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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι εκπαιδευτικοί διαγωνισμοί έχουν σκοπό την παροχή επιπλέον ευκαιριών μάθησης και την προαγωγή της 

άμιλλας μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, σχολικών, υποστηρικτικών και διοικητικών μονάδων. Οι ιστότοποι 

αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την επικοινωνία, την υποστήριξη και την ανάδειξη του έργου επιμέρους 

παραγόντων της εκπαίδευσης. Τα τελευταία χρόνια λόγω της τεχνολογικής προόδου, της ανάπτυξης πιο φιλικών 

εφαρμογών, αλλά και της αυτο-μόρφωσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, έχει γίνει σημαντική πρόοδος στη 

δημιουργία, λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ιστότοπων. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν ακόμη 

πολλά περιθώρια βελτίωσης. Οι Διαγωνισμοί Ελληνόφωνων, Εκπαιδευτικών Ιστότοπων, οι οποίοι 

διοργανώνονται τα τελευταία δεκαέξι (16) χρόνια, έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάδειξη αξιόλογων ιστότοπων 

- σημαντικών προσπαθειών των εκπαιδευτικών και στην ηθική ανταμοιβή των κατά κανόνα αφιλοκερδών 

προσπαθειών σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών και μαθητών. Στην εργασία αυτή μελετώνται οι τρόποι 

οργάνωσης, οι διαδικασίες διεξαγωγής, το Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης και τα προβλήματα των 

διαγωνισμών αυτών. Από τα αποτελέσματα, την αξιολόγηση και την εμπειρία οργάνωσης και διεξαγωγής των 

τριών τελευταίων Διαγωνισμών Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστότοπων (6
ος

, 7
ος,

 8
ος

 ΔΕΕΙ), διαπιστώνεται ότι η 

συνεχής αξιολόγηση και ανατροφοδότηση των δημιουργών - συντηρητών και χρηστών ενός ιστότοπου, έχει 

οδηγήσει σε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα και πιο ποιοτικούς ιστότοπους. Επιπλέον, η λειτουργία των ίδιων των 

δημιουργών - συντηρητών των ιστότοπων ως αξιολογητών σε ένα πρώτο επίπεδο λειτουργεί αναστοχαστικά και 

τους βοηθάει να βελτιώσουν και τους δικούς τους ιστότοπους.   

 

Λέξεις/ έννοιες κλειδιά: Aξιολόγηση ιστότοπων, Πληροφοριακό Σύστημα διαγωνισμού ιστότοπων   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εκπαίδευση επηρεάζεται από τις εξελίξεις της τεχνολογίας και ιδιαίτερα από την ανάπτυξη του 

Διαδικτύου και τις νέες δυνατότητες επικοινωνίας. Δημιουργούνται όλο και περισσότεροι ιστότοποι 

που σχετίζονται με την ενημέρωση και την εκπαίδευση των πολιτών, με παράλληλη αύξηση των 

χρηστών του διαδικτύου. Πρόκειται για αναγνώστες που αναζητούν την ενημέρωση - πληροφόρηση, 

την εκπαίδευση, καθώς και την ψυχαγωγία μέσα από τις σελίδες του διαδικτύου. Η εμπειρία και 

εξοικείωση του κάθε αναγνώστη με τον χώρο της πληροφορικής ποικίλει. Ως εκ τούτου το 

διαδικτυακό περιβάλλον από το οποίο αντλούνται οι πληροφορίες είναι απαραίτητο να υπακούει σε 

κανόνες ευχρηστίας, αφού απευθύνεται ακόμη και στον μη έμπειρο χρήστη που πλοηγείται στο 

Διαδίκτυο. Το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών ιστότοπων υψηλής ποιότητας, οι οποίοι θα 

επιτυγχάνουν επαρκώς το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν, θα καλύπτουν τους στόχους και θα 

ικανοποιούν τις ανάγκες των επισκεπτών τους. 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο ρόλο, στην οργάνωση και στη διεξαγωγή Διαγωνισμών 

Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστότοπων (ΔΕΕΙ) με την τεχνολογική υποστήριξη Πληροφοριακού 
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Συστήματος, το οποίο αναπτύχθηκε με βάση την εμπειρία διοργάνωσης ανάλογων διαγωνισμών, την 

τελευταία εξαετία. 

Στη συνέχεια του άρθρου, στη μελέτη περίπτωσης θα εξηγηθούν αναλυτικότερα τα μέσα και οι 

μεθοδολογίες, οι ανάγκες που προέκυψαν, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ή κατασκευάστηκαν 

για να στηρίξουν τόσο το έργο των μελών της οργανωτικής επιτροπής, όσο και των διαγωνιζομένων, 

αλλά και των αξιολογητών του διαγωνισμού. 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Όπως αναφέρεται στο Παπαδάκης κ.ά. (2015), ως Σχολικός Δικτυακός Τόπος (ΣΔΤ) ορίζεται 

ένας χώρος φιλοξενίας στο Διαδίκτυο της ταυτότητας και της παρουσίας μιας εκπαιδευτικής μονάδας 

στο γενικότερο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, ο οποίος λειτουργεί ως πλαίσιο εργασίας, παραγωγής γνώσης, 

παρουσίασης των μαθητών, των γονέων, των εκπαιδευτικών και του έργου τους. Σήμερα είναι 

αποδεκτό πως η σωστή ανάπτυξη εκπαιδευτικών ιστότοπων (Δικτυακών τόπων) αποτελεί βασική 

συνιστώσα της παιδαγωγικής αξιοποίησης του Διαδικτύου, αφού προσφέρει ανεξάντλητες πηγές 

πληροφοριών για οποιοδήποτε θέμα (Έπσιμος & Φούρλαρη, 2003). Επιπλέον, μπορεί να θεωρηθεί 

σημαντικό εργαλείο που  προβάλλει το «προφίλ του σχολείου» στην κοινωνία και το συνδέει με αυτή. 

