δραστηριοτήτων γίνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου) 
 
Αρ. Διάρκεια 

(ώρες) 
Θέμα 

1 6 Μηχανές αναζήτησης και η χρήση τους  
2 12 Δημιουργία και δομή προσωπικής ιστοσελίδας με το λογισμικό 

FrontPage 2003 
3 6 Εισαγωγή στο ελεύθερο διαθέσιμο λογισμικό δημιουργίας 

ιστοσελίδων NVU 
4 6 Χρήση ελευθέρων applets και ελευθέρων προγραμμάτων 

προσομοίωσης και ενσωμάτωσή τους σε ιστοσελίδες 
5 6 Δημοσίευση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 

 
Να σημειωθεί ακόμη, πως κάθε δραστηριότητα του εκπαιδευτικού σεναρίου 
πραγματοποιείται ύστερα από την ολοκλήρωση της αμέσως προηγούμενής της.  
 

7. Περιγραφή ρόλων συμμετεχόντων 
 
Στην πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων, ο επιμορφωτής και οι επιμορφούμενοι 
αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους: 
 
Ρόλος Επιμορφωτή 
Ο επιμορφωτής αντιπροσωπεύει τον εκδότη μιας ηλεκτρονικής εφημερίδας. 
Αναλαμβάνει να παρουσιάσει και να εξηγήσει την αποστολή που καλούνται να 
φέρουν εις πέρας οι επιμορφούμενοι. Επιβλέπει τους επιμορφούμενους, οι οποίοι 
έχουν επιφορτιστεί με το έργο της παραγωγής της εφημερίδας, ελέγχει τη ροή των 
δραστηριοτήτων και επεμβαίνει διορθωτικά σε περιπτώσεις που κρίνει ότι 
χρειάζεται η βοήθειά του, προκειμένου να συνεχίσει κάποια ομάδα το έργο της. 
Επιπλέον, βρίσκεται σε συννενόηση με τους αρχισυντάκτες (το πιο έμπειρο μέλος, 
τον εκπρόσωπο κάθε ομάδας) για κάθε θεματική ενότητα, κρίνει, αξιολογεί το 
αποτέλεσμα της δουλειάς τους και προτείνει πιθανούς τρόπους βελτίωσης. Τέλος 
λειτουργεί διαμεσολαβητικά ανάμεσα στις ομάδες σε περίπτωση που θεωρεί ότι 
χρείαζεται να συντονίσει και να οργανώσει τη συζήτηση και την ανταλλαγή 
απόψεων ανάμεσα στις ομάδες εργασίας. 
 
Κάθε επιμορφωτής έχει στη διάθεσή του: 

 Έναν Η/Υ με πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. 

 Το εγχειρίδιο του επιμορφωτή 

 
Ρόλος επιμορφούμενου 

Οι επιμορφούμενοι χωρίζονται σε ομάδες των 3 ή 5 ατόμων και αναλαμβάνουν να 
φέρουν εις πέρας μια συγκεκριμένη αποστολή που τους ανατίθεται. Η 
συγκεκριμένη αποστολή αφορά στην παραγωγή μιας συνεργατικής ηλεκτρονικής 
εφημερίδας. Κάθε μέλος μιας ομάδας έχει διακριτές αρμοδιότητες στα πλαίσια μιας 
δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας θα πρέπει να εργάζεται ομαδικά με 
τα υπόλοιπα μέλη και να ανταλάσσει ιδέες και γνώμες, αλλά και να ασχολείται με 
μια συγκεκριμένη εργασία ο ίδιος, προκειμένου να συνεισφέρει στην πρόοδο του 
έργου της ομάδας.   
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Ρόλος ομάδας επιμορφούμενων 
Κάθε ομάδα αντιπροσωπεύει μια ομάδα μέσα στον εκδοτικό οργανισμό, που 
καλείται να παραδώσει το έργο της στην επόμενη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
σύνταξη και κυκλοφορία της ηλεκτρονικής εφημερίδας. Με αυτόν τον τρόπο 
επιδιώκεται η ομαδική εργασία και δίνονται κίνητρα στις ομάδες για να 
διεκδικήσουν καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. 
 
Ρόλος μελών κάθε ομάδας 

Οι επιμορφούμενοι που αποτελούν την ομάδα έχουν ο κάθε ένας ένα διακριτό 
ρόλο μέσα στην ομάδα, αλλά παράλληλα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
ομάδας. Δηλαδή, κάθε μέλος της ομάδας αναλαμβάνει να ολοκληρώσει μια 
συγκεκριμένη εργασία, ωστόσο λειτουργεί βοηθητικά και συμπληρωματικά και για 
τα υπόλοιπα μέλη, προκειμένου να βοηθήσει τη γενικότερη πρόοδο των εργασιών 
ολόκληρης της ομάδας.  Σε αυτή την κατεύθυνση, ο ρόλος κάθε μέλους έχει ως 
εξής: 

 
Επιμορφούμενος  Α: Αρχισυντάκτης - Εκπρόσωπος ομάδας  

Είναι ο επιμορφούμενος που έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία στη χρήση του 
διαδικτύου και των υπολογιστών, γενικότερα. Είναι αυτός που διαθέτει ήδη κάποιο 
ισχυρό υπόβαθρο στη χρήση υπολογιστών, έχει αναζητήσει στο παρελθόν κάποια 
πληροφορία στο διαδίκτυο, γνωρίζει μερικές βασικές έννοιες γύρω από τις 
ιστοσελίδες και κατά συνέπεια δεν αισθάνεται άβολα με τα λογισμικά δημιουργίας 
ιστοσελίδων. Πιθανόν να γνωρίζει και τον τρόπο δημιουργίας ιστοσελίδων, καθώς 
και δημοσίευσης αυτών, όμως αυτό δεν είναι απαγορευτικό στοιχείο, διότι το 
συγκεκριμένο άτομο, εφόσον διαθέτει το επίπεδο γνώσεων και την ευχέρεια στη 
χρήση των υπολογιστών, δύναται να μάθει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τις 
βασικές λειτουργίες των λογισμικών δημιουργίας ιστοσελίδων και να βοηθήσει και 
τους συνεργάτες του να τις αποκτήσουν και αυτοί. Ο ρόλος του είναι να επιβλέπει 
τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, να τα κατευθύνει, να λύνει εύκολες απορίες και να 
συντονίζει τις προσπάθειες των άλλων μελών για να κατανοήσουν στο μέγιστο 
βαθμό τις δραστηριότητες. Ακόμη, συλλέγει τα τελικά παραδοτεά των άλλων 
μελών και προτείνει τυχόν διορθώσεις ή κάνει παρατηρήσεις, προκειμένου να 
βελτιστοποιηθεί το τελικό αποτέλεσμα της ομάδας.  

 

Επιμορφούμενος Β: 2ος συντάκτης  
Είναι ο επιμορφούμενος, ο οποίος έχει μικρότερη ευχέρεια στη χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου. Ενδεχομένως να έχει κάποια βασική 
κατάρτιση στη χρήση του υπολογιστή και των βασικών λειτουργιών του, όμως ο 
ρόλος του είναι να συμβουλεύεται τον εκπρόσωπο της ομάδας και να εκτελεί την 
δραστηριότητα που του ανατίθεται, προσπαθώντας να γίνει όσο πιο αυτόνομος, 
ώστε να μπορεί και ο ίδιος να επιδείξει τον τρόπο εργασίας του και στο τρίτο μέλος 
της ομάδας. 
 
Επιμορφούμενος Γ: 3Ος συντάκτης 
Ο ρόλος του είναι ίδιος με του 2ου συντάκτη 
 
 
Κάθε επιμορφούμενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

 Έναν Η/Υ με πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και το διαδίκτυο. 

 Το εγχειρίδιο του επιμορφούμενου. 
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8. Δραστηριότητες 
 

 

Δραστηριότητα 1η:   
Γνωριμία με τις Μηχανές Αναζήτησης και εκμάθηση χρήση τους 
 

 

α. Γενικά  
 

Το διαδίκτυο αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες πηγές πληροφοριών. 
Ωστόσο, το ζητούμενο είναι να μπορεί κανείς να εκμεταλλευτεί όλο αυτόν τον 
όγκο πληροφοριών. Οι Μηχανές Αναζήτησης είναι τα περισσότερο διαδεδομένα 
μέσα για την εύρεση πληροφορίας στο διαδίκτυο. Πρόκειται για ειδικά 
προγράμματα που επιτρέπουν την αναζήτηση και ανάκτηση πληροφορίας στο 
διαδίκτυο με χρήση απλών λέξεων-κλειδιών. Στο συγκεκριμένο σενάριο οι 
επιμορφούμενοι καλούνται να αναζητήσουν πληροφοριακό υλικό για να 
εμπλουτίσουν τη θεματική της εφημερίδας τους.  

Ακόμη, γίνεται σαφές ότι το διαδίκτυο είναι η ταχύτερα ανανεώσιμη πηγή 
πληροφόρησης, και οι επιμορφούμενοι καλούνται να χρησιμοποιήσουν το 
διαδίκτυο για να εντοπίσουν πληροφορίες γύρω από θέματα που θα εντάξουν στις 
σελίδες της εφημερίδας τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα προσπαθήσουν να 
αναζητήσουν ιστοσελίδες στο διαδίκτυο που να έχουν σχέση με την εκπαίδευση 
στην Ελλάδα. Επίσης, για λόγους επίδειξης των δυνατοτήτων που παρέχουν οι 
μηχανές και οι μετα-μηχανές αναζήτησης, θα γίνει περιορισμός της αναζήτησης σε 
ιστοσελίδες γραμμένες στα ελληνικά καθώς και σε ιστοσελίδες που προέρχονται 
αποκλειστικά από τον ελληνικό ιστό. 
 

β. Διδακτικοί Στόχοι 
 

Ως αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο επιμορφούμενος αναμένεται: 
 

 Να γνωρίσει τις βασικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά των πιο γνωστών 
μηχανών αναζήτησης στο διαδίκτυο. 

 Να γνωρίσει πώς μπορεί να αξιοποιήσει πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά τις 
δυνατότητες που προσφέρουν οι μηχανές και μετα-μηχανές αναζήτησης, οι 
ψηφιακές αποθήκες μαθησιακού υλικού και οι εκπαιδευτικές πύλες. 

 Να αποκτήσει δεξιότητες χρήσης μιας ιδιαίτερης κατηγορίας μηχανών  
αναζήτησης, των λεγόμενων μηχανών μετα-αναζήτησης (metasearch 
engines). 

 Να γνωρίσει τον τρόπο λειτουργίας των ψηφιακών αποθηκών μαθησιακού 
υλικού και να εξοικειωθεί με τα βασικά χαρακτηριστικά και έννοιες που 
διέπουν αυτές, προκειμένου να εντοπίσει εκπαιδευτικά χρήσιμο υλικό. 

 Να γνωρίσει τα οφέλη από τη χρήση των μηχανών αναζήτησης. 

 Να υιοθετήσει θετική στάση απέναντι στην αξία και τη χρησιμότητα των 
μηχανών αναζήτησης στο διαδίκτυο, και να τις εντάξει στις συνήθειες του, 
ως ένα γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο αναζήτησης πληροφοριακού 
υλικού, σε σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους.  
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γ. Αναλυτική Περιγραφή Δραστηριότητας 
 

Ρόλος ομάδας επιμορφούμενων 
Οι επιμορφούμενοι χωρίζονται σε ομάδες των τριών ατόμων.  
 
Ρόλος μελών κάθε ομάδας 
 
Επιμορφούμενος Α: 1ος Αρχισυντάκτης - Εκπρόσωπος ομάδας  

Ο βασικός ρόλος του είναι να επιβλέπει τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, να τους 
δίνει οδηγίες για πιο σωστή αναζήτηση, να τους κατευθύνει προς την χρήση 
σωστών λέξεων-κλειδιών και να συντονίζει τις προσπάθειες τους για να 
κατανοήσουν στο μέγιστο βαθμό τα βήματα της δραστηριότητας. Προτείνει τυχόν 
διορθώσεις ή κάνει παρατηρήσεις, προκειμένου να βρεθεί το πιο κατάλληλο 
πληροφοριακό υλικό για την ομάδα.  

 
Επιμορφούμενος Β: 2ος συντάκτης  
Αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας ένα μέρος της διαδικασίας αναζήτησης του 
πληροφοριακού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στον ιστοσελίδες της εφημερίδας. 
Δηλαδή, μπορεί να αναλάβει να αναζητήσει μεσω μιας μηχανής αναζήτησης μια 
πληροφορία, τη στιγμή που κάποιο άλλο μέλος θα αναζητήσει την ίδια πληροφορία 
μέσω κάποιου άλλου τρόπου π.χ μέσω αποθήκης μαθησιακού υλικού ή 
εκπαιδευτικής πύλης. Με αυτό τον τρόπο, θα υπάρξει μια ταυτόχρονη σύγκριση 
σχετικά με το ποιος τρόπος έχει καλύτερα αποτελέσματα στην εύρεση μιας 
συγκεκριμένης πληροφορίας. Παράλληλα ο επιμορφούμενος μπορεί να 
τροποποιήσει την πληροφορία που αναζητά κάποιο άλλο μέλος της ομάδας, 
προκειμένου να εντοπίσει πιθανές καλύτερες πηγές πληροφοριών μέσω άλλων 
λέξεων-κλειδιών. Ακόμη, ο επιμορφούμενος μπορεί να καταγράψει τις εμπειρίες 
του από τη διαδικασία της αναζήτησης και να τις ανακοινώσει στα άλλα μέλη για 
να μοιραστούν ιδέες και απόψεις που οδηγούν σε καλύτερο αποτέλεσμα και 
βελτιώνουν την όλη διαδικασία. 
 
Επιμορφούμενος Γ: 3ος συντάκτης 
Ο ρόλος του είναι παρόμοιος με το ρόλο του 2ου συντάκτη. 

 

Ο επιμορφούμενος Α έχει αυξημένες αρμοδιότητες σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη, 
ώστε να μπορεί να δώσει λύσεις σε τυχόν προβλήματα που προκύπτουν μέσα στην 
ομάδα. Επίσης, συντονίζει τη συζήτηση μέσα στην ομάδα, για να εξασφαλίσει την 
ποιότητα της εργασίας. 

 
Κάθε επιμορφούμενος έχει στη διάθεσή του: 

 Έναν υπολογιστή με πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και το διαδίκτυο. 

 Το εγχειρίδιου του επιμορφούμενου 

 

Στάδιο 1ο:  Προετοιμασία 
 

Για την αναζήτηση κατάλληλου μαθησιακού υλικού και λογισμικού 
(μαθησιακών πόρων) στο διαδίκτυο ένα σύνολο από συστήματα και υπηρεσίες 
είναι διαθέσιμο. Τα βασικότερα από αυτά είναι οι μηχανές αναζήτησης, οι μηχανές 
μετα-αναζήτησης, οι εκπαιδευτικές πύλες και οι ψηφιακές αποθήκες μαθησιακού 
υλικού. Οι εκπαιδευτικές πύλες και οι ψηφιακές αποθήκες μαθησιακού υλικού 
παρουσιάζουν μια σειρά από πλεονεκτήματα σε σχέση με τις μηχανές αναζήτησης: 
Οι πόροι που παρέχουν είναι συνήθως υψηλότερης ποιότητας σε σχέση με τους 
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πόρους που ανακτώνται από τις γενικές μηχανές αναζήτησης, ιδιαίτερα στην 
περίπτωση που οι χρήστες των μηχανισμών αυτών δεν είναι εξοικειωμένοι με 
τρόπους για την αξιολόγηση της ποιότητας των πόρων που ανακαλύπτουν. 
Παρέχουν, επίσης, δυνατότητες εξειδικευμένης αναζήτησης με βάση τα τεχνικά και 
παιδαγωγικά χαρακτηριστικά των μαθησιακών πόρων.  

Κατά τη διαδικασία της αναζήτησης είναι σκόπιμο να έχει προκαθοριστεί ο 
σκοπός της αναζήτησης και το είδος του λογισμικού που αναζητείται. Βασικά 
κριτήρια αναζήτησης είναι: 

 

 το θεματικό πεδίο με βάση το οποίο θα γίνει η αναζήτηση (γνωστικό 
αντικείμενο, πληροφοριακό υλικό, κ.λπ.).  

 
 το είδος των πόρων οι οποίοι αναζητούνται, τα τεχνικά χαρακτηριστικά. 

 
 το είδος των αποδεκτών (εκπαιδευτικοί, μαθητές), και  

 
 τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών (γνωστικό επίπεδο και την ηλικία 
μαθητών, κ.λπ.) στο οποίο απευθύνεται,  

 
 τα δικαιώματα χρήσης.  

 
 η ύπαρξη πιστοποίησης. 

 

Ο εντοπισμός ελεύθερα διαθέσιμου λογισμικού και γενικότερα εκπαιδευτικών 
πόρων είναι μια ανοιχτή διαδικασία στην οποία το αποτέλεσμα της αναζήτησης δεν 
είναι δυνατόν να προεξοφληθεί εκ των προτέρων. Αντίθετα, οι διαθέσιμοι πόροι 
στο διαδίκτυο, η γνώση των εργαλείων αναζήτησης αλλά και η διαίσθηση του 
χρήστη που πραγματοποιεί την αναζήτηση, ακόμη και η τύχη παίζουν μεγάλο ρόλο 
στα τελικά αποτελέσματα της αναζήτησης. Γι’ αυτόν το λόγο είναι απαραίτητο η 
αναζήτηση να έχει ξεκάθαρο στόχο και να έχουν προκαθοριστεί τα βασικά 
χαρακτηριστικά των μαθησιακών πόρων που αναζητούνται. 

Μια συστηματική δραστηριότητα αναζήτησης περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

1. Καθορισμός των στόχων της αναζήτησης 
2. Επιλογή της μηχανής αναζήτησης ή πύλης 
3. Χρήση της πύλης ή μηχανής αναζήτησης για την ανεύρεση του λογισμικού. 
4. Ταξινόμηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας  

 

Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 
 

Μερικές από τις πιο δημοφιλείς Μηχανές Αναζήτησης γενικής χρήσης που 
χρησιμοποιούνται σήμερα από χιλιάδες χρήστες είναι οι ακόλουθες : Google, 
Google Scholar, Alta Vista, Lycos, Yahoo!, Forthnet, Anazitisis, Trinity, Google.gr 
κ.α. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι διευθύνσεις των ιστοσελίδων των παραπάνω 
μηχανών αναζήτησης χωρισμένες σε επιμέρους κατηγορίες. 
 
Μηχανές αναζήτησης γενικού περιεχομένου 
Google http://www.google.com/ 
Alta Vista http://www.altavista.com/ 
Lycos http://www.lycos.com/ 
Yahoo! http://www.yahoo.com/ 
Ελληνικές μηχανές αναζήτησης 
FORTHnet http://search.forthnet.gr/ 
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Anazitisis http://www.anazitisis.gr/ 
Trinity http://www.trinity.gr/ 
Google.gr http://www.google.gr/ 
Μηχανές αναζήτησης επιστημονικού – σχολικού περιεχομένου / Ψηφιακές 
αποθήκες μαθησιακού υλικού 
Google Scholar http://scholar.google.com/ 
MERLOT http://www.merlot.org 
Πύλη Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 

http://www.e-yliko.gr 

Πίνακας 1 
 

Ένας κατάλογος με τις κυριότερες εκπαιδευτικές πύλες και αποθήκες υλικού 
παρατίθεται στο τέλος του κειμένου. 

 
Για απόλυτα περιεκτικά αποτελέσματα στο κυνήγι της πληροφορίας θα 

πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του τις λεγόμενες Μηχανές Μετα-Αναζήτησης 
(MetaSearch Engines). Οι Μηχανές Μετα-Αναζήτησης θα μπορούσε κανείς να πει 
πως είναι οι μηχανές αναζήτησης των Μηχανών Αναζήτησης που πραγματοποιούν 
ερωτήματα για ανάκτηση πληροφορίας σε πολλές Μηχανές Αναζήτησης 
ταυτόχρονα. 

