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Πεξίιεςε 

 

Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη, ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη ΣΠΔ (Σερλνινγίεο 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο) ελζσκαηψλνληαη ζε φια ηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα δηφηη κε ηε ρξήζε ηνπο παξέρνληαη πνηθίιεο  δηεπθνιχλζεηο – 

πιενλεθηήκαηα θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

  

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε ζρεδίαζε θαη ε  

παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο "Αλάπηπμε εθαξκνγώλ ζε πξνγξακκαηηζηηθό 

πεξηβάιινλ" κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο αλνηθηήο εθπαίδεπζεο DIPLEK πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ΣΠΔ γηα ηελ αλάπηπμε θαη νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν κάζεκα «Αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζε πξνγξακκαηηζηηθφ 

πεξηβάιινλ» απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο ηεο Γ’ Σάμεο Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο 

Δληαίνπ Λπθείνπ, ηνπ Κχθινπ Πιεξνθνξηθήο θαη Τπεξεζηψλ.  

 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ηνπ καζεηή ζηε ινγηθή ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ε αλάπηπμε ηνπ θαηάιιεινπ ηξφπνπ ζθέςεο γηα ηελ 

αιγνξηζκηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ. θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε 

δεκηνπξγία κηαο ππνδεηγκαηηθήο δηδαζθαιίαο ηνπ παλειιελίνπ απηνχ εμεηαδφκελνπ 

καζήκαηνο πνπ ζα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν βνήζεκα γηα ηνπο καζεηέο θαη εξγαιείν 

αλαθνξάο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ καζήκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε πιαηθφξκα αλνηθηήο 

εθπαίδεπζεο DIPLEK. Ζ πιαηθφξκα απηή έρεη ζρεδηαζηεί θαη πινπνηεζεί κε βάζε 

ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηνπ καζεηή θαη θαζεγεηή γηα εχθνιε πξφζβαζε ζε 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη κπνξεί θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ. Αθφκα ε ρξήζε 

ηεο δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο γλψζεηο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή αθνχ  παξέρεη έλα 

θηιηθφ γξαθηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζην ρξήζηε.  

 

Ζ χιε πνπ ζα θαιχπηεη ην κάζεκα είλαη ε χιε πνπ θαινχληαη  νη καζεηέο ηεο Γ 

Λπθείνπ λα εμεηαζηνχλ ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο (αλάιπζε πξνβιήκαηνο, βαζηθέο 

έλλνηεο αιγνξίζκσλ, δνκέο δεδνκέλσλ θαη αιγφξηζκνη, ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

«Γιψζζα» θαη ην θεθάιαην ππνπξνγξάκκαηα). Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα θαιχπηνπλ ην εχξνο ησλ 

δπλαηνηήησλ ηεο πιαηθφξκαο.  Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ αλάιπζε ησλ 

δπζλφεησλ ζεκείσλ ζεσξίαο, αζθήζεηο ιπκέλεο θαη αζθήζεηο γηα ιχζε κε ζθνπφ  ηελ 

εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε πξνζσπηθή πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, ηεζη πνιιαπιήο 

επηινγήο, δηαγσλίζκαηα.  

 

Πεξαηηέξσ κειέηε απνηειεί ε αμηνιφγεζε ησλ ζελαξίσλ ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη 

εθαξκνγή παξφκνησλ ζελαξίσλ γηα πεξηζζφηεξα γλσζηηθά αληηθείκελα. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: diplek, πιαηθφξκα αλνηθηήο εθπαίδεπζεο, ΓΜ, θξηηήξηα ΓΜ, 

αμηνιφγεζε ΓΜ 
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Abstract 

 

It is widely believed that in recent years, ICT (Information and Communication 

Technologies) have been incorporated into all modern educational systems since their 

use provides a variety of facilities - the advantages in the learning process.  

 

The purpose of this particular thesis, is the design and teaching of the " 

Application Development in a programming environment " course, by using the open 

education  platform DIPLEK,  which utilizes  the ICT for the development and 

organization of educational material by teachers. The course mentioned before, is 

addressed to those students of the Third Grade of High School, who are orientated to 

the Technological field of computer Science and Services Cycle. 

 

The course aims at introducing to student the sense of planning and developing 

the appropriate way of thinking about algorithmic problem solving. The goal of this 

thesis is to create an exemplary instructive method of this Pan-Hellenic subject that 

will be a useful tool for students and a reference tool for teachers. 

 

 For the realization of the course, the platform of open education DIPLEK will be 

used. It has been designed and implemented based on the current needs of both 

student and teacher,  for easy access to educational material and can be  adapted to 

their needs as well. Furthermore,  its use requires no special computer knowledge due 

to the fact that it offers  a friendly graphical user interface.  

 

The material covered by the course,  is the one the third Grade candidates are 

invited to know well, since they enter for it during National exams (problem analysis, 

basic concepts of algorithms, data structures and algorithms, the programming 

language "Language" and sub programmes charter). To achieve this goal a range of 

activities covering the breadth of capabilities of the platform will be used. Activities 

which aim at analyzing the obscure points of theory, already answered drills and 

exercises or others which demand a solution with  the view to student’s involvement 

in a personal experiment process and a variety of tests such as  multiple choices ones. 

 

Keywords: diplek, open education platform, LMS, LMS  criteria, LMS evaluation 
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1. Διζαγυγή 

1.1. Ιζηοπική αναδπομή  

 

Ζ ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ, ζ’ φινπο 

ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, έρνπλ επεξεάζεη ζεκαληηθά ην 

εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη. Ζ εηζαγσγή δηαθφξσλ κνξθψλ ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

δελ είλαη θαηλφκελν ησξηλφ, αιιά πνιιψλ δεθαεηηψλ. ηηο ΖΠΑ, απφ ην ηέινο ηνπ 

Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, αλαπηχζζεηαη κηα βηνκεραλία παξαγσγήο 

εθπαηδεπηηθψλ ηαηληψλ θαη έλα παηδαγσγηθφ ξεχκα πνπ είραλ σο ζηφρν ηελ νπηηθή 

θαηάξηηζε ησλ καζεηψλ πνπ πνιχ γξήγνξα εμειίρζεθε ζε νπηηθναθνπζηηθή 

(Saettler, 1969). Γλψξηζε ηδηαίηεξε άλζηζε ακέζσο κεηά ην Γεχηεξν Παγθφζκην 

Πφιεκν, ππφ ηελ ψζεζε ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ςπρνινγηθήο ζεσξίαο (Κόκεο, 

2004) κε θύξην εθπξόζσπν ηεο ηνλ Ivan Pavlov
1
,  ελψ ζπλεπηθνχξεζαλ ζε απηφ ε 

εκθάληζε ηεο ηειεφξαζεο (κέζα απφ ηηο εθαξκνγέο ηεο ζηελ εθπαίδεπζε) θαη ησλ 

ππνινγηζηψλ.  

 

ηελ Δπξψπε θαη ηδηαίηεξα ζηε Γαιιία, ήδε απφ ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

παξαηεξείηαη παξαγσγή παηδαγσγηθψλ κέζσλ (Perriault, 1989) ηα νπνία θάλνπλ 

ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ «αηρκήο» εθείλεο ηεο επνρήο (ξαδηφθσλν, θηλεκαηνγξάθνο). 

Δμειίρζεθε δε ξαγδαία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 1960, φηαλ ππνζηεξίρζεθε κε 

ζεζκνζεηεκέλν ηξφπν απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ.  

 

Ζ δεθαεηία ηνπ 1960 είλαη ε πεξίνδνο φπνπ ζπληειείηαη θαη ην πξψην επξχ 

πέξαζκα απφ ηα παξαδνζηαθά κέζα δηδαζθαιίαο ζηε ρξήζε ησλ καδηθψλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο, θαζψο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο. 

Δληνχηνηο, ε ηερλνινγία ήηαλ πνιχ αθξηβή θαη δχζθνιε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί 

επξέσο.  

 

Ηζηνξηθά, ε εθξεθηηθή αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο 
2
ζπληειέζηεθε απφ 

ην 1990 έσο θαη ην 2000, κε ηελ ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Ζ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, σο εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ φια 

απηά ηα ρξφληα, έιαβε εθπιεθηηθέο δηαζηάζεηο. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη:  

 

 ζηε κείσζε ησλ δαπαλψλ αγνξάο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ 

 ζηε δηαξθψο απμαλφκελε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ 

 ζηε δηάδνζε ηεο  ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ 

 ζηηο θάζε είδνπο πηέζεηο εθπαηδεπφκελσλ θαη εθπαηδεπηψλ γηα εμνηθνλφκεζε 

δηδαθηηθνχ ρξφλνπ θαη ηέινο 

                                                 
1
 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Pavlov 

2
 Ζ έλλνηα «ειεθηξνληθή κάζεζε», ή φπσο ζπλεζίδνπκε λα ηε ρξεζηκνπνηνχκε κε ηνλ αγγιηθφ ηεο φξν 

2
 Ζ έλλνηα «ειεθηξνληθή κάζεζε», ή φπσο ζπλεζίδνπκε λα ηε ρξεζηκνπνηνχκε κε ηνλ αγγιηθφ ηεο φξν 

e-learning, είλαη αξθεηά γεληθή θαη πεξηθιείεη νπνηαδήπνηε κνξθή εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηεί ηνπο 

πφξνπο ηνπ δηθηχνπ ή γεληθφηεξα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 
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 ζηελ πεπνίζεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ φηη ε 

εθπαίδεπζε κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή είλαη ηφζν θαιή, εάλ φρη 

θαη θαιχηεξε, φζν ηα παξαδνζηαθφηεξα δηδαθηηθά ζρήκαηα  

 Σελ δεθαεηία απηή θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ θαη ν φξνο εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία 

(educational technology), πνπ κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ αλαθέξεηαη ζηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηερλνινγηψλ θαη ηερληθψλ ζπζθεπψλ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε 

(νινκσλίδνπ, 1999; Καλάθεο, 1989). Ο φξνο κε ηελ επξεία έλλνηα ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα ραξαθηεξίζεη ηελ νξζνινγηθή ρξήζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ ηερλνινγηψλ, κε 

ζθνπφ ηελ απφθηεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ απνηειέζκαηνο.   

 

Με ηελ εμάπισζε ηνπ δηαδηθηχνπ, δεκηνπξγήζεθαλ online καζήκαηα, ζηελ αξρή 

θπξίσο απφ παλεπηζηεκηαθνχο πνπ είραλ εμεηδηθεπκέλε γλψζε, κε ηε βνήζεηα 

εξγαιείσλ δηαδηθηχνπ. ήκεξα, νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα πνπ ζηεξίδνληαη ζην 

δηαδίθηπν θαη είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε online 

καζεκάησλ, ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ηφζν ζηελ ηξηηνβάζκηα (Hayes, 2000) φζν θαη 

ζε άιιεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Μάιηζηα, κε ηα ζπζηήκαηα απηά, ν δηδάζθσλ 

δελ είλαη απαξαίηεην λα έρεη εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ψζηε λα θηηάρλεη 

θαη λα δηαρεηξίδεηαη online καζήκαηα. Σα ζπζηήκαηα απηά ζπλδπάδνπλ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ επηθνηλσληψλ κέζσ ππνινγηζηή, ηηο on‐line κεζφδνπο 

παξάδνζεο δηδαθηηθψλ πιηθψλ θαη ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο, παξέρνληαο έλα νινθιεξσκέλν δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο 

(Britain‐Liber, 1999:3). Σα ζπζηήκαηα απηά νλνκάδνληαη πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Μάζεζεο (ΓΜ). 

  

1.2. Οπιζμόρ ςζηημάηυν Γιασείπιζηρ Μάθηζηρ 

 

Έλα ΓΜ, ζηελ απινχζηεξε εθδνρή ηνπ, είλαη έλα εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο  λα αλαξηνχλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζην δηαδίθηπν, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

λα γλσξίδνπλ θάπνηα δηαδηθηπαθή γιψζζα (Γεσξγνχιε, Κνίιηαο, Καληδάβεινπ & 

Εαραξίνπ, 2006).  Έλαο πην απζηεξφο νξηζκφο είλαη απηφο πνπ ην νξίδεη σο έλα 

ζχζηεκα ινγηζκηθνχ  ή κηα νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα πνπ πεξηέρεη κηα ζεηξά απφ 

ππεξεζίεο θαη εξγαιεία, ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο καζεκάησλ (Ho, Higson, Dey & Xu , 2009). 

 

1.3. Δίδη ςζηημάηυν Γιασείπιζηρ Μάθηζηρ 

 

Σα ΓΜ κπνξεί λα είλαη είηε εκπνξηθά πρ ANGEL, BlackBoard, WebCT, είηε 

θαηά παξαγγειία θαηαζθεπαζκέλα, κε απψηεξν ζθνπφ λα ππεξεηήζνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ζπγθεθξηκέλσλ νξγαληζκψλ. Αθφκα, κπνξεί λα είλαη 

αλνηρηνχ θψδηθα (opensource), δειαδή, ζπζηεκάησλ πνπ δηαηίζεληαη δσξεάλ, 

ειεχζεξα, ζε κνξθή αλνηθηνχ πεγαίνπ θψδηθα ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξνζαξκνγή 

ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηνπο.  Σέηνηα ΓΜ είλαη ην Moodle, ην open e-class, 

ην Sakai, ην Atutor θηι. Αλ θαη ηα εκπνξηθνχ ηχπνπ ΓΜ δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξεο 

ιεηηνπξγίεο -φπσο ε εηθνλνδηάζθεςε πνιιψλ ζεκείσλ, ν νινθιεξσκέλνο ακθίδξνκνο 
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ήρνο- (Κνληφλε & Μηζεηδήο, 2009), ηα ηειεπηαία ρξφληα ιακβάλνπλ ζπλερψο έδαθνο 

νη αλνηθηνχ θψδηθά πιαηθφξκεο. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη 

δηφηη ηα αλνηθηνχ ηχπνπ ινγηζκηθά είλαη δσξεάλ θαη νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη, λα ηα ηξνπνπνηήζεη θαη λα ηα δηαλείκεη (Parens, 1997), ελψ νη 

εκπνξηθέο ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο, ζπλήζσο, δηαηίζεληαη έλαληη πςεινχ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ θαη ν θνξέαο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηεί είλαη δχζθνιν λα ηηο 

πξνζαξκφζεη ζηελ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ζρεδηάδεη. 

    

Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο -  νξγαληζκνί, ζπλήζσο,  αλαπηχζζνπλ ην δηθφ ηνπο 

ΓΜ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο, δηαθνξεηηθέο θάζε θνξά, 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο, π.ρ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε 

αλέξγσλ, θαηάξηηζε ησλ ππαιιήισλ ελφο νξγαληζκνχ θιπ. 

 

1.4. Καηηγοπίερ ςζηημάηυν Γιασείπιζηρ Μάθηζηρ 

 

Γηαθξίλνληαη έμη θαηεγνξίεο πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Μάζεζεο: 

 

 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθνχ Πεξηερνκέλνπ (Learning Content 

Management Systems): είλαη ζπζηήκαηα ηα νπνία αζρνινχληαη κε ηε 

δεκηνπξγία, απνζήθεπζε, ζπλαξκνιφγεζε, θαη δηαλνκή ςεθηαθνχ 

καζεζηαθνχ πιηθνχ. Ζ κνξθή ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ είλαη θπξίσο  

ηζηνζειίδεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ. Αξθεηά απφ ηα ζπζηήκαηα απηά 

παξέρνπλ εξγαιεία δηαρείξηζεο κεηαδεδνκέλσλ. 

  πζηήκαηα Τπνζηήξημεο ηεο πλεξγαηηθήο Μάζεζεο (Collaborative 

Learning Support Systems): δίλνπλ έκθαζε ζηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε 

νκάδσλ ζπλεξγαζίαο θαη παξέρνπλ ζχγρξνλα θαη αζχγρξνλα εξγαιεία 

ζπλεξγαζίαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζε κε ζθνπφ ηελ 

βειηίσζε (enhance) ησλ καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ  

(Kreijns/ Kirschner & Jochems, 2003).     

 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Γηαγσληζκάησλ αμηνιφγεζεο (Question and Test 

Management Systems): πξνζθέξνπλ εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

δηαγσληζκάησλ,  ηελ απηφκαηε δηφξζσζε, ηελ απηφκαηε βαζκνιφγεζε ηνπο, 

ηε δηαρείξηζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ παξαγσγή αλαθνξψλ θαη 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ  ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν θαη ηελ πνξεία εμέιημήο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. 
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 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πφξσλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Instructional 

Institute Resource Management Systems),  

  Δηθνληθέο Σάμεηο (Virtual Classrooms): πξφθεηηαη γηα ζπζηήκαηα πνπ 

έρνπλ φια ηα ζηνηρεία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ αθνξνχλ ζηελ 

«παξαδνζηαθή» ηάμε, εθηφο απφ ηε θπζηθή επαθή ησλ αηφκσλ. Δδψ, 

ζπλεθηηθφο ηζηφο ησλ καζεηψλ δελ είλαη ν θνηλφο ρψξνο ζηνλ νπνίν 

ζπγθεληξψλνληαη, αιιά ην δίθηπν ησλ ππνινγηζηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ε 

πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Οη πεξηζζφηεξεο εηθνληθέο ηάμεηο 

θηινμελνχληαη ζην δηαδίθηπν θαη δίδεηαη ε δπλαηφηεηα  δσληαλήο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 Οινθιεξσκέλα πζηήκαηα: πξνζθέξνπλ πιεζψξα ραξαθηεξηζηηθψλ 

ρσξίο λα επηθεληξψλνληαη θάπνπ ζπγθεθξηκέλα. Παξέρνπλ πνηθίιν αξηζκφ 

εξγαιείσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε  καζεκάησλ.  

 

1.5. Πλεονεκηήμαηα ςζηημάηυν Γιασείπιζηρ Μάθηζηρ 

 

Σα ΓΜ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα πξφζβαζε ζηε κάζεζε νπνπδήπνηε θαη 

νπνηεδήπνηε (Graves, 2001).  Αίξνπλ, δειαδή, ηνπο ρσξνρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο. Οη 

ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθφ βαζκφ ειεπζεξίαο φζνλ αθνξά 

ζηνλ ηξφπν κάζεζεο θαη θαηάξηηζεο. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε γηα 

καζήκαηα πνπ δηεμάγνληαη κεξηθψο απφ απφζηαζε είηε γηα καζήκαηα πνπ 

δηεμάγνληαη νιηθψο απφ απφζηαζε (εμ απνζηάζεσο καζήκαηα), κε  πνιχ κηθξέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο (Hayes, 2000, Wilson, 1997). Με ηηο ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο 

κεηαζρεκαηίδεηαη  ην παξαδνζηαθφ, ζπκπεξηθνξηζηηθφ -επηθεληξσκέλν ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ- κνληέιν, ζε έλα εθπαηδεπηηθφ κνληέιν πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ 

θνλζηξνθηνπβηζκφ
3
, επνηθνδνκεηηζκφ

4
 θαη επηθεληξψλεηαη ζηνλ εθπαηδεπφκελν,  

ψζηε λα θαιχπηεη θαιχηεξα ηηο αλάγθεο γηα έλα ζχγρξνλν ρψξν εξγαζίαο θαη πνπ λα 

δίλεη έκθαζε ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ζηελ επηθνηλσλία θαη ζε δεμηφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο (Oliver & McLoughlin, 2000). Σα ΓΜ δηαζέηνπλ εξγαιεία 

ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο, πξνσζνχλ ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε  θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο on line θνηλνηήησλ κάζεζεο, 

επεθηείλνληαο  ηνλ  θιαζζηθφ νξηζκφ ηεο ηάμεο (Harasim, 2000; McMahon, 1997; 

McMahon & Luca, 2000). Μάιηζηα, νη ρξήζηεο κπνξνχλ νη ίδηνη λα αλαθαιχπηνπλ 

θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηε κάζεζε – γλψζε, φπσο απηνί επηζπκνχλ, θαη ζχκθσλα πάληα 

κε ηνπο δηθνχο ηνπο ξπζκνχο, ηδηαηηεξφηεηεο θαη αλάγθεο. Αλάκεζα ζε φια απηά 

πξέπεη λα πξνζζέζνπκε πσο πξνζθέξνπλ γξήγνξε θαη αλέμνδε ζπληήξεζε 

καζεζηαθψλ πφξσλ. 

                                                 
3
 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%C

F%85%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82 
4
 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: http://en.wikipedia.org/wiki/Constructivism_%28learning_theory%29 
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Μηα πξφζθαηε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, έδεημε φηη 

ην 90% ησλ ζρνιείσλ ηεο Αγγιίαο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπιάρηζηνλ έλα ΓΜ (Baziukaite, 

Vaira & Idzelyte, 2008). 

  

ηελ Διιάδα ηα πξάγκαηα είλαη ιίγν δηαθνξεηηθά. Ζ έληαμε ησλ πζηεκάησλ 

Γηαρείξηζεο Μάζεζεο δείρλεη λα είλαη αξγή. Δλψ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζην ρψξν ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, έρεη γίλεη κηα εληππσζηαθή κεηαζηξνθή πξνο ηα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο (GUNET open eClass, Moodle), ζηελ 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηψξα γίλνληαη ηα πξψηα βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή, κε ηελ Τπεξεζία Ζιεθηξνληθήο Γηαρείξηζεο Σάμεο ή αιιηψο πιαηθφξκα "ε-

η@με"
5
, πνπ  απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν εξγαιείν βαζηζκέλν ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ, 

γηα ηελ ειεθηξνληθή   δηαρείξηζε ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη ζε θάζε ρνιηθή 

Μνλάδα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: http://eclass.sch.gr/ 
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2. Παπούζα καηάζηαζη  

 

Παξφιν πνπ ηα ΓΜ πξνζθέξνπλ πνιιά εξγαιεία θαη πνιιέο ππεξεζίεο,  νη 

ρξήζηεο ηνπο θαη νη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ αξθεηνχο πεξηνξηζκνχο θαη κεηνλεθηήκαηα: 

 

1. Ζ πνιππινθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θαη ε δπζθνιία ρξήζεο ηνπο απαηηεί ηε 

ζπλερή ηερληθή ππνζηήξημε, θαη γηα απηφλ ην ιφγν απαηηνχληαη αξθεηνί 

εθπαηδεπηέο, ψζηε λα ππνζηεξηρηνχλ νη καζεηέο (Mendling, Neumann, 

Pinterits & Simon, 2005).  

2. Σν κηθξφ πνζνζηφ επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη θνξεηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, πνπ νθείιεηαη ζην κε πξνηππνπνηεκέλν ηξφπν απνζήθεπζεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (O’ Droma, Ganchev & McDonnell, 2003; 

Avgeriou, Koutoumanos, Retalis, &Papaspyrou, 2000). 

3. Πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ θαη ππεξεζηψλ γηα ζσζηφ 

έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ  θαηά ηελ δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ 

καζήκαηνο (Mazza & Dimitrova, 2007). 

4. Ζ εμάξηεζε απφ ηηο ηερλνινγίεο δηαδηθηχνπ, πνπ έρνπλ νη πεξηζζφηεξεο 

πιαηθφξκεο, εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ εμ απνζηάζεσο κάζεζεο – 

εθπαίδεπζεο  ζε θνηλφηεηεο θαη ηδξχκαηα πνπ δελ έρνπλ γξήγνξε θαη ζπλερή 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. 

5. Οη πεξηζζφηεξεο πιαηθφξκεο δίλνπλ έκθαζε ζε ηερλνινγίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ 

ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ καζεηψλ θαη ακεινχλ 

ηελ πξνζσπνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε 

κάζεζε (Cheung, Hui, Zhang &Yiu, 2003).   

 

Απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη πιεζψξα απφ ΓΜ ζηελ αγνξά πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. Σα πεξηζζφηεξα απινπνηνχλ κνλάρα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. Παξφια απηά, νη εθπαηδεπηέο έρνπλ 

επηπξφζζεηεο αλάγθεο. Αλάγθεο, φπσο λα θαηαγξάθνπλ ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ - κε 

κέζα πνπ κπνξεί πνιχ εχθνια λα δηαρεηξηζηεί έλαο κε εηδήκσλ ηερληθφο εθπαηδεπηήο 

-  θαη λα επηθνηλσλνχλ  καδί ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

 

Σα ΓΜ απεπζχλνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο ρξεζηψλ: ζε εθπαηδεπηέο/ 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζε καζεηέο/ καζεηεπνκέλνπο. Έλα ΓΜ πξνζθέξεη ζηνπο 

καζεηέο ηφζν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ φζν θαη νδεγίεο, κέζα απφ κηα ζεηξά εξγαιείσλ θαη 

ππεξεζηψλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπο. ε θάζε καζεηή 

νξίδεηαη έλαο εθπαηδεπηήο ή έλα ζχλνιν απφ εθπαηδεπηέο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα κηα 

ζεηξά εξγαζηψλ: 

  

 δεκηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

 αλάζεζή ηνπ  ζην καζεηή πνπ έρνπλ ππφ ηελ επίβιεςε ηνπο 
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 έιεγρνο ηεο πνξείαο ησλ καζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη βαζκνιφγεζή 

ηνπο 

 παξνρή πξνζσπηθψλ – εμαηνκηθεπκέλσλ νδεγηψλ θαη βνήζεηαο 

 

Χο επί ην πιείζηνλ, νη ρξεζηέο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ επθνιία ρξήζεο ηεο 

πιαηθφξκαο θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ε παξερφκελε 

πιεξνθνξία. Δλ ζπληνκία, νη ρξήζηεο πεξηκέλνπλ (Keenoy et al., 2003): 

 

 Ζ εθηέιεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο λα γίλεηαη  κε φζνλ ην δπλαηφλ 

ιηγφηεξα βήκαηα. 

 Μηα δηεπαθή ρξήζηε πνπ λα παξέρεη βνήζεηα θαη νδεγίεο ζε θάζε βήκα. 

