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εκπαιδευτικός αναρτά πληροφορίες, υποδείξεις, γνώμες ή 

εργασίες των μαθητών του στο Διαδίκτυο. 

• Συλλογή πληροφοριών από τους μαθητές. Οι μαθητές 

συλλέγουν πληροφορίες επισκεπτόμενοι σελίδες στο δίκτυο 

για την επιτέλεση εργασιών που τους έχουν ανατεθεί στο 

πλαίσιο του μαθήματος – είτε υπό την καθοδήγηση του 

καθηγητή, είτε χωρίς καθοδήγηση. Τα WebQuests 

(ιστοεξερευνήσεις είναι ο πλέον συγγενής ελληνικός όρος), 

αποτελούν μια μεθοδολογία εργασίας πολύ διαδεδομένη 

(http://webquest.org/index.php για περισσότερες 

πληροφορίες) - στην επόμενη ενότητα υπάρχουν 

περισσότερες λεπτομέρειες. 

• Δημοσίευση στο WWW (από τους μαθητές). Οι μαθητές 

προβάλλουν και δημοσιεύουν τη δουλειά τους. Τους 

ανατίθεται η ενασχόληση με ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα 

και έτσι γίνονται «ειδικοί» στο θέμα αυτό και στη συνέχεια 

δημοσιεύουν τα ευρήματα τους στο Διαδίκτυο. Για 

παράδειγμα, τα blogs (ιστολόγια) συχνά χρησιμοποιούνται 

στην εκπαιδευτική διαδικασία με τον τρόπο αυτό - στην 

επόμενη ενότητα υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες. 

 

3.  Αξιοποίηση της τελευταίας γενιάς 
δημοσιευμένων σελίδων στο Διαδίκτυο 

 
Α. Έμφαση στα τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

Blogs 
(Ιστολόγια) 

 

Πρόκειται για σελίδες στις οποίες κάποιος(-οιοι) γράφει (-ουν) 

περιοδικά για πράγματα που τον (τους) ενδιαφέρει(ουν) (πχ. 

http://www.tpe.gr/ - τελευταία επίσκεψη 18/3/2008). Οι 

επισκέπτες της σελίδας μπορούν να προσθέτουν σχόλια στα 

δημοσιευμένα άρθρα. Οι συγγραφείς του blog μπορούν να 

επιλέξουν το πώς θα χειριστούν τα σχόλια. 
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Στόχος της ενότητας 
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μπορούν να δημιουργούν ιστολόγια (blogs), 
να τα ενημερώνουν και να σχολιάζουν ιστολόγια άλλων εκπαιδευτικών.  

 
Αναλυτική περιγραφή  
Τα ιστολόγια (blogs) αποτελούν σήμερα την πιο απλή και ταυτόχρονα 
μια από τις πιο ισχυρές μεθόδους δημοσίευσης περιεχομένου στο 
διαδίκτυο. Μέσα από έτοιμη και λειτουργική υποδομή, η οποία 
προσφέρεται μέσω ενός συστήματος στο διαδίκτυο (παράδειγμα τέτοιου 
συστήματος είναι το www.wordpress.com και το 
www.blogger.com/start) ο τελικός χρήστης μπορεί να αναρτήσει 
περιεχόμενο (άρθρα, σχόλια, απόψεις) και να δεχθεί σχόλια από άλλους 
χρήστες. Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατή η επισύναψη νήματος 
συζήτησης σε κάθε άρθρο ενώ η ταξινόμηση των άρθρων γίνεται με 
χρονολογικό ή θεματικό τρόπο.  

Το ιστολόγιο μπορεί να ειδωθεί ως ένα πληροφορικό αντικείμενο που 
αποτελείται από μια χρονολογικά ταξινομημένη σειρά άρθρων από έναν 
ή περισσότερους δημιουργούς σε κατάλληλο δικτυακό τόπο. Το 
ιστολόγιο μπορεί επίσης να ειδωθεί ως μια διανοητική διαδικασία 
συγγραφής ανάρτησης, διαβούλευσης και συζήτησης μεταξύ χρηστών 
του διαδικτύου.  

Με άλλα λόγια, το ιστολόγιο συνιστά ένα περιβάλλον δημοσιοποίησης 
ιδεών, σκέψεων, απόψεων, γνώσεων των χρηστών χρησιμοποιώντας το 
λόγο (αλλά και την εικόνα, τον ήχο και το βίντεο) ως μέσο έκφρασης. 
Στο πλαίσιο αυτό αποτελεί ένα γνωστικό περιβάλλον που λειτουργεί με 
ασύγχρονο τρόπο, ενθαρρύνει τον αναστοχασμό επί του περιεχομένου 
του και υποστηρίζει τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης σε 
κοινωνικό πλαίσιο μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ δημιουργού και 
χρηστών-επισκεπτών (Stahl, 2006). Πρέπει τέλος να τονιστεί ότι η φύση 
του λόγου που καταγράφεται σε ένα ιστολόγιο σε μορφή κειμένων 
(σχόλια και απαντήσεις) είναι ιδιότυπη αφού συνδυάζει στοιχεία 
προφορικής και γραπτής έκφρασης.  

Ενδιαφέρουσες συνδέσεις για ιστολόγια 

http://www.tpe.gr/ (ιστολόγιο για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση) 

http://www.technorati.com/ (Μηχανή αναζήτησης για ιστολόγια)  

 

2.9. Προτεινόμενες Δραστηριότητες 

Δραστηριότητα 
1η 

Αναπτύξτε ένα σχέδιο μαθήματος μιας διδακτικής ώρας που 
να αφορά τη χρήση της επεξεργασίας κειμένου στη 