Ο τρόπος λειτουργίας τους είναι ίδιος με τον τρόπο λειτουργίας των απλών 
Μηχανών Αναζήτησης. Ο χρήστης πληκτρολογεί στη φόρμα εισαγωγής 
ερωτήματος τις λέξεις-κλειδιά ή άλλες λέξεις που περιγράφουν το θέμα για το 
οποίο επιθυμεί την ανάκτηση πληροφορίας. Με το πάτημα του κουμπιού για την 
έναρξη της αναζήτησης, η Μετά-Μηχανή στέλνει το ερώτημα του χρήστη 
ταυτόχρονα σε πολλές, ξεχωριστές, απλές Μηχανές Αναζήτησης και συνεπώς στις 
βάσεις δεδομένων με web σελίδες αυτών. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η Μετα-
Μηχανή επιστρέφει στο χρήστη τα αποτελέσματα που έχει συλλέξει από όλες τις 
απλές Μηχανές Αναζήτησης στις οποίες διαβίβασε το ερώτημα του χρήστη. 
Μια πιο πολύπλοκη Μηχανή Μετα-Αναζήτησης επιτρέπει στο χρήστη να καθορίσει 
πολύπλοκες παραμέτρους με βάση τις οποίες επιθυμεί να γίνει η αναζήτηση 
πληροφορίας σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα που τον ενδιαφέρει. Στον Πίνακα 2 
παρουσιάζονται οι διευθύνσεις των ιστοσελίδων μερικών γνωστών  μηχανών Μετα-
Αναζήτησης. 
 
 
Μηχανή Μετα-Αναζήτησης  Διεύθυνση Ιστοσελίδας 
Dogpile http://www.dogpile.com/ 
SavvySearch http://savvy.search.com/ 
MetaCrawler http://www.metacrawler.com/ 

Πίνακας 2 

 

Οι επιμορφούμενοι πρέπει να μελετήσουν το «Εγχειρίδιο του Επιμορφούμενου», 
έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανακτήσουν τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη 
διεξαγωγή του συγκεκριμένου σεναρίου (πχ. Ποιες μηχανές αναζήτησης 
υπάρχουν, διευθύνσεις των μηχανών αυτών κ.τ.λ.)  

 
Επεκτάσεις: Ανάλογα με την εξοικείωση των ομάδων με τη χρήση του διαδικτύου 
και των μηχανών αναζήτησης,  είναι δυνατόν να δοθούν και πιο δύσκολα σενάρια 
αναζήτησης όπως για παράδειγμα: 

• Αναζήτηση συγκεκριμένων ιστοσελίδων 
• Αναζήτηση λογισμικού εγκατάστασης 
• Αναζήτηση επιμορφωτικού υλικού σε διάφορες μορφές (π.χ .pdf, .zip) 
• Αναζήτηση συγκεκριμένων αρχείων 
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Στάδιο 3ο:  Εφαρμογή 
 

Α. Ορισμός κριτηριών αναζήτησης  
Αρχικά ορίζονται οι στόχοι της αναζήτησης: Το είδος του λογισμικού που 

πρόκειται να ανακτηθεί, το γνωστικό αντικείμενο, το επίπεδο των μαθητών στο 
οποίο απευθύνεται, η τεχνική μορφή των πόρων. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα 
αναζητείται υλικό για τη διδασκαλία του Πυθαγορείου Θεωρήματος. Το γνωστικό 
επίπεδο στο οποίο αναφέρεται το λογισμικό είναι αυτό των μαθητών λυκείου, ενώ 
η επιθυμητή μορφή του λογισμικού είναι σε Java Αpplet. 

 

Β. Aναζήτηση με τη μηχανή αναζήτησης Google 
1. Εκκινήστε τον φυλλομετρητή (browser) σας επιλέγοντας  Έναρξη ->  

Προγράμματα -> Internet Explorer ή Mozilla Firefox (αναλόγως ποιο 
πρόγραμμα υπάρχει εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας) 

2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της Μηχανής Αναζήτησης “Google” 
http://www.google.gr στη γραμμή διευθύνσεων του φυλλομετρητή σας και 
πατήστε Enter για να μεταβείτε εκεί 

3. Πληκτρολογήστε στη φόρμα εισαγωγής ερωτήματος, τις λέξεις κλειδιά: 
«Pythagorean theorem, Αpplet» και πιέστε στο κουμπί “Aναζήτηση” όπως 
φαίνεται στην εικόνα 1.1. 

 

 
Εικόνα 1.1 
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Εικόνα 1.2 

 
Παρατηρήστε ότι η μηχανή αναζήτησης σχεδόν αμέσως επιστρέφει στην οθόνη μας 
έναν μεγάλο αριθμό από διευθύνσεις που εντόπισε στο διαδίκτυο και οι οποίες 
ταιριάζουν με τις λέξεις-κλειδιά που θέσαμε ως κριτήρια στην αναζήτησή μας (βλ. 
Εικόνα 1.2). Σκοπός μας στη συνέχεια είναι να φιλτράρουμε περισσότερο αυτές τις 
πολυάριθμες σελίδες και να εντοπίσουμε αυτές που πραγματικά μας ενδιαφέρουν 
για το σκοπό μας, δηλαδή να βρούμε ένα κατάλληλο Java applet που να 
περιγράφει και να εξηγεί το Πυθαγόρειο Θεώρημα. 
 

Γ. Aναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης Google σε σελίδες 
γραμμένες στα Ελληνικά  

 
Στην οθόνη που φαίνεται στην εικόνα 1.1, αφού πληκτρολογήσετε τις λέξεις-
κλειδιά για την αναζήτηση, στη συνέχεια πατήστε στην επιλογή “σελίδες 
γραμμένες στα Ελληνικά” και πατήστε ξανά “Aναζήτηση” για να ψάξει η μηχανή 
αναζήτησης αυτή τη φορά για ιστοσελίδες με βάση τα ίδια κριτήρια, μόνο που το 
περιεχόμενο των ιστοσελίδων θα είναι γραμμένο με ελληνικούς χαρακτήρες. 
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Εικόνα 1.3 

Δ. Aναζήτηση με τη Μηχανή Αναζήτησης Google σε σελίδες από 
Ελλάδα 
Στην οθόνη που φαίνεται στην εικόνα 1.2, αφού πληκτρολογήσετε τις λέξεις-
κλειδιά για την αναζήτηση, στη συνέχεια πατήστε στην επιλογή “σελίδες από 
Ελλάδα” και πατήστε ξανά “Aναζήτηση” για να ψάξει η μηχανή αναζήτησης αυτή 
τη φορά για ιστοσελίδες με βάση τα ίδια κριτήρια, που θα προέρχονται από τον 
ελληνικό χώρο (βλ.εικόνα 5). 
 

 
Εικόνα 1.4 
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Ε. Aναζήτηση με τη Μετα-μηχανή Αναζήτησης Dogpile 
 

1. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της Μηχανής Αναζήτησης Dogpile 
(http://www.dogpile.com/) στον φυλλομετρητή σας 

2. Πληκτρολογήστε στη φόρμα εισαγωγής ερωτήματος, τις λέξεις κλειδιά: 
«Pythagorean Theorem, applet» και πατήστε “Go Fetch!” (βλ. εικόνα 1.5). 

 

 
Εικόνα 1.5 

Ζ. Aναζήτηση οποιασδήποτε μορφής εκπαιδευτικού υλικού με 
χρήση ψηφιακής αποθήκης υλικού 
 
Για τη δραστηριότητα επιλέγεται η πύλη (αποθήκη υλικού) του Merlot (Multimedia 
Educational Resource for Learning and Online Teaching, www.merlot.org). Από τις 
επιλογές στην κεντρική σελίδα της πύλης επιλέξτε  «Advanced Search» , όπως 
φαίνεται παρακάτω στην εικόνα 1.6. 
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Εικόνα 1.6 

 
Στην οθόνη αναζήτησης που ακολουθεί (Εικόνα 1.7) εισάγονται οι κατάλληλες 
επιλογές, στην κατηγορία (Subject Category) το «Mathematics», στην 
υποκατηγορία (Sub-Category) το «Mathematics and Statistics», στο ακροατήριο 
το «College General Ed» και στην τεχνική μορφή (Technical Format) το «Any 
Format». 
 

 
Εικόνα 1.7 

Έτσι πατώντας στη συνέχεια «Search», γίνεται διερεύνηση, και τα αποτελέσματα 
εμφανίζονται με αναλυτική περιγραφή, όπως φαίνεται παρακάτω στην Εικόνα 1.8.  
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Εικόνα 1.8 

Η. Aναζήτηση υποστηρικτικού υλικού για το Πυθαγόρειο Θεώρημα 
με χρήση πύλης αναζήτησης υλικού 
 
Στην ενδεικτική δραστηριότητα, επιλέγεται για την αναζήτηση η πύλη του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων [http://www.e-yliko.gr]. Από τις 
επιλογές στην κεντρική σελίδα της πύλης επιλέγεται ο σύνδεσμος «Υποστηρικτικό 
Υλικό», όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.9.  

 
Εικόνα 1.9 
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Εμφανίζεται λίστα με διαθέσιμα μαθήματα, όπου επιλέγετε το μάθημα 
«Μαθηματικά» (βλ.Εικόνα 1.10). Και στη συνέχεια από το διαθέσιμο υλικό πατάτε 
στην επιλογή «Πυθαγόρειο Θεώρημα» (βλ.Εικόνα 1.11).  

 
Εικόνα 1.10 

 

 
Εικόνα 1.11 

 

Στην οθόνη που ανοίγει βλέπουμε όλο το διαθέσιμο υλικό που υπάρχει γύρω από 
το Πυθαγόρειο Θεώρημα. Επειδή μας ενδιέφερε να εντοπίσουμε ένα Java applet, 
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επιλέγουμε το πρώτο και κάνουμε κλικ επάνω του για να το δούμε (βλ.Εικόνα 
1.12). 

 
Εικόνα 1.12 

 

Στάδιο 4ο:  Αξιολόγηση 
 

Θα αξιολογηθεί το ποσοστό κατανόησης του τρόπου λειτουργίας και χρήσης των 
μηχανών αναζήτησης , των μηχανών μετα-Αναζήτησης, των πυλών αναζήτησης, 
των ψηφιακών αποθηκών μαθησιακού υλικού και η εξοικείωση με αυτές. Ακόμη θα 
αξιολογηθεί η ταχύτητα εντοπισμού του πληροφοριακού υλικού και η ακρίβεια των 
αποτελεσμάτων αναζήτησης. Επίσης, ο επιμορφωτής θα συνεκτιμήσει την όποια 
πρωτοτυπία και κάθε πιθανή επέκταση της δραστηριότητας. Ο επιμορφωτής θα 
δώσει ανατροφοδότηση σε κάθε ομάδα στην αρχή του επόμενου μαθήματος. 
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Δραστηριότητα 2η:   
Εκμάθηση βασικών λειτουργιών χρήσης Microsoft FrontPage 2003 

α. Γενικά  
 

Η συνολικότερη δραστηριότητα αφορά στην συνεργατική παραγωγή μιας 
ηλεκτρονικής εφημερίδας. Τα μέλη των ομάδων καλούνται να κατασκευάσουν 
ιστοσελίδες, τις οποίες θα εμπλουτίσουν με ψηφιακό υλικό που θα ανακτήσουν 
από το διαδίκτυο και στη συνέχεια θα τις δημοσιεύσουν στο διαδίκτυο. Για να γίνει 
αυτό, στην παρούσα 1η δραστηριότητα θα γίνει η γνωριμία των μελών των ομάδων 
με το λογισμικό, μέσα από το οποίο θα πραγματοποιήσουν τη σύνταξη των 
κειμένων για τις ιστοσελίδες. Έτσι, γίνεται εδώ η παρουσίαση του λογισμικού 
FrontPage 2003 και η εκμάθηση των επιμορφούμενων στη χρήση των βασικών 
εντολών και μενού του προγράμματος και κατόπιν στη δημιουργία κάποιας 
ιστοσελίδας. 

β. Διδακτικοί Στόχοι 
 

Οι επιμορφούμενοι αναμένεται να είναι σε θέση: 

 Να γνωρίζουν τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του λογισμικού FrontPage 
 Να γνωρίζουν τα μενού και τα βασικά εργαλεία του λογισμικού 
 Να εισάγουν κείμενο, εικόνες, γραφικά και συνδέσμους στην ιστοσελίδα τους 
 Να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη ιστοσελίδα και να κατανοήσουν τα  

βήματα της δημιουργίας της μέσω του λογισμικού FrontPage 2003. 
 

γ. Αναλυτική Περιγραφή Δραστηριότητας 
 

Ρόλος ομάδας επιμορφούμενων 
Στην εισαγωγική αυτή δραστηριότητα γίνεται η δημιουργία των ομάδων εργασίας 
και η γνωριμία των μελών των ομάδων μεταξύ τους. Επίσης, καθορίζεται ο 
εκπρόσωπος επικοινωνίας της κάθε ομάδας με τον επιμορφωτή και με τις 
υπόλοιπες ομάδες εργασίας. Η ομάδα εργασίας καλείται να παραδώσει μια 
ολοκληρωμένη μια ολοκληρωμένη ιστοσελίδα, για τη δημιουργία της οποίας θα 
έχουν εργαστεί όλα τα μέλη της ομάδας, το καθένα για διαφορετικό κομμάτι. 
 

Ρόλος μελών κάθε ομάδας 

Οι επιμορφούμενοι που αποτελούν την ομάδα αναλαμβάνουν συγκεκριμένους 
ρόλους: 

 

Επιμορφούμενος Α: 1ος Αρχισυντάκτης - Εκπρόσωπος ομάδας  
Είναι ο επιμορφούμενος που έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία στη χρήση του 
διαδικτύου και των υπολογιστών, γενικότερα. Είναι αυτός που διαθέτει ήδη κάποιο 
ισχυρό υπόβαθρο στη χρήση υπολογιστών, έχει αναζητήσει στο παρελθόν κάποια 
πληροφορία στο διαδίκτυο, γνωρίζει μερικές βασικές έννοιες γύρω από τις 
ιστοσελίδες και κατά συνέπεια δεν αισθάνεται άβολα με τα λογισμικά δημιουργίας 
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ιστοσελίδων. Πιθανόν να γνωρίζει και τον τρόπο δημιουργίας ιστοσελίδων, όμως 
αυτό δεν είναι απαγορευτικό στοιχείο, διότι το συγκεκριμένο άτομο, ακόμη και αν 
δεν γνωρίζει τον τρόπο δημιουργίας μιας ιστοσελίδας στο λογισμικό FrontPage,  
εφόσον διαθέτει το επίπεδο γνώσεων και την ευχέρεια στη χρήση των 
υπολογιστών, δύναται να μάθει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τον τρόπο 
δημιουργίας μιας ιστοσελίδας, βασισμένος στην εμπειρία σε λογισμικά που 
διαθέτουν παρόμοιο περιβάλλον εργασίας. Ο βασικός ρόλος του είναι να επιβλέπει 
τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, να τα κατευθύνει, να τους λύνει εύκολες απορίες 
και να συντονίζει τις προσπάθειες τους για να κατανοήσουν στο μέγιστο βαθμό τα 
βήματα της δραστηριότητας. Ακόμη, συλλέγει τα τελικά παραδοτέα των άλλων 
μελών και αναλαμβάνει να τα συνθέσει σε ένα μοναδικό αρχείο. Προτείνει τυχόν 
διορθώσεις ή κάνει παρατηρήσεις, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το τελικό 
αποτέλεσμα της ομάδας.  

 

Επιμορφούμενος Β: 2ος συντάκτης  
Είναι ο επιμορφούμενος, ο οποίος έχει μικρότερη ευχέρεια στη χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου. Ενδεχομένως να έχει κάποια βασική 
κατάρτιση στη χρήση του υπολογιστή και των βασικών λειτουργιών του, όμως ο 
κύριος ρόλος του είναι να συμβουλεύεται τον εκπρόσωπο της ομάδας και να 
εκτελεί το κομμάτι της δραστηριότητας που αποφασίζει ότι του ταιριάζει. Έχει την 
υποχρέωση να παραδώσει στον εκπρόσωπο της ομάδας το τελικό του παραδοτέο 
και να κάνει πιθανές διορθώσεις, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. 
Αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας ένα μέρος της διαδικασίας δημιουργίας μιας 
ολοκληρωμένης ιστοσελίδας, ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις 
γνώσεις του. Δηλαδή, μπορεί να αναλάβει να εισάγει εικόνες σε κάποια σελίδα που 
δημιούργησε κάποιο άλλο μέλος ή μπορεί να αναλάβει να δημιουργήσει 
συνδέσμους στο κείμενο που νωρίτερα κάποιο άλλο μέλος της ομάδας ή κάποια 
άλλη ομάδα εισήγαγε σε μια ιστοσελίδα.  
 

Επιμορφούμενος Γ: 3ος συντάκτης 
Ο ρόλος του είναι παρόμοιος με το ρόλο του 2ου συντάκτη. 
 

Κάθε επιμορφούμενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

 Έναν Η/Υ με πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και το διαδίκτυο. 

 Το λογισμικό FrontPage 2003 και το εγχειρίδιο χρήσης αυτού. 

 

Στάδιο 1ο:  Προετοιμασία 
 

Προκειμένου να κατασκευάσουμε την εφημερίδα θα πρέπει να 
δημιουργήσουμε τις σελίδες, από τις οποίες αυτή θα αποτελείται. Έτσι, για να 
δημιουργήσουμε τις σελίδες που επιθυμούμε θα πρέπει να το κάνουμε με το 
κατάλληλο λογισμικό, ένα από τα οποία είναι και το Microsoft FrontPage 2003. 
Πρόκειται για ένα απλό πρόγραμμα δημιουργίας ιστοσελίδων, το οποίο στη χρήση 
του θυμίζει αρκετά έναν επεξεργαστή κειμένου. Έχουμε τη δυνατότητα να 
δημιουργούμε τις σελίδες με γραφικό τρόπο ή ακόμη μπορούμε να γράφουμε και 
κώδικα. Επίσης, μπορούμε αφού δημιουργήσουμε κάτι να το δούμε σε 
προεπισκόπηση και να καταλάβουμε πώς θα φαίνεται όταν δημοσιευτεί το 
διαδίκτυο.  

Αρχικά, για να δημιουργήσουμε μία νέα ιστοσελίδα πρέπει να προσδιορίσουμε το 
συγκεκριμένο χώρο στο δίσκο μας, στον οποίο θα αποθηκευτούν τα διάφορα 
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στοιχεία που χρειάζονται για τη δημιουργία της. Αυτό γίνεται με τον παρακάτω 
τρόπο: 

1. Στην κεντρική σελίδα του προγράμματος επιλέξτε δεξιά από το βοηθητικό 
μενού Create a new page or site (βλ. Εικόνα 2.1). 

 
Εικόνα 2.1 

2. Στη συνέχεια επιλέξτε One page web Site (βλ. Εικόνα 2.2). 

 
Εικόνα 2.2 
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3. Από τα Web site templates επιλέξτε One Page Web Site και προσδιορίστε 

τον χώρο στον δίσκο, όπου θα αποθηκευτούν τα διάφορα συστατικά της 
ιστοσελίδας, πατώντας το κουμπί Browse (βλ. Εικόνα 2.3).  

 

 
Εικόνα 2.3 

 
4.  Το πρόγραμμα αυτόματα δημιουργεί ένα κεντρικό φάκελο Web και 

κάποιους υποφακέλους (βλ. Εικόνα 2.4). Το αρχείο με ονομασία index.htm 
είναι η αρχική σελίδα του δικτυακού σας χώρου, στην οποία θα οδηγείται 
αυτόματα, όποιος επισκέπτεται το δικτυακό σας χώρο. 

 
 

Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί  ή χρησιμοποιείτε το παράθυρο εργασιών 
File -> save , όλα τα  συστατικά της ιστοσελίδας αποθηκεύονται μέσα στον 
συγκεκριμένο φάκελο Web, που δημιουργήθηκε, όπως περιγράφεται 
παραπάνω. 
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Εικόνα 2.4 

 
 
Σημαντική Παρατήρηση: Στο διαδίκτυο δεν επιτρέπεται η χρήση του κενού 
διαστήματος ως χαρακτήρα στην ονομασία οποιουδήποτε αρχείου π.χ  διεύθυνση 
ιστοσελίδας, διεύθυνση email, αρχείο ιστοσελίδας, εικόνα, έγγραφο, φύλλο 
εργασίας, παρουσίαση, έγγραφο PDF, αρχείου ήχου, βίντεο κ.α Για να είναι 
έγκυρο ένα αρχείο και να μπορεί να αναγνωρίζεται από τους φυλλομετρητές θα 
πρέπει να του δίνουμε ένα συνεχόμενο, μη διακοπτόμενο από κενό διάστημα, 
όνομα. Διαφορετικά, ο εκάστοτε φυλλομετρητής θα αγνοήσει το εν λόγω αρχείο 
και θα μας ειδοποιήσει ότι δεν είναι δυνατή η εύρεση του αρχείου.  
Επομένως, όλες οι φωτογραφίες στο φάκελο C:\Documents and Settings\All 
Users\Documents\My Pictures\Sample Pictures θα πρέπει υποχρεωτικά να 
μετονομαστούν, δίδοντας τους ένα έγκυρο όνομα, το οποίο θα αποτελείται από 
μια συνεχόμενη λέξη, δεδομένου ότι κάποιες έχουν όνομα μη συμβατό με το 
διαδίκτυο, και εάν δημοσιευτούν έτσι δεν θα εμφανίζονται μέσα στην ιστοσελίδα 
μας. 