Ακόμη, αποτελεί έναν τόπο όπου παρέχονται οι βασικές υπηρεσίες/λειτουργίες της εκπαιδευτικής 

μονάδας (Σοφός & Αλεξοπούλου, 2010) και ενίοτε βασικό συνεργατικό εργαλείο, επικοινωνίας, 

πληροφόρησης και μάθησης (Ντρενογιάννη, 2001). Με άλλα λόγια, και βέβαια όχι σε μια αιτιατή 

προσέγγιση, ένας ΣΔΤ αποτελεί «μοχλό» που συμβάλλει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, 

οι οποίες θα συνδράμουν και θα ωφελήσουν μαθητές και δασκάλους στο έργο τους. Σύμφωνα με τον 

Darby (2004), οι εκπαιδευτικοί ιστότοποι χωρίζονται σε τρεις γενιές: α) η πρώτη γενιά εκπαιδευτικών 

ιστότοπων περιέχει εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο μπορεί να έχει κανείς πρόσβαση μέσω του 

Διαδικτύου, β) η δεύτερη γενιά περιέχει εργαλεία επικοινωνίας και διάδρασης και γ) η τρίτη γενιά 

προσφέρει εκπαιδευτικό περιεχόμενο, που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή/τριας - 

εκπαιδευτικού ατομικά. 

Επομένως, είναι σημαντικό το ζήτημα της ποιότητας των εκπαιδευτικών ιστότοπων. Για τον όρο 

ποιότητα υπηρεσιών έχουν δοθεί πάρα πολλοί ορισμοί, οι οποίοι, γενικά, έχουν ως κοινό υπόβαθρο τη 

σχέση και τις απαιτήσεις του πελάτη-χρήστη με το προϊόν. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 

(ΕΛΟΤ), ακολουθώντας το πρότυπο ISO 8402, ορίζει την ποιότητα ως το σύνολο των 

χαρακτηριστικών μιας οντότητας που της αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιεί εκφρασμένες και 

συνεπαγόμενες ανάγκες. Οι Parasuraman et al. (1985), με τον όρο “ποιότητα υπηρεσιών” αναφέρονται 

στο επίπεδο προσδοκιών και στο επίπεδο αντίληψης. Επομένως, ως ποιότητα ορίζεται η υποκειμενική 

άποψη για τον εκάστοτε πελάτη/χρήστη που βίωσε την υπηρεσία, ενώ η έννοιά της απορρέει από την 

άποψη που έχει αυτός σχετικά με το τι θα έπρεπε να του προσφέρει η επιχείρηση/οργανισμός (επίπεδο 

προσδοκιών) συγκρινόμενη με το τι τελικά του προσέφερε (επίπεδο αντίληψης). Σύμφωνα με την 

ASQ (American Society for Quality), “ποιότητα είναι η συλλογή των χαρακτηριστικών και των 

ιδιοτήτων του προϊόντος που σχετίζονται με τη δυνατότητά του να εκπληρώνει τις ζητούμενες 

ανάγκες των πελατών”.  

Πιο συγκεκριμένα, ένα από τα πρότυπα ποιότητας που στοχεύει στην ανάδειξη καλών πρακτικών 

και ποιοτικών προδιαγραφών για την ανάπτυξη ιστότοπων, είναι το Πλαίσιο Ποιότητας των 

Βρυξελλών που εμφανίστηκε ως αποτέλεσμα της συνάντησης των εμπειρογνωμόνων «Η 

Ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (οργανώθηκε στις Βρυξέλλες στις 17 

Ιουλίου 2001 και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 2002) και ορίζει τα κριτήρια ποιότητας για 

πολιτιστικές διαδικτυακές εφαρμογές (Ίδρυμα Λαμπράκη, 2004). 

Για την αποτίμηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών ιστότοπων στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού, 

επιλέγονται κατάλληλοι άξονες και κριτήρια αξιολόγησης με τη διαβαθμισμένη αποτίμηση τους, όπως 

έχουν περιγραφεί αναλυτικά στο Παπαδάκης κ.ά. (2015). Το εργαλείο αυτό είναι απαραίτητο για την 

κατά το δυνατό ισότιμη αποτίμηση των επιμέρους κριτηρίων από ένα μεγάλο πλήθος διαφορετικού 

προφίλ αξιολογητών.  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΤΡΟΠΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος οργάνωσης και οι διαδικασίες διεξαγωγής από την 

εμπειρία των τριών τελευταίων διαγωνισμών και, με βάση αυτές, οι απαιτήσεις ενός τέτοιου 

διαγωνισμού. Οι διαγωνισμοί ξεκίνησαν με τη σύσταση μιας κεντρικής πανελλαδικής επιτροπής από 



ειδικούς στο χώρο των ΤΠΕ, ειδικευμένους εκπαιδευτικούς στο σχεδιασμό, τη δημιουργία και την 