 Κάζε καζεηήο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζε θάζε ζηάδην ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο, λα έρεη ην δηθφ ηνπ εμαηνκηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

 

Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά πξνζθέξνληαη απφ ηα ΓΜ ππφ ηελ κνξθή  

ππεξεζηψλ. Σα ζχγρξνλα ΓΜ βαζίδνληαη ζε  αξρηηεθηνληθή πνπ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζε ππεξεζίεο (service oriented architecture). Ζ αξρηηεθηνληθή 

απηή ρξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο σο βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε πνιιαπιψλ 

ζπζηεκάησλ. Οη ππεξεζίεο είλαη απηφλνκεο, αλεμάξηεηεο θαη κπνξνχλ λα 

πεξηγξαθνχλ, λα δεκνζηεπηνχλ, λα αλαθαιπθζνχλ, λα ξπζκηζηνχλ θαη λα 

πξνγξακκαηηζηνχλ γηα ην ζθνπφ ηεο καδηθήο αλάπηπμεο θαη δηαλνκήο 

δηαιεηηνπξγηθψλ εθαξκνγψλ (Shen, Wang, Li &Ghenniwa, 2006). 

 

2.1. Τπηπεζίερ πος πποζθέπονηαι ζε ένα ΓΜ 

 

Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζε έλα ΓΜ  κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε επηά 

θαηεγνξίεο (Colace, De Santo & Vento, 2003): 

 

 Δθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν 

 Οινθιήξσζε - Δλζσκάησζε  Πεξηερνκέλνπ 

 Αμηνιφγεζε πεξηερνκέλνπ  θαη Γξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο 

 Δπηθνηλσλία θαη πλεξγαζία 

 ρεδηαζκφο θαη Πξνζαξκνγή εμαηνκηθεπκέλνπ πξνθίι ρξήζηε 

 Καηαγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ θαη Έιεγρνο πξνφδνπ εθπαηδεπνκέλνπ 

 Σεθκεξίσζε θαη Βνήζεηα 

 

2.2. Δκπαιδεςηικό πεπιεσόμενο 

 

Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ελφο ΓΜ είλαη ε κεηαθνξά θαη παξνπζίαζε ηνπ πιηθνχ 

κάζεζεο ζηνπο καζεηέο. Σα πεξηζζφηεξα ΓΜ  ρξεζηκνπνηνχλ κεηαδεδνκέλα ψζηε 
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λα πεξηγξάθνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν (Anido et al., 

2002). Απηφ ιακβάλεη ρψξα πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη πην εχθνιε ε αλαδήηεζε θαη ε 

εχξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, πνπ ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο. πλεπψο, ζε 

έλα θείκελν πνπ ην δηδαθηηθφ πιηθφ απνηειείηαη απφ αληηθείκελα κάζεζεο (Learning 

Objects), ην ΓΜ κπνξεί λα εθαξκφζεη λέα ραξαθηεξηζηηθά ψζηε λα επσθειεζεί απφ 

ηε ρξήζε πνηνηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. Δλψ πξφθεηηαη γηα κηα δπλαηφηεηα πνιχ 

ρξήζηκε, νη αξράξηνη εθπαηδεπηέο ηε βξίζθνπλ δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα. 

 

Οη δηδάζθνληεο, αθφκα, νθείινπλ λα παξέρνπλ βνήζεηα ζηνπο εθπαηδεπφκελνχο 

ηνπο πνπ πεξηιακβάλεη: 

 

 ππνζηήξημε ζρεηηθή κε ην καζεζηαθφ πεξηερφκελν 

 ππνζηήξημε ζρεηηθή κε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

 ππνζηήξημε ζρεηηθή κε ην πξντφλ κάζεζεο (Reid & Newhouse, 2004)  

 

Ζ ππνζηήξημε ζρεηηθή κε ην καζεζηαθό πεξηερόκελν αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην δηδαθηηθφ πιηθφ (de Vries 

et al. 2005). Ζ ππνζηήξημε ζρεηηθή κε ηε δηαδηθαζία αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηδάζθνληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία εμαηνκηθεπκέλεο 

κάζεζεο. Ζ ππνζηήξημε ζρεηηθή κε ην πξντόλ έρεη λα θάλεη κε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηδάζθνληα  πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθηίκεζε - αμηνιφγεζε ηεο 

κάζεζεο,  φπσο έιεγρνο αλ φλησο ε γλψζε έρεη γίλεη  θηήκα ηνπ. 

 

2.3. Ολοκλήπυζη – Δνζυμάηυζη Πεπιεσομένος 

 

Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη έλα αξθεηά κεγάιν κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

είλαη ήδε θηηαγκέλν ζε κνξθή πνπ δελ ππνζηεξίδεηαη απφ  έλα ΓΜ (πρ απηνδχλακεο 

- standalone εθαξκνγέο ή πιηθφ δεκηνπξγεκέλν κε έλα εμεηδηθεπκέλν ζπγγξαθηθφ 

εξγαιείν). Απαηηείηαη κεγάιε πξνζπάζεηα θαη εμεηδίθεπζε έηζη ψζηε λα κεηαηξαπεί 

ην πιηθφ απηφ ζε θαηάιιειε κνξθή πνπ λα ππνζηεξίδεηαη απφ έλα ΓΜ. Δμάιινπ, 

κεηαηξέπνληαο έλα καζεζηαθφ αληηθείκελν απφ ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή ζε κηα 

ζπκβαηή κνξθή γηα ΓΜ, εκπεξηθιείεηαη ν θίλδπλνο λα επεξεαζηεί αξλεηηθά ε 

εθπαηδεπηηθή ηνπ αμία. Έλα ΓΜ  ζα πξέπεη λα παξέρεη ζην δηδάζθνληα εξγαιεία 

ψζηε λα κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη λα παξνπζηάδεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε 

θάζε πηζαλφ ηχπν. 

 

2.4. Αξιολόγηζη πεπιεσομένος και Γπαζηηπιόηηηερ 
αξιολόγηζηρ 

 

Ο Gronlund (2006) έρεη γξάςεη φηη ε ζπλερήο αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ζηνρεχεη 

«ζηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ηνπ καζεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο… ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ καζεζηαθψλ επηηπρηψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαζψο θαη ησλ 

απνηπρηψλ ηνπο ψζηε λα γίλνληαη νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο ζηε δηδαζθαιία». Σα 
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δηαγσλίζκαηα θαη νη εξγαζίεο απνηεινχλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο 

εθπαηδεπηηθήο εμάζθεζεο ησλ καζεηψλ. Οη δηδάζθνληεο είλαη ππεχζπλνη γηα λα 

ειέγρνπλ ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Έλα απφ ηα 

εξγαιεία πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ δηαγσληζκάησλ. ε έλα 

ΓΜ, απηή ε δπλαηφηεηα παξέρεηαη  σο κηα ελζσκαησκέλε ππεξεζία πνπ 

ρξεζηκνπνηεί κηα κεγάιε πνηθηιία απφ δηαζέζηκα εξγαιεία  θαη βνεζά θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο. Σα εξγαιεία απηά κπνξεί λα είλαη απφ ππνζηήξημε 

ζπγγξαθήο εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ έσο θαη δηαρείξηζεο εξγαζηψλ. 

 

2.5. Δπικοινυνία και ςνεπγαζία 

 

Ζ επηθνηλσλία ζε έλα ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο κπνξεί λα  ζεσξεζεί σο 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε ππνζηεξηδφκελε απφ   ππνινγηζηή (CSCL- Computer Supported 

Collaborative Learning) (Weinberger & Fischer, 2006). Σν θνκκάηη απηφ έρεη λα 

θάλεη κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηε ρξήζε επηθνηλσλίαο κέζσ ππνινγηζηψλ (computer–mediated 

communication - CMC), ψζηε λα  παξέρεηαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε (enhance) ησλ καζεζηαθψλ ηνπο δηαδηθαζηψλ 

(Kreijns/ Kirschner & Jochems, 2003).  Απηή ε νκάδα ππεξεζηψλ   ζεσξείηαη σο 

ζεκειηψδεο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο. Ζ επηθνηλσλία ζε έλα ΓΜ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ππεξεζίεο ζπλνκηιίαο, θφξα 

ζπδεηήζεσλ, wikis6 θαη ηζηνιφγηα. 

2.6. σεδιαζμόρ και Πποζαπμογή εξαηομικεςμένος πποθίλ 
σπήζηη 

 

Ο φξνο πξνζαξκνγή ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε. Οη φξνη 

πξνζαξκνγή θαη  πξνζαξκνζηηθφηεηα είλαη δπν φξνη πνιχ ζεκαληηθνί.  Πξνζαξκνγή 

νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα αιιαγήο ελφο καζήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο 

παξακέηξνπο θαζψο θαη έλα  ζχλνιν απφ πξνθαζνξηζκέλνπο θαλφλεο. Απφ ηελ άιιε,  

πξνζαξκνζηηθφηεηα είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο  γηα 

εμαηνκίθεπζε ελφο καζήκαηνο (Burgos, Tattersall & Koper, 2007). 

 

Έλα πξνθίι ρξήζηε κπνξεί λα ρηηζηεί βαζηδφκελν ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε, 

ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν πνπ βιέπεη ή θαη ζηα δπν. Ζ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, 

πνπ ζηεξίδεηαη ζην κνληέιν ρξήζηε, κπνξεί λα κειεηεζεί παξαηεξψληαο ηηο θηλήζεηο 

ηνπ ρξήζηε, πρ ηα αξρεία θαηαρσξήζεσλ, θαηαγξαθή θηι (Kim & Chan, 2008).  O 

ζρεδηαζκφο ελφο πξνθίι ρξήζηε κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηνλ ίδην ην ρξήζηε είηε   κε 

απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν (πρ ρξεζηκνπνηψληαο έμππλνπο πξάθηνξεο).   

                                                 
6
 Ο Ward Cunningham ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξψηνπ ινγηζκηθνχ wiki, ηνπ WikiWikiWeb, 

ην πεξηέγξαςε αξρηθά σο «ηελ απινχζηεξε online βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ιεηηνπξγήζεη» (Leuf & Cunningham, 2001). Πξφθεηηαη γηα έλα «ειεχζεξα επεθηεηλφκελν ζχλνιν 

δηαζπλδεδεκέλσλ ηζηνζειίδσλ, έλα ππεξθεηκεληθφ ζχζηεκα γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ηξνπνπνίεζε 

πιεξνθνξηψλ - κία βάζε, θάζε ζειίδα ηεο νπνίαο κπνξεί εχθνια λα δηαζθεπαζηεί απφ θάζε ρξήζηε 

πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ έλα ζχγρξνλν θπιινκεηξεηή» (Schwartz et al., 2004). 
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2.7. Καηαγπαθή Γπαζηηπιοηήηυν και Έλεγσορ πποόδος  
εκπαιδεςόμενος 

 

Έλα ΓΜ πεξηιακβάλεη κεγάιεο θαηαρσξίζεηο δεδνκέλσλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ ρξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. πλήζσο έρνπλ ελζσκαησκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ πνπ βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε 

ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, φπσο ε ζπρλφηεηα εηζφδνπ ηνπ ρξήζηε ζην ζχζηεκα, ν ρξφλνο 

πνπ μνδεχεη ζε έλα κάζεκα ή ζε έλα δηαγψληζκα,  ν αξηζκφο ησλ κελπκάησλ πνπ έρεη 

δηαβάζεη ή έρεη ζηείιεη θηι. 

 

Οη δηδάζθνληεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ψζηε λα 

παξαηεξήζνπλ ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ θαη λα δηαπηζηψζνπλ ηπρφλ πξνβιήκαηα. 

Χζηφζν, ε  αλίρλεπζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ είλαη κηα δηαδηθαζία δχζθνιε, 

αθνχ απηά είλαη ζπρλά ζε αθαηαλφεηε κνξθή, κε θησρή ινγηθή νξγάλσζε. Απηφ έρεη 

σο ζπλέπεηα, ε θαηαρψξηζε δεδνκέλσλ ζην δίθηπν λα ρξεζηκνπνηείηαη κνλάρα απφ 

κεξηθνχο ηθαλνχο θαη ηερληθά πξνρσξεκέλνπο δηδάζθνληεο ζηελ εμ απνζηάζεσο 

κάζεζε (Mazza & Dimitrova, 2007). 

 

2.8. Σεκμηπίυζη και Βοήθεια 

 

Όπσο παξαηεξείηαη  ζ’ έλα νπνηνδήπνηε ινγηζκηθφ, νη ρξήζηεο είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη κε απηφ, φηαλ κηα επαξθήο θαη θαιά γξακκέλε ηεθκεξίσζε είλαη 

δηαζέζηκε (Sacha, 2006). Δπηπιένλ, ζε έλα ΓΜ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ 

έλαλ αξράξην ρξήζηε, ε βνήζεηα ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ζε θάζε ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο κάζεζεο. Απηή ε βνήζεηα πεξηιακβάλεη (Sommerville, 2002): 

 

 Δγρεηξίδην ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 Αξρεία βνεζείαο, πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε δξαζηεξηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο, 

ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκα απφ ηνλ εθάζηνηε ρξήζηε.  

 On line βνήζεηα. 

 

Δθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα  ζε φιν ηνλ θφζκν  ήδε ρξεζηκνπνηνχλ πιεζψξα  ΓΜ. 

Κάπνηα απφ απηά ηα ΓΜ, φπσο πξνείπακε,  πξνζθέξνληαη  εληειψο δσξεάλ θαη 

είλαη αλνηθηνχ θψδηθα θαη θάπνηα άιια είλαη εκπνξηθά θαη παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο επί πιεξσκή. Μάιηζηα, ζε απηά πνπ δελ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζηηο ππεξεζίεο 

ηνπο ελζσκαηψλεηαη  ππνζηήξημε θαη βνήζεηα ηφζν ζην πιηθφ φζν θαη ζην ινγηζκηθφ. 

Ζ αλάγθε γηα πξνηππνπνίεζε νδήγεζε ηνπο εξεπλεηέο λα βξνπλ ηξφπνπο ψζηε λα 

πξνηππνπνηήζνπλ αξθεηέο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα ΓΜ. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ αλαπηχρζεθαλ: 

 

 Πξφηππα γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (φπσο ην IEEE 

LTSA γηα αξρηηεθηνληθή πξνηχπσλ ηερλνινγηψλ κάζεζεο). 
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 Πεξηγξαθή κεηαδεδνκέλσλ αληηθεηκέλσλ κάζεζεο, πνπ βαζίδνληαη ζε XML, 

θαη δνκέο δεδνκέλσλ (κέζσ ηεο εμεηδίθεπζε  IEEE LOM). 

 Δθηίκεζε θαη Αμηνιφγεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ ρξήζηε (κέζσ IMS QTI). 

 

Οη παξαπάλσ εμεηδηθεχζεηο βνεζνχλ ζηελ θνηλή πεξηγξαθή κνλάδσλ κάζεζεο, 

εξσηήζεσλ θαη δηαγσληζκάησλ, πξνθίι καζεηψλ θηι ψζηε λα κπνξνχλ εχθνια λα 

αληαιιάζζνληαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ (Sampson, Karagiannidis & 

Cardinali, 2002). 

 

2.9. Καηηγοπίερ ςπηπεζιών πος θα ππέπει να παπέσονηαι 
ζε ένα ΓΜ 

 

Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ πνπ ζα πξέπεη λα 

παξέρνληαη απφ έλα  ΓΜ. Απηέο είλαη: 

 

 Δπηθνηλσλία κεηαμχ καζεηψλ θαη δηδαζθφλησλ. 

 Πξνζαξκνγή – Δμαηνκίθεπζε – Δπεθηαζηκφηεηα. 

 Οκάδεο θαη πλεξγαζία ζην κάζεκα. 

 Έιεγρνο ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ. 

 

2.10. Δπικοινυνία μεηαξύ μαθηηών και διδαζκόνηυν 

 

Σα πεξηζζφηεξα ΓΜ παξέρνπλ εξγαιεία ψζηε λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, λα  αληαιιάζζνπλ emails θαη κελχκαηα. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα αλαινγηζηνχκε ζε ηη βαζκφ  έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο πξέπεη λα 

επεξεάδεηαη απφ ηελ ηερλνινγία κελπκάησλ, ψζηε λα πξνσζεί ην δηάινγν σο  

αθέξαην θαη αδηάζπαζην κέξνο ηεο κάζεζεο (Britain & Liber, 1999). Γηα παξάδεηγκα, 

έλα θαιφ εξγαιείν δηαιφγνπ ζα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκν απεπζείαο  κέζα απφ ηε 

δνκή ηνπ καζήκαηνο. Ο ρξήζηεο δελ ζα πξέπεη λα αθήλεη ηελ εθάζηνηε εξγαζία πνπ 

πινπνηεί ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ψζηε λα μεθηλάεη/ζπλερίδεη έλαλ δηάινγν. Έλα 

άιιν ζηνηρείν πνπ πξέπεη θάπνηνο λα ιάβεη ππφςε ηνπ είλαη, θαηά πφζν ην εξγαιείν 

επηθνηλσλίαο πξέπεη λα επηηξέπεη ηηο επηζπλάςεηο αξρείσλ ζηα κελχκαηα πνπ 

αληαιιάζζνπλ κεηαμχ ηνπο νη καζεηέο. Αθφκα θαη αλ ηα επηηξέπεη, πξέπεη λα αθήλεη 

ηνπο καζεηέο λα θαηεβάδνπλ ηα αξρεία απηά θαη λα ηα απνζεθεχνπλ; 

 

Έλα άιιν βαζηθφ ζεκείν είλαη ε ππεξεζία λα επηηξέπεη ηνπο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο λα νξίδνληαη θαη λα θαηαγξάθνληαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλνκηιίαο. 

Ηδαληθά, ν καζεζηαθφο ζηφρνο πξέπεη λα είλαη ζε εκθαλέο ζεκείν έηζη ψζηε ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε απηφλ. Έλα θαιφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ην ΓΜ Moodle (http://moodle.org). Σν Moodle είλαη κηα πιαηθφξκα 

αλνηθηνχ ηχπνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιιά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα γηαηί παξέρεη 

αλνηθηή αξρηηεθηνληθή. Πνιιά εξγαιεία, ζηνηρεία θαη κέξε ηνπ παξέρνληαη δσξεάλ 

http://moodle.org/
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ζην δηαδίθηπν. Σν Moodle έρεη αλαπηπρζεί ππφ ηε θηινζνθία ηνπ Κνηλσληθνχ 

Δπηθνδνκεηηζκνχ (Dougiamas & Taylor, 2003). 

 

Σo Moodle πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ κηα ζεηξά απφ ππεξεζίεο γηα 

επηθνηλσλία. Τπεξεζίεο φπσο κελχκαηα, forums θαη chat rooms. Σα εξγαιεία 

επηθνηλσλίαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ή 

αθφκα θαη σο έλα αλεμάξηεην κέξνο ηεο πιαηθφξκαο. Σν Moodle ζπλδπάδεη ηε 

ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη άκεζσλ κελπκάησλ. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ 

δπν ρξεζηψλ ηνπ Moodle δηεμάγεηαη απφ ην παξάζπξν κελπκάησλ θαη ζηέιλεηαη σο 

ειεθηξνληθφ κήλπκα έηζη ψζηε θαη νη δπν ρξήζηεο λα έρνπλ έλα αληίγξαθν ηεο 

ζπλνκηιίαο. Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ελεκέξσζε φισλ ησλ 

κειψλ ησλ forum γηα λέεο αλαξηήζεηο. 

   

2.11. Πποζαπμογή Πλαηθόπμαρ και Δπεκηαζιμόηηηα 

 

Ο φξνο πξνζαξκνγή αλαθέξεηαη θαη ζην εθπαηδεπηηθφ θαη ζην ηερληθφ κέξνο ηεο 

πιαηθφξκαο. Έλα κάζεκα εμ απνζηάζεσο ζα πξέπεη, λα έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνηνλ 

ηξφπν ψζηε, λα ηθαλνπνηεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηηο αλάγθεο  θαη ηηο 

επηζπκίεο ησλ καζεηψλ θαη λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη θαηά ηελ εμέιημή ηνπ (Graf 

& List, 2005).  

 

Κάζε εθπαηδεπφκελνο ή νκάδα  εθπαηδεπνκέλσλ πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε ζην 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα απηφλ/ήλ ή έρεη 

ηξνπνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ/εο. Δίλαη, επίζεο, επηζπκεηή ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο δηεπηθάλεηαο ηνπ ρξήζηε ζην πεξηβάιινλ κάζεζεο. Γελ 

ρξεηάδεηαη φινη νη καζεηέο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΓΜ δηφηη 

απηφ ζα αχμαλε ηε δπζθνιία γηα ηελ εθηέιεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 

 

Ο φξνο επεθηαζηκφηεηα αλαθέξεηαη ζην ηερληθφ κέξνο ηεο πιαηθφξκαο. Νέα θαη 

αλαβαζκηζκέλα ζηνηρεία (component) κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ πιαηθφξκα 

θαη λα παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο λέεο ιεηηνπξγίεο θαη ππεξεζίεο. Σα ζηνηρεία απηά 

κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ άιινπο θαηαζθεπαζηέο ή κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ θαη 

απφ ηνλ ίδην ην δηδάζθνληα. Απηνχ ηνπ είδνπο ε πξνζαξκνγή είλαη ε θαηαιιειφηεξε, 

αθνχ ην πεξηβάιινλ κάζεζεο κπνξεί λα κεηαηξαπεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή. 

 

Έλα θαιφ παξάδεηγκα πξνζαξκνγήο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο  είλαη ην open 

Eclass. Απηφ ην ΓΜ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ην δίθηπν ησλ Διιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ 

(GUnet) γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αζχγρξνλεο κηθηήο κάζεζεο ζηελ Διιεληθή 

Αλψηεξε εθπαίδεπζε. ηεξίρζεθε ζην αλνηθηφ ινγηζκηθφ Claroline 

(http://www.claroline.net/) κε ηελ πξνζζήθε λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ε 

πξνζαξκνγή ζηα ειιεληθά (Papastergiou, 2007).   

 

http://www.claroline.net/


22 

 

Σν Moodle ρξεζηκνπνηεί έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ξφισλ. ε θάζε ρξήζηε έρεη 

αλαηεζεί έλαο ξφινο ζην ζχζηεκα ή ζην κάζεκα. Κάζε ξφινο έρεη πξφζβαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο θαη εξγαιεία.  Οη δηδάζθνληεο κπνξνχλ λα αλαβαζκίζνπλ ή 

θαη λα επεμεξγαζηνχλ ην ξφιν ηνπ καζεηή έηζη ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα κπνξνχλ 

λα έρνπλ πξφζβαζε θαη λα αιιειεπηδξνχλ κε ζπγθεθξηκέλα κέξε ηνπ καζήκαηνο. 

Δθηφο απφ ην ξφιν ηνπ ζπζηήκαηνο, κηα αθφκα επηινγή δίλεηαη γηα ηνπο ζρεδηαζηέο 

ελφο καζήκαηνο, φπνπ κπνξνχλ λα θξχβνπλ ή λα θαλεξψλνπλ ζπγθεθξηκέλα κέξε-

αληηθείκελα ζε έλα κάζεκα. Έλα θξπκκέλν αληηθείκελν κπνξεί λα είλαη νξαηφ 

κνλάρα ζηνπο δηδάζθνληεο. Απηή ε ππεξεζία είλαη πνιχ ρξήζηκε. 

   

2.12. Ομάδερ και ςνεπγαζία ζηο Μάθημα 

 

Ζ δηδαζθαιία είλαη πην απνδνηηθή φηαλ νη καζεηέο είλαη ρσξηζκέλνη ζε κηθξέο 

δνκέο. Απηφο είλαη ν νξηζκφο ηεο ηάμεο ή ηεο νκάδαο. Σα πεξηζζφηεξα ΓΜ 

ππνζηεξίδνπλ ηνλ ηχπν ηεο ηάμεο ή ηεο νκάδαο. 

 

Οη δηδάζθνληεο, κε ηνπο καζεηέο ρσξηζκέλνπο ζε νκάδεο, έρνπλ ππφ ηελ 

επίβιεςή ηνπο ιηγφηεξνπο καζεηέο θαη κπνξνχλ λα επηδείμνπλ πεξηζζφηεξε πξνζνρή 

ζε θάζε κέινο ηεο νκάδαο.  

 

Ζ ζπλεξγαζία ζε έλα ΓΜ ζπλεπάγεηαη κηα θαιή θαηαλνκή πφξσλ ζηελ 

πιαηθφξκα. Λέγνληαο πφξνη ελλννχκε ηάμεηο, καζήκαηα, ρξήζηεο, αλαζέζεηο θαη 

άιιεο νληφηεηεο κέζα ζην ζχζηεκα. Ζ ζπλεξγαζία ζε έλα ΓΜ είλαη απαξαίηεηε, 

αθνχ ζηνπο δηδάζθνληεο έρνπλ αλαηεζεί/νξηζηεί ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο – ηάμεηο. Οη 

καζεηέο ζα πξέπεη λα αλήθνπλ ζηε ζσζηή νκάδα ή ηάμε θαη νη αλαζέζεηο απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο νκάδεο.    

 

Όπσο θαη ζηηο θπζηθέο ηάμεηο, έηζη δπζηπρψο θαη  πνιιά ΓΜ παξέρνπλ 

πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο επειημίαο. Πνιιά ΓΜ αθνινπζνχλ ηε κέζνδν «δηάβαζε 

απηφ ην πιηθφ, έιεγμε ην θφξνπκ θαη θάλε ην ηεζη». Απαηηείηαη κεγαιχηεξε 

πξνζπάζεηα απφ ηε κεξηά ηνπ δηδάζθνληα, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ειεθηξνληθέο 

πιαηθφξκεο, γηα λα μεπεξαζηεί ην θαηλφκελν απηφ. Βέβαηα, σο θάπνην βαζκφ  

ππνζηεξίδνληαη απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο (Britain & Liber, 1999). 