 
Όνομα φωτογραφίας Μετονομασία σε 
Blue hills.jpg Pict1.jpg 
Sunset.jpg Pict2.jpg 
Water lilies.jpg Pict3.jpg 
Winter.jpg Pict4.jpg  
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Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 
 

Οι επιμορφούμενοι πρέπει να δημιουργήσουν μία ιστοσελίδα με το πρόγραμμα 
FrontPage 2003. 

Αυτό θα γίνει σταδιακά με επιμέρους δραστηριότητες, όπως περιγράφεται 
αναλυτικά παρακάτω.  

 

Επεκτάσεις: Ανάλογα με την εξοικείωση των ομάδων με τo λογισμικό FrontPage 
2003, είναι δυνατόν να γίνουν και άλλες εργασίες, όπως π.χ: 

• Δημιουργία τοποθεσιών Web 
• Εργασίες με γραφικά, προσθήκη εφέ γραφικών, σχεδιαγραμμάτων  
• Προσθήκη δυναμικών στοιχείων 
• Κοινή χρήση πληροφοριών με άλλους χρήστες. 
• Αυτοματοποίηση εργασιών και δυνατότητα προγραμματισμού 
• Μακροεντολές 
• Περιορισμός πρόσβασης σε μία τοποθεσία του FrontPage. 

 
 

Στάδιο 3ο:  Εφαρμογή 
 

Α. Αναφορά και επίδειξη λειτουργιών και δυνατοτήτων του λογισμικού 
FrontPage 2003 

To FrontPage 2003 παρέχει τη δυνατότητα, την ευελιξία και τη λειτουργικότητα 
για τη δημιουργία απλών, αλλά και πιο περίπλοκων τοποθεσιών στο διαδίκτυο. 
Αφορά στον σχεδιασμό, την κωδικοποίηση και την επέκταση των τοποθεσιών του 
διαδικτύου. Προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία και δυνατότητες διάταξης και 
γραφικών για το σχεδιασμό επαγγελματικών τοποθεσιών στον Ιστό. Η αρχική 
οθόνη του FrontPage 2003 φαίνεται παρακάτω (βλ. Εικόνα 2.5) και σε αυτήν ο 
χρήστης έχει, πέρα από τη δυνατότητα να γράψει σε κώδικα της γλώσσας 
σήμανσης HTML, τη δυνατότητα να γράψει σε φυσική γλώσσα το κείμενο που 
επιθυμεί – όπως θα έκανε σε έναν κοινό επεξεργαστή κειμένου -, να το 
μορφοποιήσει, βάσει των επιθυμιών και των αναγκών του και να δει σε 
προεπισκόπηση την HTML μορφή του, τον τρόπο δηλαδή που θα εμφανίζεται στο 
διαδίκτυο. 
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Εικόνα 2.5 

Το FrontPage 2003 λειτουργεί στο, γνωστό στους περισσότερους, περιβάλλον των 
Windows, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα φιλικό και εύχρηστο στους 
περισσότερους χρήστες, ανεξαρτήτως επιπέδου γνώσης ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Συνεπώς, ο χρόνος που απαιτείται για την εκμάθηση και εξοικείωση 
μαζί του είναι ελάχιστος.  

Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται συνήθως η γραμμή τίτλου (title bar) του 
προγράμματος, η γραμμή πτυσσόμενων μενού (pull down menu) και η τυπική 
γραμμή εργαλείων (standard toolbar) του FrontPage. Στο κάτω μέρος της οθόνης 
βρίσκεται η γραμμή εργαλείων ρύθμισης των αντικειμένων σχεδίασης (objects 
properties).  

Σημείωση: Όλες οι παραπάνω γραμμές εργαλειών είναι παραμετροποιήσιμες και η 
θέση τους εξαρτάται από τις επιλογές του χρήστη. 

 
 Το  Frontpage δίνει την δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή για προεπισκόπηση 
στον φυλλομετρητή σας της ιστοσελίδας που δημιουργείτε πιέζοντας το πλήκτρο 

 ή το πλήκτρο F12 ή επιλέγοντας από το παράθυρο εργασιών File -> Preview in 
Browser -> Default Browser for HTML Files. 

 

Β. Δημιουργία Πίνακα και κελιού διάταξης 

Με το Microsoft Office FrontPage 2003 μπορείτε να δημιουργήσετε διατάξεις 
ιστοσελίδων με επαγγελματική εμφάνιση, χρησιμοποιώντας πίνακες και κελιά 
διάταξης. Ένας πίνακας διάταξης είναι το πλαίσιο που δημιουργείτε για τη διάταξη 
μιας σελίδας. Τα κελιά διάταξης είναι οι περιοχές εντός του συγκεκριμένου 
πλαισίου που περιλαμβάνουν το περιεχόμενο μιας σελίδας, συμπεριλαμβανομένου 
κειμένου, εικόνων, τμημάτων Web και άλλων στοιχείων. Από κοινού, οι πίνακες 



31 
 
  

και τα κελιά διάταξης αντιπροσωπεύουν οριζόντιες και κάθετες περιοχές, τις οποίες 
μπορείτε να προσθέσετε στις ιστοσελίδες σας και οι οποίες παρέχουν μια πιο 
σύνθετη οπτική δομή στο περιεχόμενό σας. 

Το ακόλουθο παράδειγμα εμφανίζει έναν πίνακα και κελιά διάταξης στα αρχικά 
στάδια, όπου ο πίνακας διάταξης εμφανίζεται με πιο ανοιχτό χρώμα φόντου και τα 
κελιά εμφανίζονται ως σκούρα ορθογώνια εντός του πίνακα (βλ. Εικόνα 2.6). 

 

Εικόνα 2.6 

Το ακόλουθο παράδειγμα εμφανίζει τον ίδιο πίνακα και τα ίδια κελιά διάταξης με 
περιεχόμενο (βλ. Εικόνα 2.7). 

 

Εικόνα 2.7 

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα έτοιμα Πρότυπα Πινάκων Διάταξης 
που είναι διαθέσιμα από το παράθυρο εργασιών Πίνακες και κελιά διάταξης  
(Layout Tables and Cells), για να κάνετε μια γρήγορη έναρξη σε μια ιστοσελίδα. 
Μπορείτε επίσης, να δημιουργήσετε το δικό σας προσαρμοσμένο πίνακα διάταξης, 
σχεδιάζοντας γραμμές, στήλες και κελιά. Επιπλέον, μπορείτε να επεξεργαστείτε μια 
ιστοσελίδα που περιέχει πίνακες και κελιά διάταξης τα οποία προσθέσατε 
χρησιμοποιώντας το FrontPage. 

Στο παράθυρο εργασιών Table πατήστε Layout Tables and Cells. Δεξιά στην οθόνη 
εμφανίζονται οι προκαθορισμένοι πίνακες διάταξης που είναι διαθέσιμοι. Επιλέξτε 
αυτόν που φαίνεται στην Εικόνα 2.8. 
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Εικόνα 2.8 

 
 

Στο τέλος κάθε δραστηριότητας πιέστε το κουμπί   ή από το παράθυρο εργασιών 
επιλέξτε File -> Save ή Ctrl+S για άμεση αποθήκευση των αλλαγών 

 

Στο τέλος κάθε δραστηριότητας πιέστε το κουμπί   ή από το παράθυρο 
εργασιών επιλέξτε File -> Preview in Browser -> Default Browser for HTML Files 
ή F12 για προεπισκόπηση της ιστοσελίδας σας 

 

Γ. Μορφοποίηση κειμένου και παραγράφων 

Μπορείτε να μορφοποιήσετε κείμενο στο Microsoft FrontPage όπως θα κάνατε με 
τη χρήση ενός προγράμματος επεξεργασίας κειμένου — για να προσθέσετε οπτική 
οργάνωση, έμφαση και δομή. Μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά, το 
μέγεθος, το στυλ, το χρώμα, το διάστημα και την κατακόρυφη θέση κειμένου, 
καθώς και να προσθέσετε εφέ όπως υπογράμμιση, πλάγια ή έντονη γραφή. 
Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε το διάστιχο και τις εσοχές, να δημιουργήσετε 
αριθμημένες λίστες ή λίστες με κουκκίδες και αριθμούς και να καθορίσετε τη 
στοίχιση. Μπορείτε να εφαρμόσετε μορφοποίηση σε επιλεγμένες λέξεις ή σε μια 
ολόκληρη παράγραφο. Ο γενικός κανόνας είναι ότι οι ιδιότητες των 
γραμματοσειρών, όπως η γραμματοσειρά, το μέγεθος, το χρώμα, η επισήμανση και 
τα εφέ, μπορούν να εφαρμοστούν στο επιλεγμένο κείμενο, και οι ιδιότητες των 
παραγράφων, όπως η στοίχιση, οι κουκκίδες, η αρίθμηση, η σκίαση και τα 
περιγράμματα, σε ολόκληρες παραγράφους. Για παράδειγμα, μπορείτε να 
αποδώσετε μια μεμονωμένη λέξη σε μια παράγραφο με πλάγια γραφή, αλλά αν 
προσπαθήσετε να στοιχίσετε τη λέξη προς τα δεξιά, τότε θα γίνει στοίχιση 
ολόκληρης της παραγράφου προς τα δεξιά. 
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Μορφοποιήστε τον πίνακα, που μόλις δημιουργήσατε, προσθέτοντας το κείμενο 
που φαίνεται στην Εικόνα 2.9. 

 
Εικόνα 2.9 

 

Στο τέλος κάθε δραστηριότητας πιέστε το κουμπί  ή από το παράθυρο εργασιών 
επιλέξτε File -> save ή Ctrl+S για αποθήκευση των αλλαγών 

 

Στο τέλος κάθε δραστηριότητας πιέστε το κουμπί  ή από το παράθυρο εργασιών 
επιλέξτε File -> Preview in Browser -> Default Browser for HTML Files ή F12 για 
προεπισκόπηση της ιστοσελίδας σας 

 

Δ. Προσθήκη Πίνακα 

 

Για να προσθέσετε κάποιον Πίνακα στην ιστοσελίδα σας αρκεί να επιλέξετε στο 
παράθυρο εργασιών Table -> Insert -> Table και να δώσετε τον αριθμό των 
γραμμών και στηλών του πίνακα που θέλετε να δημιουργήσετε. 

 
Δημιουργήστε έναν πίνακα 4 γραμμών και 2 στηλών στη θέση 1 της ιστοσελίδας 
σας, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.10. 
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Εικόνα 2.10 

 
 

Στο τέλος κάθε δραστηριότητας πιέστε το κουμπί  ή από το παράθυρο 
εργασιών επιλέξτε File -> save ή Ctrl+S για αποθήκευση των αλλαγών 

 

Στο τέλος κάθε δραστηριότητας πιέστε το κουμπί  ή από το παράθυρο 
εργασιών επιλέξτε File -> Preview in Browser -> Default Browser for HTML 
Files ή F12 για προεπισκόπηση της ιστοσελίδας σας 

 
 

Ε. Δημιουργία συνδέσμων 

 
α. Δημιουργία συνδέσμου προς μια διεύθυνση δικτυακού τόπου ή 

προς μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

1. Πληκτρολογήστε το όνομα του δικτυακού τόπου ή της διεύθυνσης 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιθυμείτε. 

2. Αφήστε ένα κενό διάστημα πατώντας στο Πλήκτρο Διαστήματος 
(Spacebar), εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε στην ίδια γραμμή ή πατήστε 
Enter, εάν επιθυμείτε να αλλάξετε γραμμή. 

3. Παρατηρήστε ότι αυτόματα το FrontPage αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για 
διεύθυνση ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μετατρέπει το 
κείμενο σε σύνδεσμο. 

Εναλλακτικά, μπορείτε να μαρκάρετε το μέρος του κειμένου, το οποίο  
επιθυμείτε να μετατρέψετε σε σύνδεσμο. Για να μαρκάρετε το κείμενο απλά 
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σύρτε το ποντίκι σας και κρατήστε πιεσμένο το αριστερό πλήκτρο. Στη 
συνέχεια : 

1. Κάνοντας δεξί κλικ επιλέξτε Hyperlink ή εναλλακτικά από τη Γραμμή 
Εργαλείων επιλέξτε Insert -> Hyperlink.  

2. Στην περιοχή  Link to, κάντε κλικ στην επιλογή  Existing File or Web 
Page ή στο E-mail Address, αν πρόκειται να δημιουργήσετε σύνδεσμο σε 
μια ιστοσελίδα ή σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αντίστοιχα.  

3. Στο κενό πεδίο Address, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του ιστοχώρου 
στον οποίο θα οδηγεί ο σύνδεσμος και στην περίπτωση της ηλεκτρονικής  
διέυθυνσης, πληκτρολογήστε επίσης την ηλεκτρονική διεύθυνση στο κενό 
πεδίο Address.  

4. Στην περίπτωση που δημιουργείτε έναν σύνδεσμο προς μια διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τότε μπορείτε να προσθέσετε και ένα θέμα στο 
μήνυμα σας πληκτρολογώντας το επιθυμητο κείμενο στο πεδίο Θέμα 
μηνύματος.  

5. Πατήστε ΟΚ. 

Παρατήρηση: Κάποιοι φυλλομετρητές και κάποια προγράμματα 
διαχείρισης αλληλογραφίας (email) ίσως να μην αναγνωρίζουν τη 
συγκεκριμένη γραμμή όπου αναγράφεται το θέμα του μηνύματος. 

 
β. Δημιουργία συνδέσμου προς μια φράση του κειμένου 

 
Προκειμένου να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο προς μια φράση που βρίσκεται 
μέσα στο κείμενο σας, πρώτα πρέπει να έχετε ορίσει τη συγκεκριμένη φράση ως 
Σελιδοδείκτη (Bookmark). 

Προκειμένου να ορίσετε ένα σημείο στο κείμενο σας ως Σελιδοδείκτη: 

1. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού σας στη θέση, όπου επιθυμείτε να 
δημιουργηθεί ο Σελιδοδείκτης 

2. Από το παράθυρο εργασιών επιλέξτε Insert -> Bookmark 

Μέχρι εδώ έχετε ορίσει το συγκεκριμένο σημείο στο κείμενο ως Σελιδοδείκτη.  

 
Συμβουλή: Μπορείτε να το επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί για όσα σημεία 
θεωρείτε ότι πρέπει να δημιουργήσετε αργότερα συνδέσμους προς αυτά. Π.χ 
ενότητες ενός κεφαλαίου, τίτλοι περιεχομένων, κύρια σημεία ενός εγγράφου που 
πρέπει να δει ο αναγνώστης. 

 

Επιστρέφοντας στη δημιουργία συνδέσμου προς μια φράση του κειμένου, αφού 
ορίσαμε τους Σελιδοδείκτες: 

1. Μεταβείτε στο σημείο του κειμένου που θέλετε να δημιουργήσετε το 
σύνδεσμο 

2. Από το παράθυρο εργασιών επιλέξτε Insert -> Hyperlink ή εναλλακτικά 
με δεξί κλικ του ποντικιού επιλέξτε Hyperlink 

3. Στην περιοχή  Link to, κάντε κλικ στην επιλογή  Place in this Document 

4. Από το πεδίο με τους υπάρχοντες Σελιδοδείκτες, επιλέξτε τον Σελιδοδείκτη 
που φτιάξατε νωρίτερα και στον οποίο, θέλετε να παραπέμπει ο σύνδεσμος 
σας.  

5. Πατήστε ΟΚ. 

 

 



36 
 
  

γ. Τροποποίηση συνδέσμου προς μια φράση του κειμένου 

 

Στην περίπτωση που θέλετε να τροποποιήσετε έναν σύνδεσμο προς μια φράση του 
κειμένου: 

1. Mαρκάρετε την περιοχή του κειμένου, όπου δημιουργήσατε τον σύνδεσμο 

2. Κάντε δεξί κλικ επάνω του και στη συνέχεια επιλέξτε Hyperlink Properties ή 
εναλλακτικά επιλέξτε από το παράθυρο εργασιών Insert -> Hyperlink 

3. Επιλέξτε κάποιον άλλον από τους διαθέσιμους Σελιδοδείκτες, στον οποίο θα 
παραπέμπει ο Σύνδεσμος σας. 

4. Επιλέξτε ΟΚ. 

 

Δημιουργήστε στην ιστοσελίδα σας στη θέση 4, τρεις συνδέσμους με τις ακόλουθες 
ιστοσελίδες (βλ.Εικόνα 2.11). 
http://www.e-paideia.net/ 
http://eduportal.gr 
http://www.pi-schools.gr 

 

 
Εικόνα 2.11 

 
 

Στο τέλος κάθε δραστηριότητας πιέστε το κουμπί  ή από το παράθυρο εργασιών 
επιλέξτε File -> save ή Ctrl+S για αποθήκευση των αλλαγών 

 

Στο τέλος κάθε δραστηριότητας πιέστε το κουμπί   ή από το παράθυρο 
εργασιών επιλέξτε File -> Preview in Browser -> Default Browser for HTML Files 
ή F12 για προεπισκόπηση της ιστοσελίδας σας 
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Ζ. Προσθήκη Αλληλεπιδραστικών πλήκτρων 

 
Αντί να δημιουργήσετε κουμπιά κατάδειξης που απλώς παρέχουν ένα εφέ 
κατάδειξης, μπορείτε να δημιουργήσετε κουμπιά με πιο ελκυστική εμφάνιση, που 
δείχνουν σαν να έχουν δημιουργηθεί με ένα προηγμένο εργαλείο επεξεργασίας 
γραφικών. Αυτά τα νέα αλληλεπιδραστικά κουμπιά είναι πιο ευέλικτα από τα 
κουμπιά κατάδειξης, επειδή μπορείτε να ελέγξετε καλύτερα την εμφάνισή τους.  

Επίσης, δε χρειάζεται να είστε ειδικός στην επεξεργασία εικόνων ή τη σύνταξη 
κώδικα για να προσθέσετε αυτά τα κουμπιά. Χρησιμοποιήστε το μενού Εισαγωγή 
για να τα προσθέσετε και κατόπιν καθορίστε τις ιδιότητές τους κάνοντας διπλό κλικ 
επάνω τους. Για παράδειγμα, μπορείτε: 

• Να προσθέσετε το κείμενο του κουμπιού και να επιλέξετε το χρώμα του 
κουμπιού και του φόντου. 

• Να καθορίσετε το στυλ, το μέγεθος και το χρώμα της γραμματοσειράς για 
όλες τις καταστάσεις του κουμπιού, συμπεριλαμβανομένων της αρχικής 
κατάστασης, της κατάστασης κατάδειξης και της πατημένης κατάστασης.  

• Να ρυθμίσετε την οριζόντια και την κατακόρυφη στοίχιση. 
• Να αλλάξετε το μέγεθος και τις αναλογίες του κουμπιού. 

Αφού προσθέσετε ένα κουμπί, μπορείτε να το συνδέσετε σε μια άλλη σελίδα μέσα 
στην τρέχουσα τοποθεσία Web, σε μια άλλη τοποθεσία στο World Wide Web ή σε 
μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Όταν προσθέτετε ένα αλληλεπιδραστικό κουμπί, το FrontPage δημιουργεί τα 
αρχεία εικόνων που αποτελούν το κουμπί. Όταν αποθηκεύετε τις ιστοσελίδες σας, 
το FrontPage σας ζητά να αποθηκεύσετε επίσης τα αρχεία εικόνων του κουμπιού. 

Προσέξτε ο φάκελος στον οποίο αποθηκεύετε τα αρχεία εικόνων των κουμπιών να 
βρίσκεται μέσα στον φάκελο Web, που έχετε ορίσει για τον ιστοχώρο σας, διότι 
διαφορετικά τα κουμπιά δεν θα εμφανίζονται στον φυλλομετρητή σας και 
αντ’αυτών θα εμφανίζονται σύμβολα κράτησης των εικόνων τους.  