αξιολόγηση ιστότοπων. Μέσα από συνεχείς και τακτές εξ αποστάσεως συνεδρίες που 

πραγματοποιήθηκαν μέσω skype ή/και ooVoo, η Πανελλήνια Επιστημονική Επιτροπή (ΠΕΕ), 

επικαιροποίησε τον κανονισμό διεξαγωγής του διαγωνισμού. Για παράδειγμα, από τον 7ο Διαγωνισμό 

το 2015, επεκτάθηκε ο διαγωνισμός, δεχόμενος υποψήφιους ιστότοπους από το εξωτερικό αλλά και 

προσωπικούς ή ομαδικούς ιστότοπους εκπαιδευτικών. Η επέκταση αυτή είχε ως συνέπεια τη 

μετονομασία του διαγωνισμού από Πανελλήνιο σε “Ελληνόφωνων” και τη σημαντική αύξηση των 

υποψήφιων σε σχέση με τους προηγούμενους διαγωνισμούς. Για τις ανάγκες της επικοινωνίας και 

συνεργασίας περισσότερων από επτακοσίων (700+) εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα και άλλες 

χώρες του εξωτερικού, οι οποίοι έλαβαν μέρος στις διαδικασίες διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήταν 

αναγκαία η χρήση προηγμένων εργαλείων και υπηρεσιών ΤΠΕ για την επικοινωνία, την 

αλληλεπίδραση και την αξιολόγηση. 

Για τις ανάγκες επικοινωνίας, συνεργασίας και αξιολόγησης, δημιουργήθηκαν και 

αξιοποιήθηκαν: 

α) Επίσημος Ιστότοπος Διαγωνισμού. 

β) Προστατευμένο με κωδικό Forum επικονωνίας και υποστήριξης. 

γ) Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης.  

δ) Ψηφιακές φόρμες αξιολόγησης.  

ε) Υπηρεσίες σύγχρονης άμεσης οπτικοακουστικής επικοινωνίας. 

Ο επίσημος ιστότοπος διευκόλυνε στη διάχυση όλων των σχετικών πληροφοριών για το 

διαγωνισμό και παρείχε έναν προστατευμένο χώρο ανταλλαγής πληροφοριών (με τη μορφή forum) 

και τεχνικής υποστήριξης των υποψηφίων και των αξιολογητών. 

Η ΠΕΕ καθόρισε:  

άξονες και τα κριτήρια αξιολόγησης. 

Στις εξ αποστάσεως συναντήσεις, κατά τις οποίες συζητήθηκαν θέματα συντονισμού και δράσης, 

τηρήθηκαν πρακτικά και εφαρμόστηκαν κανόνες συζήτησης, συμπεριφοράς και τρόπου λήψης 

αποφάσεων. Οι κανόνες που αφορούν στην επικοινωνία με τους υποψήφιους και τους αξιολογητές, 

αναρτήθηκαν για ενημέρωση και διαφάνεια στον επίσημο ιστότοπο.  

Μέσα από τη διερεύνηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, σχεδιάστηκαν οι άξονες και 

τα κριτήρια αξιολόγησης για κάθε κατηγορία συμμετεχόντων. Ακολούθησε πιλοτική εφαρμογή 

αξιολόγησης, με την ενδεικτική αποστολή ιστότοπων προς αξιολόγηση σε διάφορους αξιολογητές, 

προκειμένου να σταθμιστούν τα κριτήρια και οι άξονες.  

Στην Α΄ Φάση της αξιολόγησης, οι ίδιοι οι διαγωνιζόμενοι ετεροαξιολόγησαν ιστότοπους άλλων 

κατηγοριών από αυτούς που διαγωνίστηκαν, προκείμενου να αναδειχθούν οι δέκα (10) καλύτεροι 

ιστότοποι κάθε κατηγορίας. Στην περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μεγαλύτερης από 20%, 

αξιολόγησε και τρίτος (3) πιο έμπειρος κριτής, από το σώμα αξιολογητών Β΄. 

Για τη Β΄ Φάση της αξιολόγησης, οργανώθηκε το σώμα αξιολογητών Β΄, από μέλη ΔΕΠ, 

επιμορφωτές Β΄ επιπέδου, στελέχη της εκπαίδευσης, όπως Προϊστάμενοι Παιδαγωγικής 

καθοδήγησης, Σχολικοί Σύμβουλοι, υπεύθυνοι ΚΕΠΛΗΝΕΤ και ΕΚΦΕ κ.ά. Δύο επιπλέον 

αξιολογητές Β΄ αξιολόγησαν τους ιστότοπους, οι οποίοι είχαν περάσει στη Β΄ φάση, και σε περίπτωση 

διαφοράς βαθμολογίας πάνω από  20% αξιολόγησε και τρίτος (3) πιο έμπειρος κριτής από την 

οργανωτική επιτροπή. 

Για την υποστήριξη όλης της διαδικασίας αναπτύχθηκε πρωτότυπο Πληροφοριακό Σύστημα, 

όπου έκαναν εγγραφή όλοι οι συμμετέχοντες ιστότοποι. Μέσα από ειδικούς μηχανισμούς 

αντιστοίχισης υποψηφίων και κριτών, ανά φάση και κατηγορία, υλοποιήθηκε η διαδικασία 

αξιολόγησης στις τρεις φάσεις των ΔΕΕΙ, όπως περιγράφεται παρακάτω εν συντομία: 

Στην Α΄ φάση, η αξιολόγηση έγινε από τους ίδιους τους υποψήφιους μέσα από τη διαδικασία της 

ομότιμης ετεροαξιολόγησης (peer review), με επιλογή αξιολογητών από δημιουργούς ιστότοπων και 

προτεινόμενους αξιολογητές από τους υποψήφιους, διαφορετικής κατηγορίας και περιφέρειας για 

μεγαλύτερη διασφάλιση της αξιοπιστίας. Οι δέκα διακριθέντες ιστότοποι και όσοι ισοβάθμησαν, 

πέρασαν στην επόμενη φάση. 