 

ρεδφλ φια ηα ΓΜ, πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, 

πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπο  λα αλήθνπλ ζε θάπνηα ηάμε ή 

νκάδα.  Μεξηθά απφ απηά, παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ κηαο νκάδαο 

καζεηψλ ζην λα έρεη πξφζβαζε ζε δηάθνξα εξγαιεία θαη πιηθφ.  Σν Moodle είλαη έλα 

απφ απηά. Σν Moodle πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα έρνπλ 

παξαπάλσ ηνπ ελφο εθπαηδεπηή ζε έλα κάζεκα γηα λα επηηπγράλεηαη θαιχηεξε 

ζπλεξγαζία. Σν Blackboard είλαη έλα ΓΜ πνπ έρεη ελζσκαησκέλε πνηθηιία απφ 

εθπαηδεπηηθά θαη καζεζηαθά εξγαιεία ζε κηα δηεπηθάλεηα εξγαζίαο βαζηδφκελε ζε 

δηαδίθηπν (Taha, 2007).  To ΓΜ Blackboard πξνζθέξεη κηα ζεηξά απφ 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνσζνχλ ηε ζπλεξγαζία ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε νκαδηθή 
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ζπδήηεζε, φπσο ηα chat rooms ψζηε νη καζεηέο λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη ηδέεο, 

θαη ηελ εηθνληθή ηάμε
7
. 

 

2.13. Έλεγσορ ηηρ πποόδος ηυν μαθηηών  

 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ΓΜ απαηηείηαη νη δηδάζθνληεο λα είλαη 

εθνδηαζκέλνη κε θαηάιιεια κέζα, γηα λα κπνξνχλ λα δηαγλψζνπλ έγθαηξα ηπρφλ 

πξνβιήκαηα, ψζηε λα ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα απνηξέςνπλ ή λα 

μεπεξάζνπλ ηπρφλ πξνβιήκαηα  πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ (Mazza & Milani, 2004). Ο 

έιεγρνο – θαηαγξαθή είλαη κηα ππεξεζία πνπ δηαζέηνπλ ηα πεξηζζφηεξα ΓΜ. 

Δθαξκφδεηαη θαη σο ππεξεζία θαηαγξαθήο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ρξήζηε θαη σο 

ππεξεζία εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ.  

 

Ζ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ ελεξγεηψλ ησλ καζεηψλ είλαη έλα κεγάιν 

πιενλέθηεκα ζηα αζχγρξνλα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Μπνξεί λα 

επηηεπρζεί ειέγρνληαο ηνπο πφξνπο πνπ επηζθέθζεθαλ/ ρξεζηκνπνίεζαλ νη καζεηέο 

θαηά ηε δηάξθεηα δηδαζθαιίαο ελφο καζήκαηνο. Σν Moodle θαηαγξάθεη ηηο ελέξγεηεο 

ηνπ ρξήζηε ρξεζηκνπνηψληαο ππεξεζίεο θαηαγξαθήο δξαζηεξηνηήησλ. Οη 

δηαρεηξηζηέο έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ιεπηνκεξείο θαηαρσξίζεηο. Οη θαηαρσξίζεηο απηέο 

κπνξνχλ λα θηιηξάξνληαη θαη σο πξνο θάζε ρξήζηε θαη σο πξνο ηελ εκεξνκελία ή ην 

κάζεκα. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία βνεζνχλ ηνπο δηαρεηξηζηέο λα έρνπλ πιήξε επνπηεία 

ηνπ ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη ζηελ πιαηθφξκα, κε ηελ νπηηθνπνίεζε ηεο θαηαγξαθήο ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπο κε ηε βνήζεηα γξαθεκάησλ. 

 

Έλαο άιινο ηξφπνο ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη κέζσ ηεο 

ππεξεζίαο αμηνιφγεζεο. Οη καζεηέο ππνβάιινληαη ζε κηα ζεηξά απφ δηαγσλίζκαηα 

θαη θνπίδ.  Αλαιφγσο ησλ απνηειεζκάησλ, ν εθπαηδεπηηθφο ζρεκαηίδεη κηα εηθφλα γηα 

ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή. Οη κέζνδνη αμηνιφγεζεο πξέπεη λα επηθεληξψλνληαη 

πεξηζζφηεξν ζην ηη ν καζεηήο κπνξεί λα θάλεη κε απηά πνπ μέξεη παξά ζην ηη 

γλσξίδεη (Struyven, Dochy, Jansses, Schelfhou & Gielen, 2006, pp. 203). Μηα 

κέζνδνο αμηνιφγεζεο ζε ζρεδφλ φια ηα ΓΜ είλαη ηα θνπίδ ή νη εξσηήζεηο 

πνιιαπιήο επηινγήο. Μηα άιιε κέζνδνο είλαη ε εξγαζία. Οη εθπαηδεπηέο αλαζέηνπλ 

κηθξέο εξγαζίεο ζηνπο καζεηέο ηνπο θαη ηνπο βαζκνινγνχλ. 

Έλαο δηδάζθνληαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ πιαηθφξκα Moodle, κπνξεί πνιχ εχθνια 

λα πξνζζέζεη έλα θνπίδ ζε έλα κάζεκα. Οη δηδάζθνληεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ πφζεο 

εξσηήζεηο ζα εκθαλίδνληαη ζηελ θάζε ζειίδα θαζψο θαη ην ρξφλν πνπ ζα δηαηίζεηαη 

ζηνπο καζεηέο γηα επίιπζε ηνπ. Δπηπιένλ, ην Moodle δηαζέηεη εξγαιεία ψζηε νη  

καζεηέο λα κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηελ πιαηθφξκα σο πξφρεηξεο ή 

                                                 
7
 Τπνζηεξίδεη ηελ αζχγρξνλε επηθνηλσλία. Οη εθπαηδεπφκελνη ζηελ εηθνληθή ηάμε κπνξνχλ λα 

ζηέιλνπλ θαη λα ιακβάλνπλ κελχκαηα, λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη κε ηνλ 

δηδάζθνληα, λα παξαιακβάλνπλ θαη λα εθηεινχλ αζθήζεηο, δξαζηεξηφηεηεο, ηεζη, λα δηαβάδνπλ θαη λα 

ζρνιηάδνπλ θείκελα θ.ά., ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα βξίζθνληαη παξφληεο κε θπζηθφ ηξφπν ζε κηα 

θιαζηθή ηάμε. Ζ δηαδηθαζία απηή ηεο κάζεζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ζηνλ 

θφζκν ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ ππνινγηζηή ζην παλεπηζηήκην, ζην ζπίηη, ζην ρψξν εξγαζίαο ή 

νπνπδήπνηε αιινχ ππάξρεη πξφζβαζε ζε ππνινγηζηή ζπλδεδεκέλν ζην δίθηπν.  
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ηειηθέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη δηδάζθνληεο κπνξνχλ λα θάλνπλ παξαηεξήζεηο θαη 

ζρφιηα. 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα νη πιαηθφξκεο Moodle, open 

Eclass, Blackboard θαη Diplek. Ζ επηινγή ησλ δχν πξψησλ έγηλε κε θξηηήξην ηε 

κεγάιε δηείζδπζε θαη δπλακηθή πνπ έρνπλ σο πιαηθφξκεο αλνηρηνχ θψδηθα, ην 

Blackboard επηιέρζεθε σο εκπνξηθφ πξντφλ, ελψ ε πιαηθφξκα Diplek είλαη ε πξνο 

αμηνιφγεζε πιαηθφξκα. 
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3. ςζηήμαηα Γιασείπιζηρ Μάθηζηρ 

3.1. Moodle 

 

Ζ πιαηθφξκα Moodle είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ. 

Πξφθεηηαη γηα έλα αλνηθηφ ινγηζκηθφ, πνπ παξέρεηαη δσξεάλ θαη δηαλέκεηαη ππφ ηνπο 

φξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ (GNU - General Public License). Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ην Moodle έρεη πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. Γειαδή, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ηεο αληηγξαθήο, ηεο ρξεζηκνπνίεζεο  θαη ηεο ηξνπνπνίεζήο ηνπ, ππφ ηνπο φξνπο φηη ν 

ρξήζηεο: 

 

 ζα παξέρεη ηνλ πεγαίν θψδηθα ηνπ ζε ηξίηνπο 

 δε ζα ηξνπνπνηεί ή αθαηξεί ηελ επίζεκε άδεηα  

 ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη ηελ ίδηα άδεηα ζε φιεο ηηο παξαγφκελεο εξγαζίεο 

 

Αλαπηχρζεθε ην 1999 απφ ηνλ Απζηξαιφ Martin Dougiamas,  έλα δηαρεηξηζηή ηνπ 

ινγηζκηθνχ WebCT ζην Παλεπηζηήκην Curtin ηεο Απζηξαιίαο. Ζ ιέμε Moodle είλαη 

αθξσλχκην ηνπ Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment  πνπ 

ζεκαίλεη Αξζξσηφ Αληηθεηκελνζηξαθέο Γπλακηθφ Πεξηβάιινλ Μάζεζεο. Έρεη 

αλαπηπρζεί εμειιεληζκέλε έθδνζε ηνπ Moodle Ζ έθδνζε 2.0.1 είλαη ε ηειεπηαία 

επίζεκε έθδνζε θαη δηαηίζεηαη ειεχζεξα ζην θνηλφ.  Τπάξρνπλ πάλσ απφ 78 

ζπλνιηθά κεηαθξαζκέλεο εθδφζεηο π.ρ. ζε Αξαβηθά, Κηλέδηθα, Σνχξθηθα θαη πνιιέο 

άιιεο θαη πάλσ απφ 994.572 ζπλνιηθά θαηαγεγξακκέλνπο ρξήζηεο. Σέινο, κπνξεί λα 

εγθαηαζηαζεί ζε νπνηνδήπνηε ππνινγηζηή, κπνξεί λα ηξέμεη PHP θαη κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη κηα βάζε δεδνκέλσλ ηχπνπ SQL (γηα παξάδεηγκα MySQL). 

 

3.1.1. Φιλοζοθία ηος Moodle 

 

To Μoodle είλαη βαζηζκέλν ζηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ επoηθνδνκηζκνχ (social 

constructivism) κε θχξην εθπξφζσπν ην Vygotsky (1978). O θνηλσληθφο 

επνηθνδνκηζκφο ζεσξεί πσο ε κάζεζε θαηαζθεπάδεηαη απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, 

ηηο εκπεηξίεο θαη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ (McMahon, 1997). Οη Brown, 

Collins θαη Duguid (1989) ηφληζαλ φηη ε κάζεζε πξέπεη λα ρηίδεηαη ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο  κέζα ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Οη Lave θαη Wenger (1991) πξνρψξεζαλ 

έλα βήκα παξαθάησ. Γηαηχπσζαλ ηελ πεπνίζεζε φηη νη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο πξαθηηθήο κε θνηλέο αληηιήςεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Ο 

θνηλσληθφο επνηθνδνκηζκφο, ινηπφλ, ζεσξεί φηη ε γλψζε θαηαζθεπάδεηαη 

ζπλεξγαηηθά κέζα απφ ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο ζην πιαίζην θνηλνηήησλ 

κάζεζεο ππφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 
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3.1.2. Υαπακηηπιζηικά ηος Moodle πος ηο έσοςν καηαζηήζει μια 
εςέλικηη και δημοθιλή πλαηθόπμα 

 

Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη πνπ έρνπλ ζπληειέζεη ψζηε ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα 

Moodle λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ρηιηάδεο ρξήζηεο ζε φιν ηνλ θφζκν, γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ εμ' απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Οη θπξηφηεξνη απφ απηνχο είλαη: 

 

 Δλζσκαηψλεη δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο αζθάιεηαο ζηε κεηαθνξά 

πιεξνθνξίαο. 

 Πεξηιακβάλεη πεξηβάιινλ γξήγνξν θαη εχθνιν ζηε κάζεζε, ηφζν γηα καζεηέο 

φζν θαη γηα δηδάζθνληεο. 

 Παξέρεη πξνεγκέλε δηαρείξηζε καζεηψλ γηα εχθνιε εγγξαθή θαη δηαγξαθή ζε 

καζήκαηα. 

 Δπηηξέπεη ηελ νξγάλσζε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ δνκψλ. Έηζη,  κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνζήθεπζε, νξγάλσζε θαη θεληξηθή δηάζεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη ηε ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ, γηα ηελ ππνζηήξημε καζεκάησλ ή 

ζεκηλαξίσλ (Δηθφλα 1), γηα ηελ εμ' απνζηάζεσο δσληαλή επηθνηλσλία κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ ή/θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θ.α. 

 

 

 
Δηθόλα 1: Παξάδεηγκα ρξήζεο ηεο Πιαηθόξκαο Moodle ζε ππνζηήξημε ζεκηλαξίσλ 

 

 Σν ζχζηεκα ππνζηεξίδεη κηα ζεηξά απφ δηαθξηηνχο ξφινπο, φπσο ζα δνχκε 

παξαθάησ. 

 Μπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ην ξφιν ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε. Έηζη, ν 

εθπαηδεπηηθφο ζα έρεη δηαθνξεηηθέο επηινγέο απφ ην καζεηή ή ην δηαρεηξηζηή 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 



27 

 

 Σν moodle ζπλεξγάδεηαη άςνγα κε άιια εξγαιεία (φπσο exe, office), κέζσ 

ησλ δηαδεδνκέλσλ πξνηχπσλ. ηελ  Δηθφλα 2 βιέπνπκε έλα on-line κάζεκα 

πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε ην εξγαιείν eXe θαη ζηε ζπλέρεηα "θνξηψζεθε" ζην 

moodle. 

 

 
Δηθόλα 2:Παξάδεηγκα θαηαζθεπήο on line καζήκαηνο κε ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό exe θαη κεηαθόξησζήο 

ηνπ ζηε πιαηθόξκα Moodle 

 

 Πεξηέρεη, αθφκα,  ελζσκαησκέλα εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία αζθήζεσλ, 

θεηκέλσλ, επνπηηθνχ πιηθνχ, θ.α. Δπηπιένλ, πεξηέρεη εξγαιεία πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία, φπσο forum, ρψξν ζπδεηήζεσλ (Δηθφλα 3), 

πξνζσπηθφ πξνθίι, θ.α. Όια απηά είλαη πξνζαξκνζκέλα ψζηε λα ζπλζέηνπλ 

έλα καζεζηαθφ - εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. 

 

 

 

Δηθόλα 3: Υώξνο ζπδεηήζεσλ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα Moodle 
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 Δλζσκαηψλεη κεραληζκφ παξαθνινχζεζεο ηεο καζεζηαθήο πνξείαο πνπ 

ππνζηεξίδεηαη κε εθηεηακέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία παξαθνινχζεζεο αλά 

κάζεκα θαη αλά καζεηή. 

 Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη εμσηεξηθά εξγαιεία, ζχκθσλα κε ηα 

δηεζλή πξφηππα. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ελζσκαηψζεη αζθήζεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε άιια εξγαιεία θαη έρνπλ 

θσδηθνπνηεζεί σο SCORM. 

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία εηθνληθψλ ηάμεσλ (virtual 

classrooms), κε ειάρηζηε σο θαζφινπ δηα δψζεο ζπλεξγαζία ή θαη σο 

βνήζεκα ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. 

 Σέινο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζρεδηάζνπλ δηθέο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη ιχζεηο επεκβαίλνληαο ζηνλ πεγαίν θψδηθα ηνπ 

moodle. 

 

3.1.3. Μοπθέρ Μαθημάηυν 

 

Σξεηο είλαη νη κνξθέο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ηα καζήκαηα ζ’ απηή ηελ ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα. Ζ εβδνκαδηαία, ε ζεκαηηθή θαη ε θνηλσληθή κνξθή. ηελ εβδνκαδηαία 

κνξθή ην κάζεκα νξγαλψλεηαη ζε εβδνκάδεο κε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο. ηε 

ζεκαηηθή κνξθή, ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο νξγαλψλεηαη θαηά ζέκα θαη δελ 

ππάξρεη θαλέλαο ρξνληθφο πεξηνξηζκφο. Καηά ηα άιια αθνινπζείηαη ε ίδηα δνκή. Ζ 

θνηλσληθή κνξθή ηνπ καζήκαηνο βαζίδεηαη ζε κηα νκάδα ζπδήηεζεο. Ζ νκάδα 

κπνξεί λα έρεη πνιιά ζέκαηα ζπδήηεζεο αλνηρηά. Κάζε κήλπκα πνπ απνζηέιιεηαη ζε 

κηα νκάδα ζπδήηεζεο κπνξεί λα πεξηέρεη ζπλδέζκνπο (links), επηζπλάςεηο 

(attachments), αιιά φρη δξαζηεξηφηεηεο. (Κάξγα, Καηζάλα & Σξίκκε,). 

 

3.1.4. Ρόλοι Υπηζηών 

 

Σν Moodle ππνζηεξίδεη έμη ηχπνπο ινγαξηαζκψλ ρξεζηψλ (Κάξγα, Καηζάλα & 

Σξίκκε): 

 

 Γηαρεηξηζηήο (Administrator): ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε ζπλνιηθή επνπηεία ηεο 

εθαξκνγήο θαη κπνξεί  λα ξπζκίδεη φιεο ηηο παξακέηξνπο  πνπ αθνξνχλ ηελ 

πιαηθφξκα θαη ηα καζήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε απηή. 

 Γεκηνπξγόο Μαζήκαηνο: νη δεκηνπξγνί καζεκάησλ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγνχλ θαη λα δηδάζθνπλ ζηα καζήκαηα. 



29 

 

 Γηδάζθνληαο: νη δηδάζθνληεο κπνξνχλ λα θάλνπλ νηηδήπνηε θαη 

νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζε έλα κάζεκα, θαζψο θαη λα αιιάμνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο βαζκνχο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 Γηδάζθνληαο πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ: ν δηδάζθνληαο πεξηνξηζκέλσλ 

δπλαηνηήησλ κπνξεί λα δηδάμεη καζήκαηα θαη λα βαζκνινγήζεη ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο αιιά δελ κπνξεί λα αιιάμεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. 

 Δθπαηδεπόκελνο: εθπαηδεπφκελνο ζεσξείηαη ν ρξήζηεο ηεο Πιαηθφξκαο, πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε έλα κάζεκα.  

 Δπηζθέπηεο: έλαο επηζθέπηεο κπνξεί λα πεξηεγεζεί ζην ζχζηεκα ίζσο θαη λα 

δεη θάπνηα καζήκαηα πνπ είλαη ειεχζεξα, αλάινγα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

εθπαηδεπηή ηνπ καζήκαηνο. ε θακία πεξίπησζε φκσο δελ κπνξεί λα έρεη 

θαλνληθή ζπκκεηνρή θαη πιήξε πξφζβαζε ζην πιηθφ ηνπ καζήκαηνο. Γηα λα 

απνθηήζεη πξνλφκηα πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλδεζεί. 

  

3.1.5. Καηηγοπίερ Μαθημάηυν 

 

Οη θαηεγνξίεο καζεκάησλ πνπ ππνζηεξίδεη ε πιαηθφξκα είλαη νη θάησζη: 

 

 αλνηθηά καζήκαηα πξνο ηνπο επηζθέπηεο, 

 καζήκαηα ειεύζεξα πξνο εγγξαθή θαη κε ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, 

 θιεηζηά καζήκαηα πνπ απαηηείηαη θιεηδί εγγξαθήο γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

ή επηζθέπηεο γηα λα εηζέιζνπλ. 

 

3.1.6. Γπαζηηπιόηηηερ ηος Moodle 

 

Ζ πιαηθφξκα Moodle παξέρεη κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο (Δηθφλα 4) πνπ 

κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ν εθπαηδεπηήο κέζα ζην κάζεκα ηνπ. Οη θπξηφηεξεο είλαη: 

 

 
Δηθόλα 4:Κπξηόηεξνη  ηύπνη δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίδεη ε πιαηθόξκα Moodle 
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 Έξεπλα: ε δξαζηεξηφηεηα «Έξεπλα» είλαη έλα εξγαιείν ηνπ εθπαηδεπηή, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαγλψζεη πφζν απνηειεζκαηηθφ είλαη ην κάζεκά ηνπ θαη λα 

εληνπίζεη πηζαλά πξνβιήκαηα. Ζ Έξεπλα μεθηλάεη κε κία ζχληνκε εηζαγσγή 

απφ ηνλ εθπαηδεπηή θαη αθνινπζνχλ νη εξσηήζεηο. 

 Δπηινγέο: ν εθπαηδεπηηθφο  γηα λα εμαθξηβψζεη ηε γλψκε ησλ καζεηψλ πάλσ 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα - δήηεκα, ηνπο ζέηεη  κηα εξψηεζε θαη θαζνξίδεη 

κηα επηινγή πνιιαπιψλ απαληήζεσλ. 

 Δξγαζία: πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηα/εο (ππφ ηε κνξθή αζθήζεσλ, 

εθζέζεσλ, δνθηκίσλ) πνπ πξέπεη νη εθπαηδεπφκελνη λα επηιχζνπλ θαη λα 

ηελ/ηηο ππνβάινπλ ζηνλ εθπαηδεπηή. Απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ θαιείηαη λα ηηο 

αμηνινγήζεη θαη λα ηηο βαζκνινγήζεη.  

 Δξγαζηήξην: ην Δξγαζηήξην είλαη έλα είδνο αμηνιφγεζεο κε πνιιέο επηινγέο. 

Ο εθπαηδεπηήο δίλεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θάπνηα ππνδείγκαηα εξγαζηψλ 

γηα λα ηα αμηνινγήζνπλ θαη λα πξνζζέζνπλ θαη ζρφιηα. Αθνχ γίλεη απηή ε 

αμηνιφγεζε, νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

εξγαζίεο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ησλ εξγαζηψλ, νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο εξγαζίεο ησλ άιισλ ζπκκεηερφλησλ ζην κάζεκα ή θαη ηηο 

δηθέο ηνπο. 

 Ζκεξνιόγην: πεξηιακβάλεη ηηο θξίζηκεο εκεξνκελίεο έλαξμεο ή ιήμεο 

γεγνλφησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. 

 Κνπίδ: ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηεζη εξσηήζεσλ 

πνιιαπιήο επηινγήο, ζσζηνχ - ιάζνπο, ζχληνκεο απάληεζεο, αληηζηνίρηζεο 

θιπ. Σα ηεζη θαηαρσξίδνληαη ζε κηα θαηεγνξηνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ θαη 

κπνξνχλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα 

επαλαιάβνπλ ηελ πξνζπάζεηα φζεο θνξέο ζέινπλ πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ 

ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.  

 Λεμηθό: ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία θαηαιφγνπ φξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην κάζεκα. 

 Οκάδα ζπδήηεζεο: ζην ρψξν απηφ πξαγκαηνπνηνχληαη νη πεξηζζφηεξεο 

ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ζχγρξνλε 

επηθνηλσλία. Με ηε ζπλδξνκή ζε κηα νκάδα ζπδεηήζεσλ, νη ζπκκεηέρνληεο 

ιακβάλνπλ αληίγξαθα θάζε λένπ κελχκαηνο ζην email ηνπο. 
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 πδήηεζε: ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζχγρξνλε επηθνηλσλία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

ζην δηαδίθηπν, κε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο  πνιιψλ δσκαηίσλ ζπδεηήζεσλ. 

 Wiki: Σν Wiki είλαη έλα εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ηε ζπιινγηθή ζπγγξαθή 

αξρείσλ ζε κία απιή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. Με άιια ιφγηα, είλαη έλαο 

ρψξνο φπνπ εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα εηζάγνπλ αξρεία, λα 

θάλνπλ δηνξζψζεηο θαη παξεκβάζεηο ζε απηά θαη γεληθά λα εξγαζηνχλ απφ 

θνηλνχ γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ. 

 

πλνςίδνληαο, ζα κπνξνχζακε κε δπν ιφγηα λα πνχκε πσο ε ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα Moodle δηαζέηεη
8
:  

 

 Υξεζηηθόηεηα (Usability). Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο πιαηθφξκαο απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά.  

 Τςειή δηαζεζηκόηεηα (High availability). Ηθαλφηεηα, δειαδή, ηαπηφρξνλεο 

εμππεξέηεζεο δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ. 

 Πξνζαξκνζηηθόηεηα (Scalability). Γπλαηφηεηα εχθνιεο πξνζαξκνγήο ζηηο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ - εμαηνκίθεπζε .  

 Γηαιεηηνπξγηθόηεηα (Interoperability). Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο επηθνηλσλίαο 

κε άιια ζπζηήκαηα, θαζψο θαη ππνζηήξημεο δηαθνξεηηθψλ ινγηζκηθψλ.  

 ηαζεξόηεηα (Stability). Μπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη  κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ 

θαη ρξεζηψλ κε αμηνπηζηία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 Αζθάιεηα (Security). Καλείο δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα επδηάθξηηα φξηα ηνπ 

ξφινπ πνπ έρεη κέζα ζηελ πιαηθφξκα, αθνχ ελζσκαηψλεη δηαδηθαζίεο  

πηζηνπνίεζεο αζθάιεηαο. Οη θφξκεο ειέγρνληαη, ηα δεδνκέλα επηθπξψλνληαη 

θαη ηα cookies θξππηνγξαθνχληαη. 

 

 

3.2. Blackboard 

 

Ζ πιαηθφξκα Blackboard είλαη έλα Οινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Μαζεκάησλ. Απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε, επέιηθηε, πεξηεθηηθή εκπνξηθή 

πιαηθφξκα παγθνζκίσο. Πξφζθαηε έξεπλα (Browne, Hewitt, Jenkins & Walker, 

2008, pp 13 - 14)  έδεημε πσο ην 47% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη νξγαληζκψλ 

ηεο Αγγιίαο ηε ρξεζηκνπνηεί. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο είλαη πσο απνηειεί κηα 

                                                 
8
 http://docs.moodle.org/en/Case_for_Moodle 
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πιαηθφξκα κε εξγαιεία ζπλεξγαζίαο πνπ αμηνπνηείηαη θπξίσο γηα ηε δεκηνπξγία 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, εχθνια πξνζβάζηκνπ ζε πνιιαπινχο ρξήζηεο. ηελ Διιάδα 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο  (Δηθφλα 5) 

(http://blackboard.lib.auth.gr) θαη απφ ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ. 