 Καλό είναι να δημιουργείτε, εξ’αρχής, έναν υποφάκελο μέσα στον φάκελο Web, 
τον οποίο θα ονομάζετε images ή img ή pics (γενικά, θα σας εξυπηρετήσει το 
όνομα του να παραπέμπει σε ονομασία εικόνων), τον οποίο θα χρησιμοποιείτε για 
να αποθηκεύετε μέσα του όλα τα αρχεία εικόνων που συνοδεύουν τις ιστοσελίδες 
σας. Έτσι θα αποφύγετε πιθανά προβλήματα εντοπισμού τους, αλλά θα 
εξοικονομήσετε και σημαντικό χρόνο κατά την αποθήκευση των εικόνων του 
ιστοχώρου σας. 

Για να προσθέσετε ένα  αλληλεπιδραστικό κουμπί στην ιστοσελίδα σας αρκεί να 
ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 

1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε 
το κουμπί. 

2. Επιλέξετε στο παράθυρο εργασιών  Insert -> Interactive Button. 

3.   Στην καρτέλα Button, στη λίστα Buttons, επιλέξτε ένα στυλ κουμπιού. 

4.   Στο πλαίσιο Text, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται 
στο κουμπί. 

5.   Δίπλα στο πλαίσιο Link , κάντε κλικ στο κουμπί Browse.  
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6.   Εντοπίστε το αρχείο και κάντε κλικ επάνω του, κάντε κλικ στη διεύθυνση 
URL (Uniform Resource Locator (URL): Διεύθυνση που καθορίζει ένα 
πρωτόκολλο (όπως HTTP ή FTP) και μια τοποθεσία ενός αντικειμένου, 
εγγράφου, σελίδας στο World Wide Web ή άλλου προορισμού στο Internet 
ή σε ένα intranet. Για παράδειγμα: http://www.example.com/.) ή τη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θέλετε να είναι 
συνδεδεμένο το κουμπί και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK. 

Δημιουργήστε 3 αλληλεπιδραστικά κουμπιά, τα οποία θα έχουν τις παρακάτω 
ιδιότητες, στη θέση 2 της ιστοσελίδας σας (βλ.Εικόνα 2.12). 

Κουμπί Όνομα Link Όνομα αρχείου 
Κουμπί 1 File  C:\Documents and Settings\All 

Users\Documents\My Pictures\Sample Pictures 
Pict4.jpg 

Κουμπί 2 Google http://www.google.gr - 
Κουμπί 3 E-mail TEE@tee.gr - 

 

 
Εικόνα 2.12 

 
 

Στο τέλος κάθε δραστηριότητας πιέστε το κουμπί  ή από το παράθυρο εργασιών 
επιλέξτε File -> save ή Ctrl+S για αποθήκευση των αλλαγών 

 

Στο τέλος κάθε δραστηριότητας πιέστε το κουμπί  ή από το παράθυρο εργασιών 
επιλέξτε File -> Preview in Browser -> Default Browser for HTML Files ή F12 για 
προεπισκόπηση της ιστοσελίδας σας 
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Η. Προσθήκη  εικόνων 

 
α. Απλή προσθήκη εικόνας 

Για την απλή προσθήκη μίας εικόνας στην ιστοσελίδα σας αρκεί να ακολουθήσετε 
τα παρακάτω βήματα: 

1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής στο σημείο που θέλετε να 
προσθέσετε την εικόνα.  

2. Από το μενού εργασιών επιλέξτε Insert -> Picture. 

3. Εντοπίστε από την τοποθεσία που έχετε αποθηκευμένο το αρχείο 
εικόνας που θέλετε να προσθέσετε 

4. Πατήστε ΟΚ. 

 

β. Προσθήκη συλλογής εικόνων (π.χ φωτογραφικό άλμπουμ) 

Για να προσθέσετε μία συλλογή εικόνων, π.χ μια συλλογή από φωτογραφίες στην 
ιστοσελίδα σας αρκεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 

1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής στο σημείο που θέλετε να προσθέσετε 
μια συλλογή φωτογραφιών.  

2. Από το μενού εργασιών επιλέξτε Insert -> Web component. 

3. Στη λίστα component type , κάντε κλικ στην επιλογή Photo gallery. 
4. Από τη λίστα Photo Gallery Options, επιλέξτε τη διάταξη που θέλετε να 

έχει το φωτογραφικό άλμπουμ σας. 

5. Πατήστε Finish. 
6. Στη συνέχεια, για να προσθέσετε μια φωτογραφία στη συλλογή 

φωτογραφιών που μόλις δημιουργήσατε, κάντε κλικ στο κουμπί Add. 

7. Προσθέστε τις εικόνες που επιθυμείτε από τις πηγές που θέλετε. (Για να 
επιλέξετε περισσότερα από ένα γραφικά, κρατήστε πατημένο το κουμπί 
CTRL και επιλέξτε τα γραφικά που θέλετε.) 

8. Για να αναδιατάξετε τη σειρά εμφάνισης των φωτογραφιών, επιλέξτε το 
όνομα της φωτογραφίας και κάντε κλικ στο κουμπί Move Up ή Move Down 
για μετακίνηση της φωτογραφίας πάνω και κάτω, αντίστοιχα. 

 

Προσθέστε στην ιστοσελίδα σας τη συλλογή φωτογραφιών που βρίσκεται στην 
τοποθεσία C:\Documents and Settings\All Users\Documents\My Pictures\Sample 
Pictures, επιλέγοντας από τη λίστα Photo Gallery Options, τη διάταξη Horizontal 
Layout. To αποτέλεσμα θα πρέπει είναι όπως αυτό που φαίνεται στην εικόνα 2.13.  
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Εικόνα 2.13 

 

Στο τέλος κάθε δραστηριότητας πιέστε το κουμπί   ή από το παράθυρο 
εργασιών επιλέξτε File -> save ή Ctrl+S για αποθήκευση των αλλαγών 

 

Στο τέλος κάθε δραστηριότητας πιέστε το κουμπί  ή από το παράθυρο εργασιών 
επιλέξτε File -> Preview in Browser -> Default Browser for HTML Files ή F12 για 
προεπισκόπηση της ιστοσελίδας σας 

 
 

Θ. Προσθήκη πλήκτρου για upload αρχείου στην ιστοσελίδα από 
επισκέπτες 

 

Όσοι θα επισκέπτονται την ιστοσελίδα σας θα μπορούν να μάθουν ένα σωρό 
χρήσιμα πράγματα για εσάς και για το περιεχόμενο που τους παρουσιάζετε. 
Πάντως, εσείς δεν θα μπορείτε να μάθετε με τη σειρά κάποιες χρήσιμες 
πληροφορίες για αυτούς που επισκέπτονται την ιστοσελίδα σας, εκτός και αν τους 
ζητήσετε να σας στείλουν κάποιες πληροφορίες γύρω από στοιχεία που σας 
ενδιαφέρουν. Ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες από το 
κοινό που θα επισκέπτεται την ιστοσελίδα σας είναι μέσω κάποιας φόρμας που θα 
τους ζητήσετε να συμπληρώσουν κάθε φορά και να την υποβάλλουν για αποστολή 
στον διακομιστή που φιλοξενεί τον ιστοχώρο σας. Τα πεδία που θα συμπληρώνουν 
οι επισκέπτες σας στη φόρμα εξαρτώνται από τις πληροφορίες που θέλετε να 
συλλέξετε από αυτούς. Συνήθως ζητούνται η γνώμη των επισκεπτών για την 
ιστοσελίδα για πιθανές προτάσεις βελτίωσής της, κάποια ανατροφοδότηση που έχει 
να κάνει με εμπλουτισμό του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή ακόμα και κάποια 
σχόλια που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο έχει κατασκευαστεί η ιστοσελίδα. 
Αναδεικνύεται, λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα είδος αλληλεπίδρασης 
του επισκέπτη της ιστοσελίδας σας με αυτούς που «κρύβονται» πίσω από αυτήν, 
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διότι έτσι και ο επισκέπτης δεν αισθάνεται ότι επισκέπτεται ένα στατικό, απρόσωπο 
χώρο, αλλά από την άλλη και ο ιδιοκτήτης του ιστοχώρου βγαίνει σημαντικά 
ωφελημένος από την ανατροφοδότηση που του παρέχουν όσοι χρησιμοποιούν τον 
ιστοχώρο του. Αυτή η αλληλεπίδραση επιτυγχάνεται με την δυνατότητα να μπορεί 
να “ανεβάζει» (upload) ο χρήστης κάποια αρχεία, είτε πρόκειται για ιστοσελίδες, 
αρχεία κειμένου, πεδία κάποιας φόρμας κλπ. 

Για να δημιουργήσετε τη δυνατότητα να μπορεί κάποιος που επισκέπτεται την 
ιστοσελίδα σας να ανεβάσει (upload) κάποιο αρχείο, το οποίο να αποθηκεύεται σε 
συγκεκριμένο Φάκελο, στον χώρο που φιλοξενείται ο ιστοχώρος σας, δεν έχετε 
παρά να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 
 

1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής στο σημείο που θέλετε να προσθέσετε το 
πλήκτρο για να γίνει το upload.  

2. Από το μενού Insert, κάντε κλικ στην εντολή Στοιχείο Form->File upload. 

3. Αμέσως θα εμφανιστεί ένα παράθυρο το οποίο θα σας ζητά να προσδιορίσετε 
το χώρο (directory), στον οποίο θα αποθηκεύονται τα διάφορα αρχεία που θα 
ανεβάζουν οι χρήστες της ιστοσελίδας σας (βλ. Εικόνα 2.14). 

4. Καλό θα ήταν να δημιουργήσετε ένα νέο directory πατώντας το πλήκτρο που 
φαίνεται στην εικόνα 2.14 και δίνοντας ένα οποιοδήποτε όνομα στο καινούργιο 
σας directory. Στη συνέχεια επιλέξτε OK. 

 

 
Εικόνα 2.14 

 
Δημιουργήστε πλήκτρο upload στη θέση 5 στην ιστοσελίδα σας,  έτσι ώστε να 
αποθηκεύονται τα διάφορα αρχεία σε ένα directory με το όνομα uploads, όπως 
φαίνεται στην εικόνα 1.15. 
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Εικόνα 2.15 

 
 

Στο τέλος κάθε δραστηριότητας πιέστε το κουμπί  ή από το παράθυρο εργασιών 
επιλέξτε File -> save ή Ctrl+S για αποθήκευση των αλλαγών 

 

Στο τέλος κάθε δραστηριότητας πιέστε το κουμπί  ή από το παράθυρο εργασιών 
επιλέξτε File -> Preview in Browser -> Default Browser for HTML Files ή F12 για 
προεπισκόπηση της ιστοσελίδας σας 

 

Στάδιο 1ο: Αξιολόγηση 
 
Ο επιμορφωτής θα αξιολογήσει την ιστοσελίδα που δημιούργησε κάθε ομάδα στο 
πλαίσιο της δραστηριότητας. Η ιστοσελίδα θα αξιολογηθεί με την μέθοδο της 
προεπισκόπησης από τον Browser, όπως περιγράφεται παραπάνω, έτσι ώστε να 
διαπιστωθεί η ορθή λειτουργία των συστατικών της. Συγκεκριμένα θα 
αξιολογηθούν: 
 

• H ορθή χρήση των βημάτων που περιγράφηκαν παραπάνω 
• Η πληρότητα της ιστοσελίδας από άποψης περιεχομένου, αλλά και από 

απόψεως διατάξεως 
• Η ικανότητα των μελών της ομάδας να συμπεριλαμβάνουν διάφορα 

στοιχεία μέσα στην ιστοσελίδα τους, αλλά και δικαιολογούν την ύπαρξη 
αυτών των στοιχείων μέσα σε αυτήν.  

 
Ο επιμορφωτής θα δώσει ανατροφοδότηση σε κάθε ομάδα στην αρχή του 
επόμενου μαθήματος και θα σχολιάσει τυχόν πρωτοτυπίες και επεκτάσεις της 
δραστηριότητας. 
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Δραστηριότητα 3η:   
Εκμάθηση βασικών λειτουργιών χρήσης της εφαρμογής NVU 

 

α. Γενικά  
 

Η δραστηριότητα αφορά στη γνωριμία και την εκμάθηση των βασικών 
λειτουργιών χρήσης του ελεύθερου λογισμικού ΝVU, το οποίο χρησιμεύει στη 
δημιουργία, επεξεργασία και δημοσίευση ιστοσελίδων. 
 

β. Διδακτικοί Στόχοι 
 
Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας, οι 
επιμορφούμενοι αναμένεται να είναι σε θέση: 

 Να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες και τις δυνατότητες του λογισμικού 
NVU 

 Να εξοικειωθούν με τα μενού και τα βασικά εργαλεία του λογισμικού 

 Να εισάγουν κείμενο, εικόνες, γραφικά, συνδέσμους στην ιστοσελίδα τους 

 Να δημιουργούν μια ολοκληρωμένη ιστοσελίδα και να κατανοούν τα   
βήματα δημιουργίας της μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής. 

 

γ. Αναλυτική Περιγραφή Δραστηριότητας 
 
Ρόλος μελών κάθε ομάδας 
Οι επιμορφούμενοι που αποτελούν την ομάδα αναλαμβάνουν συγκεκριμένους 
ρόλους 

 

Επιμορφούμενος Α: 1ος Αρχισυντάκτης - Εκπρόσωπος ομάδας  

Είναι ο επιμορφούμενος που έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία στη χρήση του 
διαδικτύου και των υπολογιστών, γενικότερα. Είναι αυτός που διαθέτει ήδη κάποιο 
ισχυρό υπόβαθρο στη χρήση υπολογιστών, έχει αναζητήσει στο παρελθόν κάποια 
πληροφορία στο διαδίκτυο, γνωρίζει μερικές βασικές έννοιες γύρω από τις 
ιστοσελίδες και κατά συνέπεια δεν αισθάνεται άβολα με τα λογισμικά δημιουργίας 
ιστοσελίδων. Πιθανόν να γνωρίζει και τον τρόπο δημιουργίας ιστοσελίδων, όμως 
αυτό δεν είναι απαγορευτικό στοιχείο, διότι το συγκεκριμένο άτομο, ακόμη και αν 
δεν γνωρίζει τον τρόπο δημιουργίας μιας ιστοσελίδας στο λογισμικό NVU,  εφόσον 
διαθέτει το επίπεδο γνώσεων και την ευχέρεια στη χρήση των υπολογιστών, 
δύναται να μάθει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τον τρόπο δημιουργίας μιας 
ιστοσελίδας, βασισμένος στην εμπειρία σε λογισμικά που διαθέτουν παρόμοιο 
περιβάλλον εργασίας. Ο βασικός ρόλος του είναι να επιβλέπει τα υπόλοιπα μέλη 
της ομάδας, να τα κατευθύνει, να τους λύνει εύκολες απορίες και να συντονίζει τις 
προσπάθειες τους για να κατανοήσουν στο μέγιστο βαθμό τα βήματα της 
δραστηριότητας. Ακόμη, συλλέγει τα τελικά παραδοτέα των άλλων μελών και 
αναλαμβάνει να τα συνθέσει σε ένα μοναδικό αρχείο. Προτείνει τυχόν διορθώσεις 
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ή κάνει παρατηρήσεις, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το τελικό αποτέλεσμα της 
ομάδας.  

 
 
 
Επιμορφούμενος Β: 2ος συντάκτης  
Είναι ο επιμορφούμενος, ο οποίος έχει μικρότερη ευχέρεια στη χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου. Ενδεχομένως να έχει κάποια βασική 
κατάρτιση στη χρήση του υπολογιστή και των βασικών λειτουργιών του, όμως ο 
κύριος ρόλος του είναι να συμβουλεύεται τον εκπρόσωπο της ομάδας και να 
εκτελεί το κομμάτι της δραστηριότητας που αποφασίζει ότι του ταιριάζει. Έχει την 
υποχρέωση να παραδώσει στον εκπρόσωπο της ομάδας το τελικό του παραδοτέο 
και να κάνει πιθανές διορθώσεις, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. 
Αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας ένα μέρος της διαδικασίας δημιουργίας μιας 
ολοκληρωμένης ιστοσελίδας, ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις 
γνώσεις του. Δηλαδή, μπορεί να αναλάβει να εισάγει εικόνες σε κάποια σελίδα που 
δημιούργησε κάποιο άλλο μέλος ή μπορεί να αναλάβει να δημιουργήσει 
συνδέσμους στο κείμενο που νωρίτερα κάποιο άλλο μέλος της ομάδας ή κάποια 
άλλη ομάδα εισήγαγε σε μια ιστοσελίδα.  
 
Επιμορφούμενος Γ: 3ος συντάκτης 
Ο ρόλος του είναι παρόμοιος με το ρόλο του 2ου συντάκτη. 
 
Κάθε επιμορφούμενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

 Έναν H/Y με πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και το διαδίκτυο. 

 Το λογισμικό NVU v.1.0, το οποίο μπορεί κανείς να το κατεβάσει από τη 
διεύθυνση:  http://www.nvu.com/ 

 Το εγχειρίδιο χρήσης του NVU (NVU User Guide), το οποίο μπορεί κανείς να 
το κατεβάσει από τη διεύθυνση: http://www.nvudev.org/guide/1.0PR/ 

 

Ο επιμορφούμενος Α έχει αυξημένες αρμοδιότητες σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη, 
ώστε να μπορεί να δώσει λύσεις σε τυχόν προβλήματα που προκύπτουν μέσα στην 
ομάδα. Επίσης, συντονίζει τη συζήτηση μέσα στην ομάδα, για να εξασφαλίσει την 
ποιότητα της εργασίας. 

 

Στάδιο 1ο:  Προετοιμασία 
 

Για να δημιουργήσουμε μία καινούργια ιστοσελίδα στην αρχική οθόνη του 
προγράμματος πατάμε πάνω αριστερά στο πλήκτρο New και στο αναδυόμενο 
μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε “Page in new Tab”. (βλ.Εικόνα 3.1). 
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Εικόνα 3.1 

 

Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 
 

Οι επιμορφούμενοι πρέπει να δημιουργήσουν μία ιστοσελίδα με το πρόγραμμα 
NVU. Αυτό θα γίνει βήμα- βήμα με μικρότερες, επιμέρους δραστηριότητες, όπως 
περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.  

 

Επεκτάσεις: Ανάλογα με την εξοικείωση των ομάδων με τo λογισμικό NVU, είναι 
δυνατόν να γίνουν και άλλες εργασίες, όπως για παράδειγμα: 

• Δημιουργία τοποθεσιών Web. 
• Προσθήκη αλληλεπιδραστικών πλήκτρων. 
• Εργασίες με γραφικά ,προσθήκη Εφέ γραφικών , σχεδιαγραμμάτων . 
• Προσθήκη δυναμικών στοιχείων. 
• Κοινή χρήση πληροφοριών με άλλους χρήστες. 

 

Στάδιο 3ο:  Εφαρμογή 
 

A. Αναφορά και επίδειξη των λειτουργιών και δυνατοτήτων του NVU 

To NVU παρέχει τη δυνατότητα, την ευελιξία και τη λειτουργικότητα για τη 
δημιουργία απλούστερων, αλλά και πιο πολύπλοκων ιστοσελίδων. Προσφέρει τα 
απαραίτητα εργαλεία και δυνατότητες διάταξης και γραφικών για το σχεδιασμό 
τοποθεσιών στον Ιστό. Η αρχική οθόνη του NVU φαίνεται παρακάτω (βλ.Εικόνα 
3.2) και σε αυτήν ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να γράψει σε φυσική γλώσσα το 
κείμενο που επιθυμεί, να το μορφοποιήσει επίσης βάσει των επιθυμιών και των 
αναγκών του και να δει σε προεπισκόπηση την HTML μορφή του από τα εργαλεία 
εποπτείας.  
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Εικόνα 3.2 

Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται συνήθως, η γραμμή τίτλου (title bar) 
του προγράμματος, η γραμμή πτυσσόμενων μενού (pull down menu) και η τυπική 
γραμμή εργαλείων (standard toolbar) του NVU. Κάτω από το πτυσσόμενο μενού 
βρίσκεται η γραμμή εργαλείων ρύθμισης των σχεδιασμένων αντικειμένων (objects 
properties).  

Σημείωση: Όλα τα παραπάνω είναι παραμετροποιήσιμα και η θέση τους εξαρτάται 
από τις επιλογές του χρήστη. 