Στη Β΄ φάση, την αξιολόγηση ανέλαβαν οι πιο έμπειροι κριτές από το σώμα των αξιολογητών Β, 

για την πρόκριση των τεσσάρων καλύτερων ιστότοπων. Σε αυτούς συμπεριελήφθησαν και τυχόν 

ισοβαθμίσαντες.  

Στην Γ΄ και τελική φάση, η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της ΠΕΕ και 

αξιολογητές Β΄ για την απονομή 1ου, 2ου, 3ου βραβείου και επαίνου/ων ανά κατηγορία. 



Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της αξιολόγησης κάθε φάσης, καθώς και τα τελικά αποτελέσματα 

των ΔΕΕΙ, ανακοινώθηκαν στον επίσημο ιστότοπο του διαγωνισμού. 

Για την αποτίμηση της όλης διαδικασίας η ΠΕΕ διένειμε ανώνυμο ερωτηματολόγιο σε ψηφιακή 

φόρμα του Google Docs, σε όλους τους συμμετέχοντες (υποψήφιους και αξιολογητές). 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ    
Με βάση τις απαιτήσεις για την υποστήριξη ενός ΔΕΕΙ, οι οποίες αναλύθηκαν στην προηγούμενη 

ενότητα, περιγράφονται τα υποσυστήματα και την τεχνολογία με την οποία σχεδιάστηκε, 

αναπτύχθηκε και λειτούργησε το ενιαίο ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης των 

διαγωνισμών. 

α) Επίσημος Ιστότοπος Διαγωνισμού  
Για τη δημιουργία του ιστότοπου χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό wordpress 

(https://wordpress.org/), το οποίο διατίθεται δωρεάν και είναι ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα σε 

PhP & MySQL. Το WordPress είναι ένα σύγχρονο σύστημα διαδικτυακών δημοσιεύσεων και 

διαχείρισης περιεχομένου, δηλαδή ένα μέσο για τη δημιουργία ιστότοπων (sites) ή ιστολογίων (blogs), 

στο οποίο μπορεί να δημοσιευθεί κάθε είδους περιεχόμενο: άρθρα, σκέψεις, φωτογραφίες και βίντεο. 

Ο σκοπός του επίσημου ιστότοπου ήταν η πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων, για τους 

όρους, τους υπευθύνους, το χρονοδιάγραμμα, τις διαδικασίες και την πορεία υλοποίησης του 

διαγωνισμού.  

Επίσης, αναρτήθηκε όλο το αρχείο από τους προηγούμενους διαγωνισμούς και τα αποτελέσματά 

τους, το οποίο ήταν προσβάσιμο σε όλους. 

β) Forum επικοινωνίας και υποστήριξης 

Ο Lock (2002) προτείνει τέσσερα βασικά στοιχεία που αναπτύσσουν και διατηρούν τις 

ηλεκτρονικές κοινότητες: επικοινωνία, συνεργασία, αλληλεπιδραστικότητα και συμμετοχή. Για τη 

λειτουργικότητα του διαγωνισμού κατασκευάστηκε ένα προστατευόμενο forum με πρόσβαση από 

όλους τους διαγωνιζόμενους. Η πρόσβαση γινόταν με τη χρήση κωδικού, για τη δημιουργία ενός 

περιβάλλοντος  εμπιστοσύνης, που θα εξασφάλιζε την προστασία των συνομιλιών. Όσοι είχαν 

δικαίωμα πρόσβασης μπορούσαν να καταθέτουν γνώσεις και εμπειρίες, να ανταλλάσσουν απόψεις, να 

αναρτούν σχολιασμούς και να γνωστοποιούν τους προβληματισμούς τους.  

Το γεγονός αυτό έδωσε τη δυνατότητα να ξεκινήσουν διάφορες συζητήσεις που συνέβαλλαν, και 

με τη συνεχή και τακτή παρέμβαση της ΠΕΕ, στη διευκόλυνση της πορείας του διαγωνισμού. Το 

αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί μια κοινότητα μάθησης που συζητούσε, αντάλλασσε απόψεις, 

κατέθετε ερωτήσεις και έδινε απαντήσεις.  

Αυτό συνετέλεσε στην κοινωνικοποίηση και την αύξηση του αισθήματος της υπευθυνότητας των 

συμμετεχόντων. Με αυτόν τον τρόπο υπήρχε μια συνεχής αλληλεπίδραση αλλά και ανατροφοδότηση 

τόσο μεταξύ των διαγωνιζομένων όσο και με τα μέλη της ΠΕΕ του διαγωνισμού. 

γ) Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αξιολόγησης 

Για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής υποστήριξης της επικοινωνίας και συνεργασίας της επιτροπής 

με τους υποψηφίους και τους αξιολογητές, δημιουργήθηκε το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) των 

ΔΕΕΙ, το οποίο προσέφερε τις παρακάτω λειτουργίες: 

1. Σύνδεση στο ΠΣ με απαίτηση email και κωδικού πρόσβασης. 