 

 
Δηθόλα 5: Αξρηθή ζειίδα ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο Blackboard ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ 

Θεζζαινλίθεο 

 

Ζ πιαηθφξκα Blackboard αλαπηχζζεηαη απφ ηελ εηαηξία Blackboard Inc  κε έδξα 

ηηο Ζ.Π.Α. O Γηθηπαθφο ηφπνο ηεο εηαηξίαο είλαη http://www.blackboard.com. 

Αληηπξφζσπνο ηνπ πζηήκαηνο Μάζεζεο Blackboard ζηελ Διιάδα είλαη ε εηαηξεία 

Comart AE κε έδξα ηελ Αζήλα. Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηεο λα πινεγεζνχλ κέζα 

απφ έλα πιήζνο γισζζψλ φπσο Αγγιηθά, Γαιιηθά, Κηλέδηθα, Διιεληθά θα.. 

 

3.2.1. Υαπακηηπιζηικά ηηρ πλαηθόπμαρ Blackboard πος ηην 
έσοςν καηαζηήζει ηόζο δημοθιλή και εςέλικηη  

 

Τπάξρνπλ πάκπνιινη ιφγνη πνπ έρνπλ ζπληειέζεη ψζηε ε ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα Blackboard λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ρηιηάδεο ρξήζηεο ζε φιν ηνλ θφζκν 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εμ' απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Οη θπξηφηεξνη απφ απηνί 

είλαη: 

 

 Πεξηιακβάλεη εξγαιεία ζπγγξαθήο πεξηερνκέλνπ ψζηε λα κπνξεί θαλείο λα 

εηζάγεη, λα δεκηνπξγεί, λα ηξνπνπνηεί δηδαθηηθφ πιηθφ ρσξίο λα απαηηείηαη 

γλψζε θάπνηαο γιψζζαο δηαδηθηχνπ.  

 Γίλεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο έηνηκσλ παθέησλ 

καζεκάησλ θαη πξνζαξκνγήο ηνπο  ζηα δηθά ηνπο εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα. 

http://blackboard.lib.auth.gr/
http://www.blackboard.com/
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 Πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ ιεηηνπξγίεο – ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνάγνπλ ηε 

ζπλεξγαζία ηφζν κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ φζν θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ κε 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ (chat rooms, εηθνληθέο ηάμεηο, emails θηι). 

 Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο πιαηθφξκαο αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνχ/ ηδξχκαηνο.  

 Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πνιπγισζζηθήο ππνζηήξημεο. 

 Έρεη κεραληζκνχο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε πξφζβαζε ζην πιηθφ ηνπ καζήκαηνο 

κφλν φκσο ζε ζπγθεθξηκέλνπο  ρξήζηεο κε θαηάιιεια δηθαηψκαηα. 

 Πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο on‐line ηεζη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, κε εξσηήζεηο απφ ηε δηαζέζηκε «ηξάπεδα εμεηάζεσλ» ή 

θαηλνχξηεο, πνπ λα έρνπλ θάζε δπλαηή κνξθή φπσο θαη ηε δπλαηφηεηα 

δηεμαγσγήο εξεπλψλ θαη ςεθνθνξηψλ, ηε δεκηνπξγία ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ 

γηα ηε ρξήζε ηνπ καζήκαηνο. 

  Οη βαζκνί ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαηαρσξίδνληαη αλαιπηηθά θαηά 

δξαζηεξηφηεηα θαη θαηά κάζεκα ζην «Βαζκνιφγην» (Gradebook), κε 

δπλαηφηεηα απεηθφληζεο ηεο ζπλνιηθήο πνξείαο πξνφδνπ ηνπ καζεηή. 

 Παξέρεη βνήζεηα θαη ππνζηήξημε- ππφ κνξθή εγρεηξηδίσλ θαη βίληεν- θαηά 

ηελ εθαξκνγή, γηα θάζε θαηεγνξία ρξήζηε. Μάιηζηα, ε θάζε ελέξγεηα πνπ ν 

ρξήζηεο επηζπκεί λα θάλεη, εμεγείηαη κε ζχληνκν θαη ζαθή ηξφπν,  ζηαδηαθά, 

αθνινπζψληαο ν ρξήζηεο θάπνηα βήκαηα, ελψ εηδνπνηείηαη άκεζα, αλ θάηη ην 

νπνίν απαηηείηαη έρεη παξαιεηθζεί ή αλ θάηη έρεη εηζαρζεί ιαλζαζκέλα. 

 Τπνζηεξίδεη αξρηηεθηνληθή, πνπ επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε άιισλ 

εθαξκνγψλ. 

 Παξέρεη χζηεκα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο, ην νπνίν θαηαηάζζεη ηνπο 

καζεηέο ζηαδηαθά ζε profiles κε βάζε ηε ζπκκεηνρή θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο 

θαη εηδνπνηεί ην δηδάζθνληα πξνθεηκέλνπ απηφο λα επηιέμεη ηελ πνξεία 

κάζεζεο. 

 Πξνζθέξεη πςειή δηαζεζηκφηεηα, ρξεζηηθφηεηα, δηαιεηηνπξγηθφηεηα, 

ζηαζεξφηεηα, αζθάιεηα ρξήζεο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα. 

 

3.2.2. Ρόλοι Υπηζηών 

 

Ζ πιαηθφξκα απηή δχλαηαη λα ππνζηεξίμεη ηξείο ξφινπο ρξεζηψλ: 
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 Γηαρεηξηζηήο: έρεη ηε ζπλνιηθή επνπηεία θαη δηαρείξηζε ηεο πιαηθφξκαο. 

Κάπνηα απφ ηα θαζήθνληά ηνπ είλαη ε δεκηνπξγία ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ 

θαζεγεηψλ, ε δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ φισλ ησλ ρξεζηψλ, ε 

παξαθνινχζεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ε ζσζηή ηεο ιεηηνπξγία ηεο. 

 Καζεγεηήο: είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ καζεκάησλ πνπ 

πξφθεηηαη λα δηδάμεη, γηα ηελ εγγξαθή/δηαγξαθή εθπαηδεπνκέλσλ ζε/απφ 

απηά, γηα ηελ αλάξηεζε εθπαηδεπηηθνχ- δηδαθηηθνχ  πιηθνχ  ηνπ καζήκαηνο ζε 

ςεθηαθή κνξθή (θείκελα, εηθφλεο, video, θιπ.), γηα ηε δεκηνπξγία νκάδσλ 

ζπδεηήζεσλ θαη αζθήζεσλ απηναμηνιφγεζεο (πρ εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ 

επηινγψλ). 

 πνπδαζηήο: κπνξεί λα εγγξαθεί ζε φζα καζήκαηα ηνπ επηηξέπεηαη – 

αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο πνπ ηνπ έρνπλ δνζεί απφ ηνλ θαζεγεηή, λα 

κειεηήζεη ην ςεθηαθφ πιηθφ, λα ζπκκεηάζρεη ζε νκάδεο ζπδεηήζεσλ θαζψο 

θαη ζε αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο.  

 

3.2.3. Καηηγοπίερ Μαθημάηυν 

 

Οη θαηεγνξίεο καζεκάησλ πνπ ππνζηεξίδεη ε πιαηθφξκα είλαη νη θάησζη: 

 

 αλνηθηά καζήκαηα: είλαη ηα καζήκαηα πνπ έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη 

πξφζβαζε ζην δηδαθηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο ρσξίο λα δηαζέηεη ινγαξηαζκφ 

πξφζβαζεο ζηελ πιαηθφξκα. Ο ρξήζηεο απηφο δελ έρεη πξφζβαζε ζηηο νκάδεο 

ζπδήηεζεο 

 αλνηθηά ζε εγγξαθή καζήκαηα: είλαη ηα καζήκαηα ζηα νπνία κπνξεί λα έρεη 

πξφζβαζε έλαο ρξήζηεο κφλν αλ έρεη ινγαξηαζκφ ζηελ πιαηθφξκα θαη 

εγγξαθεί ζε απηά. Μπνξεί λα έρεη ηεζεί πεξηνξηζκφο ζην δηάζηεκα ρξφλνπ 

εγγξαθήο 

 θιεηζηά καζήκαηα: πξφζβαζε ζηα καζήκαηα απηά έρνπλ φζνη ρξήζηεο 

εγγξάθεθαλ φηαλ ην κάζεκα ήηαλ ζε άιιε θαηάζηαζε (αλνηθηφ, αλνηθηφ ζε 

εγγξαθή) θαη είρε παξέιζεη ν ρξφλνο εγγξαθήο ή εγγξάθεθαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ 

θαζεγεηή 
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3.2.4. Γπαζηηπιόηηηερ ηος Blackboard 

 

Σν Blackboard CourseSites είλαη ε δνθηκαζηηθή έθδνζε ηεο πιαηθφξκαο 

Blackboard Learning System. Ζ δνθηκαζηηθή απηή έθδνζε είλαη δηαζέζηκε κέζα απφ 

ην δηθηπαθφ ηφπν http://coursesites.blackboard.com θαη ζ’ απηήλ επηηξέπεηαη ε 

δσξεάλ ζπγθξφηεζε δηδαθηηθψλ ελνηήησλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξηάληα (30) 

εκεξψλ.  

 
Δηθόλα 6: Πξώηε δνθηκαζηηθή ζειίδα Blackboard 

 

Ζ βαζηθή ζειίδα ζηελ πιαηθφξκα Blackboard είλαη ρσξηζκέλε ζε δπν ζηήιεο 

(Δηθφλα 7). Ζ αξηζηεξή ζηήιε πεξηιακβάλεη εξγαιεία ειέγρνπ, ελψ ε δεμηά ζηήιε 

πνπ θαηαιακβάλεη ην θχξην κέξνο ηεο νζφλεο, πεξηιακβάλεη ηα παξάζπξα ησλ 

κελπκάησλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ.  

 

 
Δηθόλα 7: ειίδα αλνηθηνύ καζήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο  
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Σα εξγαιεία ειέγρνπ πεξηιακβάλνπλ (Δηθφλα 8): 

 

 
Δηθόλα 8: Δξγαιεία ειέγρνπ 

 

 αλαθνηλώζεηο: νη αλαθνηλψζεηο δεκνζηνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη 

εμαξηψκελεο απφ ηνλ παξφληα ρξφλν θαη είλαη θξίζηκεο γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

καζήκαηνο 

 πιεξνθνξίεο καζήκαηνο: νη πιεξνθνξίεο καζήκαηνο παξνπζηάδνπλ 

πεξηγξαθηθά ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο. Σν πεξηερφκελν πνπ δεκνζηνπνηείηαη 

ζπλήζσο εδψ πεξηιακβάλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη πεξηγξαθηθά ηε 

δηδαθηέα χιε 

 πιεξνθνξίεο δηδαζθόλησλ: πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δηδάζθνληεο 

φπσο email,  ηει επηθνηλσλίαο, βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θηι 

 έγγξαθα καζήκαηνο: πεξηιακβάλεη ηα έγγξαθα ηνπ καζήκαηνο, ζεκεηψζεηο 

πνηθίισλ ηχπσλ φπσο εηθφλεο, βίληεν θηι 

 εξγαζίεο: ρψξνο πεξηγξαθήο εξγαζηψλ θαη πξνβνιήο ρξνληθψλ πξνζεζκηψλ 

πνπ πξέπεη λα παξαδνζνχλ 

 βηβιηνγξαθία: πεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ην 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν 
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 επηθνηλσλία: ζην ζεκείν απηφ παξέρνληαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

(εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο) κηα ζεηξά απφ εξγαιεία επηθνηλσλίαο πνπ ηνπο 

επηηξέπνπλ: 

o λα ζηείινπλ θαη λα δερζνχλ ειεθηξνληθά κελχκαηα  

o λα δηαβάζνπλ θαη λα ζηείινπλ κελχκαηα ζηνπο πίλαθεο ζπδεηήζεσλ – 

forum (ρψξνο αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο). Οη ρξήζηεο δελ απαηηείηαη λα 

είλαη παξφληεο ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή θαη ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζπδήηεζεο on-line. Οη ζπλνκηιίεο θαηαγξάθνληαη, νξγαλψλνληαη θαη 

νκαδνπνηνχληαη 

o  λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εηθνληθή ηάμε (ρψξνο ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο) 

o λα δνπλ ηνλ θαηάινγν ησλ καζεηψλ 

o λα δνπλ ηνλ θαηάινγν ησλ νκάδσλ 

 εμσηεξηθνί ζύλδεζκνη: νη εμσηεξηθνί ζχλδεζκνη ζπλδένπλ ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

καζήκαηνο κε ηηο εμσηεξηθέο πεγέο ηνπ καζήκαηνο  

 ειεθηξνληθέο πεγέο 

 ράξηεο ηνπ καζήκαηνο: έλαο ράξηεο ηνπ καζήκαηνο, ν νπνίνο αλνίγεη ζε έλα 

λέν παξάζπξν θαη ν νπνίνο δίλεη κηα ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ (Δηθφλα 9) 

 

 
Δηθόλα 9: Υάξηεο καζήκαηνο «Κνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο ζηελ Διιάδα» πνπ δηδάζθεηαη ζην ΠΣΓΔ 

ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 

 

Δλ θαηαθιείδη, ζα ιέγακε πσο ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα Blackboard 

θαηαηάζζεηαη ζηα πην πεξηδήηεηα ζπζηήκαηα ηεο αγνξάο δηφηη ππνζηεξίδεη ηελ 

νηθνδφκεζε κάζεζεο ζηελ νκάδα, ην ζπλεξγαηηθφ αλαζηνραζκφ ηνπ πιηθνχ θαη ησλ 

απφςεσλ πνπ αληαιιάζζνληαη, θαζψο θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία πφξσλ 

κέζα απφ καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (Απγεξίνπ, Παπαζαινχξνο, Ρεηάιεο & 
Φαξνκειίγθνο, 2005, ζει 148). 

 



38 

 

3.3. Open eclass 

 

Ζ πιαηθφξκα open eClass είλαη έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ θαη απνηειεί ηελ πξφηαζε ηνπ Αθαδεκατθνχ Γηαδηθηχνπ 

(GUnet) γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο. Έρεη 

ζρεδηαζηεί κε πξνζαλαηνιηζκφ ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκβαηηθήο Δθπαηδεπηηθήο 

Γηαδηθαζίαο, βαζίδεηαη ζηε θηινζνθία ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα, 

ππνζηεξίδεηαη ελεξγά απφ ην GUnet θαη δηαλέκεηαη ειεχζεξα
9
. 

 

Ζ δηαλνκή ηεο πξψηεο έθδνζεο ηεο πιαηθφξκαο 1.0 μεθίλεζε ζηηο 13/02/2003. Ζ 

αξρηθή απηή έθδνζε είρε βαζηζηεί ζηελ αλνηθηνχ θψδηθα πιαηθφξκα Claroline 

έθδνζεο 1.3 (Classroom online). Ζ πιαηθφξκα Claroline (http://www.claroline.net)  

ζπλδχαδε πάκπνιια επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά. Παξείρε: 

 

 ειεπζεξία απφ δεζκεχζεηο ηνπ θφζηνπο αδεηψλ 

 ν αλνηρηφο θαη πεγαίνο θψδηθαο ηεο επέηξεπε ηελ επεθηαζηκφηεηα θαη 

παξακεηξνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο 

 επρξεζηία θαη ρξεζηηθφηεηα 

 δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ ππάξρνληνο πιηθνχ 

(ηζηνζειίδσλ, θεηκέλσλ θα) 

 επθνιία εγθαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο 

 ππνζηήξημε δηεζλψλ πξνηχπσλ. 

 

Ζ πιαηθφξκα Claroline εμειιελίζηεθε, κεηνλνκάζηεθε ζε Eclass, πξνζηέζεθαλ 

δηαρεηξηζηηθά εξγαιεία,  ζρεδηάζηεθαλ θαη αλαπηχρζεθαλ πνιιέο λέεο εθδφζεηο έηζη 

ψζηε ζήκεξα λα απνηειεί κηα απηφλνκε πιαηθφξκα πνπ ηίπνηα δελ ζπκίδεη ηελ 

αξρηθή ηεο πξνέιεπζε.   

 

Έρνπλ δηαλεκεζεί 10 λέεο εθδφζεηο ηεο πιαηθφξκαο απφ ηφηε. ήκεξα 

βξηζθφκαζηε ζηελ έθδνζε 2.3 (ε δηαλνκή ηεο μεθίλεζε απφ ηηο 15/04/2010) ελψ απφ 

ηηο 10/10/2008 νλνκάζηεθε ζε open eClass. 

 

3.3.1. Υαπακηηπιζηικά ηηρ πλαηθόπμαρ Open eClass πος ηην 
έσοςν καηαζηήζει ηόζο δημοθιλή και  εςέλικηη  

 

Ζ πιαηθφξκα open eClass αθνινπζεί ηελ ίδηα ηαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

πιαηθφξκεο Moodle θαη Blackboard. Πξνζθέξεη: 

 

 εχθνιε πινήγεζε, θηιηθή πξνο ην ρξήζηε δηεπαθή 

 ππνζηήξημε πνιιψλ ηχπσλ αξρείσλ 

                                                 
9
 http://www.openeclass.org/ 

http://www.claroline.net/
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  δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδξχκαηνο πνπ 

ηε θηινμελεί 

 παξακεηξνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο. Γειαδή, δίδεη ηε δπλαηφηεηα 

ελεξγνπνίεζεο θαη απελεξγνπνίεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ησλ εθάζηνηε ρξεζηψλ 

 μεθάζαξεο ιεηηνπξγηθέο δνκέο (εγγξαθή, πξφζβαζε θα) 

 πςειή δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

 κεραληζκνχο αζθάιεηαο – θξππηνγξάθεζεο 

 εξγαιεία επηθνηλσλίαο ησλ ρξεζηψλ (email, chatting, forum – πεξηνρή 

ζπδεηήζεσλ) 

 εξγαιεία ζπγγξαθήο πεξηερνκέλνπ ψζηε λα κπνξεί θαλείο λα εηζάγεη, λα 

δεκηνπξγεί ή λα ηξνπνπνηεί δηδαθηηθφ πιηθφ ρσξίο λα απαηηείηαη γλψζε 

θάπνηαο γιψζζαο δηαδηθηχνπ  

 ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο  έλα αλαιπηηθφ ππνζηεξηθηηθφ εγρεηξίδην ρξήζεο  

 ζπλερή ππνζηήξημε απφ ην Αθαδεκατθφ Γηαδίθηπν 

 

3.3.2. Δλληνικά ιδπύμαηα πος σπηζιμοποιούν ηην πλαηθόπμα 
open eclass 

 

Τπάξρνπλ δεθάδεο παλεπηζηεκηαθά, ηερλνινγηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη 

νξγαληζκνί, θαζψο θαη ΚΔΚ, ΗΔΚ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε πιαηθφξκα ηειεθπαίδεπζεο 

open eClass. Μεξηθά απφ απηά είλαη: 

 

 Παλεπηζηήκην Αζελώλ --- http://eclass.uoa.gr/ (έθδ. 2.2) 

 Παλεπηζηήκην Αζελώλ / Τκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληώλ --- 

http://eclass.di.uoa.gr/ (έθδ. 1.5) 

 Παλεπηζηήκην Αζελώλ / Ιαηξηθή ζρνιή --- http://emed.med.uoa.gr/eclass/ (έθδ. 

1.7) 

 Παλεπηζηήκην Αζελώλ / Τκήκα Ννζειεπηηθήο --- http://195.134.125.9/enurse/ 

(έθδ. 1.7) 

 Πνιπηερλείν Αζελώλ / Χεκ. Μερ. Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο & Δλεξγεηαθήο 

Οηθνλνκίαο --- http://www-liee.chemeng.ntua.gr/eclass (έθδ. 1.5) 

 Χαξνθόπεην Παλεπηζηήκην --- http://eclass.hua.gr/ (έθδ. 1.7.2) 

 Παλεπηζηήκην Παηξώλ --- http://eclass.upatras.gr/ (έθδ. 2.1.2) 

 Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ ---  http://eclass.uop.gr (έθδ. 2.1.3) 

http://eclass.uoa.gr/
http://eclass.di.uoa.gr/
http://emed.med.uoa.gr/eclass/
http://195.134.125.9/enurse/
http://www-liee.chemeng.ntua.gr/eclass
http://eclass.hua.gr/
http://eclass.upatras.gr/
http://eclass.uop.gr/
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 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο --- http://eclass.uth.gr (έθδ. 1.6) 

 Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ ---  http://cdweb.lib.uoi.gr/e-Class/ (έθδ. 2.0) 

 Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ --- http://eclass.aueb.gr/ (έθδ. 2.1.1) 

 Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην --- http://eclass.duth.gr/eclass/ (έθδ. 2.2) 

 Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο --- http://eclass.uowm.gr (έθδ 2.3.1) 

 Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο ---  http://eclass.lab.unipi.gr/eclass/ (έθδ. 2.2) 

 Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο / ΠΜΣ Δθαξκνζκέλε Σηαηηζηηθή --- 

http://stat.unipi.gr/eclass/ (έθδ. 2.2) 

 Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο --- http://epikouros.unipi.gr/eclass/ (έθδ. 1.6) 

 Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο / Τκήκα Γηδαθηηθήο Τερλνινγίαο θαη Ψεθηαθώλ 

Σπζηεκάησλ ---  http://orfeas.ted.unipi.gr/elearn/ (έθδ. 1.5) 

 Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ ---  

http://nafsrv.naf.unipi.gr/phpscript/eclass/ (έθδ. 1.5) 

 Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο / Τκήκα Πιεξνθνξηθήο --- http://gunet.cs.unipi.gr 

(έθδ. 1.5) 

 Παλεπηζηήκην Σηεξεάο Διιάδαο -- http://eclass.ucg.gr (έθδ.2.3.1) 

 Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ --- http://eclass.aua.gr/ (έθδ. 1.5) 

 Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο --- https://eclass.auth.gr/ (έθδ. 2.3.1) 

 Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο / Τκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ  --- 

http://vergina.eng.auth.gr/eclass/ (έθδ. 1.5) 

 Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο / Τκήκα Πιεξνθνξηθήο / Οκάδα Τερλνινγίαο 

Λνγηζκηθνύ, PLaSE Lab --- http://swserv1.csd.auth.gr/eclass/ (έθδ. 1.5)  

 Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο / Τκήκα Μαζεκαηηθώλ --- 

http://holargos.math.auth.gr/eclass/ (έθδ.1.5) 

 Πνιπηερλείν Κξήηεο / Γεληθό Τκήκα --- http://eclass.science.tuc.gr (έθδ. 2.1.3) 

 Πνιπηερλείν Κξήηεο / Τκήκα Μεραληθώλ Οξπθηώλ Πόξσλ --- 

http://www.eclass.tuc.gr (έθδ. 2.3) 

 Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Χίνο Τκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ --- 

http://server.iris.aegean.gr/eclass (έθδ. 2.3.1) 

 Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ / Τκήκα Μεραληθώλ Σρεδίαζεο Πξντόλησλ θαη 

Σπζηεκάησλ --- http://edu.syros.aegean.gr/eclass/) 

 

http://eclass.uth.gr/
http://cdweb.lib.uoi.gr/e-Class/
http://eclass.aueb.gr/
http://eclass.duth.gr/eclass/
http://eclass.uowm.gr/
http://eclass.lab.unipi.gr/eclass
http://stat.unipi.gr/eclass/
http://epikouros.unipi.gr/eclass/
http://orfeas.ted.unipi.gr/elearn/
http://nafsrv.naf.unipi.gr/phpscript/eclass/
http://gunet.cs.unipi.gr/
http://eclass.ucg.gr/
http://eclass.aua.gr/
https://eclass.auth.gr/
http://vergina.eng.auth.gr/eclass/
http://swserv1.csd.auth.gr/eclass/
http://holargos.math.auth.gr/eclass/
http://eclass.science.tuc.gr/
http://www.eclass.tuc.gr/
http://server.iris.aegean.gr/eclass
http://edu.syros.aegean.gr/eclass/
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3.3.3. Ρόλοι Υπηζηών 

 

Οη ξφινη ρξεζηψλ πνπ ππνζηεξίδεη ε πιαηθφξκα είλαη ηξεηο
10

: 

 

 ν  θαζεγεηήο: ν ινγαξηαζκφο ηνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο 

πιαηθφξκαο. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε 

ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ. Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη φζα καζήκαηα απηφο 

επηζπκεί, λα επηθνηλσλεί κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ (κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, forum), λα εηζάγεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

(θείκελν, βίληεν, εηθφλεο, παξνπζηάζεηο, εξγαζίεο, αζθήζεηο αμηνιφγεζεο θαη 

απηναμηνιφγεζεο θα), λα ην ηξνπνπνηεί, λα δεκηνπξγεί νκάδεο εξγαζίαο, 

 ν  θνηηεηήο: ν ινγαξηαζκφο ηνπ είηε δεκηνπξγείηαη απηφκαηα κε ηελ εγγξαθή 

ηνπ ζηε πιαηθφξκα είηε θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ απφ ην δηαρεηξηζηή ηεο 

πιαηθφξκαο. Ο θνηηεηήο αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ κπνξεί λα έρεη 

πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο, λα ζπκκεηέρεη ζε 

ζπδεηήζεηο θαη ζε νκάδεο εξγαζίαο, ζηηο αζθήζεηο αμηνιφγεζεο.  

  ν δηαρεηξηζηήο: έρεη ηε ζπλνιηθή επνπηεία ηεο πιαηθφξκαο. Γεκηνπξγεί θαη 

ειέγρεη ινγαξηαζκνχο, δηαρεηξίδεηαη ηα ειεθηξνληθά καζήκαηα, ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θαη ηνλ εμππεξεηεηή. 

  

3.3.4. Καηηγοπίερ Μαθημάηυν 
 

Καη ε πιαηθφξκα απηή, ππνζηεξίδεη ηξεηο θαηεγνξίεο καζεκάησλ: 

 

 αλνηθηά καζήκαηα: είλαη καζήκαηα ειεχζεξεο πξφζβαζεο. Έρνπλ πξφζβαζε 

αθφκα θαη ρξήζηεο πνπ δε δηαζέηνπλ ινγαξηαζκφ ζηελ πιαηθφξκα κε 

πεξηνξηζκέλα φκσο δηθαηψκαηα. 