 

Β.  Δημιουργία Πίνακα στην ιστοσελίδα 
 
Για να δημιουργήσετε έναν Πίνακα στην ιστοσελίδα σας ακολουθείστε τα 
παρακάτω βήματα: 

1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής στο σημείο που θέλετε να προσθέσετε 
τον πίνακα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.3. 

2. Πατήστε το κουμπί Table από τα βασικά πλήκτρα και επιλέξτε τον αριθμό 
των γραμμών και στηλών του πίνακα. (βλ. Εικόνα 3.3) 
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Εικόνα 3.3 

 
Δημιουργήστε έναν πίνακα 2 γραμμών και 4 στηλών στην ιστοσελίδας σας, όπως 
φαίνεται στην εικόνα 3.3. Στη συνέχεια, δώστε συγκεκριμένο κείμενο και 
χρησιμοποιείστε τη γραμμή εργαλείων για τη μορφοποίηση του κειμένου. 

 
Στο τέλος κάθε δραστηριότητας πατάτε το πλήκτρο save από τα βασικά πλήκτρα, 
έτσι ώστε κάθε φορά να αποθηκεύετε τις διάφορες αλλαγές στην ιστοσελίδα σας. 
Την πρώτη φορά που θα πατήσετε το πλήκτρο save θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα 
όνομα στην ιστοσελίδα σας το οποίο θα τη χαρακτηρίζει και στη συνέχεια. 

 

Γ. Προσθήκη Εικόνας   
 
Για να προσθέσετε μία εικόνα στην ιστοσελίδα σας ακολουθείστε τα παρακάτω 
βήματα: 

1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής στο σημείο που θέλετε να 
προσθέσετε την εικόνα. 

2. Πατήστε το πλήκτρο Image από τα βασικά πλήκτρα και στο παράθυρο 
Image Properties, στην καρτέλα Location, πατήστε το πλήκτρο Choose 
File, έτσι ώστε να προσδιορίσετε την τοποθεσία, όπου βρίσκεται 
αποθηκευμένη στο δίσκο η εικόνα που θέλετε να εισάγετε στην 
ιστοσελίδα σας.  

3. Έαν επιθυμείτε να εμφανίζεται μια λεζάντα για την εικόνα σας, τότε 
πληκτρολογήστε στο κενό πεδίο Alternate Text, το επιθυμητό κείμενο 
(βλ. Εικόνα 3.4). Αυτό το κείμενο θα εμφανίζεται στην οθόνη του 
χρήστη και στην περίπτωση αδυναμίας εμφάνισης της εικόνας στον 
εκάστοτε φυλλομετρητή, ή στους φυλλομετρητές, στους οποίους οι 
χρήστες του διαδικτύου έχουν απαγορέψει την εμφάνιση εικόνων για 
λόγους συντομίας φόρτωσης των ιστοσελίδων. 
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Εικόνα 3.4 

 
Προσθέστε στην ιστοσελίδα σας τη φωτογραφία Pict2.jpg η οποία βρίσκεται στο  
C:\Documents and Settings\All Users\Documents\My Pictures\Sample Pictures. To 
αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι όπως αυτό που φαίνεται στην εικόνα 3.5.  

 

 
Εικόνα 3.5 



49 
 
  

 
Το μέγεθος της εικόνας μπορείτε να το μορφοποιήσετε με το ποντίκι αφού την 
προσθέσετε στην ιστοσελίδα. 

 
Στο τέλος κάθε δραστηριότητας πατάτε το πλήκτρο save από τα βασικά πλήκτρα, 
έτσι ώστε κάθε φορά να αποθηκεύετε τις διάφορες αλλαγές στην ιστοσελίδα σας. 

 

Δ. Δημιουργία συνδέσμων 
 

Για να δημιουργήσετε κάποιο σύνδεσμο με κάποια άλλη ιστοσελίδα ακολουθήστε 
τα παρακάτω βήματα: 

1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής στο σημείο που θέλετε να δημιουργηθεί 
ο σύνδεσμος  

2. Πατήστε το πλήκτρο Link από τα βασικά πλήκτρα για να ανοίξει το 
παράθυρο όπως φαίνεται στην εικόνα 3.6. 

3. Στο Link Text δώστε το κείμενο που θα προσδιορίζει το σύνδεσμο στην 
ιστοσελίδα σας. 

4. Στο Link Location δώστε τη διεύθυνση της συνδεδεμένης ιστοσελίδας. 

5. Εάν θέλετε να συνδέσετε κάποιο E-mail δεν έχετε παρά να δώσετε την E-
mail διεύθυνση στο Link Location και να σημειώσετε στο κενό “The Above 
is an Email Address” 

 
Εικόνα 3.6 
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Δημιουργήστε στην ιστοσελίδα σας τρεις συνδέσμους με τις ιστοσελίδες: 

http://www.e-paideia.net/ 

http://eduportal.gr 

http://www.pi-schools.gr 

και τα αντίστοιχα ονόματα τους E-PAIDEIA, EDUPORTAL, PI-SCHOOLS και ένα 
σύνδεσμο με την E-mail διεύθυνση :ΤΕΕ@tee.gr και όνομα E-mail. 

Το αποτέλεσμα φαίνεται στην Εικόνα 3.7. 

 

 
Εικόνα 3.7 

 
 

Στο τέλος κάθε δραστηριότητας πιέστε το κουμπί save από τα βασικά πλήκτρα, 
έτσι ώστε να αποθηκεύσετε τις διάφορες αλλαγές στην ιστοσελίδα σας.  

 

Ε. Προεπισκόπηση στον φυλλομετρητή και έλεγχος ορθής λειτουργίας 
 
Για να κάνετε μία προεπισκόπηση της ιστοσελίδας που δημιουργείτε στον Browser 
σας, αρκεί να πατήσετε το πλήκτρο Browse από τα βασικά πλήκτρα. 
Αμέσα εμφανίζεται ο Browser που χρησιμοποιείτε και φορτώνει αυτόματα την 
ιστοσελίδα σας, όπως φαίνεται στην εικόνα 3.8. 
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Εικόνα 3.8 

 
Ελέγξτε μέσα από τον Browser σας εάν οι σύνδεσμοι που δημιουργήσατε 
λειτουργούν κανονικά. 
 

Στάδιο 4ο:  Αξιολόγηση 
 
Ο επιμορφωτής θα αξιολογήσει την ιστοσελίδα που δημιούργησε κάθε ομάδα με 
χρήση του προγράμματος NVU. Η ιστοσελίδα θα αξιολογηθεί με τη μέθοδο της 
προεπισκόπησης από τον φυλλομετρητή, όπως περιγράφεται παραπάνω, έτσι ώστε 
να διαπιστωθεί η ορθή λειτουργία των συστατικών της. Επίσης, ο επιμορφωτής θα 
συνεκτιμήσει την όποια πρωτοτυπία και κάθε πιθανή επέκταση της 
δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, θα αξιολογηθούν: 
 

• H ορθή χρήση των βημάτων που περιγράφηκαν παραπάνω 
• Η πληρότητα της ιστοσελίδας από άποψης περιεχομένου, αλλά και από 

απόψεως διατάξεως 
• Η ικανότητα των μελών της ομάδας να συμπεριλαμβάνουν διάφορα 

στοιχεία μέσα στην ιστοσελίδα τους, αλλά και δικαιολογούν την ύπαρξη 
αυτών των στοιχείων μέσα σε αυτήν.  

 
Ο επιμορφωτής θα δώσει ανατροφοδότηση σε κάθε ομάδα στην αρχή του 
επόμενου μαθήματος. 
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Δραστηριότητα 4η   
Γνωριμία με τα εκπαιδευτικά applets και ενσωμάτωσή τους σε ιστοσελίδες 

 

α. Γενικά  
 

Η δραστηριότητα αφορά στην αναζήτηση, τους τρόπους χρήσης και την 
ενσωμάτωση των applets και των προγραμμάτων προσομοίωσης σε μία ιστοσελίδα. 
Οι επιμορφούμενοι καλούνται να αναζητήσουν στο διαδίκτυο ελεύθερα διαθέσιμο 
υλικό για να το εντάξουν στην εφημερίδα τους και να εμπλουτίσουν το 
περιεχόμενο και την εκπαιδευτική αξία της εφημερίδας. Επίσης, οι επιμορφούμενοι 
πρέπει να εντοπίσουν παραδείγματα που να σχετίζονται όσο το δυνατόν 
περισσότερο με τον κλάδο τους και να έχουν άμεση πρακτική και θεωρητική αξία 
με τα ενδιαφέροντα τους, προκειμένου να υπάρχει η μέγιστη δυνατή ωφέλεια από 
τη χρήση αυτού του υλικού και να οδηγήσουν έτσι και τους υπόλοιπους στην 
αναζήτηση, αλλά και στη δημιουργία ελεύθερου εκπαιδευτικού υλικού στο 
διαδίκτυο στα πλαίσια των κοινοτήτων μάθητης (learning communities). 
 

β. Διδακτικοί Στόχοι 
 
Ως αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο επιμορφούμενος αναμένεται: 

 

 Να γνωρίσει την χρησιμότητα των applets και των ελευθέρων 
προγραμμάτων προσομοίωσης. 

 Να γνωρίσει τον τρόπο ενσωμάτωσης των applets και των ελευθέρων 
προγραμμάτων προσομοίωσης σε ιστοσελίδες. 

 Να γνωρίσει τον τρόπο αναζήτησης ενός applet συγκεκριμένου θέματος στο 
διαδίκτυο. 

 Να γνωρίσει τον τρόπο αναζήτησης applet συγκεκριμένου τομέα στο 
διαδίκτυο. 

 

γ. Αναλυτική Περιγραφή Δραστηριότητας 
 
Ρόλος μελών κάθε ομάδας 
Οι επιμορφούμενοι που αποτελούν την ομάδα αναλαμβάνουν συγκεκριμένους 
ρόλους. 

 

Επιμορφούμενος Α: 1ος Αρχισυντάκτης - Εκπρόσωπος ομάδας  

Ο βασικός ρόλος του είναι να επιβλέπει τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και να 
συντονίζει τις προσπάθειες τους για να κατανοήσουν στο μέγιστο βαθμό τα βήματα 
της δραστηριότητας. Προτείνει τυχόν διορθώσεις ή κάνει παρατηρήσεις, 
προκειμένου να γίνει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η διαδικασία της 
αναζήτησης και ενσωμάτωσης των applets και των προγραμμάτων προσομοίωσης 
στις ιστοσελίδες.  
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Επιμορφούμενος Β: 2ος συντάκτης  
Αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας ένα μέρος της διαδικασίας αναζήτησης και 
ενσωμάτωσης του ελεύθερου υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στις ιστοσελίδες της 
εφημερίδας. Δηλαδή, μπορεί να αναλάβει να αναζητήσει μεσω μιας μηχανής 
αναζήτησης ένα applet, τη στιγμή που κάποιο άλλο μέλος θα αναζητήσει κάτι 
άλλο, μέσω κάποιου άλλου τρόπου π.χ ένα πρόγραμμα προσομοίωσης μέσω 
αποθήκης μαθησιακού υλικού ή εκπαιδευτικής πύλης. Με αυτό τον τρόπο, θα 
υπάρξει μια ταυτόχρονη σύγκριση των εργασιών των μελών της ομάδας και θα 
βγούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με το ποιος τρόπος έχει καλύτερα 
αποτελέσματα στην εύρεση ενός συγκεκριμένου υλικού. Παράλληλα ο 
επιμορφούμενος μπορεί να τροποποιήσει τον τρόπο αναζήτησης στο διαδίκτυο ή το 
ζητούμενο υλικό, προκειμένου να προσπαθήσει να εντοπίσει πιθανές καλύτερες 
τεχνικές αναζήτησης ή ενσωμάτωσης υλικού από το διαδίκτυο. Ακόμη, ο 
επιμορφούμενος μπορεί να καταγράψει τις εμπειρίες του από την όλη διαδικασία 
και να τις ανακοινώσει στα άλλα μέλη για να μοιραστούν ιδέες και απόψεις που 
οδηγούν σε καλύτερο αποτέλεσμα και βελτιώνουν την όλη διαδικασία. 
 
Επιμορφούμενος Γ: 3ος συντάκτης 
Ο ρόλος του είναι παρόμοιος με το ρόλο του 2ου συντάκτη. 
 
Κάθε επιμορφούμενος έχει στη διάθεσή του: 

 Έναν υπολογιστή με πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και το διαδίκτυο. 

 

Στάδιο 1ο:  Προετοιμασία 
Τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε η ταχύτατη εξέλιξη και ευρεία αποδοχή του 
Παγκοσμίου Ιστού (W.W.W)1 ως καθολικού μέσου για τη διάδοση και την 
επεξεργασία πληροφοριών που είναι προσβάσιμες με τη μορφή πολυμέσων και σε 
εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες επικοινωνίας. Αυτό έχει ανοίξει νέες προοπτικές στην 
εκπαίδευση με την προσπάθεια να εκμεταλλευθεί πλήρως τις βασικές μας 
"αισθήσεις" εκμάθησης, όπως η απεικόνιση των τρισδιάστατων αντικειμένων και τη 
μη γραμμική φύση των νοητικών διαδικασιών.  
Έχουμε, επίσης, δει τη δημιουργία και ραγδαία ανάπτυξη της Java, μιας ισχυρής 
γλώσσας προγραμματισμού από την εταιρεία SUN Microsystems καθώς και την 
εξάπλωση της έννοιας του ελεύθερα διαθέσιμου λογισμικού. Τα applets2 της Java 
αποτελούν μια περίπτωση ελεύθερα διαθέσιμου λογισμικού, που στη γενικότερη 
του μορφή περιλαμβάνει κάθε εφαρμογή της οποίας η χρήση, αντιγραφή και 
επαναδιάθεση είναι δωρεάν και της οποίας ο πηγαίος κώδικας είναι κατά κανόνα 
προσβάσιμος3.  

Ειδικά στον τομέα των εκπαιδευτικών εφαρμογών, και ειδικότερα των εφαρμογών 
για τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, ένας μεγάλος αριθμός 
προγραμμάτων έχει αναπτυχθεί και είναι διαθέσιμος μέσω του διαδικτύου ως 
ελεύθερο λογισμικό. Συντελεστές αυτών των εγχειρημάτων είναι εκπαιδευτικοί από 
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (κυρίως τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια), 
φοιτητές, ανεξάρτητοι προγραμματιστές, κ.λπ. Το ελεύθερο εκπαιδευτικό 
λογισμικό απευθύνεται τόσο σε τελικούς χρήστες, με τη μορφή εκτελέσιμων 
προγραμμάτων, όσο και στην ίδια την κοινότητα των προγραμματιστών, ως 
λογισμικό υποδομής για την ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών βασισμένων σε 

                                                      

1  World Wide Web 
2   Μικροεφαρμογές 

3  Tο εκπαιδευτικό λογισμικό δεν ικανοποιεί τα παραπάνω κριτήρια σε όλες τις    
περιπτώσεις. Για παράδειγμα, ο πηγαίος κώδικας δεν είναι πάντοτε διαθέσιμος.  
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γενικά και επαναχρησιμοποιήσιμα πλαίσια εφαρμογών (application frameworks) 
και βιβλιοθήκες. Το λογισμικό αυτό ανήκει σε διαφορετικές κατηγορίες: 
Διαδραστικά προγράμματα μοντελοποίησης φυσικών φαινομένων, προσομοιώσεις, 
προγράμματα οδήγησης (drivers) και συλλογής δεδομένων (data acquisition) 
πειραματικών διατάξεων, μηχανές διαχείρισης φυσικών νόμων (physics engines), 
βιβλιοθήκες γραφικών για τη δισδιάστατη και τρισδιάστατη απεικόνιση 
πειραματικών διατάξεων, κ.λπ.  

Πέρα από τη βελτίωση των παραδοσιακών τεχνικών εκπαίδευσης με κύριο στόχο 
τη μεταφορά σε ένα υβριδικό μαθησιακό μοντέλο 4 με έμφαση στον 
επιμορφούμενο (εποικοδομητισμός), η χρήση των Αpplets και του ελεύθερου 
λογισμικού μπορεί αυτόνομα να ενθαρρύνει την ασύγχρονη εξ αποστάσεως 
μάθηση και να βοηθήσει να υπερνικηθούν οι περιορισμοί χρόνου και απόστασης 
που είναι έμφυτοι στις παραδοσιακές τεχνικές. 
 

Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 
 
Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις τρόποι με τους οποίους τα applets μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση:   

 

• Ενημερωτικά Αpplets. Αυτά τα Αpplets είναι παρόμοια με τα αρχεία 
βοήθειας στα προγράμματα των Windows.  

• Αpplets επεξηγηματικά εννοιών. Τέτοια Αpplets επεξηγούν τις έννοιες 
που συνθέτουν το θέμα, παραδείγματος χάρη, η έννοια των σειρών Fourier 
στην φασματική ανάλυση.   

• Υπολογιστικά Αpplets. Αυτά τα Αpplets μπορούν να χρησιμεύσουν ως 
παραδείγματα εκμάθησης των εννοιών, καθώς επίσης και για την 
επεξήγηση φαινομένων. Μπορεί να έχουν την ικανότητα διαδραστικής 
απεικόνισης των αποτελεσμάτων με ενσωματωμένο GUI και να 
διευκολύνουν τον πειραματισμό, με το χειρισμό των διάφορων παραμέτρων 
που μπορούν μεταβληθούν.   

• Αpplets αξιολόγησης. Για να αξιολογηθεί η εκπαίδευση των σπουδαστών, 
μπορεί να σχεδιαστούν Αpplets διαγωνισμάτων με ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής. 

 
Ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, το μάθημα και τους διδακτικούς στόχους του 
εκάστοτε μαθήματος, επιλέγεται ένας από τους παραπάνω τρόπους χρήσης των 
Αpplets. Λόγω των δυνατοτήτων της Java ως γλώσσας προγραμματισμού καθώς 
και της συγκεκριμένης τεχνολογίας, τα applets είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν 
για την υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού μεθόδων ενσωμάτωσης του 
εκπαιδευτικού λογισμικού και των πολυμέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία: 
Προγράμματα αυτοδιδασκαλίας (tutiorials), μικρόκοσμοι (microworlds), 
προγράμματα προσομοίωσης (simulation programs), μοντελοποίησης (modeling 
programs), εξάσκησης (drill and practice) κ.λπ. Ιδιαίτερα εκτεταμένη είναι η 
χρήση applets ως προγραμμάτων προσομοίωσης φυσικών φαινομένων αλλά και 
τεχνικών διατάξεων και διαδικασιών. 
 
Επεκτάσεις: Ανάλογα με την εξοικείωση των ομάδων με τη χρήση των applets  
και την ενσωμάτωσή τους σε ιστοσελίδες, είναι δυνατόν να αναζητηθούν 

                                                      

4 Khalid J. Siddiqui & Junaid A. Zubairi, “Distance Learning Using Web-Based 
Multimedia Environment “, Department of Mathematics and Computer Science, 
SUNY, 2000 
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συγκεκριμένα applets από άλλους τομείς, να αναζητηθούν στο διαδίκτυο από τις 
λίστες στο τέλος της ενότητας και να ενσωματωθούν στις ίδιες ιστοσελίδες.  

Στάδιο 3ο:  Εφαρμογή 
 

Α. Εύρεση applet για συγκεκριμένο θέμα 
 

Για την αναζήτηση με θέμα το πολύμετρο, επιλέγεται η ηλεκτρονική 
εγκυκλοπαίδεια στη διεύθυνση: http://users.pandora.be/educypedia/, που 
περιέχει μια μεγάλη συλλογή από Αpplets και διαδραστικά πειράματα τεχνολογικού 
περιεχομένου.  

Από την αρχική σελίδα επιλέγουμε τη θεματική ενότητα “electronics”, στη συνέχεια 
την κατηγορία “java applications”, επιλέγουμε την υποκατηγορία “measurement” 
και “multimeter”. Ο στόχος της συγκεκριμένης αναζήτησης αφορά στη λειτουργία 
και χρήση του Πολυμέτρου.  

Στη διεύθυνση http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/viewtopic.php?t=45  
περιέχεται Αpplet σχετικό με το θέμα (βλ. Εικόνα 4.1).  

Το Αpplet μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος 
Ηλεκτροτεχνία του 1ου Κύκλου Σπουδών της Ειδικότητας «Ηλεκτρολογικός 
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων». 

