Критеријуми који се оцењују приликом оцене сајта

Редни
број
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Критеријум
Текст/садржаји сајта. Да ли су део текста или цео
садржај оригинални ауторски и креативни? Однос
оригиналних и преузетих садржаја. Релевантност
садржаја сајта са темом која је циљ сајта.
Оригинал може да буде есеј, цртежи, фотографије,
лекције, истраживање у школи или околини, приказ
радионице, видео записи и сл. Сви ауторски радови
морају бити потписани а код преузетих материјала мора
се навести извор и аутор.
Линкови. Линк ка комплетном садржају, да ли у случају
приказа дела садржаја постоји линк који води до
целокупног садржаја.
Веза са другим релевантним линковима који се баве
сличном/истом тематиком Навођење извора.
Блог, обавеза вођења блога. Оцењују је сви елементи
Веза ка коментарима где читаоци блога могу на
једноставан начин да оставе свој коментар на дату тему.
Фреквенција читања блога и постављања коментара.
Апликација за пријављивање.
Колико је висок степен зависности креатора сајта и
читалаца. Да ли су постови и коментари тематскии или
неформални? Да ли читаоци и они који остављају
коментаре учествују у креирању сајта? Да ли су
коментари посетиоца сајта/блога сврсисходни односно
смислени да ли коментар има садржај, препоруку,
критику? Колико је аутор сајта/блога успео да анимира
читаоца да и он учествује у креирању садржаја
сајта/блога?

бодови

од 1 до 20

Од 1 до 5

Од 1 до 10

Од 1 до 10
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Да ли су постови груписани по датумима са линковима
ка архивама старијих постова?

Од 1 до 5
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Да ли је сајт интерактиван, има ли комуникацију са
читаоцима – посетиоцима?

Од 1 до 10
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Дизајн сајта, усклађеност тема, боја, стилова, фонтова...
и других сл. елемената које сајт чине естетски
пријатним.
Колико често се сајт ажурира?
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Од 1 до 5

Од 1 до 5
Мултимедијалне могућности сајта (могућност
постављанаја аудио видео садржаја, галерија и др.)
Нуди ли сајт информације ка решењу проблема тј. да ли
постоји списак релевантних институција којима се
малолетно лице, наставник или родитељ може обратити
у случају насиља путем интернета ?
Безбедоносни фактори. Да ли је аутор сајта поставио
фотографије, пуна имена и презимена ученика који су
креатори блога, њихове е-маил адресе, фотографије
малолетних лица без сагласности родитеља и сл.
Преглед сајта, посећеност сајта. Од аутора се може
захтевати доказ статистика о посећености сајта од
релевантних сервиса који прате статистике (нпр .Google
Rank, Alexa, Compete, mozRank)

Од 1 до 5

Од 1 до 10

Умањују се бодови
-5 бодова

Од 1 до 5
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(Овај критеријум ће се примењивати у изузетним случајевима ако
два или више сајта имају идентичан број бодова)
Повезаност са социјалним мрежама social web
активности social web buttons

Од 1 до 5
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Проналажење сајта у претраживачима помоћу
различитих кључних речи.

Од 1 до 10
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Промоција сајта, медијска подршка, подршка локалне
заједнице, сарадња са институцијама и стручним
друштвима, другим школама и сл.

Од 1 до 5