 αλνηθηά ζε εγγξαθή: είλαη ηα καζήκαηα, πνπ έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη 

πξφζβαζε, αλ θαη κφλν αλ εγγξαθεί ζε απηά. Γηαζέηεη, δειαδή,  ινγαξηαζκφ.  

 θιεηζηά καζήκαηα: είλαη ηα καζήκαηα, πνπ έλαο ρξήζηεο γηα λα έρεη 

πξφζβαζε, πξέπεη λα ηνπ ην επηηξέςεη ν ππεχζπλνο θαζεγεηήο. 

 

                                                 
10
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3.3.5. Λειηοςπγίερ και Γπαζηηπιόηηηερ open Eclass 
 

Κεληξηθφ ππξήλα ζηε πιαηθφξκα open Eclass απνηειεί ην ςεθηαθφ κάζεκα. Σν 

ςεθηαθφ κάζεκα απνηειεί κηα αξζξσηή δνκή απφ  ππνζπζηήκαηα (Δηθφλα 10).  

 

 
Δηθόλα 10: Οξγάλσζε ειεθηξνληθνύ καζήκαηνο 

 

Σα ππνζπζηήκαηα απηά είλαη
11

: 

 

1. Αηδέληα: παξνπζηάδεη ρξνληθά ηα γεγνλφηα ζηαζκνχο ηνπ καζήκαηνο 

(δηαιέμεηο, παξνπζηάζεηο θα). 

2. Έγγξαθα: πεξηέρνπλ ην ςεθηαθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο (παξνπζηάζεηο, 

θείκελα θα). 

3. Αλαθνηλώζεηο 

4. Πεξηνρή πδεηήζεσλ: ρψξνο γηα αληαιιαγή απφςεσλ, απνξηψλ πάλσ ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην κάζεκα. 

5. Οκάδεο Δξγαζίαο 

6. ύλδεζκνη: ρξήζηκνη δηαδηθηπαθνί ζχλδεζκνη. 

7. Δξγαζίεο Δθπαηδεπνκέλσλ: ρψξνο ππνβνιήο θαη ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ καζήκαηνο. 

8. Αζθήζεηο: αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο. 

9. Πεξηγξαθή Μαζήκαηνο: ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο χιεο πνπ πεξηιακβάλεη ην 

κάζεκα, πηζαλή βηβιηνγξαθία, ζηνηρεία γηα ηνλ θαζεγεηή ηνπ καζήκαηνο θα. 

10. Βίληεν: ρψξνο απνζήθεπζεο θαη παξνπζίαζεο αξρείσλ βίληεν. 

                                                 
11
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11. Γξακκή Μάζεζεο: παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

νξγαλψζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε ελφηεηεο θαη ζηνπο καζεηέο λα 

αθνινπζνχλ κηα ζεηξά απφ βήκαηα σο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο (Scorm 

2004). 

12. Σειεζπλεξγαζία: επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

κελπκάησλ, (chat) κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ/ψλ. 

13. Δξσηεκαηνιόγηα:  ρψξνο δηεμαγσγήο εξεπλψλ θαη δεκνζθνπήζεσλ ζρεηηθψλ 

κε ην κάζεκα. 

14. Υώξνο αληαιιαγήο αξρείσλ: ρψξνο πνπ επηηξέπεηαη ε αληαιιαγή αξρείσλ 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ θαζεγεηψλ. 

15. Wiki: εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο λα 

επεμεξγάδνληαη απφ θνηλνχ ην πεξηερφκελν δηαθφξσλ θεηκέλσλ. 

16. Δξγαιεία Γηαρείξηζεο Μαζήκαηνο: επηηξέπνπλ ηελ αιιαγή ηαπηφηεηαο θαη  

πξφζβαζεο ζην κάζεκα, ηε δηαγξαθή ή ηελ αλαλέσζε ηνπ καζήκαηνο, ηε 

δηαρείξηζε εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ, ζηαηηζηηθά ρξήζεο,  θαζψο θαη ηελ 

ελεξγνπνίεζε/ απελεξγνπνίεζε ππνζπζηεκάησλ ηνπ καζήκαηνο. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα open Eclass έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηφζν ηνπ θαζεγεηή φζν θαη ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ θαζψο θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο. Απνηειεί 

κηα πιήξε θαη νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ, πνπ ζπκθέξεη 

ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα λα ππνζηεξίμνπλ γηαηί: 

 

 πξφθεηηαη γηα πιαηθφξκα αλνηθηνχ θψδηθα 

 παξέρεη εχθνιε πινήγεζε 

 παξέρεη βνήζεηα θαη ππνζηήξημε θαηά ηελ εθαξκνγή 

 έρεη πςειφ επίπεδν ζπλέπεηαο 

 απνηειεί εμαηξεηηθά ρξεζηηθφ πξφγξακκα  

 

3.4. Diplek 

 

Ζ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα Diplek αλήθεη ζηε θαηεγνξία ησλ ινγηζκηθψλ 

αλνηθηνχ θψδηθα θαη απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ 

δηαρείξηζεο πιηθνχ πνπ δηαηίζεηαη δσξεάλ ζην δηαδίθηπν. Έρεη δεκηνπξγεζεί ζηα 

πιαίζηα κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ην 2006, απφ ην θνηηεηή ηνπ 
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ηκήκαηνο Μαζεκαηηθνχ Πάηξαο, Ρνδνζζέλνπο Υξίζην. Ζ πιαηθφξκα απηή δελ 

απαηηεί ηδηαίηεξεο γλψζεηο γηα ηε ρξήζε ηεο θαη έηζη κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζε 

κεγάιε κεξίδα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

κηθξέο θνηλφηεηεο κάζεζεο, κε θαηαζηάζεηο φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν ζπλερήο 

καζεηηθφο έιεγρνο, φπσο πρ ζε καζεηέο κε εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο θαη δηαηαξαρέο 

κάζεζεο.  

 

3.4.1. Πλεονεκηήμαηα ηηρ πλαηθόπμαρ  Diplek 
 

 Ζ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα Diplek είλαη ζρεδηαζκέλε θαη πινπνηεκέλε κε βάζε 

ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηφζν ηνπ καζεηή φζν θαη ηνπ θαζεγεηή.  Πξνζθέξεη πιεζψξα 

ππεξεζηψλ/ιεηηνπξγηψλ φπσο: 

 

 ιεηηνπξγίεο θαη εξγαιεία πνπ πξνάγνπλ ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, φπσο 

δσληαλή ζπλνκηιία θαη αιιεινγξαθία 

 ππνζηεξίδεη ηελ ελζσκάησζε άιισλ εθαξκνγψλ 

  κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εμσηεξηθά εξγαιεία – φπσο θαη ζην Moodle- 

ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα (ηχπνπ Scorm) 

 δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο / απελεξγνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ 

θαη εξγαιείσλ 

 ελζσκαησκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ γηα ηελ φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξε πξνζαξκνγή θαη παξακεηξνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο θαη καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε 

 εξγαιεία απηναμηνιφγεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ 

 εξγαιεία ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ βαζκνινγίαο 

 αλαιπηηθφ εγρεηξίδην ρξήζεο/ βνήζεηαο, ελζσκαησκέλν ζηελ εθαξκνγή     

 

3.4.2. Ρόλοι Υπηζηών 

 

Οη ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο ρσξίδνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο (Δηθφλα 11): 

 

 Δθπαηδεπηέο: κε ηνλ φξν εθπαηδεπηήο ελλννχκε νπνηνλδήπνηε είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηε κεηάδνζε γλψζεο θαη πιεξνθνξίαο ζε άιια άηνκα. 

 Δθπαηδεπόκελνη: κε ηνλ φξν εθπαηδεπφκελνο ελλννχκε νπνηνλδήπνηε 

επηδεηεί ηελ απφθηεζε γλψζεο θαη πιεξνθνξίαο.  
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 Γηαρεηξηζηήο: κε ηνλ φξν δηαρεηξηζηήο ελλννχκε νπνηνδήπνηε είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

 

 

Δηθόλα 11: ρεδηάγξακκα ξόισλ θαη πξνζβάζεσλ ρξεζηώλ ηεο εθαξκνγήο ζηελ πιαηθόξκα Diplek 

 

3.4.3. Λειηοςπγίερ και Γπαζηηπιόηηηερ ηηρ πλαηθόπμαρ Diplek 
 

Ζ πιαηθφξκα Diplek παξέρεη ζηνλ θαζεγεηή ηα απαξαίηεηα εξγαιεία (Δηθφλα 12) 

γηα ηε δεκηνπξγία θαη θαηαρψξηζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, αιιά θαη γηα ηελ νξγάλσζή 

ηνπ ζε καζεζηαθέο νληφηεηεο ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ απφ ηνλ 

εθπαηδεπφκελν. 
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Δηθόλα 12: Μελνύ επηινγέο θαζεγεηή 

  

Παξέρεη εξγαιεία δηαρείξηζεο καζεκάησλ θαη ηκεκάησλ θαζψο θαη εξγαιεία ζην 

καζεηή γηα παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (Δηθφλα 13 θαη 14). 

 

 
Δηθόλα 13: Μελνύ επηινγέο ρξήζηε 

 

Απηά είλαη: 

 

 Σν πξνθίι κνπ: κε ην εξγαιείν απηφ δίλεηαη ζηνπο ρξήζηεο ε δπλαηφηεηα λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην άηνκφ ηνπο θαη ηελ πξφζβαζε ηνπο 

ζην ζχζηεκα, φπσο νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ηειέθσλν θηι.  

 Οη βαζκνί κνπ: κε ην εξγαιείν απηφ νη καζεηέο ελεκεξψλνληαη άκεζα γηα ηε 

βαζκνινγία ηνπο ζε θάπνην κάζεκα. 

 Σν εκεξνιόγην κνπ: δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξηζεο ππελζπκίζεσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο. 

 Σα έγγξαθά κνπ: παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα θαηαρσξίδνπλ 

θαη λα απνζεθεχνπλ αξρεία νπνηνπδήπνηε είδνπο ζηελ εθαξκνγή  γηα 

κεηέπεηηα ρξήζε. 

 Πξόρεηξν Σεηξάδην: ην εξγαιείν απηφ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα 

θξαηάεη ζεκεηψζεηο . 

 Παγθόζκηνο Ηζηόο: ν καζεηήο κπνξεί λα επηιέμεη απφ ην κελνχ ηνλ 

παγθφζκην ηζηφ θαη λα αλνίμεη ν εγθαηεζηεκέλνο θπιινκεηξεηήο. 
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 Εσληαλή πλνκηιία: παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλδηαιερζνχλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπο. Ζ 

ζπλνκηιία γίλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.     

 Ζ αιιεινγξαθία κνπ: ην ππνζχζηεκα απηφ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 

αληαιιάζζνπλ κελχκαηα κεηαμχ ηνπο. 

 Εσγξαθηθή: ην εξγαιείν απηφ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή θαη ηνλ 

θαζεγεηή λα εθθξαζηνχλ κέζσ ησλ εηθφλσλ θαη ησλ ζρεκάησλ, ψζηε ν 

καζεηήο λα αληηιεθζεί θαιχηεξα θάπνηεο έλλνηεο πνπ πξηλ ήηαλ δχζθνιν λα 

αληηιεθζεί. 

 Τπνινγηζηηθή Μεραλή: ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ρξεζηκεχεη ζηε 

δηδαζθαιία καζεκάησλ ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

κεηξήζεηο θαη ππνινγηζκνχο.  

 Φάθεινο Δξγαζηώλ: εξγαιείν γηα δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε εξγαζηψλ.  

 

 
Δηθόλα 14:Μελνύ Δξγαιεία 

 

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα Diplek ελζαξξχλεη ηελ 

επνηθνδνκηζηηθή, ζπλεξγαηηθή θαη δηεξεπλεηηθή κάζεζε. Παξέρεη εχρξεζηα εξγαιεία 

πνπ ζηνρεχνπλ ηφζν ζηε δηεπθφιπλζε ησλ εθπαηδεπηψλ λα αλαπηχμνπλ ηε 

δηδαζθαιία πνπ επηζπκνχλ κε επράξηζην θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν φζν  θαη ζην λα 

βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ θαιχηεξε θαη επθνιφηεξε θαηαλφεζε – εκπέδσζε ηεο 

λέαο γλψζεο.  
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4. Η αξιολόγηζη ηυν ςζηημάηυν Γιασείπιζηρ Μάθηζηρ 
 

Οη ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο είλαη ν γεληθφο φξνο γηα πιεζψξα απφ δηαθνξεηηθά 

πξντφληα  - πεξηβάιινληα κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθά κέζα (Ferl, 

2005). Όπσο ζα παξνπζηαζηεί ζην ζπγθξηηηθφ πίλαθα πην θάησ, ηα πεξηζζφηεξα ΓΜ 

έρνπλ δπλαηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά παξφκνηα. Τπνζηεξίδνπλ κάζεζε θαη 

δηδαζθαιία δηαθνξεηηθψλ  αληηθεηκέλσλ. Σν πξφβιεκα είλαη πψο κπνξεί θάπνηνο λα 

αμηνινγήζεη απφ κηα εθπαηδεπηηθή πξννπηηθή ηηο ηδηφηεηεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ; (Britain&Liber, 1999:3, Wyles, 

2004:4). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θαζίζηαηαη πνιχ δχζθνιε ε αμηνιφγεζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ πιαηθνξκψλ. 

  

 Έρνπλ πξνηαζεί πάξα πνιιά θξηηήξηα, πνιιέο κέζνδνη, πνιιά κνληέια θαη 

πιαίζηα  αμηνιφγεζεο  κηαο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο. Αξθεηά απφ απηά απιά 

παξαζέηνπλ ηηο πξνζθεξφκελεο ιεηηνπξγίεο θαη ηα ζπγγξαθηθά εξγαιεία (authoring 

tools)
12

  πνπ παξέρνληαη, ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θάπνηα ζρεηηθή ζεσξία. 

Απνηέιεζκα είλαη  ε ζχγθξηζε λα νδεγεί ζηελ πξνζζήθε επηπιένλ ιεηηνπξγηψλ, 

ρσξίο λα αλαδεηθλχνπλ πφζν θαιά ππνζηεξίδνπλ κνληέια θαη ζεσξίεο 

(Κνπηζνπξίδεο, 2009). Άιια εζηηάδνπλ ζηε δηαρείξηζε καζεκάησλ θαη ηάμεσλ θαη δε 

δίλνπλ ζεκαζία ζηε κεηαθεξζηκφηεηα
13

 ησλ παξαγφκελσλ καζεκάησλ (Φεζάθεο & 

Μαπξνχδε, 2009).  Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε πφζν ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα δνκεζνχλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη νη κέζνδνη αλάιπζεο 

ηνπο.   

 

Έλα κνληέιν αμηνιφγεζεο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο αξρέο ηεο 

θνλζηξαθηηβηζηηθήο ζεσξίαο κάζεζεο (Constructivist Learning) 
14

 θαη ην ηδεαηφ 

κνληέιν (conceptual model)
15

 είλαη απηφ πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο Μηραειίδνπ, 

Οηθνλνκίδε θαη Γεσξγηάδνπ (Μηραειίδνπ, Οηθνλνκίδεο θαη Γεσξγηάδνπ, 2001) θαη 

απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα (Δηθφλα 15): 

 

                                                 
12

 Λνγηζκηθά ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε δηαδξαζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ςεθηαθνχ πιηθνχ 

κε ηελ ζχλζεζε πνιπκεζηθψλ ζηνηρείσλ απφ δηάθνξεο θνηλέο πεγέο (βίληεν, ήρνο, εηθφλεο, θείκελα) κε 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζε ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο απφ πιεπξάο ρξήζηε. 
13

 Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη δηαλνκήο ελφο ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο ζε δηαθνξεηηθά ΓΜ απφ απηφ 

πνπ ζπληάρζεθε αξρηθά, ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο. 
14

 http://en.wikipedia.org/wiki/Cnstructivism_(learning_theory) 
15

 ηεξίδεηαη ζε θνλζηξαθηηβηζηηθέο αξρέο κάζεζεο. Τπνζηεξίδεη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα κπνξεί λα ζπλδπαζηεί ε ζπλεξγαηηθφηεηα κε ηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή μερσξηζηά. 
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Δηθόλα 15:Γηάγξακκα κε ηνπο βαζηθνύο άμνλεο αμηνιόγεζεο πλεξγαηηθώλ Δηθνληθώλ Πεξηβαιιόλησλ 

(Collaborative Virtual Environments - CVEs) 

 

Σα πξνηεηλφκελα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πλεξγαηηθψλ Δηθνληθψλ Πεξηβαιιφλησλ 

παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα 1. 

 

Οη Britain θαη Liber πξφηεηλαλ έλα «Πιαίζην Παηδαγσγηθήο Αμηνιφγεζεο 

Πεξηβαιιφλησλ Δηθνληθήο Μάζεζεο» (Britain & Liber, 2004). Σν πιαίζην 

απηφ ζεσξεί δπν κνληέια. Σν πξψην κνληέιν πξνέξρεηαη απφ ην «Πιαίζην 

Δπηθνηλσλίαο» (Laurillard, 1993). Σν κνληέιν απηφ βαζίδεηαη  ζηνπο 

πνιινχο ηξφπνπο πνπ κπνξεί λα δηεμαρζεί  ε δηαδηθαζία κάζεζεο ζε κηα 

ειεθηξνληθή πιαηθφξκα (δηαινγηθή, πξνζαξκνζηηθή, αιιειεπηδξαζηηθή, 

αλαθιαζηηθή). Σν δεχηεξν κνληέιν βαζίδεηαη ζην  Εσηηθφ 

χζηεκα Μνληέινπ, πξνζαλαηνιηδφκελν ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, θαη 

παξέρεη πνιιά βήκαηα ζηελ νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο. Βήκαηα 

φπσο δηαπξαγκάηεπζε πφξσλ, ζπλεξγαζία, έιεγρνο, εμαηνκίθεπζε, απηφ -νξγάλσζε 

θαη πξνζαξκνγή.  Γηα θάζε κνληέιν, νη Britain θαη Liber 

πξνηείλνπλ δηαθνξεηηθά θξηηήξηα – κεζφδνπο (πρ ππνθεηκεληθέο κεζφδνπο 

φπσο ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ) γηα λα αμηνινγήζνπλ πσο νη 

ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο ππνζηεξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ 

κάζεζεο. 

  

χκθσλα κε ηνπο Κνξδάθε θαη Λάζθαξε (Κνξδάθε & Λάζθαξεο, 2003), ε 

αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθηπαθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο πξέπεη λα αθνξά ζην θαηά 

πφζν δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ ππνζηήξημε α) ηεο κάζεζεο ηνπ 

καζεηή ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο θαη επνηθνδνκηζηηθέο πξνζεγγίζεηο, β) 

ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο απφ ηνλ θαζεγεηή θαη γ) ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπ νξγαληζκνχ ηεο online 

εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαιείσλ παξνρήο 

εθπαίδεπζεο έρνπλ ζεκαζία. ηνλ παξαθάησ πίλαθα νη Κνξδάθε θαη Λάζθαξεο 

(Κνξδάθε & Λάζθαξεο, 2003) πξνηείλνπλ κηα ζχλζεζε απφ θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 
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ινγηζκηθνχ θαηαζθεπήο δηαδηθηπαθψλ καζεκάησλ. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηψλ ησλ 

θξηηεξίσλ έρεη πξνηαζεί απφ ηνπο Belanger & Jordan, (2000). ηνλ πίλαθα 1, ηα 

εξγαιεία ηα νπνία έρνπλ δίπια ηνπο ην ζχκβνιν (*) πξνηείλνληαη απφ ηνπο Belanger 

& Jordan, (2000) θαη απφ ην Hazari (1998), ηα θξηηήξηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη κε 

θαλνληθή γξαθή πξνηείλνληαη κφλνλ απφ ηνπο Belanger & Jordan, (2000), ελψ ηα 

θξηηήξηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη κε πιάγηα γξαθή πξνηείλνληαη κφλνλ απφ ην 

Hazari (1998). 
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Πίλαθαο 1: Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο Οινθιεξσκέλσλ Γηαδηθηπαθώλ πεξηβαιιόλησλ κάζεζεο16 

 

Έλα άιιν κνληέιν αμηνιφγεζεο είλαη ην κνληέιν αμηνιφγεζεο πνπ πξνηείλεηαη 

απφ ην Ferl
17

 (Ferl, 2005). Γέρεηαη ηξεηο ηνκείο ζηε ιεηηνπξγία θάζε ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο κάζεζεο: πεξηερφκελν, επηθνηλσλίεο θαη δηαρείξηζε φπσο θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα (Δηθφλα 16). 

  

 Σν πεξηερφκελν πεξηιακβάλεη εξγαιεία  θαη ππεξεζίεο πνπ επηηξέπνπλ ηε 

ζπγγξαθή θαη ηε κεηαθνξά ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ κάζεζεο. 

                                                 
16

 Κνξδάθε & Λάζθαξεο, 2003 
17

 Further Education Resources for Learning   
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 Ζ πεξηνρή «επηθνηλσλίεο» πεξηιακβάλεη εξγαιεία πνπ ππνζηεξίδνπλ θάζε 

ηχπν αιιειεπίδξαζεο θαη νκάδαο εξγαζίαο, φπσο ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, 

πεξηνρή ζπδεηήζεσλ θα. 

   Ζ πεξηνρή «δηαρείξηζε» πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα εξγαιεία πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηε δηαρείξηζε θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία κάζεζεο. Μάιηζηα ε 

πεξηνρή «δηαρείξηζε» κπνξεί λα ρσξηζηεί ζηηο  ππεξεζίεο αμηνιφγεζεο, 

ειέγρνπ θαη πξνζαξκνγήο. 

 

Απηφ ην κνληέιν αμηνιφγεζεο επηηξέπεη ζην δηδάζθνληα: 

 

 λα αλαγλσξίζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο 

 λα ειέγμεη  ηα δηαζέζηκα εξγαιεία 

 λα δηαπηζηψζεη αλ ηα εξγαιεία απηά εμππεξεηνχλ ηηο απαηηνχκελεο αλάγθεο 

ηνπ καζήκαηνο ηνπ   

 

 
Δηθόλα 16: Μνληέιν αμηνιόγεζεο ειεθηξνληθώλ πιαηθόξκσλ κάζεζεο ζύκθσλα κε ην FERL 

 

Σέινο, ν Οδεγφο ηνπ Δξγαιείνπ Αμηνιφγεζεο ειεθηξνληθψλ πιαηθνξκψλ πνπ 

έρεη αλαπηπρζεί απφ ηνπο νξγαληζκνχο Commonwealth of Learning θαη ην 3waynet 

Inc (3waynet Inc. and the Commonwealth of Learning, 2004), πξνηείλεη κηα ζεηξά 

απφ θξηηήξηα θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πιαηθνξκψλ. Κξηηήξηα πνπ αθνξνχλ: 

 

 ην θφζηνο αγνξάο ηνπ πξντφληνο θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ  

 ζέκαηα ππνζηήξημεο θαη ρξεζηκφηεηαο 

 απνδνρή ηνπ απφ θνηλφηεηεο θαη νξγαληζκνχο  

 ππνζηήξημε πξνηχπσλ θαη δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ηνπ πξντφληνο ζε άιια,  

 ρξήζε κεηαδεδνκέλσλ 

 αμηνπηζηία θαη απνδνηηθφηεηα 

 αζθάιεηα 
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 απαηηήζεηο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ 

 ππνζηήξημε πξφζζεησλ γισζζψλ, πέξαλ ηεο θχξηαο γιψζζαο 

 ηελ παξνρή εξγαιείσλ ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο καζεκάησλ, 

 ηελ παξνρή εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο, επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ 

 

 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ κνληέια αμηνιφγεζεο, δεκηνπξγήζεθε ν παξαθάησ 

πίλαθαο θξηηεξίσλ (πίλαθαο 2) ησλ ηεζζάξσλ ΓΜ Moodle,  Open Eclass, 

Blackboard θαη Diplek. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ΓΜ Moodle 2.0, 

Blackboard CourseSites, Open Eclass 2.3 θαη Diplek 1.22. 

 

Δπηιέρζεθε ην Moodle δηφηη απνηειεί κηα δσξεάλ, αλνηθηνχ ηχπνπ πιαηθφξκα, κε 

πάλσ απφ 1.011.330 εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο – φισλ ησλ ειηθηψλ –   παγθνζκίσο ζε 

πάλσ απφ 211 ρψξεο. Πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο  αζχγρξνλε νκαδφ – ζπλεξγαηηθή 

ειεθηξνληθή κάζεζε. Παξέρεη εξγαιεία απηναμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπο πξνφδνπ. ηε 

ρψξα καο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηε Γ’ βάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

Δπηιέρζεθε λα αμηνινγεζεί ε αλνηθηνχ ηχπνπ πιαηθφξκα Open Eclass, δηφηη 

απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ειιεληθά πξντφληα ζην ρψξν ηνπ αλνηθηνχ 

ινγηζκηθνχ πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο. Υξεζηκνπνηείηαη 

ζρεδφλ απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο, απφ ην παλειιήλην 

ζρνιηθφ δίθηπν θαη απφ πιήζνο ηδησηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο. Σν 

ζεκαληηθφ ηνπ πιενλέθηεκα είλαη πσο ππνζηεξίδεηαη απφ ην Παλειιήλην 

Αθαδεκατθφ Γηαδίθηπν GUnet. 

 

Δπηιέρζεθε ε εκπνξηθνχ ηχπνπ πιαηθφξκα Blackboard δηφηη απνηειεί ηελ πην 

δηαδεδνκέλε, επέιηθηε θαη πεξηεθηηθή εκπνξηθή πιαηθφξκα παγθνζκίσο.  