 

 
Εικόνα 4.1 

 
Στην οθόνη εμφανίζεται η εσωτερική συνδεσμολογία του πολύμετρου και στο 
χρήστη δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει είδος μέτρησης (τάση συνεχή, αντίσταση 
κλπ) κλίμακα μέτρησης, τάση και αντίσταση εξωτερικού κυκλώματος. Μετά την 
ενεργοποίηση του κυκλώματος (θέση on), εμφανίζεται η απόκλιση της βελόνας, η 
εσωτερική συνδεσμολογία του οργάνου, το ισοδύναμο κύκλωμα και η πιθανή 
καταστροφή της ασφάλειας λόγω λανθασμένης επιλογής κάποιας παραμέτρου στη 
μέτρηση. 

 
 



56 
 
  

Β. Αναζήτηση applet σε ψηφιακή αποθήκη μαθησιακού υλικού 
 
Αναζητήστε ανάλογα με τον τομέα σας ή την ειδικότητά σας μέσω της πύλης του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.e-yliko.gr) Αpplets για τα 
μαθήματα π.χ. του Μηχανολογικού, Κατασκευών και Εφαρμοσμένων Τεχνών τομέα 
των ΤΕΕ. Το γνωστικό επίπεδο στο οποίο θα αναφέρονται τα  Αpplets είναι αυτό 
των μαθητών λυκείου. 
 

Στην οθόνη αναζήτησης της αποθήκης υλικού εισάγονται οι κατάλληλες επιλογές 
(βλ. Εικόνα 5.2). Από τη λίστα συνδέσμων που εμφανίζονται (βλ. Εικόνα 4.3) 
γίνεται διερεύνηση αυτών που σχετίζονται με το αντίστοιχο πρόβλημα. Η επιλογή 
του κατάλληλου Αpplet επαφίεται στην ομάδα των εκπαιδευομένων.  

 

 
Εικόνα 4.2 
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Εικόνα 4.3 

 
Στη συνέχεια απεικονίζεται το Αpplet στο οποίο μας οδηγεί η πρώτη επιλογή της 
Μηχανής Αναζήτησης,  

http://www.engr.usask.ca/classes/ME/227/rankine/cycles/carnot/carnot.html 

το οποίο αναφέρεται στον Κύκλο Carnot, ο οποίος διδάσκεται στο μάθημα 
Εισαγωγή στη Μηχανολογία της Α τάξης του 1ου κύκλου. Στο applet 
παρουσιάζεται βήμα – βήμα η λειτουργία του Κύκλου και απεικονίζεται στο σχετικό 
διάγραμμα. 

 

 
Εικόνα 4.4 
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Ένας κατάλογος με ενδεικτικό υλικό για ηλεκτρολογικό, μηχανολογικό τομέα, 
τομέα κατασκευών, τομέα πληροφορικής και τομέα εφαρμοσμένων τεχνών με 
διάφορα applets χωρισμένα στις κυριότερες κατηγορίες παρατίθεται στο τέλος του 
κειμένου. 

 

Γ. Προσθήκη applet σε ιστοσελίδα μέσω του προγράμματος 
FrontPage 
 
Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να προσθέσουμε κάποια Αpplets, με τη 
μορφή πλήκτρων στην ιστοσελίδα που είχαμε δημιουργήσει στην πρώτη 
δραστηριότητα, έτσι ώστε με το πάτημα των πλήκτρων ο χρήστης να ενεργοποιεί 
αυτόματα τα αντίστοιχα Αpplets. 
 
Πληκτρολογήστε τη διευθυνση: 
http://www.free-ed.net/free-ed/ElecTech/default.asp 
 
Σε αυτήν την σελίδα βρίσκονται Αpplets σε μορφή αρχείων .asp, τα οποία μπορεί 
κανείς να τα αποθηκεύσει εύκολα στο δίσκο του.  
Ενημερωτικά, πρέπει να γνωρίζετε ότι η συντομογραφία asp σημαίνει (ASP: Active 
Server Pages) και είναι η τεχνολογία δέσμης ενεργειών διακομιστή που 
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία δυναμικών αλληλεπιδραστικών εφαρμογών 
Web. Ένα αρχείο ASP είναι μια σελίδα HTML που περιέχει δέσμες ενεργειών στις 
οποίες, πριν την αποστολή τους σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, γίνεται 
επεξεργασία από ένα διακομιστή Web.) Χρησιμοποιώντας το Microsoft FrontPage 
για τη σύνταξη της τοποθεσίας Web, μπορείτε να προσθέσετε δεδομένα από 
διάφορα αρχεία προέλευσης δεδομένων. Τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε για να 
προσθέσετε δεδομένα στην τοποθεσία Web εξαρτώνται από τους τύπους των 
διαθέσιμων αρχείων προέλευσης δεδομένων, το λειτουργικό σύστημα που 
λειτουργεί στο διακομιστή Web και την τεχνολογία του διακομιστή. 
Επιλέξτε DC/AC Circuit Relationships, όπως φαίνεται στην (βλ. Εικόνα 4.5). 
 

 
Εικόνα 4.5 
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Σκοπός μας είναι να βρούμε ένα Αpplet το οποίο θα μας βοηθήσει στην κατανόηση 
ασκήσεων  κυκλωμάτων με αντιστάσεις  σε σειρά και παράλληλα. 
Επομένως τα δύο πρώτα Αpplets περιγράφουν ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε      
(βλ. Εικόνα 4.6). 
 

 
Εικόνα 4.6 

 
Αυτό που μας μένει να κάνουμε είναι να αποθηκεύσουμε σε ένα γνωστό χώρο στο 
σκληρό μας δίσκο τα  Αpplets αυτά τα οποία βρίσκονται σε μορφή asp. 
Αυτό γίνεται όταν με το ποντίκι βρεθούμε πάνω στο συγκεκριμένο αρχείο, (πχ 1ο 
αρχείο) και πατήσουμε δεξί –κλικ- Αποθήκευση ως (save as) και αποθηκευσουμε 
το αρχείο σε έναν κατάλογο με το οποιοδήποτε όνομα π.χ Αpplets (c:/Αpplets ) ως 
Αpplet1.asp.Αντίστοιχα και για το δεύτερο αρχείο στον ίδιο κατάλογο ως 
Αpplet2.asp. 
 
Επομένως, ανακεφαλαιώνοντας, έχουμε αποθηκεύσει στο σκληρό δίσκο μας τα 
δύο Αpplets με ονόματα Αpplet1.asp και Αpplet2.asp στον φάκελο c:/Αpplets. 
 
Από το βασικό μενού του Frontpage επιλέξτε Open Site και επιλέξτε το χώρο που 
είχατε αποθηκεύσει τη σελίδα της ενότητας 1 (ο κατάλογος που είναι 
αποθηκευμένη ορίστηκε κατά το στάδιο της προετοιμασίας στην Ενότητα 1), 
όπως φαίνεται στην εικόνα 4.7. 
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Εικόνα 4.7 

 
Πατήστε το index.htm έτσι ώστε να μπορέσετε να δουλέψετε στην κεντρική 
σελίδα. Τοποθετήστε το ποντίκι στην κεντρική σελίδα εκεί που θέλετε να προστεθεί 
το πλήκτρο, όπως φαίνεται στην εικόνα 7. Στη συνέχεια από το βασικό μενού 
επιλέξτε Insert -> Interactive Button και θα εμφανιστεί στην οθόνη σας το 
παράθυρο της εικόνας 5.8. Σε αυτό δώστε στο πλαίσιο Text το όνομα που 
επιθυμείτε να φαίνεται στο πλήκτρο π.χ Αpplet 1 και πατώντας το κουμπί Browse 
επιλέξτε το αρχείο Αpplet1.asp που είναι αποθηκευμένο στο c:/Αpplets (βλ. Εικόνα 
4.9).  

 
Εικόνα 4.8 
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Εικόνα 4.9 

 
Επαναλάβετε ακριβώς την ίδια διαδικασία για το αρχείο Αpplet2.asp 
 

Δ. Προσθήκη applet στην ιστοσελίδα μέσω συνδέσμου 
 
Μπορείτε να  προσθέσετε στην ιστοσελίδα σας  ένα Αpplet με μορφή συνδέσμου 
τοποθετώντας σαν σύνδεσμο τη σελίδα που περιέχει το Αpplet . 
Αυτό γίνεται επαναλαμβάνοντας το βήμα 3, δίνοντας όμως σαν Link την ιστοσελίδα 
που περιέχει το Αpplet, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.10. 
 
Προσθέστε το Αpplet που βρίσκεται στην σελίδα 
http://people.clarkson.edu/%7Esvoboda/eta/dcWorkout/OandKLawsR.html 
Με μορφή πλήκτρου ονόματος Αpplet 3 ως σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του βήματος 
3.(βλ. Εικόνα 4.10) 
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Εικόνα 4.10 

 

Ε. Επαλήθευση λειτουργιών 
 
Για να επαληθεύσουμε αν τα Αpplet λειτουργούν δεν έχουμε παρά να   
χρησιμοποιήσουμε την   προεπισκόπηση στον  Browser ,πατώντας απευθείας το 
πλήκτρο F12 ή χρησιμοποιώντας το παράθυρο εργασιών File -> Preview in 
Browser -> Default Browser for HTML Files (βλ. Εικόνα 4.11). 
 

 
Εικόνα 4.11 
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Ζ. Επεκτάσεις 
 
Ανάλογα με την εξοικείωση των μαθητών είναι δυνατόν να αναζητηθούν στο 
διαδίκτυο και άλλα Αpplets η simulation Programms τα οποία εύκολα μπορούν να 
βρεθούν από τους καταλόγους που ακολουθούν. 
 

Στάδιο 4ο:  Αξιολόγηση 
 

Ο επιμορφωτής θα αξιολογήσει την αποτελέσματικότητα στην αναζήτηση 
ελεύθερων applets στο διαδίκτυο, καθώς επίσης την ικανότητα ορθής και 
ουσιαστικής ενσωμάτωσης των παραπάνω applets σε ιστοσελίδες. Η ιστοσελίδα θα 
αξιολογηθεί με τη μέθοδο της προεπισκόπησης από τον Browser όπως 
περιγράφεται παραπάνω. Επίσης, θα συνεκτιμήσει την όποια πρωτοτυπία και κάθε 
πιθανή επέκταση της δραστηριότητας. Ο επιμορφωτής θα δώσει ανατροφοδότηση 
σε κάθε ομάδα στην αρχή του επόμενου μαθήματος. 
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Δραστηριότητα 5η:   
Δημοσίευση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 

α. Γενικά  
 
Ο μηχανισμός μεταφοράς αρχείων από υπολογιστή σε υπολογιστή στο διαδίκτυο 
αποτελεί μια από τις παλαιότερες υπηρεσίες του διαδικτύου (όπως το ARPANET) 
και ακολουθεί το πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων (FTP).  
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά στην εκμάθηση των διαθέσιμων τρόπων 
δημοσίευσης των ιστοσελίδων σε διαθέσιμο χώρο στο διαδίκτυο, δηλαδή στη 
μεταφορά των αρχείων των ιστοσελίδων σε έναν κεντρικό υπολογιστή 
(διακομιστή) στο διαδίκτυο, ο οποίος θα φιλοξενήσει τα αρχεία του δικτυακού μας 
χώρου. Οι επιμορφούμενοι, στα πλαίσια της δραστηριότητας που τους έχει 
ανατεθεί για παραγωγή μια ηλεκτρονικής εφημερίδας, καλούνται να δημοσιεύσουν 
στο διαδίκτυο τα αρχεία των ιστοσελίδων τους, προκειμένου αυτά να είναι 
διαθέσιμα για το αναγνωστικό κοινό. Ως τελικός στόχος αυτής της δραστηριότητας 
ορίζεται η επιτυχής δημοσίευση των ιστοσελίδων των επιμορφούμενων σε 
διαθέσιμο χώρο στο διαδίκτυο. 
 

β. Διδακτικοί Στόχοι 
 

Ως αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο επιμορφούμενος αναμένεται: 
 

 Να γνωρίσει βασικές έννοιες γύρω από τη λειτουργία μεταφοράς αρχείων 
στο διαδίκτυο. 

 Να γνωρίσει τους τρόπους απόκτησης χώρου στο διαδίκτυο για τη φιλοξενία 
των ιστοσελίδων του. 

 Να γνωρίσει τον τρόπο λειτουργίας των προγραμμάτων FTP. 

 Να γνωρίσει τους τρόπους δημοσίευσης ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. 

 

γ. Αναλυτική Περιγραφή Δραστηριότητας 
 
Ο επιμορφωτής και οι επιμορφούμενοι έχουν συγκεκριμένους ρόλους: 
 
Ρόλος μελών κάθε ομάδας 
Οι επιμορφούμενοι που αποτελούν την ομάδα αναλαμβάνουν συγκεκριμένους 
ρόλους. 

 

Επιμορφούμενος Α: 1ος Αρχισυντάκτης - Εκπρόσωπος ομάδας  
Ο βασικός ρόλος του είναι να επιβλέπει τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, να τα 
κατευθύνει, να τους λύνει εύκολες απορίες και να συντονίζει τις προσπάθειες τους 
για να κατανοήσουν στο μέγιστο βαθμό τα βήματα της δραστηριότητας. Προτείνει 
τυχόν διορθώσεις ή κάνει παρατηρήσεις, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το τελικό 
αποτέλεσμα της ομάδας.  
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Επιμορφούμενος Β: 2ος συντάκτης  
Αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας ένα μέρος της διαδικασίας μεταφοράς των 
αρχείων του ιστοχώρου της ομάδας. Δηλαδή, μπορεί να αναλάβει να βρει τον 
χώρο στο διαδίκτυο για τη φιλοξενία των αρχείων ή μπορεί να αναλάβει να κάνει 
τη μεταφορά των αρχείων μέσω του προγράμματος FTP. 
 
Επιμορφούμενος Γ: 3ος συντάκτης 
Ο ρόλος του είναι παρόμοιος με το ρόλο του 2ου συντάκτη. 
 
 
Κάθε επιμορφούμενος έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

 Έναν υπολογιστή με πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και το διαδίκτυο. 

 Το λογισμικό Frontpage 2003 και το εγχειρίδιο χρήσης του. 

 Το ελεύθερο λογισμικό NVU 

 Ένα FTP client Πρόγραμμα π.χ FTP LE 95 

            (http://users.otenet.gr/users/instr/wsftple.htm) 
 

Στάδιο 1ο:  Προετοιμασία 

H επιλογή  του χώρου που θα φιλοξενήσει είτε δωρεάν, είτε επί πληρωμή τα 
αρχεία του δικτυακού σας τόπου είναι ένα αρκετά σημαντικό ζήτημα. Τα 
βασικότερα κριτήρια για να αξιολογήσετε, εάν μια εταιρία που προσφέρει 
υπηρεσίες φιλοξενίας στο διαδίκτυο (web-hoster) καλύπτει τις ανάγκες σας και 
είναι ιδανική για εσάς, είναι τα παρακάτω: 

1. Ο  διαθέσιμος ελεύθερος χώρος που παραχωρεί (το κατώτατο όριο εδώ 
είναι συνήθως γύρω στα 5MB). 

2. Ο τύπος σύνδεσης του διακομιστή (server) της, όπου φιλοξενούνται τα 
αρχεία των δικτυακών τόπων, με το διαδίκτυο. Αυτό το στοιχείο επηρεάζει 
άμεσα την ταχύτητα με την οποία θα φορτώνονται οι ιστοσελίδες σας στο 
φυλλομετρητή σας. 

3. To εύρος (bandwidth) του δικτύου. Αποτελεί ένα μέτρο του όγκου της 
πληροφορίας που μπορεί να μεταδοθεί μέσω ενός δικτύου σε δεδομένο 
χρόνο. Μπορείτε να σκεφτείτε το δίκτυο σαν ένα σωλήνα νερού – όσο 
μεγαλύτερο το εύρος (bandwidth) (όσο μεγαλύτερη η διάμετρος του 
σωλήνα), τόσο περισσότερα δεδομένα (νερό) μπορούν να περάσουν μέσα 
απ’το δίκτυο (μέσω του σωλήνα). Άρα επηρεάζει άμεσα τον όγκο των 
δεδομένων που επιτρέπεται να διακινηθούν από και προς το δικτυακό χώρο 
σας. Μετριέται συνήθως σε μηνιαία βάση και το κατώτατο όριο είναι 
συνήθως τα 500ΜΒ. Το καλύτερο είναι το εύρος να είναι απεριόριστο, να 
μην υπάρχει δηλαδή όριο στο μέγεθος των αρχείων που μπορούν να 
διακινηθούν από και προς το δικτυακό τόπο σας. Να σημειωθεί δε, ότι σε 
περίπτωση υπέρβασης του ορίου του εύρους του δικτυακού τόπου σας, τότε 
προσωρινά θα σας απαγορευτεί η πρόσβαση σε αυτόν, εωσότου μηδενιστεί 
η μέτρηση του χρησιμοποιούμενου εύρους τον επόμενο μήνα. 

4. Το αν παρέχεται πρόσβαση μέσω FTP χωρίς όριο. 
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Υπάρχουν εταιρίες που προσφέρουν υπηρεσίες φιλοξενίας στο διαδίκτυο (Web 
Hosters), που παρέχουν δωρεάν χώρο με αντάλλαγμα κάποια διαφημιστική 
προβολή. Μερικές από αυτές τις εταιρίες μπορείτε να τις επισκεφθείτε στις 
παρακάτω διευθύνσεις: 

• http://www.angelfire.com/ 
• http://www.lycos.co.uk/ 
• http://www.tripod.com/  
• http://www.esmartweb.com/ 
• http://www.freewebs.com/ 
• http://geocities.yahoo.com/ 
• http://www.freewebsites.com/ 
• http://www.netfirms.com/ 
• http://www.ourweb.to/ 
• http://www.domaindlx.com/ 

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση http://www.free-web-space-finder.com στον 
φυλλομετρητή σας και στη συνέχεια συζητήστε με την ομάδα σας ποια πακέτα 
φιλοξενίας στο διαδίκτυο (web hosts) θεωρείτε εσείς ότι είναι ιδανικά για τη 
δημοσίευση της δικής σας ιστοσελίδας σας. Προσπαθήστε να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας. 

Στάδιο 2ο:  Παρουσίαση 
 

Οι επιμορφούμενοι αρχικά  θα κάνουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να 
έχουν πρόσβαση στο χώρο  που θα φιλοξενήσει  δωρεάν τις ιστοσελίδες τους.  

Στη συνέχεια θα ανεβάσουν τις ιστοσελίδες που δημιούργησαν από τις 
προηγούμενες δραστηριότητες στο διαδίκτυο, μέσω της εσωτερικής εφαρμογής 
μεταφοράς αρχείων (FTP), που διαθέτουν το Frontpage και το NVU. 

 

Επεκτάσεις: Ανάλογα με την εξοικείωση των ομάδων με τους τρόπους 
δημοσίευσης των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο μπορούν να επιλέξουν και άλλα 
πακέτα φιλοξενίας (web hosts) και να δημοσιεύσουν και εκεί τις ιστοσελίδες τους. 
Έτσι, θα τους δοθεί η ευκαιρία να διαπιστώσουν στην πράξη ποιος είναι ο 
καταλληλότερος τρόπος για να δημοσιεύσουν τις ιστοσελίδες τους. 
 

Στάδιο 3ο:  Εφαρμογή 
 

Α. Εύρεση ελεύθερου διαθέσιμου χώρου για φιλοξενία στο διαδίκτυο 

Ανοίξτε τον φυλλομετρητή σας και πληκτρολογήστε την παρακάτω διεύθυνση: 
http://www.tripod.com Aπό την ιστοσελίδα αυτή κάντε εγγραφή νέου χρήστη 
(Sign Up), όπως φαίνεται στην εικόνα 5.1. 
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Εικόνα 5.1   

 
Στη συνέχεια συμπληρώστε τα στοιχεία όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.2 
επιλέγοντας ως όνομα ιστοσελίδας: omadax όπου x ο αριθμός της ομάδας σας 
(π.χ. 1,2,3). Στο πλαίσιο E-mail ο εκπρόσωπος της ομάδας  θα δώσει το E-mail 
του και στη συνέχεια, μέσω του διαδικτύου, θα συνδεθεί ώστε να ανακτήσει τον 
κωδικό που θα του σταλεί αυτόματα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Στο 
πλαίσιο Confirmation Code απλά επαναλάβετε τον αριθμό που φαίνεται αριστερά 
του πλαισίου. 
 