2. Επιβεβαίωση του email που είχε δηλωθεί κατά την εγγραφή, πριν από την πρώτη χρήση του 

ΠΣ. 

3. Πολλαπλοί ρόλοι (υποψήφιος, Αξιολογητής Α΄, Αξιολογητής Β΄, Μέλος Επιτροπής, 

Διαχειριστής κ.λπ.), ανά λογαριασμό. 

4. Δυνατότητα αλλαγής ή ανάκτησης του κωδικού πρόσβασης. 

5. Φόρμα στοιχείων υποψηφιότητας ιστότοπου. 

6. Φόρμα διαχείρισης στοιχείων Αξιολογητών Α΄ & Β΄. 

7. Σελίδα στατιστικών σχετικά με τις υποψηφιότητες, ανοιχτή για όλους. 

8. Πρόταση για Αξιολογητή Α΄ από υποψήφιο ιστότοπο. Δυνατότητα αποστολής email 

υπενθύμισης στον προτεινόμενο Αξιολογητή Α΄. Στην περίπτωση που ο τελευταίος δεν είχε 

κάνει αποδοχή ή αρνούνταν να είναι Αξιολογητής Α΄, δόθηκε η δυνατότητα αλλαγής 

προτεινόμενου Αξιολογητή Α΄. 

9. Ενημέρωση προτεινόμενου Αξιολογητή Α΄, για να αποδεχτεί ή να αρνηθεί το ρόλο του. Σε 



περίπτωση άρνησης του Αξιολογητή, γίνονταν αυτόματη ενημέρωση του ιστότοπου που τον 

πρότεινε, για να προτείνει νέο Αξιολογητή Α΄. 

10. Οριστική υποβολή υποψηφιότητας ιστότοπου μετά την αποδοχή από τον προτεινόμενο 

Αξιολογητή Α΄ και συμπλήρωση των στοιχείων του. 

11. Δυνατότητα δήλωσης επιθυμίας Αξολογητή Α΄ να είναι και Αξιολογητής Β΄, εφόσον 

πληρούσε τις προϋποθέσεις, που εγκρινόταν από την ΠΕΕ. 

12. Ημι-αυτόματη ανάθεση ιστότοπων για αξιολόγηση σε Αξιολογητές Α΄, βάσει αλγορίθμου, 

αλλά και με τη δυνατότητα χειροκίνητων αναθέσεων και διαγραφών. 

13. Αυτόματη ενημέρωση των Αξιολογητών Α΄ για τους ιστότοπους που καλούνταν να 

αξιολογήσουν και μέχρι ποια ημερομηνία να το κάνουν, με δυνατότητα αυτο-εξαίρεσής τους,  

για να κρίνουν άλλους ιστότοπους. 

14. Υποβολή  βαθμολογίας ιστότοπου από τον Αξιολογητή Α΄.  

15. Αποτελέσματα με συγκεντρωτικούς πίνακες και στατιστικά στοιχεία για τους Υποψηφίους και 

τους Αξιολογητές, ορατά μόνο από τα μέλη της ΠΕΕ. 

16. Έγκριση αιτούντων για ένταξη στους Αξιολογητές Β΄, βάσει του βιογραφικού τους 

σημειώματος και από τη συμμετοχή τους σε προηγούμενους διαγωνισμούς ως Αξιολογητές Α 

& Β. 

17. Διαχείριση των αναθέσεων με προβολή των αξιολογητών κάθε ιστότοπου και των 

βαθμολογιών τους, της κατάστασης κάθε ανάθεσης και της διαφοράς μεταξύ των 

βαθμολογιών με ανάλογη χρωματική σήμανση. 

18. Ταξινόμηση βάσει κριτηρίων και φίλτρων για εμφάνιση μόνο των ιστότοπων μιας 

συγκεκριμένης κατηγορίας, όσων ολοκληρώθηκε η αξιολόγησή τους, αυτών που δεν 

ολοκληρώθηκε η αξιολόγησή τους και αυτών που η διαφορά στη βαθμολογία ήταν 

μεγαλύτερη από 20% ή αυτών που δεν κρίθηκαν ως εκπαιδευτικοί και δεν αξιολογήθηκαν 

19. Σύνδεσμοι για διαχείριση των αναθέσεων του κάθε ιστότοπου, κατά την οποία τα μέλη της 

επιτροπής μπορούσαν να κάνουν νέες αλλά και να διαγράψουν παλιές αναθέσεις. 

20. Πίνακες τελικής κατάταξης ανά κατηγορία. 

Όμοιες δυνατότητες υπήρχαν στη Β΄ φάση, για τους ιστότοπους που προκρίθηκαν και για τους 

νέους αξιολογητές επιπέδου Β΄. Το ίδιο έγινε στην τελική Γ΄ φάση του Διαγωνισμού. 

Προκειμένου να ικανοποιηθούν αυτές οι απαιτήσεις και να υλοποιηθούν οι αντίστοιχες 

λειτουργίες, σχεδιάστηκε ένα εξειδικευμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ), καθώς δεν υπήρχε κάποιο 

έτοιμο σύστημα που θα μπορούσε ανταποκριθεί σε αυτές τις ιδιαίτερες ανάγκες.  