 

Σέινο, επηιέρζεθε  πιαηθφξκα Diplek δηφηη είλαη ε πξνο αμηνιφγεζε πιαηθφξκα.  

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη πξνο αμηνιφγεζε πιαηθφξκεο δε 

δηαζέηνπλ εξγαιεία θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Πξφθεηηαη γηα πιαηθφξκεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, κε απνηέιεζκα ηα εξγαιεία 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο λα είλαη δεπηεξεχνληα θαη πεξηηηά. 

 

4.1 Πίνακαρ Κπιηηπίυν 

 

Ο πίλαθαο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ ηεζζάξσλ ειεθηξνληθψλ πιαηθνξκψλ ζα 

γίλεη ζχκθσλα κε ηελ πην ζπλεζηζκέλε ηαθηηθή θιίκαθα γηα ηελ κέηξεζε ζηάζεσλ-

αληηιήςεσλ, πνπ είλαη ε πεληάβαζκε θιίκαθα Likert. χκθσλα κε απηή ηελ θιίκαθα 

θάζε βαζκνινγνχκελν θξηηήξην ιακβάλεη βαζκνινγία απφ 1 έσο 5, φπνπ 1 ζεκαίλεη 

αδπλακία ππνζηήξημεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ, ελψ 5 ηελ πιήξε ππνζηήξημή 

ηνπ. Γηα ηε βαζκνιφγεζε ιήθζεθε ππφςε ε δπζθνιία ηελ νπoία αληηκεησπίδεη 

θάπνηνο ρξήζηεο πνπ δελ είλαη έκπεηξνο ζην λα βξεη θαη λα εθαξκφζεη ηελ αληίζηνηρε 

ελέξγεηα.  
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ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ 

Α 1.ΚΟΣΟ ΑΓΟΡΑ MOODLE BLACKBOARD 
OPEN 

ECLASS 
DIPLEK 

1 

Υακειφ θφζηνο αγνξάο ηεο άδεηαο 

ηνπ ΓΜ θαη ηνπ απαξαίηεηνπ 

πιηθνχ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ (Αξρηθφ 

Κφζηνο) 

5 1 5 5 

2 
Υξεηάδεηαη εηδηθφ επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ; 
2 2 2 3 

3 
Παξέρεηαη βνήζεηα θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε; 
4 5 4 2 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 11 8 11 9 

Α 2.πληήξεζε MOODLE BLACKBOARD 
OPEN 

ECLASS 
DIPLEK 

1 

Δίλαη φιεο νη δηαδηθαζίεο δεδνκέλσλ 

απηνκαηνπνηεκέλεο θαη κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ εχθνια ζε άιια 

ζπζηήκαηα; 

5 5 5 5 

  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 5 5 5 5 

Α 3.Υξεζηκόηεηα θαη ππνζηήξημε MOODLE BLACKBOARD 
OPEN 

ECLASS 
DIPLEK 

1 
Δίλαη δηαζέζηκν εγρεηξίδην ρξήζεο 

θαη εθκάζεζεο ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο; 
5 5 5 5 

2 
Γελ είλαη δχζθνιε ε εθκάζεζε ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο; 
5 5 5 5 

3 

Γελ απαηηείηαη κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ψζηε ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ λα ζηήζεη  ην 

ειεθηξνληθφ ηνπ κάζεκα έζησ ζηελ 

πην απιή ηνπ κνξθή; 

5 5 5 5 

4 Γελ είλαη αλαγθαία ε γλψζε 

πξνγξακκαηηζκνχ (html ή άιισλ 

γισζζψλ) θαη γεληθά δελ 

απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο  γλψζεηο 

ζε θάπνηνλ ηνκέα; 

5 5 5 5 

  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 20 20 20 20 

Α 4. Απνδνρή Υξήζηε MOODLE BLACKBOARD 
OPEN 

ECLASS 
DIPLEK 



55 

 

1 
Τπάξρεη θνηλφηεηα εθπαηδεπηηθή ή 

εξεπλεηηθή πνπ ηελ ππνζηεξίδεη; 
5 5 5 1 

2 
Τπάξρνπλ νξγαληζκνί πνπ ηε 

ρξεζηκνπνηνχλ; 
5 5 5 1 

  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 10 10 10 2 

Α 

5. Πξνηππνπνίεζε MOODLE BLACKBOARD 
OPEN 

ECLASS 
DIPLEK 

1 Σν ΓΜ είλαη ζπκβαηφ κε πξφηππα 

ηχπνπ Scorm; 
5 5 5 5 

2 
Τπνζηεξίδεη ηελ XML; 5 5 5 5 

  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 10 10 10 10 

Α 6.Γπλαηόηεηα Δλζσκάησζεο MOODLE BLACKBOARD 
OPEN 

ECLASS 
DIPLEK 

1 
Σν ΓΜ επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε 

άιισλ πζηεκάησλ; 
5 5 5 5 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 5 5 5 5 

Α 7.Δλζσκάησζε LOM MOODLE BLACKBOARD 
OPEN 

ECLASS 
DIPLEK 

1 
Έρεη δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο  

Αληηθεηκέλσλ Μάζεζεο; 
5 5 5 5 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 5 5 5 5 

Α 8.Πεξηνξηζκνί MOODLE BLACKBOARD 
OPEN 

ECLASS 
DIPLEK 

1 
Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηνλ 

αξηζκφ καζεκάησλ πνπ κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη; 
5 5 5 5 

2 
Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηνλ 

αξηζκφ καζεηψλ πνπ κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη; 
5 5 5 5 

3 
Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηνλ 

αξηζκφ θαζεγεηψλ πνπ κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη; 
5 5 5 5 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 15 15 15 15 

Α 9.Αζθάιεηα MOODLE BLACKBOARD 
OPEN 

ECLASS 
DIPLEK 
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1 
Γηαζέηεη δηαδηθαζίεο θαη 

κεραληζκνχο ειέγρνπ θαη 

πηζηνπνίεζεο ρξεζηψλ; 
5 5 5 5 

2 
Γηαζέηεη κεραληζκφ 

θξππηνγξάθεζεο; 
5 5 5 5 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 10 10 10 10 

Α 10. Παξνρή Πνιπγισζζίαο MOODLE BLACKBOARD 
OPEN 

ECLASS 
DIPLEK 

1 Τπνζηεξίδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα; 5 5 5 5 

2 Τπνζηεξίδεη πξφζζεηεο γιψζζεο; 5 5 2 2 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 10 10 7 7 

Α 
11. ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε 

καζήκαηνο 
MOODLE BLACKBOARD 

OPEN 

ECLASS 
DIPLEK 

1 
Τπνζηεξίδεη ζρεδηαζηηθά - 

ζπγγξαθηθά εξγαιεία; 
5 5 5 5 

2 
Πφζν εχθνιε είλαη ε δεκηνπξγία 

καζήκαηνο; 
5 5 5 5 

3 
Πφζν εχθνιε είλαη ε θαηαρψξεζε 

πεξηερνκέλνπ καζήκαηνο; 
5 5 5 5 

4 
Πφζν εχθνιε είλαη ε δηαγξαθή 

καζήκαηνο; 
5 5 5 5 

5 
Πφζν εχθνιε είλαη ε εγγξαθή 

καζεηνχ ζε κάζεκα; 
5 5 5 5 

6 Τπνζηεξίδεη πνιπκέζα; 5 5 5 5 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 30 30 30 30 

Α 12. Παξαθνινύζεζε καζήκαηνο MOODLE BLACKBOARD 
OPEN 

ECLASS 
DIPLEK 

1 
Τπάξρεη δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο πνξείαο καζεηή; 
5 5 5 5 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 5 5 5 5 

Α 13.Αμηνιόγεζε MOODLE BLACKBOARD 
OPEN 

ECLASS 
DIPLEK 
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1 

Γηαζέηεη εξγαιεία αμηνιφγεζεο θαη 

απηφ αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ 

(δηαγσλίζκαηα, εξγαιεία 

δεκηνπξγίαο εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ 

επηινγψλ); 

5 5 5 5 

2 
Γηαζέηεη απηνκαηνπνηεκέλε 

βαζκνιφγεζε; 
5 5 5 5 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 10 10 10 10 

Α 
14. On line πλεξγαζία θαη 

επηθνηλσλία 
MOODLE BLACKBOARD 

OPEN 

ECLASS 
DIPLEK 

1 Παξέρεη δπλαηφηεηα email; 5 5 5 5 

2 
Τπνζηεξίδεη ειεθηξνληθή νκαδηθή 

ζπλνκηιία; 
5 5 5 5 

3 Γηαζέηεη blogs
18

; 5 5 1 1 

4 Τπνζηεξίδεη wiki's; 5 5 5 1 

5 
Γηαζέηεη ππεξεζίεο πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ;
19

   
5 5 5 4 

6 Γηαζέηεη Σειεδηάζθεςε; 1 1 1 1 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 26 26 22 17 

Α 
15. Δξγαιεία πζηήκαηνο θαη 

Παξαγσγηθόηεηαο 
MOODLE BLACKBOARD 

OPEN 

ECLASS 
DIPLEK 

1 Γηαζέηεη εκεξνιφγην; 5 5 5 5 

2 Γηαζέηεη βνεζφ δηδαζθαιίαο; 1 1 1 5 

3 
Γηαζέηεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

βνήζεηα; 
4 5 4 2 

4 Γηαζέηεη ράξηε καζήκαηνο; 1 5 1 
 
1 
 

                                                 
18

 Ο φξνο «ηζηνιφγην» είλαη ε απφδνζε ζηα ειιεληθά ηνπ λενινγηζκνχ «blog», πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε 

ζχληκεζε ησλ ιέμεσλ «web» θαη «log» θαη ζεκαίλεη «εκεξνιφγην παγθφζκηνπ ηζηνχ». 
19

 Ζ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κε άιινπο ρξήζηεο 

κέζσ γξαθηθήο πιεξνθνξίαο. Πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη ηξνπνπνίεζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο ζηνλ πίλαθα θαη επεμεξγαζίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ κε ην πνληίθη. Δπίζεο, είλαη δπλαηφ 

λα πξνζηεζνχλ ζρφιηα θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθνί ρξσκαηηθνί δείθηεο γηα θάζε ρξήζηε, 

ψζηε λα είλαη θαηαλνεηφ πνηνο ρξήζηεο έθαλε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε. 
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5 Γηαζέηεη εξγαιεία αλάθηεζεο; 5 5 5 5 

6 Τπνζηεξίδεη εθηειέζηκα αξρεία; 5 5 5 5 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 21 26 21 23 

Πίλαθαο 2: πγθξηηηθόο πίλαθαο ησλ ΓΜ Moodle, open Eclass, Blackboard θαη Diplek 

 

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (πίλαθαο 2), ν θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί 

εχθνια λα επηιέμεη ην θαηάιιειν ΓΜ, δίλνληαο βαξχηεηα ζε εθείλα ηα θξηηήξηα 

πνπ ζεσξεί φηη είλαη πην ζεκαληηθά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή θαη ρξήζε. 

 

Καη’ αξράο, ζε γεληθέο γξακκέο θαη ηα ηέζζεξα ΓΜ θξίλνληαη εχθνια σο πξνο 

ηελ εγθαηάζηαζε. Γελ απαηηείηαη εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπο, νχηε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο (γλψζεηο γισζζψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ).  

 

 Καη ηα ηέζζεξα ΓΜ είλαη ιεηηνπξγηθά θαη απιά σο πξνο ηε ρξήζε ηνπο, 

ηνπιάρηζηνλ ζηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ απαηηνχληαη γηα έλα κέζν ρξήζηε. Ζ 

ειεθηξνληθή πιαηθφξκα DIPLEK πηζηεχεηαη πσο είλαη πην απιή ζηε ρξήζε θαη 

εθκάζεζε ηεο, δεδνκέλνπ φηη παξέρεη ιηηφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ν ρξήζηεο 

αλαθαιχπηεη ηελ επηινγή πνπ ρξεηάδεηαη εχθνια. Πην δχζθνιν, σο πξνο ηε ρξήζε 

ηνπ, πηζηεχεηαη φηη είλαη ην Blackboard δηφηη παξέρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο. Χζηφζν, 

πηζαλφηαηα, νη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη δε ζα απαζρνιήζνπλ ην 

κέζν ρξήζηε. Γηα ην ιφγν απηφ παξέρεη θαη ράξηε καζήκαηνο, ψζηε λα γίλεηαη πην 

εχθνιε ε πινήγεζή ηνπ.  Σν open Eclass αθνινπζεί ηε ινγηθή ηνπ Moodle θαη ηνπ 

πξνγφλνπ ηνπ Claroline. 

 

Σα ΓΜ Blackboard θαη  Moodle ζπλαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο, κε ην Blackboard 

λα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο θαη λα θαιχπηεη εηο βάζνο 

ηηο αλάγθεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ. Σν αξλεηηθφ ηνπ είλαη, φηη απνηειεί εκπνξηθφ πξντφλ 

θαη φρη κηα θηελή ιχζε, πνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο απφ κηθξνχο 

εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο νη νπνίνη δηαζέηνπλ ρακειφ πξνυπνινγηζκφ. 

 

Έλα απφ ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ ΓΜ Blackboard απνηειεί ε βνήζεηα θαη ε 

ππνζηήξημε ηνπ ρξήζηε θαηά ηελ εθαξκνγή.  Γηαζέηεη online εγρεηξίδην γηα θάζε 

θαηεγνξία ρξήζηε (ζην Δξγαιεία - Tools). Πεξηιακβάλεη θαη online καζήκαηα 

εθκάζεζεο ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο.  Ζ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα moodle δελ 

παξέρεη θάπνηνπ είδνπο εγρεηξίδην. ην επίζεκν site ηνπ Moodle ππάξρεη εγρεηξίδην 

ρξήζεο θαη θαζνδήγεζε (κέζσ forum). ηελ ειιεληθή φκσο έθδνζε, ηα εγρεηξίδηα 

ρξήζεο έρνπλ ειιηπέο πεξηερφκελν. ην ΓΜ Open Eclass, παξέρνληαη εγρεηξίδηα 

ρξήζεο κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πιαηθφξκαο, ηφζν γηα ηνλ εθπαηδεπηή  θαη ηνλ 

εθπαηδεπφκελν φζν θαη γηα ην δηαρεηξηζηή. Παξέρεη βνήζεηα ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 

Σπρφλ αζηνρίεο, παξαιείςεηο θαη ειιείςεηο ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξζψλνληαη απφ 

αλαβαζκίζεηο πνπ είλαη ζπλερείο. Σν ΓΜ Diplek δηαζέηεη ζην κελνχ ελζσκαησκέλε 

βνήζεηα  θαη επξεηήξην (ρξήζε εθαξκνγήο θαη ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ηεο) θαζψο θαη 

ζπλνδεπηηθφ πιηθφ.  
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Πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ην Blackboard ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ εηαηξεία 

Blackboard Inc. κε έδξα ηηο Ζ.Π.Α.  Αληηπξφζσπνο ηνπ Blackboard Learning System 

ζηελ Διιάδα είλαη ε εηαηξεία Comart AE, κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ην ρξεζηκνπνηνχλ 

ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί ζε φινλ ηνλ θφζκν – θαη ζηε ρψξα καο. Σν 

Moodle δηαζέηεη κηα δπλακηθή θαη ζηαζεξά απμαλφκελε θνηλφηεηα ρξεζηψλ (εηθφλα 

17) θαη πξνγξακκαηηζηψλ, ε νπνία πξφζπκα θαη άκεζα αληαπνθξίλεηαη ζε θάζε 

θάιεζκα επίιπζεο απνξηψλ θαη πξνβιεκάησλ. Σν ΓΜ open Eclass  ππνζηεξίδεηαη 

ελεξγά απφ ην GUnet πνπ παξέρεη ηερλνγλσζία θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ εθαηνληάδεο 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο καο. Αληίζεηα, ην ΓΜ Diplek απνηειεί κηα 

κεκνλσκέλε πξνζπάζεηα, ρσξίο θνηλφηεηα λα ην ζηεξίδεη. Γελ έρεη δνθηκαζηεί ζην 

επξχ θνηλφ. 

   

 
Δηθόλα 17: Κνηλόηεηα ρξεζηώλ ηνπ ΓΜ Moodle 

 

Καη ηα ηέζζεξα ΓΜ ππνζηεξίδνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη κάιηζηα ηα Moodle 

θαη Blackboard ππνζηεξίδνπλ θαη πιήζνο απφ άιιεο.  ε θακία πιαηθφξκα δελ 

ππάξρεη πεξηνξηζκφο καζεηψλ, καζεκάησλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ. Όιεο είλαη ζπκβαηέο κε ηα δηεζλή πξφηππα πρ scorm θαη 

ππνζηεξίδνπλ κεηαδεδνκέλα. Καη ηα ηέζζεξα ΓΜ δηέπνληαη απφ ηελ έλλνηα ηεο 

κεηαθεξζηκφηεηαο, ππνζηεξίδνπλ εξγαιεία ζπγγξαθηθά, εξγαιεία γηα ην ζρεδηαζκφ, 

ηε δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο. Γηαζέηνπλ εξγαιεία αμηνιφγεζεο 

θαη απηναμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ, εξγαιεία απηνκαηνπνηεκέλεο βαζκνιφγεζεο. 

 

 Όια ηα ΓΜ δηαζέηνπλ εξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, 

ην Blackboard ππνζηεξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο email, forum επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ 

θαη ησλ θαζεγεηψλ, chat, blogs, ζχζηεκα wiki, ππεξεζίεο πίλαθα αλαθνηλψζεσλ. Σν 

ΓΜ Moodle δηαζέηεη φ,ηη θαη ην Blackboard. Σν ΓΜ open Eclass δελ ππνζηεξίδεη 

δπλαηφηεηα blogs. Δπηπξφζζεηα, ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα Diplek δελ ππνζηεξίδεη 

νχηε blogs καζεηψλ νχηε ζχζηεκα wiki. Σέινο, θαλέλα ΓΜ δελ δηαζέηεη ππεξεζίεο 

ηειεδηάζθεςεο. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε πξνζθνξά ησλ ειεθηξνληθψλ πιαηθνξκψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία είλαη πνιχ κεγάιε. Γηαζέηνπλ εξγαιεία, δπλαηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ 

θάλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εχθνιε θαη θαηαλνεηή, ηφζν γηα ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Γηέπνληαη θαη νη ηέζζεξηο 

πιαηθφξκεο απφ ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο πνπ πξνσζνχλ ηελ επνηθνδνκηζηηθή, 

ζπλεξγαηηθή θαη καζεηνθεληξηθή κάζεζε. Σα ΓΜ Blackboard θαη Moodle είλαη 

απιά ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία, αλ θαη απαηηνχλ κεγαιχηεξε εμνηθείσζε ηνπ 
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ρξήζηε, πξνζθέξνπλ φκσο πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο απφ ηα open Eclass θαη Diplek 

πνπ ηα ραξαθηεξίδεη ν ιηηφο ζρεδηαζκφο.  Απφ ηα ηέζζεξα ΓΜ πνπ αμηνινγήζεθαλ, 

ην Diplek, πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ηηο απνιχησο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο ζε 

ζρέζε πάληα κε ηηο άιιεο ηξεηο πιαηθφξκεο. Άιισζηε ν ζθνπφο δεκηνπξγίαο ηνπ 

είλαη ε φζν ην δπλαηφλ επθνιφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ζε 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 
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5. σεδίαζη μαθήμαηορ ΑΔΠΠ με σπήζη ηηρ ηλεκηπονικήρ 
πλαηθόπμαρ Diplek 

5.1 Ρόλορ  ηηρ πλαηθόπμαρ ζηη μαθηζιακή διαδικαζία 
διδαζκαλίαρ ηος μαθήμαηορ ΑΔΠΠ 

 

Όπσο είδακε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα Diplek 

είλαη κηα πιαηθφξκα αλνηθηνχ θψδηθα θαη επνκέλσο ε άδεηα ρξήζεο ηεο δελ απαηηεί 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ ζρνιείνπ. Τπνζηεξίδεη δηαθξηηνχο ξφινπο ρξεζηψλ 

(εθπαηδεπηέο, εθπαηδεπνκέλνπο θαη δηαρεηξηζηέο) θαη ζηεξίδεηαη ζηε θηινζνθία ηεο 

αιιειεπίδξαζεο.  Ζ κεηάβαζε ζε θάζε ελφηεηα είλαη απιή θαη θαηαλνεηή ηφζν γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο, γεγνλφο πνπ θάλεη ηελ πινήγεζε ζηελ 

πιαηθφξκα εχθνιε θαη θηιηθή.  

 

Ζ πιαηθφξκα Diplek ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο σο ζπκπιεξσκαηηθό εθπαηδεπηηθφ 

εξγαιείν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ψζηε λα: 

 

1. Δκπινπηίδεη ην δηδαζθφκελν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

2. Γηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηεο θαιχηεξεο 

θαηαλφεζεο  θαη εκπέδσζεο ηεο δηδαζθφκελεο χιεο. 

3. Καζηζηά ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ελδηαθέξνλ θαη δηαδξαζηηθφ.. 

4. πκβάιιεη ζηε θηιηθφηεξε, ειθπζηηθφηεξε θαη πνιχπιεπξε παξνπζίαζε ηεο χιεο, 

ζηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο  θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ καζεηή κέζα 

απφ δξαζηεξηφηεηεο, παηρλίδηα, αζθήζεηο αμηνιφγεζεο θαη απηναμηνιφγεζεο. 

5. Μεηψλεηαη ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεη ν καζεηήο θαη ν θφπνο πνπ θαηαβάιιεη γηα 

ηελ αθνκνίσζε ηεο χιεο. 

 

5.2 Ρόλορ μαθηηή ζηη διδαζκαλία ηος μαθήμαηορ ΑΔΠΠ με 
σπήζη ηηρ πλαηθόπμαρ Diplek 

 

ηφρνο ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο Diplek απνηειεί ε δξάζε θαη ε δηάδξαζε 

ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο απνθηνχλ δεκηνπξγηθφ θαη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαη 

βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Σνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

εκπιαθνχλ νη ίδηνη πξνζσπηθά ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο. Έηζη, ελζαξξχλεηαη ε 

πνιπδηάζηαηε θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπο.  

 
Με ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα πάληνηε ζηε δηάζεζή ηνπο, φπνηε θαη φπνπ απηνί 

ζειήζνπλ, θαηαξγνχληαη νη ρψξν – ρξνληθνί πεξηνξηζκνί, κε απνηέιεζκα νη 

δπλαηφηεηεο θαη ην πεξηερφκελν ηεο πιαηθφξκαο λα απνηεινχλ φρη κφλν  βνήζεκα 

θαη εξγαιείν πξφζιεςεο γλψζεο ζηε ηάμε, αιιά θαη εμσζρνιηθφ κέζν παξνρήο 

γλψζεο. Μπνξνχλ λα εμαζθεζνχλ ζε ζεκεία πνπ ζεσξνχλ πσο έρνπλ αδπλακία θαη 

ειιείςεηο, παξέρνληάο ηνπο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε δπλαηφηεηα λα ελεξγήζνπλ 

ειεχζεξα κε ην ξπζκφ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζέινπλ. 
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5.3 Ρόλορ εκπαιδεςηικού ζηη διδαζκαλία ηος μαθήμαηορ 
ΑΔΠΠ με σπήζη ηηρ πλαηθόπμαρ Diplek 

 

Καη’ αξράο πξέπεη λα ζεκεησζεί πψο ε ζηείξα ρξήζε κφλν ησλ δηαδηθηπαθψλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε (θαη’ επέθηαζε θαη ειεθηξνληθψλ πιαηθνξκψλ) δελ 

ζπλεπάγεηαη φηη ζα νδεγήζεη ζηελ πξναγσγή ηεο κάζεζεο (Pallνff & Pratt, 1999). 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ππάξρεη ε ηάζε, αξθεηνί εθπαηδεπηέο λα πξνζαξκφδνπλ 

ζπλήζεηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ζηηο ηερλνινγίεο δηαδηθηχνπ, εζηηάδνληαο ζην 

πεξηερφκελν πνπ πξέπεη λα δηδαρζεί, επαλαιακβάλνληαο κηα ζεκαληηθή ζεσξία 

κάζεζεο ζε έλα πεξηβάιινλ δηαδηθηχνπ (Jasinski, 1999).  

 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ΑΔΠΠ, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο 

Diplek, ζέηνληαο σο ζηφρν ηελ απνθπγή ηεο κεηαθνξάο ηεο ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο 

δηαδηθηπαθά, αθνινπζεί ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο. Με ηε ρξήζε ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο θαη γεληθφηεξα ησλ δηαδξαζηηθψλ πνιπκεζηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ
20

 μεπεξληνχληαη ηα δεδνκέλα ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ, παξέρνληαο ζηνπο καζεηέο δειεαζηηθφηεξνπο ηξφπνπο εθκάζεζεο, 

πην επνπηηθνχο, πην δηαδξαζηηθνχο, κε κεγαιχηεξε γλσζηηθή κεηαθνξά θαη παξνρή 

ηζρπξφηεξνπ καζεζηαθνχ θηλήηξνπ (Hede, A. 2002; Moreno, R. 2005; Basdekidis, C. 

et al., 2005). 

 

Με ηε βνήζεηα ηεο πιαηθφξκαο, ν θαζεγεηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

ππάξρνλ πιηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ΑΔΠΠ, κπνξεί λα πξνζζέζεη ην 

δηθφ ηνπ πιηθφ ή λα ηξνπνπνηήζεη θαη λα εκπινπηίζεη ην πθηζηάκελν πιηθφ πνπ 

ππάξρεη ζηελ πιαηθφξκα – πξνζαξκφδνληάο ην ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηνπ θάζε καζεηή. Αθφκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ ζην ζπίηη, ν 

δηδάζθσλ κπνξεί λα πξνζθέξεη αηνκηθή βνήζεηα ζηνπο καζεηέο ηνπ, επηζεκαίλνληαο 

ηα ηπρφλ ζθάικαηά ηνπο, ελζαξξχλνληαο, παξνηξχλνληαο, ζπληνλίδνληαο θαη 

θαζνδεγψληαο ηνπο. Παξαθνινπζεί ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία σο βνεζφο θαη 

ζχκβνπινο θαη θαηεπζχλεη ηε δηεμαγσγή δηαιφγνπ κέζσ εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο. 