 
Εικόνα 5.2 
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Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή θα σας σταλεί αυτόματα ένα E-mail 
επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε, στο οποίο θα πρέπει να 
ακολουθήσετε το σύνδεσμο που εμπεριέχει την επιβεβαίωση της ιστοσελίδας σας, 
όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.3. 
 

 
Εικόνα 5.3 

 

Η διεύθυνση του ιστοχώρου σας θα πλέον θα είναι: http://omadax.tripod.com 
(όπου x ο αριθμός κάθε ομάδας). 
 

Β. Δημοσίευση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο μέσω προγράμματος FTP-Client. 
 
Για να δημοσιεύσουμε τις ιστοσελίδες, που δημιουργήσαμε στις προηγούμενες 
δραστηριότητες, με τη βοήθεια του πρωτοκόλλου μεταφοράς αρχείων FTP (File 
Transfer Protocol), θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο session, όπου θα  
ορίσουμε τις παρακάτω ρυθμίσεις (βλ. Εικόνα 5.4): 
 

Profile Name: Το όνομα που θα δώσουμε σε αυτό το session π.χ. H ιστοσελίδα  
μου 

HostName/Address: www.tripod.com 
Host Type: Automatic detect 
User ID: Το Username omadax 

Password: Το Password που ορίσαμε αρχικά στο Βήμα 1 
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Εικόνα 5.4 

 
   Για να συνδεθούμε κάνουμε κλικ στο Connect και από το μενού του Profile 

Name επιλέγουμε το session που έχουμε  ορίσει επιλέγοντας ΟΚ.  
   

  Με το πρόγραμμα γίνεται η σύνδεση και εμφανίζονται μπροστά μας δύο 
παράθυρα. Στο αριστερό βλέπουμε το local system του υπολογιστή μας, δηλαδή 
τους καταλόγους (directories) και τα αρχεία που περιέχουν. Στα δεξιά βλέπουμε το  
remote system του χώρου που έχουμε διαθέσιμο για την σελίδα μας.  
   

  Η μετακίνηση από φάκελο σε φάκελο είναι εύκολη και στα δυο παράθυρα. 
Μπορούμε να επιλέγουμε Chgdir και να δίνουμε το  path (μονοπάτι) στο οποίο 
θέλουμε να παμε, ή να κάνουμε -κλικ- στο όνομα ενός directory (καταλόγου).  
     Κάνοντας διπλό κλικ στο πράσινο βέλος, που βρίσκεται στο πάνω μέρος 
του παραθύρου, πηγαίνουμε ένα επίπεδο πιο πάνω από εκεί που βρισκόμαστε.  
  

   Για να μεταφέρουμε ένα αρχείο από τον υπολογιστή μας στο χώρο, όπου θα 
φιλοξενηθεί ο δικτυακός τόπος μας στον διακομιστή (server) επιλέγουμε το αρχείο 
(ή και πολλά αρχεία ταυτόχρονα, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl και 
επιλέγοντας όσα αρχεία θέλουμε) και πατάμε το βελάκι που βρίσκεται στο κέντρο 
(ανάμεσα στα δύο παράθυρα) και που έχει κατεύθυνση προς τα δεξιά, δηλαδή από 
τον τοπικό μας χώρο προς τον χώρο στο διαδίκτυο. 
Επίσης μπορούμε να κάνουμε επιλογή πολλών αρχείων με -shift- και το κάτω 
βέλος (select) και να μεταφέρουμε αρκετά αρχεία μαζί (βλ. Εικόνα 5.5). 
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Εικόνα 5.5 

  
  Σημαντικές Παρατηρήσεις: 

1. Η κεντρική σελίδα του δικτυακού σας τόπου (αυτή που θα εμφανίζεται πρώτη) 
θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει όνομα index.html ή index.htm. 

2. Να κάνετε τις μεταφορές σε κάθε κατάλογο ξεχωριστά, ακριβώς με τη δομή 
φακέλων και υποφακέλων που έχετε ορίσει στο σκληρό σας δίσκο. 

3. Βεβαιωθείτε  ότι η λειτουργία της μεταφοράς των αρχείων  είναι ρυθμισμένη να 
γίνεται σε BINARY MODE (δυαδική μορφή), ώστε να ολοκληρωθεί σωστά η 
μεταφορά των αρχείων εικόνας και ήχου και να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. 
Αυτό συμβαίνει διότι στη δυαδική μορφή οι χαρακτήρες των αρχείων δεν 
μεταφράζονται, απλώς μεταφέρονται ως ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων. 
Αυτός ο τρόπος είναι ο ενδεδειγμένος για τη μεταφορά πολυμεσικών αρχείων. 
Σε αντίθεση με αυτό τον τρόπο, κατά τη λειτουργία μεταφοράς τύπου ASCII, οι 
καταλήξεις των αρχείων μεταφράζονται. 

 Ενημερωτικά, πρέπει να γνωρίζετε ότι η συντομογραφία ASCII  σημαίνει 
(American Standard Code for Information Interchange) (Αμερικάνικος 
Κώδικας Προτύπων για Ανταλλαγή Πληροφοριών). Πρόκειται για μια ομάδα από 
128 αλφαριθμητικούς και ειδικού ελέγχου χαρακτήρες. Τα αρχεία του ASCII είναι 
επίσης γνωστά σαν αρχεία απλού κειμένου. 
 
Μεταφέρετε, με τη βοήθεια του FTP την αποθηκευμένη σελίδα (και τους 
υποκαταλόγους που εμπεριέχουν τα διάφορα συστατικά στοιχεία της ιστοσελίδας) 
που δημιουργήσατε με το πρόγραμμα FrontPage (ο κατάλογος που είναι 
αποθηκευμένη ορίστηκε κατά το στάδιο της προετοιμασίας στην Ενότητα 1) στον 
χώρο που θα φιλοξενηθεί στο διαδίκτυο (http://omadax.tripod.com).  

 

Γ. Μεταφορά αρχείων μέσω της εσωτερικής εφαρμογής του FrontPage 
Από το βασικό μενού του FrontPage επιλέξτε Open Site. Επιλέξτε το χώρο που 
είχατε αποθηκεύσει τη σελίδα της Ενότητας 1 (ο κατάλογος που είναι 
αποθηκευμένη ορίστηκε κατά το στάδιο της προετοιμασίας στην Ενότητα 1),  
όπως φαίνεται στην εικόνα 5.6. 
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Εικόνα 5.6 

 
 
Στη συνέχεια από το βασικό μενού επιλέξτε Publish Site. Τότε θα ανοίξει μπροστά 
σας το παράθυρο της Εικόνας 5.7.  
 
 

 
Εικόνα 5.7 
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Εκεί, επιλέγετε FTP και σαν Remote Site location όριζετε: fttp//ftp.tripod.com. 
Το πρόγραμμα συνδέεται με τον εξυπηρετητή (Server) και γίνεται πιστοποίηση των 
στοιχείων του χρήστη. Γι΄αυτό και θα σας ζητηθεί όνομα χρήστη (username) και 
κωδικός χρήστη (password). Εσείς εισάγετε τα παρακάτω: 
 
Username: omadax 
Password: αυτό που είχατε δώσει στο βήμα 1 
 
Το παράθυρο αριστερά στην οθόνη δείχνει τον τοπικό δίσκο στον υπολογιστή, ενώ 
το παράθυρο δεξιά δείχνει το χώρο στο Remote Web Site.Tα αρχεία τα οποία δεν 
έχουν δημοσιευθεί ακόμα συμβολίζονται από το πρόγραμμα με ένα μπλε βελάκι. 
Για να αρχίσει η μεταφορά των αρχείων απλά πατήστε Publish Web Site. Η 
διαδικασία της μεταφοράς είναι πανομοιότυπη με αυτήν που περιγράψαμε στο 
πρόγραμμα FTP 95 LE. 
 
Αφού ολοκληρώσετε αυτό το βήμα με επιτυχία επιλέξτε όλα τα αρχεία στο 
Remote web Site (δεξιά στην οθόνη) και πατήστε το πλήκτρο Delete στο 
πληκτρολόγιο σας, έτσι ώστε να τα διαγράψετε και να προχωρήσετε στο  επόμενο 
βήμα. 

 

Δ. Μεταφορά αρχείων μέσω της εσωτερικής εφαρμογής του NVU 
 
Από το βασικό μενού του NVU επιλέξτε Open Site, επιλέξτε το χώρο που είχατε 
αποθήκευσει τη σελίδα της ενότητας 2 και πατήστε το πλήκτρο Publish από το 
βασικό μενού. Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί το παράθυρο της εικόνας 5.8. 
 

 
Εικόνα 5.8 
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Εκεί θα πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες συμπλήρωσης: 
 

http address of your homepage: http://omadax.tripod.com 
Publishing Adress:  ftp://ftp.tripod.com 
User Name:  omadax 
Password:  Το Password που δηλώσατε σε προηγούμενο βήμα 
Save password:  Yes 
 
Στη συνέχεια επιλέξτε Publish και στο καινούργιο παράθυρο απλά δώστε ένα 
οποιοδήποτε όνομα στο File name και πατήστε πάλι στο κουμπί Publish. Όταν 
ολοκληρωθεί η διαδικασία της δημοσίευσης, το πρόγραμμα θα σας ειδοποιήσει. 

 

Ε. Επεκτάσεις 
 
Ανάλογα με την εξοικείωση των μαθητών είναι δυνατόν η ιστοσελίδα που 
διαμορφώθηκε μe το πρόγραμμα Frontpage στην Ενότητα 1 να δημοσιευθεί μέσω 
της εσωτερικής εφαρμογής του προγράμματος NVU και αντίστοιχα η ιστοσελίδα 
που διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα NVU στην Ενότητα 2 να δημοσιευθεί μέσω 
της εσωτερικής εφαρμογής του προγράμματος Frontpage. 
 

Στάδιο 4ο:  Αξιολόγηση 
 

Ο επιμορφωτής θα αξιολογήσει τους επιμορφούμενους, εστιάζοντας σε θέματα που 
αφορούν την επιτυχή δημιουργία χώρου στο διαδίκτυο για φιλοξενία των αρχείων, 
την ορθή δημοσίευσή της αλλά και την κατανόηση των δυνατών τρόπων 
δημοσίευσης αρχείων στο διαδίκτυο.   
Ο επιμορφωτής θα δώσει ανατροφοδότηση σε κάθε ομάδα στην αρχή του 
επόμενου μαθήματος. 
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Έκπαιδευτικές Αποθήκες υλικού στο Διαδίκτυο 

 

SeSDL (http://www.sesdl.scotcit.ac.uk) 

 

LearnAlberta Portal (http://www.learnalberta.ca/) 

 

CAREO (http://careo.netera.ca) 

 

COLIS (http://www.edna.edu.au/go/browse/0), 

 

SMETE (http://www.smete.org/),  

 

MERLOT (http://www.merlot.org), 

 

Heal (http://www.healcentral.org/index.htm) 

 

EducaNext (http://www.educanext.org ) 

 

European Knowledge Pool System 
(http://rubens.cs.kuleuven.ac.be:8989/lkptm5/intro.jsp) 

 

Εκπαιδευτικές Πύλες 

 

Εκπαιδευτική Πύλη ΥΠΕΠΘ e-yliko.gr  :  Προτάσεις Διδασκαλίας , 
Υποστηρικτικό Υλικό και Λογισμικό. Πληροφορίες για  Ευρωπαϊκά Προγράμματα , 
Συνέδρια. http://www.e-yliko.gr/ 

 

Η πύλη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου παρέχει ποικίλες υπηρεσίες σε 
εκπαιδευτικούς και στις σχολικές μονάδες (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σύγχρονη κι 
ασύγχρονη επικοινωνία, χώρος ανάρτησης ιστοσελίδων, κ.ά). 
http://www.sch.gr. 

 

Η εκπαιδευτική πύλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. http://www.pi-
schools.gr/ 

 

Η ηλεκτρονική Έδρα Εκπαίδευσης ασχολείται, κυρίως, με θέματα που 
απασχολούν γενικά την εκπαίδευση και κατ' επέκταση τον εκπαιδευτικό σε όλα τα 
στάδια της ζωής του. Υπάρχουν θέματα που αφορούν στον μαθητή, το πλέον 
σεβαστό αντικείμενο εργασίας και μελέτης στη δουλειά του κάθε εκπαιδευτικού ή 
τέλος θέματα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας όλων των εμπλεκομένων στην 
ελληνική εκπαίδευση. http://www.edra.ipet.gr/ 
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Έκπαιδευτικές Αποθήκες υλικού στο Διαδίκτυο 

 

e-paideia:  Ειδήσεις , Σχέδια Μαθημάτων , Έρευνες - Μελέτες , Εκπαιδευτικά 
Άρθρα. http://www.e-paideia.net/  

 

ALTASEARCH είναι Πύλη πληροφόρησης για την εκπαίδευση , πλούσια σε 
συνδέσεις σχεδόν για κάθε εκπαιδευτικό θέμα. 
http://users.lar.sch.gr/georgeatha/ 

 

Πλεύσις: Πύλη για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων με συνδέσμους σε 
υλικό, άλλες εκπαιδευτικές πύλες και άλλους δικτυακούς τόπους. 
http://www.plefsis.gr/  

 

AlfaVita: Ειδήσεις, Αναλύσεις, Eρευνες, Θέματα για όλους τους χώρους της 
Παιδείας για τον εκπαιδευτικό, το γονιό, το μαθητή, το φοιτητή, τον ενημερωμένο 
πολίτη. http://www.alfavita.gr/ 

 

Eduportal: Το περιεχόμενο του τόπου eduportal είναι παιδαγωγικό, αφορά σε 
θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, τηλεκπαίδευσης, ενημέρωσης και επικοινωνίας. 
Γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια να είναι έγκυρο, καθώς οποιαδήποτε πληροφορία 
ελέγχεται και διασταυρώνεται προτού  δημοσιευθεί. http://eduportal.gr/ 

 

Η δράση eTwinning: Οι σχολικές συνεργασίες στην Ευρώπη είναι μία 
αυξανόμενη κοινή πρακτική που αποκτά ευρεία αναγνώριση. Το eTwinning έχει ως 
στόχο τη διασύνδεση των σχολείων της Ευρώπης και αποτελεί από τον Σεπτέμβριο 
του 2004 μία από τις πολλές δράσεις του προγράμματος eLearning της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέσω του eTwinning, σχολεία των κρατών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Νορβηγίας και της Ισλανδίας, θα υποστηριχτούν 
στην "αδερφοποίηση" σχολείων μέσω του Internet. 

http://etwinning.sch.gr/ 

 

e-Ένωση. Η  Eκπαιδευτική Πύλη e-Ένωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων 
των βαθμίδων.  Στις σελίδες του υπάρχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και επίσης 
όλα τα Προγράμματα Σπουδών Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Τ.Ε.Ε. 
http://e-enosh.com/ 

 

ΕΤΠΕ. Η ΕΤΠΕ είναι Επιστημονική Ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που 
εκπροσωπεί τους Έλληνες επιστήμονες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με κοινό ενδιαφέρον τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση. 
Κύριοι σκοποί της Ένωσης είναι η συνεισφορά της στην ανάπτυξη της 
επιστημονικής έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, στις Τεχνολογίες Πληροφορίας 
και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση ΤΠΕΕ, η συνεισφορά στην ανάπτυξη της 
εκπαίδευσης στις ΤΠΕΕ, η παροχή συμβουλών προς την πολιτεία, το δημόσιο και 
τον ιδιωτικό τομέα, η αντιπροσώπευση και υποστήριξη των Ελλήνων 
επαγγελματιών των ΤΠΕΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ιδρύθηκε το 2000. 
http://www.etpe.gr/ 
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9. Κατάλογος διαθέσιμων applets στο διαδίκτυο  
 
 Σκοπός των παραδειγμάτων που ακολουθούν είναι να παρουσιαστούν διάφορα 
applets που αφορούν σε μια ευρεία περιοχή θεμάτων που αναφέρονται σε διάφορα 
κεφάλαια μαθημάτων για όλους τους τομείς της ΤΕΕ. Τα applets χρησιμοποιούνται 
για την παρουσίαση διαφόρων θεμάτων και τον υπολογισμό ποικίλων παραμέτρων 
που περιλαμβάνονται στα μαθημάτα του κάθε τομέα. Γενικότερα, έχουν σχεδιαστεί 
για να εκτελούνται εικονικά πειράματα, υπολογισμοί, παρουσιάσεις σύνθετων 
λειτουργιών κ.α.  

Κατάλογος applets Ηλεκτρολογικού-Ηλεκτρονικού Τομέα 

 

• http://www.chem.uoa.gr/Αpplets/ΑppletGates/Appl_Gates1.html 
(Πανεπιστήμιο Αθηνών/Τμήμα Χημείας), Αpplet με τίτλο «Ψηφιακά 
ηλεκτρονικά: Πύλες, αποκωδικοποιητές, πολυπλέκτες», με το οποίο 
γίνονται προσομοιώσεις λογικών πυλών και συγκεκριμένων κυκλωμάτων 
τους. Στο συνοδευτικό κείμενο αναφέρονται στοιχεία από τη θεωρία των 
λογικών πυλών και δίνονται  οδηγίες για τη χρήση του Αpplet.  

• http://www.chem.uoa.gr/Αpplets/ΑppletOpAmps/Appl_OpAmps1.html  
(Πανεπιστήμιο Αθηνών/Τμήμα Χημείας), Αpplet με τίτλο «Αναλογικά 
ηλεκτρονικά: Βασικά κυκλώματα τελεστικών ενισχυτών», με το οποίο 
πραγματοποιείται προσομοίωση της λειτουργίας κυκλωμάτων τελεστικών 
ενισχυτών (αντιστροφέας ενισχυτής, αθροιστής ενισχυτής, ενισχυτής 
διαφοράς, διαφοριστής και ολοκληρωτής). Στο συνοδευτικό κείμενο 
αναφέρονται στοιχεία από τη θεωρία των τελεστικών ενισχυτών και 
δίνονται  οδηγίες για τη χρήση του Αpplet. 

• http://tams-www.informatik.uni-amburg.de/Αpplets/hades/webdemos/ 
toc.htm, Αpplets με τα οποία γίνεται προσομοίωση ψηφιακών κυκλωμάτων 
από απλές λογικές πύλες έως αθροιστές, κωδικοποιητές , μνήμες κ.ά. 

• http://users.pandora.be/educypedia/electronics/javacollectors.htm 
θεωρία, Αpplets και διαδραστικά πειράματα για βασικά κυκλώματα, 
αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά. 

• http://projects.gw.utwente.nl/pi/Examples/TransistorARNS/index.htm, 
θεωρητικά στοιχεία και Αpplet για τη λειτουργία του transistor. 

• http://www.inform.umd.edu/EdRes/Topic/Chemistry/ChemConference/Sof
tware/ElectroSim/ 

Προσομοίωση κυκλωμάτων.  

• http://www.article19.com 

Πολλά Αpplets αλλά και shockwave εφαρμογές με καλά γραφικά για 
προσομοίωση κυκλωμάτων ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εφαρμογών. 

 

Κατάλογος applets Μηχανολογικού Τομέα 

Ενημερωτικά Αpplets 

 

• http://www.egr.msu.edu/~lira/supp/steam  

Ιστορία και βασική λειτουργία της ατμομηχανής  

• http://www.brockeng.com/mechanism/index.htm 

Εικονικοί Μηχανισμοί   
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Αpplets επεξηγηματικά εννοιών 

 
• http://techni.tachemie.uni-leipzig.de/otto/index_e.html  

Λειτουργία βενζινομηχανής και απεικόνιση του πραγματικού της κύκλου. Το 
συγκεκριμένο Αpplet, παραπέμπει και στην ιστορία και τη θεωρία του 
Κύκλου του Otto.  

• http://science.howstuffworks.com/channel.htm?ch=science&sub=sub-
engineering 

Πώς λειτουργούν οι μηχανές. Ένα εξαιρετικό site στο οποίο παρουσιάζονται 
με πλούσιο εποπτικό υλικό και σε ορισμένες περιπτώσεις κινούμενους 
μηχανισμούς, οι λειτουργίες των μηχανών (από οδοντωτούς τροχούς, 
ρουλεμάν και τροχαλίες μέχρι οχήματα, κλιματισμό, αεροπλάνα και 
τυπογραφικές μηχανές).  

• http://auto.howstuffworks.com/engine.htm 

Παράδειγμα: Πώς δουλεύει η μηχανή του αυτοκινήτου. 