Το εξειδικευμένο αυτό ΠΣ αναπτύχθηκε σε γλώσσα PHP με τη βοήθεια του Laravel 

(https://laravel.com/), ενός PHP framework που προσφέρει πληθώρα εργαλείων και λειτουργιών, που 

επιταχύνουν τη συγγραφή σύγχρονου και ασφαλούς κώδικα. Η βάση δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκε, ήταν σε MySQL. Για την αυξημένη ανάγκη σε αποστολές email, χρησιμοποιήθηκε 

το Postmark (https://postmarkapp.com/), μια σύγχρονη πλατφόρμα αποστολής email. 

Επιπλέον, για την ανάπτυξη του κώδικα χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα σύστημα ελέγχου έκδοσης 

(version control system), και συγκεκριμένα το Git (https://git-scm.com/). Το ΠΣ είναι ανοιχτού 

λογισμικού και ο κώδικάς του φιλοξενείται στο Github (https://github.com/chalatz/eduapp2). 

Οι περιορισμοί που έπρεπε να αντιμετωπιστούν είχαν να κάνουν περισσότερο με το περιβάλλον 

φιλοξενίας (hosting) του ΠΣ. Δεδομένου ότι το Laravel που χρησιμοποιήθηκε είναι σύγχρονο και με 

ειδικές απαιτήσεις, φιλοξενήθηκε σε servers που επέτρεπαν την εγκατάσταση και λειτουργία του. 



  

Εικόνα 1. Φόρμα υποβολής αξιολόγησης ιστότοπου 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ασφάλεια και στη διασφάλιση και εγκυρότητα των δεδομένων, 

κυρίως σε σελίδες φορμών, όπου καταχωρούσαν δεδομένα οι χρήστες. Δόθηκε μεγάλη προσοχή στις 

υποβολές των φορμών (Eικόνα 1), ώστε να διασφαλίζεται η καταχώριση των απαραίτητων 

πληροφοριών με την πρέπουσα δομή. Επίσης, διασφαλίστηκε και η προστασία του περιεχομένου, 

ώστε ο κάθε χρήστης σύμφωνα με το ρόλο του να βλέπει μόνο τις σελίδες που επιτρέπουν τα 

δικαιώματά του, αλλά και ο κάθε χρήστης να βλέπει τις σελίδες που αναλογούν μόνον σε αυτόν, χωρίς 

να μπορεί να ανοίγει σελίδες που ανήκουν σε άλλους χρήστες. 

Η κεντρική ιδέα, πίσω από την ανάπτυξη αυτού του ΠΣ, ήταν να συγκεντρωθούν όλες οι 

λειτουργίες για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού σε ένα μέρος, προσβάσιμο από παντού, μέσω του 

διαδικτύου. Υποβολές υποψηφιοτήτων, υποβολές συμμετοχής ως Αξιολογητές, αναθέσεις, φόρμες 

Αξιολογήσεων, πίνακες και στατιστικά αναφορών για τα μέλη της επιτροπής, αποστολές email, 

εξαγωγή αποτελεσμάτων ανά φάση και κατηγορία, πραγματοποιούνταν κεντρικά, μέσα από το ΠΣ. 

Όλα τα παραπάνω συνιστούν ένα εξειδικευμένο και αρκετά πολύπλοκο σύστημα, για τη 

δημιουργία του οποίου δαπανήθηκαν πολλές ώρες σχεδιασμού, συγγραφής κώδικα και συζητήσεων 



μεταξύ των μελών της επιτροπής. Ιδιαίτερα χρήσιμη αποδείχτηκε και η ανατροφοδότηση των 

χρηστών που χρησιμοποίησαν το ΠΣ του 7
ου

 ΔΕΕΙ. 

ε) Υπηρεσίες σύγχρονης άμεσης οπτικοακουστικής επικοινωνίας  
Για την άμεση επικοινωνία των μελών της επιτροπής επιλέχθηκε η πλατφόρμα άμεσης 

ανταλλαγής μηνυμάτων και οπτικοακουστικής επικοινωνίας Skype (www.skype.com/el/). Η 

πλατφόρμα αυτή δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης επικοινωνίας με ήχο, εικόνα και γραπτής 

ανταλλαγής μηνυμάτων, ενώ προσφέρει και τη δυνατότητα διαμοίρασης τής επιφάνειας εργασίας και 

αποστολής αρχείων.  

Η επιλογή της συγκεκριμένης πλατφόρμας έγινε λόγω της ποιότητας της επικοινωνίας που 

προσφέρει, κυρίως στον ήχο, στην εικόνα αλλά και στη μεταφορά αρχείων, καθώς και επειδή 

παρέχεται δωρεάν. Εναλλακτικά χρησιμοποιήθηκε και άλλο αντίστοιχο λογισμικό, όπως το ooVoo και 

το Big Blue Button, στις περιπτώσεις που υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα με το Skype. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
Στη διάρκεια οργάνωσης και υλοποίησης των Διαγωνισμών Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών 

Ιστότοπων (ΔΕΕΙ) δεν παρατηρήθηκε κάποια σοβαρή δυσκολία, που να μην μπορούσε να 

αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του διαδικτύου είναι ο άνθρωπος 

(Γεωργακόπουλος, 2011). Αυτή η παραδοχή χαρακτηρίζει την αιτία των κυριότερων δυσκολιών που 

έπρεπε να διαχειριστεί η ΠΕΕ. 

Τα δεδομένα των ΔΕΕΙ που έχουν σχέση με τον ανθρώπινο παράγοντα ήταν τα ακόλουθα: 

 Η οργανωτική - επιστημονική επιτροπή των ΔΕΕΙ, ήταν πανελλαδική και αποτελείτο από 

δέκα εκπαιδευτικούς, εξειδικευμένους στην Πληροφορική και τις ΤΠΕ, αυξημένων 

επιστημονικών προσόντων.   