 

5.4 Πεπιεσόμενο  ενοηήηυν ηος μαθήμαηορ ΑΔΠΠ ζηην 
ηλεκηπονική πλαηθόπμα Diplek 

 

Απφ ηελ ηάμε ηεο Γ’ Λπθείνπ ηερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο, ηνπ Κχθινπ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Τπεξεζηψλ ηνπ καζήκαηνο ΑΔΠΠ, ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν 

Γ.Δ.Π.Π.
21

 έρνπλ επηιεγεί ηα θεθάιαηα1: αλάιπζε πξνβιήκαηνο, θεθάιαην 2: 

βαζηθέο έλλνηεο αιγνξίζκσλ, θεθάιαην 3: δνκέο δεδνκέλσλ θαη αιγφξηζκνη έσο θαη 

ηελ ηαμηλφκεζε (ππνελφηεηα 7), θεθάιαην 4: ηερληθέο ζρεδίαζεο αιγνξίζκσλ, 

θεθάιαην 6: εηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηέινο ην θεθάιαην 10: 

ππνπξνγξάκκαηα.  

                                                 
20

 Χο δηαδξαζηηθά πεξηβάιινληα ζεσξνχληαη ηα πεξηβάιινληα εθείλα πνπ ν ρξήζηεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πινεγεζεί κέζα ζε απηά επεξεάδνληαο ηηο παξακέηξνπο ηηο νπνίεο έρεη αλαπηχμεη θαη 

νξηνζεηήζεη ν θάζε δεκηνπξγφο. Σα δηαδξαζηηθά πεξηβάιινληα ηα ζπλαληάκε ζε εηθνληθνχο θφζκνπο 

βηληενπαηρληδηψλ, ζε πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο.  
21

 Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 
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5.5 Οπγάνυζη ςλικού  ηος μαθήμαηορ ΑΔΠΠ ζηην 
ηλεκηπονική πλαηθόπμα Diplek 

 

Καη’ αξράο θαηά ηελ είζνδν ζηελ πιαηθφξκα  Diplek δεηείηαη φλνκα θαη θσδηθφο 

ρξήζηε πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί θαη λα ηαπηνπνηεζεί ην άηνκν πνπ επηζπκεί λα 

εηζέιζεη ζε απηή. Όπσο είδακε, ην Diplek ππνζηεξίδεη ηξηψλ εηδψλ ρξήζηεο, ηνλ 

εθπαηδεπφκελν, ηνλ εθπαηδεπηή θαη ηνλ δηαρεηξηζηή.  

 

Με ηελ είζνδν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηελ πιαηθφξκα, ηνπ δεηείηαη λα επηιέμεη ην 

κάζεκα πνπ επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη (Δηθφλα 18). Σαπηφρξνλα εκθαλίδεηαη ν 

βνεζφο δηδαζθαιίαο, ππφ ηε γλψξηκε κνξθή κάγνπ, πνπ ππελζπκίδεη ζην καζεηή ηη 

έρεη λα θάλεη, ηηο ηπρφλ εξγαζίεο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί, δηαγσλίζκαηα, κελχκαηα 

πνπ κπνξεί λα έρεη ιάβεη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ή ηνλ δάζθαιφ ηνπ θηι, θαη ηνλ 

θαζνδεγεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελφηεηαο. 

 

 

 
Δηθόλα 18:Δπηινγή καζήκαηνο από ηελ πιαηθόξκα 

 

Αθνχ επηιέμεη ην κάζεκα, ηνπ εκθαλίδεηαη ε ελφηεηα πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί απφ 

ηνλ θαζεγεηή.  

 

Σν πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο απνηειείηαη απφ (Δηθφλα 19): 

 

 ην κελνχ επηινγψλ 

 ηελ εξγαιεηνζήθε γξήγνξεο πξφζβαζεο  

 ην ρψξν εξγαζίαο ησλ ρξεζηψλ 

 

 

 
Δηθόλα 19: Μελνύ επηινγώλ θαη εξγαιεηνζήθε γξήγνξεο πξόζβαζεο 
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Ζ βαζηθή δνκή κηαο ηππηθήο ελφηεηαο ρξεζηψλ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα 

Diplek είλαη ε παξαθάησ (Δηθφλα 20):  

 

 
Δηθόλα 20: Βαζηθή δνκή ελόηεηαο 

 

ηα αξηζηεξά ηεο ζειίδαο,  βξίζθεηαη ην κελνχ κε ηηο επηινγέο.  Σν κελνχ 

απνηειείηαη απφ ηηο βαζηθέο επηινγέο «Θεσξία», «Φχιια Δξγαζίαο», «Σεηξάδην 

Μαζεηή», «Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Θεσξίαο» θαη «ηαπξφιεμα». Τπάξρνπλ βέβαηα 

παξνπζηάζεηο, πνπ ζα δνχκε παξαθάησ, πνπ δελ πεξηέρνπλ φιεο ηηο επηινγέο ή κπνξεί 

λα πεξηέρνπλ θαη θάπνηεο άιιεο. Απηφ έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 

καζεηή θαη ηεο θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο.  

 

ην επάλσ κέξνο ηεο θεληξηθήο ζειίδαο ηεο παξνπζίαζεο ππάξρεη έλα εηζαγσγηθφ 

θείκελν πνπ ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο ηη ζα δηδαρζνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

παξνπζίαζε. 

 

ηελ επηινγή «Θεσξία» βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλε ε ζεσξία φιεο ηεο ελφηεηαο 

(Δηθφλα 21). Ζ επηινγή απηή παξέρεη νπηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ζεσξίαο, 

παξνπζηάδνληαο έλαλ αξηζκφ ηζρπξψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη  

γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σα έγγξαθα πνπ πεξηέρεη είλαη είηε 

ππφ ηε κνξθή αξρείσλ θεηκέλνπ είηε ππφ ηε κνξθή αξρείσλ παξνπζηάζεσλ. 

 

 
Δηθόλα 21: Δπηινγή Θεσξίαο 

ηελ επηινγή «Φχιια Δξγαζίαο» (Δηθφλα 22) βξίζθνληαη ζε κνξθή zip ηα 

εθάζηνηε θχιια καζεηή θαη νη αληίζηνηρεο  δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα 
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πινπνηεζνχλ ζηελ ελφηεηα απηή. Σα θχιια απηά είλαη αξηζκεκέλα θαη ηνπνζεηεκέλα 

κε ηελ πξνηεηλφκελε ζεηξά πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ. ε θάζε Φχιιν Μαζεηή, 

πάληα ζηελ αξρή, είλαη πξνζδηνξηζκέλνη κε ζαθή ηξφπν νη πξνζδνθψκελνη  

δηδαθηηθνί ζηφρνη θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηεί ην θάζε θχιιν. 

Κάπνηα θχιια καζεηή πξνέξρνληαη απφ ην ινγηζκηθφ Αιγνξηζκηθή,
22

 άιια απφ ηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο Σζησηάθε Παλαγηψηε
23

 θαη ηα 

ππφινηπα θηηαγκέλα κέζα απφ ηελ πνιπεηή εκπεηξία κνπ σο θαζεγήηξηα 

πιεξνθνξηθήο. Οη δξαζηεξηφηεηεο είλαη πινπνηεκέλεο κε ηε ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ 

Γηεξκελεπηήο Γιψζζαο θαη Γιψζζα, πνπ δηαηίζεληαη δσξεάλ απφ ηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

ΤΠΔΠΘ, ψζηε νη καζεηέο  λα εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε ηνπο αιγνξίζκνπο πνπ έκαζαλ 

ζηε ζεσξία, λα ηνπο θαηαλνήζνπλ επθνιφηεξα θαη γξεγνξφηεξα. Άιισζηε δελ είλαη 

ηπραίν πσο ζχκθσλα κε ζρεηηθή έξεπλα ην 65% ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα νπηηθά (Coorough, C., 2001).  

 

 
Δηθόλα 22: Δπηινγή Φύιια Δξγαζίαο 

 

ηελ επηινγή «Σεηξάδην Μαζεηή» πεξηιακβάλνληαη νη εθθσλήζεηο ησλ 

αζθήζεσλ, ζε κνξθή word, πνπ πεξηέρνληαη ζην βηβιίν «Σεηξάδην Μαζεηή», ηεο 

εθάζηνηε ελφηεηαο, έηζη ψζηε λα γλσξίδεη ν θάζε καζεηήο, πνηεο αζθήζεηο πξέπεη λα 

ιχζεη ζε θάζε ελφηεηα θαη λα κελ ρξεηάδεηαη λα κεηαθέξεη ην βηβιίν καδί ηνπ. 

 

Ζ επηινγή«Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Θεσξίαο» (Δηθφλα 23) πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο 

πάλσ ζηε ζεσξία ηεο αληίζηνηρεο ελφηεηαο, πνπ νη καζεηέο κεηά ην πέξαο  ηεο 

ελφηεηαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απαληνχλ.  

 

                                                 
22

 http://www.ecedu.upatras.gr/algorithmics/ 
23

 http://users.sch.gr/ptsiotakis 
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Δηθόλα 23: Δπηινγή Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Θεσξίαο 

 

Σέινο, ε επηινγή  «ηαπξφιεμα» (Δηθφλα 24) πεξηιακβάλεη αξρεία ζηαπξνιέμσλ, 

θηηαγκέλα κε ην πξφγξακκα Eclipse Crossword, πνπ απψηεξνο ζθνπφο ηνπο είλαη ε  

επαλάιεςε ηεο ζεσξίαο φιεο ηεο ελφηεηαο. Σν ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο ζηαπξνιέμσλ 

EclipseCrossword (http://www.eclipsecrossword.com) δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην 

δηδάζθνληα λα δεκηνπξγήζεη ζηαπξφιεμα απφ έλα ιεμηιφγην πνπ ν ίδηνο ζα επηιέμεη, 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο θαη ησλ καζεηψλ. Δπίζεο κε ην ίδην 

ινγηζκηθφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κε ηελ ίδηα βάζε ιέμεσλ, νξηζκψλ λα δεκηνπξγεζνχλ 

δηαθνξεηηθά ζηαπξφιεμα. Σν πξφγξακκα απηφ δίλεη θίλεηξα ζην καζεηή γηα ηελ 

εκπινθή ηνπ ζηε δηαρείξηζε ηεο ελφηεηαο θεληξίδνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ. Έηζη, ν 

καζεηήο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο κάζεζεο, κε αλάιεςε πξσηνβνπιίαο θαη ξφισλ 

πνπ ζα πξνάγνπλ ηελ πξνζσπηθή θαη καζεζηαθή ηνπ αλάπηπμε. Σέινο, εληζρχεηαη ε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, εθφζνλ ν καζεηήο δεκηνπξγεί θάηη λέν πάλσ ζε απηά ηα 

νπνία πξνεγνπκέλσο έρεη δηδαρζεί. 

 

 
Δηθόλα 24: Δπηινγή ηαπξόιεμα 

 

5.6 Ανάλςζη παποςζιάζευν ηος μαθήμαηορ ΑΔΠΠ πος 
πεπιέσεηαι ζηη πλαηθόπμα Diplek  

 

Σν θεθάιαην 1 ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ζηελ πιαηθφξκα καο απνηειεί  ε ελφηεηα1.      

http://www.eclipsecrossword.com/
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5.6.1. Δνόηηηα 1: Ανάλςζη Πποβλήμαηορ 
 

Απνηειείηαη απφ ηηο επηινγέο «Θεσξία», «Σεηξάδην Μαζεηή», «Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Θεσξίαο», «ηαπξφιεμα» θαη «Δγρεηξίδηα Υξεζηκνπνηνχκελσλ 

Λνγηζκηθψλ» (Δηθφλα 25). Πξφθεηηαη γηα έλα εηζαγσγηθφ θαη θπξίσο ζεσξεηηθφ 

θεθάιαην.  

 

 
Δηθόλα 25  Δλόηεηα 1: Αλάιπζε Πξνβιήκαηνο 

 

Ζ επηινγή «Θεσξία» πεξηέρεη ην αξρείν Αλάιπζε Πξνβιήκαηνο .ppt. Πξφθεηηαη 

γηα έλα αξρείν ππφ ηε κνξθή παξνπζίαζεο πνπ πεξηέρεη ζπλνπηηθά θαη ζπλάκα 

πεξηεθηηθά ηε ζεσξία ηνπ εηζαγσγηθνχ θεθαιαίνπ Αλάιπζε Πξνβιήκαηνο. 

 

Σν «Σεηξάδην Μαζεηή» πεξηέρεη ην αξρείν θεηκέλνπ Αζθήζεηο Σεηξαδίνπ καζεηή 

ζηελ Αλάιπζε Πξνβιήκαηνο.doc. 

 

Ζ θαηεγνξία «Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Θεσξίαο» πεξηέρεη εξσηήζεηο αλάπηπμεο  

πάλσ ζηε ζεσξία, πνπ νη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απαληήζνπλ ζην ηέινο 

ηνπ θεθαιαίνπ. Σν φλνκα ηνπ αξρείνπ είλαη Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο ζεσξίαο ζηελ 

Αλάιπζε Πξνβιήκαηνο.doc. 

 

Ζ επηινγή «ηαπξφιεμα» πεξηέρεη ην αξρείν ηαπξφιεμν_ελ1_Α.html. Ζ 

αμηνπνίεζε ηνπ ζηαπξνιέμνπ ζην κάζεκα ιεηηνπξγεί σο ζπκπιεξσκαηηθφ, 

πξνπαξαζθεπαζηηθφ θαη επαλαιεπηηθφ πιηθφ ζηε δηδαθηηθή ελφηεηα θαζψο θαη σο 

κέζν αμηνιφγεζεο απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη απηνμηνιφγεζεο απφ ηνλ ίδην ην καζεηή. 

 

Ζ ηειεπηαία επηινγή ζην «κελνχ επηινγψλ» ηνπ θεθαιαίνπ 1 είλαη ηα «Δγρεηξίδηα 

Υξεζηκνπνηνχκελσλ Λνγηζκηθψλ». Κξίζεθε αλαγθαία ε πξνζζήθε ηεο επηινγήο 

απηήο δηφηη νη καζεηέο πξέπεη έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ην εγρεηξίδην ηνπ ινγηζκηθνχ 

Γιψζζα θαη Γηεξκελεπηή Γιψζζαο, πνπ ζα θιεζνχλ λα κάζνπλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζην εμήο, ψζηε φηαλ δελ μέξνπλ πψο ζπληάζζεηαη κηα εληνιή λα 

αλαηξέμνπλ ζην εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Σν φλνκα ηνπ αξρείνπ είλαη 

Δγρεηξίδην ρξήζεο.doc.    

 

Οη ελφηεηεο ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο: 
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 Δλφηεηα 2: Βαζηθέο Έλλνηεο Αιγνξίζκσλ. 

 Δλφηεηα 3: Γνκή Αθνινπζίαο. 

 Δλφηεηα 4: Γνκή Δπηινγήο. 

 Δλφηεηα 5: Γνκή Δπαλάιεςεο. 

Αληηζηνηρνχλ ζηα θεθάιαηα 2, 7 θαη 8 ηνπ ζρνιηθνχ. 

 

5.6.2. Δνόηηηα 2: Βαζικέρ Έννοιερ Αλγοπίθμυν 
 

Ζ παξνπζίαζε απηή απνηειείηαη απφ ηηο επηινγέο «Θεσξία|», «Φχιια Δξγαζίαο» 

θαη «Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Θεσξίαο» (Δηθφλα 26). Ζ ελφηεηα 2 δελ πεξηιακβάλεη 

ηελ επηινγή «ηαπξφιεμα» δηφηη ε ελφηεηα Γνκή Δπαλάιεςεο, πνπ ζα δνχκε ζηε 

ζπλέρεηα, πεξηιακβάλεη δχν επαλαιεπηηθά ζηαπξφιεμα, πνπ αθνξνχλ επαλάιεςε ηεο 

ζεσξίαο φινπ ηνπ θεθάιαην 2, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο.  

 

 
Δηθόλα 26 Δλόηεηα: Βαζηθέο Έλλνηεο Αιγνξίζκσλ 

 

Ζ «Θεσξία» πεξηέρεη ηα αξρεία Βαζηθέο Έλλνηεο Αιγνξίζκσλ.ppt θαη Γπζλφεηα 

ζεκεία Θεσξίαο.doc. Σν πξψην αξρείν είλαη έλα αξρείν παξνπζίαζεο  θαη ην δεχηεξν 

είλαη αξρείν θεηκέλνπ. Σν δεχηεξν αξρείν έξρεηαη ζπκπιεξσκαηηθά λα δψζεη έκθαζε 

ζηα ζεκεία πνπ νη καζεηέο ζπλαληνχλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. Κξίλεηαη ζην ζεκείν 

απηφ αλαγθαίν λα αλαθέξνπκε, πσο κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία, απφ δηάθνξα 

ειιεληθά θαη μέλα ζπλέδξηα  θαη απφ ηελ εκπεηξία, κειεηήζεθαλ θαη δηαπηζηψζεθαλ 

νη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο ζηελ εθκάζεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε απηέο. 

 

Σα «Φχιια εξγαζίαο» ζηελ ελφηεηα 2 απνηεινχληαη απφ πέληε, ζε κνξθή zip, 

θαθέινπο (Δηθφλα 27).  
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Δηθόλα 27: Καηεγνξία Φύιια Δξγαζίαο ηεο ελόηεηαο Βαζηθέο Έλλνηεο Αιγνξίζκσλ 

 

 1.Απφ ηε αλάιπζε πξνβιήκαηνο … ζηε θαηαζθεπή ηνπ.zip. Πεξηέρεη ην 

αξρείν θεηκέλνπ Φχιιν_καζεηή_ΘΔ02a.doc θαζψο θαη ηε δξαζηεξηφηεηα 

dΘ01_1.fpp, πινπνηεκέλε ζην πεξηβάιινλ ηνπ δηεξκελεπηή γιψζζαο. 

 2.Αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ρξήζηε.zip.Πεξηιακβάλεη ην αξρείν θεηκέλνπ  

Φχιιν_καζεηή_ΘΔ02b.doc θαη ηε δξαζηεξηφηεηα dΘ01_1_lusi.fpp, 

πινπνηεκέλε ζην πεξηβάιινλ ηνπ δηεξκελεπηή γιψζζαο. 

 3.Ολνκαηνινγία, Σχπνη κεηαβιεηψλ θαη Δληνιέο Δθρψξεζεο.zip. Πεξηέρεη ην 

αξρείν Φχιιν_καζεηή_ΘΔ02c.doc θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πινπνηεκέλεο ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ Γιψζζα νλνκαηνινγία_κεηαβιεηψλ.γιψζζα θαη 

ηχπνη_κεηαβιεηψλ.γιψζζα. 

 4.Δληνιέο Δθρψξεζεο, Αληηθαηάζηαζε.zip πνπ εζσθιείεη ην 

Φχιιν_καζεηή_ΘΔ02d.doc θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο αληηκεηάζεζε.γιψζζα, 

αληηκεηάζεζε_ιάζνο.γιψζζα, ΘΔ02d_δξ1.γιψζζα, ΘΔ02d_δξ2.γιψζζα, 

ΘΔ02d_δξ2_ηξνπ.γιψζζα πινπνηεκέλεο κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ 

Γιψζζα (Δηθφλα 28). 
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Δηθόλα 28: Πεξηερόκελα ηνπ θαθέινπ 4.Δληνιέο Δθρώξεζεο, Αληηθαηάζηαζε.zip 

 

 5.Αξηζκεηηθέο Δθθξάζεηο θαη Λνγηθέο πλζήθεο.zip  κε  ην 

Φχιιν_καζεηή_ΘΔ02e.doc θαη ηε δξαζηεξηφηεηα 

ΘΔ02_Πίλαθαο_Σηκψλ1.γιψζζα. 

 

Ζ επηινγή «Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Θεσξίαο» πεξηιακβάλεη ην αξρείν Δξσηήζεηο 

αλάπηπμεο πάλσ ζηε ζεσξία ηεο ελφηεηαο 2.doc. 

 

5.6.3. Δνόηηηα 3: Γομή Ακολοςθίαρ 
 

 
Δηθόλα 29 Δλόηεηα 3: Γνκή Αθνινπζίαο 

 

Σν κελνχ ηεο ελφηεηαο 3 (Δηθφλα 29) απνηειείηαη απφ ηηο θαηεγνξίεο «Θεσξία», 

πνπ πεξηιακβάλεη ην αξρείν παξνπζίαζεο Γνκή Αθνινπζίαο.ppt, «Φχιια Δξγαζίαο», 

πνπ πεξηέρεη ην θάθειν κε φλνκα Φχιιν Δξγαζίαο Μαζεηή ηε Γνκή 

Αθνινπζίαο.zip. Ο θάθεινο απηφο εζσθιείεη ην αξρείν word 

Φχιιν_καζεηή_ΘΔ03.doc θαη ηηο αζθήζεηο άζξνηζκα_ςεθίσλ.γιψζζα, 

ΚΤΚΛΟ.γιψζζα, Τπνινγηζκνί.γιψζζα πινπνηεκέλεο ζην εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο γιψζζαο (Δηθφλα 30).  
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Δηθόλα 30: Πεξηερόκελν ηνπ θαθέινπ Φύιιν Δξγαζίαο Μαζεηή 

 

Ζ επηινγή «Σεηξάδην Μαζεηή» έρεη ην αξρείν Αζθήζεηο ηεηξαδίνπ καζεηή ζηε 

δνκή αθνινπζίαο.doc θαη ηέινο ε επηινγή «Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Θεσξίαο» έρεη  ην 

αξρείν Δξσηήζεηο αλάπηπμεο πάλσ ζηε ζεσξία ηεο ελφηεηαο 3.doc.  

 

Σέινο, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη δελ 

πεξηέρεηαη ε επηινγή «ηαπξφιεμα» δηφηη ε ελφηεηα Γνκή Δπαλάιεςεο πεξηιακβάλεη 

δχν επαλαιεπηηθά ζηαπξφιεμα πνπ αθνξνχλ επαλάιεςε ηεο ζεσξίαο φινπ ην 

θεθάιαην 2 ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ελφηεηαο 3.  

 

5.6.4. Δνόηηηα 4: Γομή Δπιλογήρ 
 

Όπσο βιέπνπκε ε Δλφηεηα4: Γνκή Δπηινγήο (Δηθφλα 31) απνηειείηαη απφ ηηο 

ηέζζεξηο βαζηθέο επηινγέο εθηφο απφ ηελ θαηεγνξία «ηαπξφιεμα». Ζ επφκελε 

ελφηεηα πεξηιακβάλεη δχν επαλαιεπηηθά ζηαπξφιεμα πνπ αθνξνχλ επαλάιεςε ηεο 

ζεσξίαο φινπ ηνπ θεθαιαίνπ 2 ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ελφηεηαο απηήο.  

 

 
Δηθόλα 31 Δλόηεηα 4: Γνκή Δπηινγήο 

Ζ επηινγή «Θεσξία» απνηειείηαη απφ ηα αξρεία: 
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 Γνκή επηινγήο.ppt πνπ απνηειεί ηε ζεσξία ηνπ θεθαιαίνπ ππφ ηε κνξθή 

παξνπζίαζεο, 

 Γπζλφεηα ζεκεία ζεσξίαο.doc. Απηφ ην αξρείν θεηκέλνπ πεξηιακβάλεη 

ζθνηεηλά ζεκεία ζηε ζεσξία ηεο ελφηεηαο, πνπ νη καζεηέο πξέπεη λα δείμνπλ  

πξνζνρή. 

 

Ζ επηινγή «Φχιια εξγαζίαο» πεξηιακβάλεη πέληε θαθέινπο: 

 

 1.Φχιιν εξγαζίαο καζεηή ζηελ Απιή Δπηινγή_1.zip. Ο ζπκπηεζκέλνο απηφο 

θάθεινο πεξηιακβάλεη ην Φχιιν_καζεηή_ΘΔ04a.doc θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

θηλεηή_ηειεθσλία.fpp θαη δηαθιάδσζε_ιχζε.fpp, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

θχιιν εξγαζίαο θαη είλαη πινπνηεκέλεο ζην ινγηζκηθφ Γηεξκελεπηή Γιψζζαο. 

 2.Φχιιν εξγαζίαο καζεηή ζηελ απιή επηινγή 2.zip. Ο θάθεινο απηφο πεξηέρεη 

ην αξρείν  Φχιιν_καζεηή_ΘΔ04b.doc θαη δχν δξαζηεξηφηεηεο πινπνηεκέλεο 

ζε Γιψζζα θελφ.γιψζζα θαη Κηλεηή_ηειεθσλία_πξφγξακκα.γιψζζα θαζψο 

θαη δχν δξαζηεξηφηεηεο ζε Γηεξκελεπηή Γιψζζαο κε νλφκαηα 

Κηλεηή_ηειεθσλία_δηάγξακκα.fpp θαη πάξθηλγθ.fpp (Δηθφλα 32).  

 

 

 
Δηθόλα 32: Πεξηερόκελα θαθέινπ 2.Φύιιν εξγαζίαο καζεηή ζηελ απιή επηινγή 2.zip 

 

 3.Φχιιν εξγαζίαο καζεηή ζηε ζχλζεηε επηινγή.zip.  ην θάθειν απηφ 

πεξηιακβάλνληαη ηα Φχιιν_καζεηή_ΘΔ04c.doc θαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

Κψδηθαο.γιψζζα, Κψδηθαο_κε_Απιή _Δπηινγή.γιψζζα, 

Γηάγξακκα_ξνήο1.fpp, Γηάγξακκα_ξνήο2.fpp, Γηάγξακκα_ξνήο3.fpp, 
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ΔΠΗΛΟΓΖ1.exe, ΔΠΗΛΟΓΖ2.exe.  Με ηηο  δπν ηειεπηαίεο δξαζηεξηφηεηεο 

επηρεηξείηαη ε ηερληθή ηνπ καχξνπ θνπηηνχ. Πξφθεηηαη γηα κηα δηεξεπλεηηθή, 

αλαθαιππηηθή ηερληθή  θαηά ηελ νπνία – ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα- νη 

καζεηέο θαινχληαη λα καληέςνπλ απφ έλα δεδνκέλν απνηέιεζκα ηηο δηαθνξέο 

κεηαμχ ηεο απιήο απφ ηε ζχλζεηε επηινγή. 