 

Υπολογιστικά applets   

• http://www.spin.gr/static/sections/Αpplets/equilibrium/index.html  

Ισορροπία 3 δυνάμεων. Ο μαθητής μπορεί να αλλάξει τα βάρη, να 
υπολογίσει πρώτα το αποτέλεσμα και στη συνέχεια να το επιβεβαιώσει. Πιο 
απλά, μπορεί να εξηγήσει το φαινόμενο αλλαγής της θέσης των βαρών 
κ.λπ. 

• http://jersey.uoregon.edu/Piston/index.html 

Μεταβολές Αερίων – Νόμος Ιδανικών Αερίων. Με αυτό το Αpplet μπορούν 
να πραγματοποιηθούν διάφορες ασκήσεις για την κατανόηση των 
μεταβολών των αερίων, κατά τη μετακίνηση ενός εμβόλου. Το 
συγκεκριμένο αντικείμενο διδάσκεται στο μάθημα της Εισαγωγής της 
Μηχανολογίας της Α’ τάξης, αλλά στη συγκεκριμένη θεωρία βασίζονται 
βασικά κεφάλαια των μαθημάτων των Μηχανικών Αυτοκινήτου και των 
Ψυκτικών (ΜΕΚ και Ψυκτικές μηχανές). 

 

Αpplets αξιολόγησης ή που συνδυάζουν όλα τα παραπάνω   
 

• http://web.umr.edu/~mecmovie/index.html 

Αντοχή υλικών. Περιλαμβάνει τα βασικά κεφάλαια της Αντοχής Υλικών με 
πλούσιο εποπτικό υλικό, παραδείγματα της πράξης και ασκήσεις. 

• http://users.att.sch.gr/kontaxis/LINKS/SMALLGUIDE.htm 

Περισσότερες πληροφορίες για Αpplets και άλλο εκπαιδευτικό υλικό που 
διατίθεται στο διαδίκτυο και  αναφέρεται σε θέματα τεχνολογίας και σε 
θέματα μηχανολόγων 

Κατάλογος applets Τομέα Κατασκευών 

 
 

• http://www.pbs.org/wgbh/buildingbig/lab/index.html 

Δυνάμεις – Καταπονήσεις – Υλικά. Στη διεύθυνση της εκπαιδευτικής πύλης 
pbs (http://www.pbs.org) υπάρχει ένα εικονικό διαδραστικό εργαστήριο 
που περιγράφει τα είδη των δυνάμεων και τις αντίστοιχες καταπονήσεις που 
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προκαλούν, τα είδη των φορτίων καθώς και ιδιότητες των υλικών και των 
σχημάτων. 

• http://www.mechanics.citg.tudelft.nl/rc/ 

Αντοχή υλικών – Οπλισμένο σκυρόδεμα. Στη διεύθυνση υπάρχει το 
παρακάτω Αpplet που υπολογίζει την αντοχή στοιχείων απο οπλισμένο 
σκυρόδεμα 

• http://www.shodor.org/~wmyers/java/SS/ 

Προσομοίωση πειράματος εφελκυσμού. Στη διεύθυνση αυτή υπάρχει  και 
Αpplet που υπολογίζει και σχεδιάζει το διάγραμμα δύναμης-επιμήκυνσης 
εφελκυόμενου δοκιμίου απο χάλυβα 

• http://www.engΑpplets.vt.edu/statics/beamview/beamview.html 

Διαγράμματα N,Q,M δοκού1 

• http://www.engr.umd.edu/HAMLET/BeamAnalysis/index.htm 

Διαγράμματα N,Q,M δοκού2 

• http://www.uoregon.edu/~struct/resources/Αpplets/beam.html 

Διαγράμματα N,Q,M δοκού3 

• http://www.lon-capa.org/~mmp/applist/Αpplets.htm 

Συλλογή Αpplets φυσικής με ενδιαφέρον για το Μηχανολογικό τομέα και 
τον τομέα Κατασκευών 

• http://www.lon-capa.org/~mmp/kap3/cd052a.htm 

Πρόσθεση διανυσμάτων 

• http://www.lon-capa.org/~mmp/kap4/cd082.htm 

Πρόσθεση διανυσμάτων2 

• http://www.lon-capa.org/~mmp/kap8/beam/beam.htm 

Προσομοίωση δοκού αναρτημένης από καλώδιο 

• http://www.lon-capa.org/~mmp/kap8/statics/cd213a.htm 

Στατική ισορροπία, κέντρο βάρους 

• http://www.lon-capa.org/~mmp/kap2/cd028a.htm 

Σχεδιασμός διαγραμμάτων κινηματικής 

• http://www.lon-capa.org/~mmp/kap3/cd060.htm 

Προσομοίωση βολών 

• http://www.pbs.org/wgbh/nova/bridge/game.html 

Είδη Γεφυρών. Στη διεύθυνση αυτή βρίσκεται εκπαιδευτικό παιχνίδι στο 
οποίο ο χρήστης καλείται να αντιστοιχήσει διαφόρων ειδών γέφυρες με 
συγκεκριμένες τοποθεσίες. Το παιχνίδι παρέχει ανατροφοδότηση και 
σχόλια. 

 

Κατάλογος applets Τομέα Πληροφορικής 

 
• http://math.hws.edu/TMCM/java/xSortLab/ 

Αpplet για την παρακολούθηση της εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων 
ταξινόμησης, συμπεριλαμβανομένου με εμφάνιση στατιστικών για τη 
σύγκριση απόδοσης 

• http://www.cs.pitt.edu/~kirk/cs1501/animations/SortApplets.htm 
Applets για την παρακολούθηση της εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων 
ταξινόμησης, συμπεριλαμβανομένου και του Bubblesort, με εμφάνιση του 
ψευδοκώδικα τη στιγμή της εκτέλεσης και στατιστικών για τη σύγκριση 
απόδοσης 

• http://www.cs.pitt.edu/~kirk/cs1501/animations/Network.html 
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 Αpplet για τη δημιουργία WAN τοπολογιών 
• http://webphysics.davidson.edu/Applets/Applets.html 

http://surenranath.tripod.com/Applets.html 
http://www.walter-fendt.de/ph11e 
Ελεύθερα διαθέσιμα Java applets πάνω σε διάφορα τεχνικά θέματα 

      

Κατάλογος applets Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών 

 
• http://www.resource4webmaster.com/links/pages/Web_Programming/Jav

a/Java_Applets/ 
Διάφορα applets για επεξεργασία εικόνων και κειμένων και ιστοσελίδων 

• http://www.vivechrom.gr/htmlsite/vivedeco.asp 
Το πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε τη φωτογραφία του 
χώρου σας ή να παίξετε με τις φωτογραφίες τω 
http://www.roomarranger.com ν χώρων που σας παρέχει η εφαρμογή. 

• http://www.roomarranger.com 
Applets για σχεδίαση και διακόσμηση χώρων σε τρεις διαστάσεις 
αξιοποιώντας βιβλιοθήκες χρηστικών αντικειμένων (τραπέζια, ηλεκτρικές 
συσκευές κ.λπ.).  
 

Κατάλογος applets Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος 

 

• http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/photosynthesis/ 

Applet που παρουσιάζει την λειτουργία της φωτοσύνθεσης και 
προσομοιώνει την μετατροπή του διοξειδίου του άνθρακα και του νερού σε 
υδατάνθρακες και ενέργεια. Επίσης παρουσιάζει την ανατομική συγκρότηση  
των χλωροπλαστών. 

• http://jjj.biochem.sun.ac.za/database/poolman/index.html 

Εδώ παρουσιάζονται λεπτομέρειες των βιοχημικών αντιδράσεων της 
λειτουργίας της φωτοσύνθεσης με δυνατότητα ρύθμισης των διαφόρων 
παραμέτρων. 

• http://atlasveg.ib.usp.br/English/focara.html  

Αpplet που παρουσιάζει έναν ανατομικό άτλαντα των φυτών. 

• http://www.ces.uga.edu/Agriculture/agecon/interactive.htm 

Υπολογισμός κόστους εκτροφής ζώων και πουλερικών καθώς και διάφορων 
καλλιεργειών 

• http://www.soiltesting.okstate.edu/Interpretation.htm 

Έλεγχος εδάφους και επιλογή λιπασμάτων για διάφορες σοδειές 

• http://soilphysics.okstate.edu/software/NutrientBlending/ 

Ανάμιξη λιπασμάτων και υπολογισμός κόστους 

• http://soilphysics.okstate.edu/toolkit/darcy1/index0.html 

Κατανομή ύδατος στην επιφάνεια εδάφους 
• http://soilphysics.okstate.edu/toolkit/cmis/index0.html 

Μετακίνηση χημικών στο έδαφος 

• http://soilphysics.okstate.edu/toolkit/temperature/index0.html 

Μεταβολές θερμοκρασίας εδάφους  

• http://www.cipco.org/energyFarm.asp 

Υπολογισμός ενεργειακού κόστους αγροκτήματος. 

• http://www.users.zetnet.co.uk/heather/hhg/garden/Garden.html 
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Σχεδίαση κήπου 

• http://www.ethics.ubc.ca/eame/eameweb/Simulators/JavaProject/TofC.ht
ml 

Προσομοίωση- εξομοίωση φυτών – εντόμων 

 

Κατάλογος applets Τομέα Υγείας και Πρόνοιας 

 
• http://scout.wisc.edu/Reports/NSDL/LifeSci/ 

Πύλη με πλήθος εργαλείων και υπηρεσιών για την εύρεση, ταξινόμηση και 
παρουσίαση πληροφοριακου υλικού και μεταδεδομένων και από τον ιατρικό 
χώρο 

• http://www.hhmi.org/biointeractive/vlabs 
Ιατρικός ερευνητικός οργανισμός που απασχολεί εκατοντάδες ερευνητές 
από τον ιατρικό χώρο και βρίσκεται στη πρώτη γραμμή των ιατρικών 
εξελίξεων 

• http://scout.wisc.edu/Reports/NSDL/LifeSci 

Ελεύθερα διαθέσιμα Java applets πάνω σε διάφορα ιατρικά θέματα 
MedlinePlus Interactive tutorials: Ελεύθερα διαθέσιμα Java applets πάνω 
σε διάφορα ιατρικά θέματα και διαγνωστικές δοκιμασίες 

• http://www.nlm.nih.gov/medineplus/tutorial.html 

Θεματικός κατάλογος ελεύθερα διαθέσιμου εκπαιδευτικού λογισμικού της 
UNESCO 

• http://www.unesco.org/iiep/virtualuniversity/ 

Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching 

• http://www.merlot.org 

Gateway to Educational Materials 

• http://www.biointeractive.org/ 

Διάφορα applets από θέματα βιολογίας, ανατομίας, φυσιολογίας και αρκετά 
ιατρικά 

• http://www.101.science.com 

Πολυμεσικές παρουσιάσεις για θέματα Υγείας 

• http://www.mic.ki.se/MEDIMAGES.html 

• http://www.java-tips.org/ 

Applets γύρω από ιατρικά θέματα 

• http://www.ddhsoftware.com/gallery.html 

Applets για όλες τις ειδικότητες του τομέα Υγείας 

• http://www.ygyh.org/ 

Applets και tutorials για γενετική και νοσήματα κληρονομικότητας 

• http://science.nhmccd.edu/biol 

Αλληλεπιδραστικά animations Βιολογίας 

• http://www.sumanasinc.com/webcontent 

Interactive applets βιολογίας, εργαστηρίων 

• http://learn.genetics.utah.edu 

Genetic Science Learning Center: Ιστοτόπος από το Πανεπιστήμιο της 
Γιούτα, με applets  από ιατρικά-βιολογικά  θέματα γενετικής. 

• http://learn.genetics.utah.edu/units/biotech 

Εικονικές εργαστηριακές εφαρμογές βιοτεχνολογίας από το Πανεπιστήμιο 
της Γιούτα 
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• http://www.imedi.org/ 

National Institute for Medical Informatics 

• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

National Library of Medicine an National Institutes of Health 

 

Κατάλογος applets Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης 

1ο applet: Το κουτί Edgeworth 

Εκπαιδευτική αξιοποίηση 

 Το applet χρησιμοποιείται για την επίλυση προβλημάτων γενικής ισορροπίας 
στη μικροοικονομική θεωρία όπως σχεδιάστηκε για να μπορέσουν οι μαθητές να 
επιλύουν τέτοιου είδους προβλήματα χρησιμοποιώντας κατάλληλα το κουτί 
Edgeworth, χωρίς να μπαίνουν στη δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία επίλυσης 
αυτών σε χαρτί, κάνοντας πολλαπλούς υπολογισμούς οι οποίοι μετατρέπουν τη 
διαδικασία σε πιο ευχάριστη και εποικοδομητική.  

 

Αναζήτηση applet 

Για τη δραστηριότητα επιλέγεται η αναζήτηση του applet με χρήση της μηχανής 
αναζήτησης Google (www.google.com), με λέξεις-κλειδιά applets economics 
Επιλέγεται το Java Applet που οδηγεί στην ιστοσελίδα 
www.econtools.com/jevons/java/jindex.html που περιέχει το applet που 
προσομοιώνει  μια βασική μικροοικονομική θεωρία καθώς και οδηγίες χρήσης του. 
Η μικροοικονομική θεωρία στην οποία αναφέρεται αυτό το applet είναι το κουτί 
Edgeworth. Το κουτί Edgeworth ουσιαστικά αναπαριστά ένα υπόδειγμα γενικής 
ισορροπίας στην αγορά. 

 

Περιγραφή applet 

Αφού λοιπόν έχουμε μπει ήδη στην ιστοσελίδα που αναφέραμε παραπάνω, το 
επόμενο βήμα μας θα είναι να πατήσουμε με τον κέρσορα του ποντικιού το «An 
Edgeworth Box». Στην παραπάνω εικόνα αλλάξαμε τα ποσοστά του κάθε παίχτη. 
Π.χ. τα ποσοστά του παίχτη 1 (player 1) μετατράπηκαν από 0,5 και 0,5 για κάθε 
ένα από τα αγαθά σε 0,7 και 0,3 αντιστοίχως. Αναλόγως τα ποσοστά του παίχτη 2 
(player 2) τροποποιήθηκαν από 0,3 και 0,7 σε 0,4 και 0,6 αντιστοίχως. Όπως είναι 
φυσικό επακόλουθο μετά από αυτές τις τροποποιήσεις θα μεταβληθεί και η 
καμπύλη.  

Ο εκπαιδευόμενος μπορεί αναλόγως να αλλάξει μόνο τις ποσότητες των δυο 
αγαθών (x. Y) ή μόνο τα ποσοστά κατοχής του κάθε αγαθού ή ταυτόχρονα να 
προβεί σε αλλαγή της θέσης του στην αγορά με μια ταυτόχρονη μετατόπιση και 
των δυο συνισταμένων του κουτιού ταυτόχρονα, δηλαδή και των ποσοστών και 
των ποσοτήτων. 

 

Χρήση του applet στη διδασκαλία 

Το applet μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την επίλυση ασκήσεων 
μικροοικονομικής θεωρίας όπως αυτές  που αναφέρονται στο υπόδειγμα γενικής 
ισορροπίας και προσεγγίζεται από το κουτί Edgeworth. 

Οι μαθητές μπορούν επίσης να εργασθούν σε ομάδες και να δουλέψουν 
συνεργατικά, με διαδοχικές επιλύσεις ασκήσεων μικροοικονομικής θεωρίας και στο 
τέλος να αποδείξουν ποια ομάδα είχε την καλύτερη αναλογία μεταξύ ποσοστού 
κατοχής αγαθών και ποσότητας αγαθών.  
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2ο applet: Ελαστικότητα Ζήτησης 

Εκπαιδευτική αξιοποίηση 

 

Το applet που θα αναλύσουμε σε αυτό το σημείο χρησιμοποιείται για την επίλυση 
προβλημάτων προσφοράς και ζήτησης στη μικροοικονομική θεωρία όπως 
σχεδιάστηκε για να μπορέσουν οι μαθητές να επιλύουν τέτοιου είδους προβλήματα 
χρησιμοποιώντας κατάλληλα την καμπύλη προσφοράς και ζήτησης, χωρίς να 
μπαίνουν στη δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία επίλυσης αυτών σε χαρτί, 
κάνοντας πολλαπλούς υπολογισμούς οι οποίοι μετατρέπουν τη διαδικασία σε πιο 
ευχάριστη και εποικοδομητική.  

 

Αναζήτηση applet 

Για τη δραστηριότητα επιλέγεται η αναζήτηση του applet με χρήση της μηχανής 
αναζήτησης Google (www.google.com), με λέξεις-κλειδιά applets economics. 
Επιλέγεται το Java Applets που οδηγεί στην ιστοσελίδα 
www.econtools.com/jevons/java/jindex.html που περιέχει το applet που 
προσομοιώνει  μια βασική μικροοικονομική θεωρία καθώς και οδηγίες χρήσης του. 
Η μικροοικονομική θεωρία στην οποία αναφέρεται αυτό το applet είναι το η 
ελαστικότητα της καμπύλης ζήτησης.  

 
Περιγραφή applet 

Αφού λοιπόν έχουμε μπει ήδη στην ιστοσελίδα που αναφέραμε παραπάνω, το 
επόμενο βήμα μας θα είναι να πατήσουμε με τον κέρσορα του ποντικιού το 
«Elasticity with linear demand»  

Αφού λοιπόν πατήσουμε με τον κέρσορα του ποντικιού το «An Edgeworth Box» θα 
εισέλθουμε σε ένα νέο περιβάλλον  

 

Χρήση του applet στη διδασκαλία 

Ανάλογα ο εκπαιδευόμενος μπορεί να δημιουργήσει δικούς του τρόπους επίλυσης 
παρόμοιων ασκήσεων και να προσπαθήσει είτε μόνος του είτε μετά από ομαδική 
εργασία και συνεργατική μάθηση να δει ποια είναι εκείνη η τιμή που θα δώσει 
ισορροπία στην αγορά, δηλαδή ποια θα είναι η ιδανική ζητούμενη ποσότητα, βάση 
της τιμής πώλησης του προϊόντος. 

Συνεπώς η χρήση του εν λόγω applet είναι πολύ σημαντική για τους μαθητές που 
θέλουν να αποκτήσουν ειδικές δεξιότητες στον τρόπο λειτουργίας της ζήτησης σαν 
ένα πολύ σημαντικό μικροοικονομικό φαινόμενο. 
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3ο applet: Κανονική Κατανομή 

 

Εκπαιδευτική αξιοποίηση 

Το applet που θα αναλύσουμε σε αυτό το σημείο χρησιμοποιείται για την επίλυση 
προβλημάτων εύρεσης της κανονικής κατανομής στη στατιστική όπως σχεδιάστηκε 
για να μπορέσουν οι μαθητές να επιλύουν τέτοιου είδους προβλήματα 
χρησιμοποιώντας κατάλληλα την καμπύλη της κανονικής κατανομής, ανάλογα και 
με το είδος της εξίσωσης παλινδρόμησης και των μεταβλητών που περιλαμβάνει, 
χωρίς να μπαίνουν στη δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία επίλυσης αυτών σε 
χαρτί, κάνοντας πολλαπλούς υπολογισμούς οι οποίοι μετατρέπουν τη διαδικασία σε 
πιο ευχάριστη και εποικοδομητική.  

 

Αναζήτηση applet 

Για τη δραστηριότητα επιλέγεται η αναζήτηση του applet με χρήση της μηχανής 
αναζήτησης Google (www.google.com), με λέξεις-κλειδιά applets economics  

Επιλέγεται το Java Applets που οδηγεί στην ιστοσελίδα 
www.econtools.com/jevons/java/jindex.html που περιέχει το applet που 
προσομοιώνει  μια βασική στατιστική θεωρία καθώς και οδηγίες χρήσης του. Η 
στατιστική θεωρία στην οποία αναφέρεται αυτό το applet είναι το η κανονική 
κατανομή.  

 

Χρήση του applet στη διδασκαλία 

Ανάλογα ο εκπαιδευόμενος μπορεί να δημιουργήσει δικούς του τρόπους επίλυσης 
παρόμοιων ασκήσεων και να προσπαθήσει είτε μόνος του είτε μετά από ομαδική 
εργασία και συνεργατική μάθηση να δει πότε οι ανεξάρτητες μεταβλητές 
επηρεάζουν την πορεία της εξαρτημένης μεταβλητής και πόσο.  

Συνεπώς η χρήση του εν λόγω applet είναι πολύ σημαντική για τους μαθητές που 
θέλουν να αποκτήσουν ειδικές δεξιότητες στην κατανόηση της κανονικής 
κατανομής και των εξισώσεων παλινδρόμησης. 
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