 Οι συμμετέχοντες υπεύθυνοι των υποψηφίων ιστότοπων ήταν διαφόρων ειδικοτήτων και 

ορισμένοι δεν είχαν μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό, στη λειτουργία και στην υποστήριξη 

διαδικτυακών ιστότοπων.  

 Σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης των ΔΕΕΙ, στην Α΄φάση, η αξιολόγηση έγινε από 

τους ίδιους τους συμμετέχοντες. 

 Ο αριθμός των συμμετεχόντων στους ΔΕΕΙ ήταν αρκετά μεγάλος. 

Η επίλυση των προβλημάτων στηρίχθηκε στις τέσσερις αρχές επίλυσης προβλημάτων του Polya 

(1957). 1η αρχή: κατανόηση του προβλήματος, 2η αρχή: επινόηση σχεδίου, 3η αρχή: εκτέλεση του 

σχεδίου, 4η αρχή: αξιολόγηση του σχεδίου.  

Ένα πρόβλημα που αφορούσε α) στον τρόπο και β) στις ώρες επικοινωνίας, λόγω της σύνθεσης 

της επιτροπής, αντιμετωπίστηκε ως εξής: α) ο τρόπος, με την εξ αποστάσεως επικοινωνία και την 

αξιοποίηση των εργαλείων του Διαδικτύου (skype, ooVoo), β) οι ώρες επικοινωνίας, 

προγραμματιζόντουσαν αργά το βράδυ, συνήθως μετά τις 10.00μμ. Επίσης, οργανώθηκαν και 

υλοποιήθηκαν συναντήσεις σε υποομάδες.   

Άλλο πρόβλημα ανέκυψε από το γεγονός ότι στους ΔΕΕΙ συμμετείχαν εκπαιδευτικοί πολλών 

ειδικοτήτων. Η επιτροπή έδωσε το δικαίωμα οι υποψήφιοι να προτείνουν άλλους έμπειρους 

εκπαιδευτικούς, για να αξιολογήσουν τους ιστότοπους που τους αναλογούσαν, σύμφωνα με τους 

όρους και τους κανόνες των ΔΕΕΙ. Ακόμη, δημιουργήθηκε επίσημη ιστοσελίδα των ΔΕΕΙ, όπου 

αναρτώνταν σε τακτά διαστήματα οδηγίες και βοηθητικό υλικό. Επιπρόσθετα, για την υποστήριξη 

όλων των συμμετεχόντων δημιουργήθηκε προστατευμένο, με κωδικό, forum επικοινωνίας, όπου 

γινόντουσαν συζητήσεις προς επίλυση αποριών και πλήρους υποστήριξης κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης, κατά κύριο λόγο από την ΠΕΕ, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και από έμπειρους 

κριτές. Επίσης, υπήρχε συνεχής υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τους 

συμμετέχοντες.  

Για να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα της κρίσης, από ομότιμους υποψήφιους στους ΔΕΕΙ, τα 

κριτήρια της ψηφιακής φόρμας αξιολόγησης, ήταν σαφή και διαβαθμισμένα, με οδηγίες και σχόλια, 

κανείς δεν αξιολογούσε ιστότοπο της ίδιας κατηγορίας με την υποψηφιότητά του και της ίδιας 

περιοχής, ενώ όπου εμφανιζόταν διαφορά βαθμολογίας μεταξύ δύο κριτών, η οποία ήταν >20%, 

αξιολογούσε και τρίτος έμπειρος κριτής, από το σώμα των αξιολογητών Β΄.  

Η μεγάλη συμμετοχή στους ΔΕΕΙ, ενέπλεξε πολλά άτομα. Είναι γνωστό ότι όλοι οι άνθρωποι δεν 

είναι το ίδιο. Υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις κατά τις οποίες η μη τήρηση των χρονικών προθεσμιών 

για αξιολόγηση ή μη αποδοχή αξιολόγησης, δημιουργούσε πρόβλημα στον χρονικό προγραμματισμό 



των ΔΕΕΙ. Η επιτροπή είχε αναθέσει σε συγκεκριμένα μέλη να παρακολουθούν επισταμένως την 

πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης και να ενημερώνουν έγκαιρα, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων 

και τηλεφωνικής επικοινωνίας, όσους καθυστερούσαν, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έγινε και 

αντικατάσταση των αξιολογητών.   

Σε όλη την πορεία των ΔΕΕΙ, η επιτροπή συνεδρίαζε τακτικά, για να προλαμβάνει και να επιλύει 

τις όποιες δυσκολίες και να αναπροσαρμόζει όποιες ενέργειες δεν απέδιδαν.  

Με τη λήξη των ΔΕΕΙ οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν ερωτηματολόγιο, για να αξιολογήσουν 

τους ΔΕΕΙ, τα αποτελέσματα των οποίων η επιτροπή συζητούσε και λάμβανε υπόψη της, στους 

επόμενους σχεδιασμούς ΔΕΕΙ.  

Στον τελευταίο, 8ο ΔΕΕΙ του 2017, σε σχέση με τον προηγούμενο 7ο ΔΕΕΙ, υπήρξε μείωση κατά 

50% των συμμετοχών των υποψήφιων ιστότοπων από 501 σε 245. Το γεγονός αυτό μπορεί να 

αποδοθεί στις μετακινήσεις - απασχόληση μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών Πληροφορικής, σε 

περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, με αποτέλεσμα την έλλειψη ικανού χρόνου για ενασχόληση 

με την ανάπτυξη και συντήρηση της ιστοσελίδας του σχολείου τους. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Επιχειρώντας μια αποτίμηση των ΔΕΕΙ μέσα από τις διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης, 

υλοποίησης και αξιολόγησης, αναδείχθηκε η πολυπλοκότητα του εγχειρήματος και η ανάγκη 

υποστήριξης από ένα εξειδικευμένο Πληροφοριακό Σύστημα. Επιπρόσθετα, από την διαδικασία 

αξιολόγησης φάνηκε ότι η ποιότητα ενός ιστότοπου, πολύ περισσότερο εκπαιδευτικού, εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες όπως: η σαφήνεια των στόχων, το περιεχόμενο, η καταλληλότητα ως προς την 

εκπαιδευτική διάσταση και η αντικειμενικότητα. Επίσης, η επικαιρότητα και η ακρίβεια της 

διαθέσιμης πληροφορίας, ο σχεδιασμός και η αισθητική παρουσίαση της διεπαφής, η ευκολία 

πρόσβασης και πλοήγησης, ο χρήστης στον οποίο απευθύνεται και οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης με 

αυτόν. 

Στο πλαίσιο των 6ου, 7ου και 8ου ΔΕΕΙ δημιουργήθηκε μια πανελλαδική επιτροπή από 

έμπειρους εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα στην Πληροφορική και τη χρήση των ΤΠΕ, η οποία 

ανέλαβε τον επιμέρους σχεδιασμό, την οργάνωση αλλά και την υλοποίησή τους. Μεταξύ των 

προαπαιτούμενων ενεργειών της ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός μοντέλου αξιολόγησης, με 

τον ορισμό αξόνων και διαβαθμισμένων κριτηρίων, μέσα από τη διερεύνηση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας, για την αντικειμενική και αξιόπιστη αξιολόγηση των ιστότοπων που θα υπέβαλαν 

συμμετοχή στους διαγωνισμούς. Για την αποτελεσματική ολοκλήρωση του δύσκολου εγχειρήματος, 

το οποίο διήρκεσε αρκετούς μήνες, απαιτήθηκε ένα καλό και αγαστό κλίμα συνεργασίας και 

κατανόησης επιμέρους δυσκολιών από τα μέλη της επιτροπής. 

Δεδομένου ότι ο αριθμός συμμετοχών ήταν αρκετά μεγάλος, δημιουργήθηκε Πληροφοριακό 

Σύστημα, μέσω του οποίου υλοποιούνταν οι διαδικασίες δήλωσης υποψηφιοτήτων, εγγραφής κριτών, 

προτεινόμενων αξιολογητών από τους συμμετέχοντες, αξιολόγησης των τριών φάσεων και 

υποστήριξης των ανωτέρω διαδικασιών. 

Το εργαλείο αυτό συστήνεται για να χρησιμοποιηθεί, ίσως με τις ανάλογες προσαρμογές, σε 

επόμενους διαγωνισμούς αλλά και στην αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικών ιστότοπων γενικότερα. Με 

τις απαραίτητες επεκτάσεις είναι εφικτή η αξιοποίηση των συγκεκριμένων εργαλείων και για την 

αξιολόγηση ξενόφωνων εκπαιδευτικών ιστότοπων. Οι προηγμένες υπηρεσίες του Διαδικτύου αλλά 

και το εξειδικευμένο Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο αναπτύχθηκε για τις ανάγκες του 6ου, 7ου και 

8ου ΔΕΕΙ, κάλυψαν ικανοποιητικά τις απαιτήσεις της υλοποίησης των Διαγωνισμών, αποδεικνύοντας 

ότι είναι εφικτή η εξ αποστάσεως επικοινωνία και συνεργασία των μελών μιας κοινότητας 

εκπαιδευτικών. 

Τέλος, η διαδικασία αξιολόγησης των ιστότοπων σε πολλαπλές φάσεις (τρεις) με τουλάχιστον 

δυο κριτές ανά κρίση, ανέδειξε την αντικειμενικότητα της διαδικασίας, ελαχιστοποιώντας την 

υποκειμενικότητα αξιολόγησης, με δικλίδα προστασίας την εμπλοκή τρίτου έμπειρου κριτή από το 

σώμα των αξιολογητών Β΄, σε διαφορά βαθμολογίας μεγαλύτερη του 20%. 

Μετά τη λήξη των ΔΕΕΙ, η αξιολόγηση που έγινε με την αποστολή ανώνυμων διαδικτυακών 

ερωτηματολογίων έδειξε ότι τα κριτήρια ήταν σαφή, αντικειμενικά και αξιόπιστα. Επίσης το 

Πληροφοριακό Σύστημα, σε όλες τις φάσεις, αποτιμήθηκε ως ένα βασικό εργαλείο για την 

αποτελεσματική και την εύρυθμη υλοποίηση των ΔΕΕΙ, και την υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων. 

Τέλος, η επιτροπή των τριών τελευταίων ΔΕΕΙ προτείνει για την αναβάθμισή τους, τον 

σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση ενός τρίμηνου, εξ αποστάσεως, επιμορφωτικού 



σεμιναρίου αξιολογητών, μέσω της ασύγχρονης πλατφόρμας Moodle. 
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