 4.Φχιιν εξγαζίαο καζεηή ζηελ πνιιαπιή επηινγή.zip. Μέζα ζηνλ θάθειν 

απηφ ππάξρνπλ ηα αξρεία Φχιιν_καζεηή_ΘΔ04d.doc θαη Βαζκφο.γιψζζα. 

 5. Φχιιν εξγαζίαο καζεηή ζηελ εκθσιεπκέλε επηινγή.zip. ηνλ ζπκπηεζκέλν 

θάθειν απηφ ππάξρεη ην αξρείν Φχιιν_καζεηή_ΘΔ04e.doc. 

 

Ζ επηινγή «Σεηξάδην Μαζεηή» πεξηιακβάλεη ην αξρείν Αζθήζεηο ηεηξαδίνπ 

καζεηή ζηε δνκή επηινγήο.doc. 

 

Σέινο, ε επηινγή Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Θεσξίαο πεξηιακβάλεη ην αξρείν 

Δξσηήζεηο αλάπηπμεο πάλσ ζηε ζεσξία ηεο ελφηεηαο 4.doc.  

  

5.6.5. Δνόηηηα 5: Γομή Δπανάλητηρ 
 

ηε βαζηθή ηεο δνκή, ε παξνπζίαζε  απηή απνηειείηαη απφ ηηο επηινγέο 

«Θεσξία», «Φχιια Δξγαζίαο», «Σεηξάδην Μαζεηή», «Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο 

Θεσξίαο» θαη «ηαπξφιεμα» (Δηθφλα 33).  

 

 
Δηθόλα 33 Δλόηεηα 5: Γνκή Δπαλάιεςεο 

 

Ζ ελφηεηα φκσο απηή ρσξίδεηαη ζε δχν ζηεξεφηππα
24

: ηνπο αξράξηνπο θαη ηνπο 

πξνρσξεκέλνπο. ηνπο πξνρσξεκέλνπο πεξηιακβάλεηαη φ,ηη θαη ζηνπο αξραξίνπο θαη 

επηπξνζζέησο  θάπνηα ζεκεία θαη δεηήκαηα  ζηε ζεσξία πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξε 

εκβάζπλζε, θάπνηα θχιια εξγαζίαο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη πην δχζθνιεο αζθήζεηο 

θαη δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ε επηινγή «Πξνζνκνίσζε» πνπ πεξηέρεη νπηηθή 

                                                 
24

 πκβνιηθφο ραξαθηεξηζκφο πνπ απνδίδεηαη ζηα κέιε κηαο νκάδαο αλζξψπσλ θαη βαζίδεηαη ζε 

γεληθεχζεηο. 
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αλαπαξάζηαζε ηνπ δχζθνινπ αιγφξηζκνπ Πνιιαπιαζηαζκφο αιά Ρσζηθά. Πξφθεηηαη 

γηα έλα αξρείν,  ζε κνξθή excel, πινπνηεκέλν απφ ηνλ θν Εάθεηξα Π, θαζεγεηή 

ΠΔ03. Αλαιπηηθφηεξα ζηε Γνκή Δπαλάιεςεο - Αξράξηνη πεξηιακβάλνληαη: 

 

ηε «Θεσξία» ηα αξρεία (Δηθφλα 34): 

 

 1.Γνκή επαλάιεςεο Γηα.ppt. Πξφθεηηαη γηα έλα αξρείν πνπ πεξηέρεη ηε βαζηθή 

ζεσξία ηεο δνκήο επαλάιεςεο Γηα. 

 2.Γνκή επαλάιεςεο ΟΟ.ppt. Πεξηιακβάλεη ηε ζεσξία θαη φζα πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ νη καζεηέο ζε ζρέζε κε ηελ ΟΟ. 

 3.Γνκή επαλάιεςεο Μέρξηο Όηνπ.ppt. Πεξηέρεη αλαιπηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο 

δνκήο επαλάιεςεο Αξρή_Δπαλάιεςεο…. Μέρξηο_Όηνπ. 

 Γπζλφεηα ζεκεία ζεσξίαο.doc, πνπ πεξηιακβάλεη αλάιπζε επαίζζεησλ 

ζεκείσλ πάλσ ζηε ζεσξία ησλ δνκψλ επαλάιεςεο.  

 Μεηαηξνπή απφ ηε κηα δνκή επαλάιεςεο ζε άιιε.doc. To αξρείν θεηκέλνπ 

απηφ, εμεγεί ζηνπο καζεηέο, κε ηξφπν δηαζαθεληζηηθφ, πψο πξέπεη λα γίλεηαη 

ε κεηαηξνπή ησλ δνκψλ έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα ηπρφλ ιάζε θαη νη 

παξαιείςεηο.  

 Μεηξεηέο.doc.  

 

 
Δηθόλα 34: Δπηινγή Θεσξία ηεο ελόηεηαο 5 

 

ηα «Φχιια Δξγαζίαο» (Δηθφλα 35): 
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Δηθόλα 35: Δπηινγή Φύιια Δξγαζίαο ηεο ελόηεηαο 5 

 

 1.Φχιιν εξγαζίαο – Δηζαγσγή ζηηο δνκέο επαλάιεςεο. zip. Πεξηιακβάλεη ηα 

αξρεία Φχιιν_καζεηή_ΘΔ5a.doc, Απιφ.fpp, Μεηξψληαο.fpp, 

Ξαλακεηξψληαο.fpp. 

 2.Φχιιν εξγαζίαο – Γνκή επαλάιεςεο Όζν.zip κε πεξηιακβαλφκελα αξρεία 

Φχιιν_καζεηή_ΘΔ05b1.doc, Μέηξεζε_Φειψλ.γιψζζα, 

Μέηξεζε_Φειψλ.fpp. 

 3.Φχιιν εξγαζίαο – Γνκή επαλάιεςεο Γηα – Γλσζηφο αξηζκφο βεκάησλ.zip 

κε ηα αξρεία Φχιιν_καζεηή_ΘΔ05b1.doc, αλζξσπηζηηθή_βνήζεηα.γιψζζα 

θαη d1o.fpp. 

 4.Φχιιν εξγαζίαο – Γνκή επαλάιεςεο Γηα -βήκα.zip. Πεξηέρεη ηα αξρεία 

Φχιιν_καζεηήΘΔ5b2.doc, Αλζξσπηζηηθή_Βνήζεηα_Μείσζε.γιψζζα, 

Αλζξσπηζηηθή_Βνήζεηα.γιψζζα. 

 5.Φχιιν εξγαζίαο – Γνκή επαλάιεςεο – Μέρξηο_φηνπ.zip. Πεξηιακβάλεη ηα 

αξρεία Φχιιν_καζεηήΘΔ5c1.doc, Άζξνηζε.γιψζζα, Γηάγξακκα_ξνήο1.fpp, 

Γηάγξακκα_ξνήο2.fpp. 

 6.Φχιιν εξγαζίαο – Γνκή επαλάιεςεο – Μέρξηο_φηνπ- Έιεγρνο νξζφηεηαο. 

Zip θαη ηα αξρεία Φχιιν_καζεηήΘΔ5c2.doc θαη ΠΡΟΦΤΓΔ.γιψζζα. 

 

ηελ επηινγή «Σεηξάδην Μαζεηή» πεξηιακβάλεηαη ην αξρείν Αζθήζεηο ηεηξαδίνπ 

καζεηή ζηηο δνκέο επαλάιεςεο.doc.  

 

ηηο «Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Θεσξίαο» πεξηιακβάλεηαη ην αξρείν Δξσηήζεηο 

αλάπηπμεο πάλσ ζηε ζεσξία ηεο ελφηεηαο 5.doc. 

 

Σέινο, ζηελ θαηεγνξία «ηαπξφιεμα» πεξηιακβάλνληαη δχν επαλαιεπηηθά 

ζηαπξφιεμα πάλσ ζηα θεθάιαηα 2, 7 θαη 8 ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 

 

ηε Γνκή Δπαλάιεςεο – Πξνρσξεκέλνη ζηε ζεσξία πεξηιακβάλεηαη επηπιένλ ην 

αξρείν 4.Πνιιαπιαζηαζκφο Αιά Ρσζηθά.ppt. Πξφθεηηαη γηα έλα ηδηαίηεξν δχζθνιν 
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αιγφξηζκν πνπ πξέπεη ν καζεηήο λα έρεη θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηελ εκθψιεπζε 

επηινγήο ζε επαλάιεςε πξνθεηκέλνπ λα ηνλ θαηαλνήζεη. 

 

ηα «Φχιια εξγαζίαο» πεξηέρνληαη επηπιένλ ηα αξρεία (Δηθφλα 36): 

 

 
Δηθόλα 36: Πεξηερόκελα ηεο επηινγήο Φύιια Δξγαζίαο ηεο ελόηεηαο 5  Γνκή Δπαλάιεςεο (πξνρσξεκέλνη) 

 

 7.Φχιιν εξγαζίαο - Δκθψιεπζε επαλάιεςεο ζε επηινγή.zip. Πξφθεηηαη γηα 

έλα αξρείν πνπ απεπζχλεηαη ζε πνιχ θαινχο καζεηέο, θαη πξνυπνζέηεη ηελ εθ 

βαζέσλ θαηαλφεζε ησλ δνκψλ επαλάιεςεο θαη επηινγήο θαη ησλ ζπλδπαζκφ 

ηνπο. Πεξηιακβάλεη ηα αξρεία Φχιιν_καζεηή_ΘΔ5d.doc, 

Ηζνδχλακν_ιάζνο.fpp, Αγνξά_Τπνινγηζηή_ΟΟ.γιψζζα, 

Αγνξά_Τπνινγηζηή_ΟΟ.fpp. 

 8.Φχιιν εξγαζίαο – Δκθψιεπζε επηινγήο ζε επαλάιεςε. zip. Ηζρχεη φηη θαη 

πξνεγνπκέλσο. Πεξηέρεη ηα αξρεία Φχιιν_καζεηή_ΘΔ05e.doc, 

Διάρηζηνο_α.γιψζζα, Μέγηζην_Διάρηζηνο.γιψζζα, Μεηαλάζηεο.γιψζζα. 

 

ηελ επηινγή «Πξνζνκνίσζε» πεξηιακβάλεηαη ην αξρείν Πνιιαπιαζηαζκφο Αιά 

Ρσζηθά.xls (Δηθφλα 37). Πξφθεηηαη γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ ηνπο 

δφζεθε ζεσξεηηθά ζηε θαηεγνξία  «Θεσξία». 
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Δηθόλα 37: Δθαξκνγή Πνιιαπιαζηαζκόο Αιά Ρσζηθά.ppt 

 

Ζ ελφηεηα 6  -  Γνκέο Γεδνκέλσλ θαη Αιγφξηζκνη ζηελ πιαηθφξκα καο 

αληηζηνηρεί ζην θεθάιαην 3 ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. Ζ ελφηεηα απηή, φπσο θαη ε 

ελφηεηα 5,    πεξηιακβάλεη δπν ζηεξεφηππα: ησλ αξραξίσλ θαη ησλ πξνρσξεκέλσλ.  

 

5.6.6. Δνόηηηα 6 – Γομέρ Γεδομένυν και Αλγόπιθμοι 
 

Πξφθεηηαη γηα κηα ελφηεηα ηδηαίηεξα απαηηεηηθή θαη δχζθνιε ζηελ θαηαλφεζε 

απφ ηνπο καζεηέο. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, εάλ νη 

καζεηέο δελ έρνπλ θαηαλνήζεη θαιά θαη ζε βάζνο ην θεθάιαην 2, πνπ νπζηαζηηθά 

απνηειεί ην εηζαγσγηθφ θεθάιαην γηα ην θεθάιαην 3, ζην θεθάιαην 3 ζα ζπλαληήζνπλ 

ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα. 

 

 
Δηθόλα 38 Δλόηεηα 6: Γνκέο Γεδνκέλσλ θαη Αιγόξηζκνη 

 

Ζ ελφηεηα απηή, φπσο θαη ε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ρσξίδεηαη ζε δχν ζηεξεφηππα: 

ηνπο αξράξηνπο θαη ηνπο πξνρσξεκέλνπο. Θα εμεηάζνπκε μερσξηζηά ην θαζέλα απφ 

απηά.  
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ην ζηεξεφηππν ησλ αξραξίσλ πεξηιακβάλεηαη ε επηινγή «Θεσξία». Όπσο θαη 

ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο πνπ εμεηάζακε, ε ππνελφηεηα απηή πεξηέρεη 

ζπγθεληξσκέλε ηε ζεσξία ηνπ θεθαιαίνπ. Σν φλνκα ηνπ αξρείνπ είλαη Γνκέο 

Γεδνκέλσλ θαη Αιγφξηζκνη.doc (Δηθφλα 39). 

 

 
Δηθόλα 39: Δπηινγή Θεσξία ηεο ελόηεηαο 6 

 

Ζ επηινγή «Φχιια Δξγαζίαο» (Δηθφλα 40) πεξηιακβάλεη ηα θχιια εξγαζίαο θαη 

ηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ζπκπιεξψζνπλ νη καζεηέο θπξίσο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απνηειείηαη απφ 

ηνπο θαθέινπο: 

 

 1.Φχιιν καζεηή –Γειψλνληαο κνλνδηάζηαηνπο πίλαθεο.zip. Ο ζπκπηεζκέλνο 

θάθεινο πεξηιακβάλεη ηα αξρεία Φχιιν_καζεηή_ΘΔ6a.doc, 

Αλεξγία_Γπλαηθψλ.γιψζζα, Δηζαγσγή.γιψζζα, ράξηεο.bmp, αλεξγία.bmp. 

 Φχιιν καζεηή – Υξεζηκνπνηψληαο κνλνδηάζηαηνπο πίλαθεο.zip κε αξρεία 

Φχιιν_καζεηή_ΘΔ6b.doc, Τπνινγηζηέο_ΔΔ.γιψζζα, 

Τπνινγηζηέο_αλά_θάηνηθν.bmp, Ολφκαηα_Υσξψλ_ΔΔ.bmp. 

 3.Φχιιν καζεηή – Γηζδηάζηαηνη πίλαθεο.zip κε ζπκπεξηιακβαλφκελα αξρεία 

Φχιιν_καζεηή_ΘΔ6c.doc, Γνθηκέο_Γείθηεο.γιψζζα, 

Δηζαγσγή_ηνηρείσλ.γιψζζα. 

 4.Φχιιν καζεηή – Γξακκέο θαη ηήιεο.zip κε αξρεία 

Φχιιν_καζεηή_ΘΔ6d.doc, Αιιαγή_Γξακκψλ.γιψζζα, 

Με_ηεηξαγσληθφο.γιψζζα, χλνια_Γξακκψλ.γιψζζα, 

χλνια_ηειψλ.γιψζζα. 
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Δηθόλα 40: Πεξηερόκελν επηινγήο Φύιια Δξγαζίαο ελόηεηαο 6 

 

 5.Φχιιν καζεηή - εηξηαθή αλαδήηεζε ζε κε ηαμηλνκεκέλν πίλαθα.zip. 

πκπεξηιακβάλεη ηα αξρεία Φχιιν_καζεηή_ΘΔ6e.doc, 

Αλαδήηεζε_Αηπρχκαηα_100.bmp, Αλαδήηεζε_Αηπρχκαηα_93.bmp, 

Αλαδήηεζε_Αηπρχκαηα_95.bmp, Αλαδήηεζε_Υψξα_Διβεηία.bmp, 

Αλαδήηεζε_Υψξα_Ηηαιία.bmp, Αξρηθή.bmp, Μελνχ_Αλαδήηεζε.γιψζζα, 

Πιήξεο_Αλαδήηεζε_Υψξαο.γιψζζα (Δηθφλα 41). 

 

 

 
Δηθόλα 41: Πεξηερόκελν θαθέινπ 5.Φύιιν καζεηή -  εηξηαθή αλαδήηεζε ζε κε ηαμηλνκεκέλν 

πίλαθα.zip.ηεο ελόηεηαο 6 

 

 Φχιιν καζεηή - εηξηαθή αλαδήηεζε ζε κε ηαμηλνκεκέλν πίλαθα κε flag.zip 

θαη αξρεία Φχιιν_καζεηή_ΘΔ6f.doc, Αξρηθή.bmp, 

Αλαδήηεζε_Αηπρχκαηα_100.bmp, Αλαδήηεζε_Αηπρχκαηα_93.bmp, 

Αλαδήηεζε_Αηπρχκαηα_95.bmp, Αλαδήηεζε_Υψξα_Ηηαιία.bmp, 

Αλαδήηεζε_Υψξαο_κε_εκαία.γιψζζα. 

 7.Φχιιν καζεηή - εηξηαθή αλαδήηεζε ζε ηαμηλνκεκέλν πίλαθα.zip. 

Πεξηιακβάλεη ηα αξρεία  Φχιιν_καζεηή_ΘΔ6g.doc, 

Αλαδήηεζε_ζε_ηαμηλνκεκέλν_πίλαθα_αηχρεκα.γιψζζα, 

Αλαδήηεζε_ζε_ηαμηλνκεκέλν_πίλαθα_ρψξα.γιψζζα, 

Αξρηθή_Σαμηλφκεζε_Αηπρήκαηα.bmp, Αξρηθή_Σαμηλφκεζε_Υψξα.bmp, 

Σαμηλφκεζε_100.bmp, Σαμηλφκεζε_93.bmp, Σαμηλφκεζε_95.bmp, 

Σαμηλφκεζε_Γαλία.bmp, Σαμηλφκεζε_Διβεηία.bmp. 
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 8.Φχιιν καζεηή – Δπζεία Αληαιιαγή.zip. Πεξηέρεη ηα αξρεία 

Φχιιν_καζεηή_ΘΔ6g.doc, Αλαθαηάηαμε.γιψζζα, Οπξά.γιψζζα. 

 9Α.Φχιιν καζεηή – Αιγφξηζκνο επζείαο αληαιιαγήο.zip κε αξρεία 

Φχιιν_καζεηή_ΘΔh.doc, Πξνψζεζε.γιψζζα. 

 

ηελ επηινγή «Σεηξάδην Μαζεηή» βξίζθεηαη ην αξρείν Αζθήζεηο ηεηξαδίνπ 

καζεηή.doc. 

 

Ζ επηινγή «Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Θεσξίαο» πεξηέρεη ην αξρείν Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο Θεσξίαο.doc. 

 

Ζ επηινγή «Λπκέλεο Αζθήζεηο κε Μεζνδνινγία» πεξηιακβάλεη ην αξρείν 

Λπκέλεο Αζθήζεηο κε Μεζνδνινγία.doc. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα έλα δνζκέλν 

πξφβιεκα κε ηε ιχζε ηνπ, πνπ εμεγεί αλαιπηηθά (κε ηε κνξθή ζρνιίσλ) ηηο ελέξγεηεο 

– ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα εθηειέζνπλ νη καζεηέο θαη κε πνηα ζεηξά- πξνθεηκέλνπ λα 

θζάζνπλ ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

Δλ ζπλερεία, βξίζθεηαη ε θαηεγνξία «ηαπξφιεμα» κε ην αξρείν 

ηαπξφιεμν_ελ6_Α.html. 

 

Σέινο, ε θαηεγνξία «Πξνζνκνίσζε» πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή «Δθαξκνγή 

Φπζζαιίδαο.xls» (Δηθφλα 42). Πξφθεηηαη γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ ηεο 

Φπζζαιίδαο, πνπ νη καζεηέο δηδάζθνληαη ζην θχιιν εξγαζίαο 9Α. Μπνξνχκε λα 

πνχκε πσο νη καζεηέο ζην ζεκείν απηφ, θαη πάληα δηδάζθνληαο ηνπο ζεσξεηηθά ηνλ 

αιγφξηζκν, αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. Έηζη, κε ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ 

αιγνξίζκνπ θαη βιέπνληαο ηνλ πψο δνπιεχεη ζηελ πξάμε, βήκα πξνο βήκα, ηνπο 

βνεζάεη λα  μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο θαη λα θάλνπλ ηνλ αιγφξηζκν θηήκα ηνπο.   

 

 
Δηθόλα 42: Δθαξκνγή Φπζζαιίδα.xls 

 

 

Σν ζηεξεφηππν ησλ πξνρσξεκέλσλ πεξηθιείεη φ,ηη θαη ησλ αξραξίσλ, κε επηπιένλ 

θάπνην ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ, πνπ απεπζχλεηαη ζε καζεηέο πνπ έρνπλ θαηαλνήζεη 

πνιχ θαιά  θαη ζε βάζνο ηηο εηζαγσγηθέο έλλνηεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ – θεθάιαην2. 
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ηελ θαηεγνξία «Θεσξία» εθηφο απφ ην αξρείν Γνκέο Γεδνκέλσλ θαη 

Αιγφξηζκνη.doc, πνπ ππάξρεη θαη ζηνπο αξραξίνπο, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αξρεία 

Αιγφξηζκνο Σαμηλφκεζεο Φπζζαιίδαο.doc θαη Μεζνδνινγία Πηλάθσλ.doc. Σν πξψην 

αξρείν πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ηνλ αιγφξηζκν ηεο Φπζζαιίδαο θαη ην δεχηεξν 

πεξηέρεη ζπγθεληξσκέλεο φιεο ηηο κεζνδνινγίεο πνπ αθνξνχλ ηφζν κνλνδηάζηαηνπο 

φζν θαη δηζδηάζηαηνπο πίλαθεο. 

 

ηα «Φχιια Δξγαζίαο» πεξηιακβάλεηαη επηπιένλ ην 9Β.Φχιιν καζεηή – 

Αιγφξηζκνο Δπζείαο Αληαιιαγήο πλέρεηα.doc πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή 

xSortLab  πνπ ζα αλαιχζνπκε ζηε ζπλέρεηα. 

 

Πεξηέρεη επηπιένλ ηελ θαηεγνξία «Αζθήζεηο Αλαζθφπεζεο». Πξφθεηηαη γηα κηα 

επηινγή κε αξρεία 1ε  Άζθεζε Αλαζθφπεζεο.doc θαη 2ε  Άζθεζε 

Αλαζθφπεζεο.doc. Γχν αζθήζεηο πνπ πεξηέρνπλ ζπγθεληξσκέλα φια ηα πηζαλά 

δεηνχκελα εξσηήκαηα ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη λα ιχλεη έλαο καζεηήο 

κε ζηφρν λα γξάςεη άξηζηα ζην κάζεκα απηφ. 

 

Σέινο, ζηελ επηινγή «Πξνζνκνίσζε» ππάξρεη κηα εθαξκνγή κε ην φλνκα 

xSortLab θαζψο θαη ην εγρεηξίδην ρξήζεο Δγρεηξίδην xSortLab.doc (Δηθφλα 43). 

Πξφθεηηαη γηα κηα εθαξκνγή, δεκηνπξγφο ηεο ν David. J. Eck, εμειιεληζκέλε απφ 

ηνπο Υξίζην Ρνδνζζέλνπο θαη Αζελά ηακαηνπνχινπ, πνπ πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο 

γλσζηνχο αιγφξηζκνπο ηαμηλφκεζεο Bubblesort, Selection Sort, Insertion Sort, Merge 

Sort, QuickSort.  

 

 
Δηθόλα 43: Δθαξκνγή xSortLab: Οπηηθή Σαμηλόκεζε 

 

Ζ εθαξκνγή απηή απεπζχλεηαη θπξίσο ζε κεηαιπθεηαθνχο καζεηέο, πνπ ηνπο 

δίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλνπλ ηνπο δηάθνξνπο αιγνξίζκνπο ηαμηλφκεζεο, λα 

δνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπγθξίζεσλ πνπ απαηηνχλ ν θαζέλαο θαζψο θαη ησλ 

αληηκεηαζέζεσλ (νπηηθή ηαμηλφκεζε) ή λα δνπλ πφζν ρξφλν εθηειείηαη ν θάζε 

αιγφξηζκνο κε κέγεζνο πίλαθα  θαη αξηζκφ πηλάθσλ πνπ απηνί επηζπκνχλ 

(ηαμηλφκεζε κε ρξφλν) (Δηθφλα 44). 
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Δηθόλα 44:Δθαξκνγή xSortLab: Σαμηλόκεζε κε ρξόλν 

 

Σν θχιιν εξγαζίαο 9Β ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή απηή γηα λα θάλεη ηνπο πην 

πξνρσξεκέλνπο καζεηέο  λα πάλε έλα βήκα πην πέξα. Να δηαπηζηψζνπλ ζηε πξάμε 

πσο, εθηφο απφ ηνλ αιγφξηζκν Φπζζαιίδα πνπ δηδάρζεθαλ, ππάξρνπλ θαη άιινη 

αιγφξηζκνη ηαμηλφκεζεο θαη κάιηζηα πην απνδνηηθνί, φπσο ν Quicksort. Σνπο δίδεηαη 

αθφκα ε  δπλαηφηεηα λα πεηξακαηηζηνχλ νη ίδηνη απφ ην ζπίηη ηνπο θαη λα θηάζνπλ ζε 

αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπ δηδάζθνληα. Γηα απηφ ην ιφγν άιισζηε 

θξίζεθε αλαγθαίν λα δνζεί θαη ην εγρεηξίδην ηεο εθαξκνγήο απηήο. 

 

Ζ ΔΝΟΣΖΣΑ 4 θαη 6 (ζρνιηθνχ βηβιίνπ) αληηζηνηρεί ζην θεθάιαην 4 Σερληθέο 

ρεδίαζεο Αιγνξίζκσλ – παξάγξαθνη 4.1 θαη 4.2-  θαη ζην θεθάιαην 6 Δηζαγσγή 

ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ. 

 

5.6.7. Δνόηηηα 4 και 6 (ζσολικού) 
 

Πξφθεηηαη γηα δπν ζεσξεηηθά θεθάιαηα γηα απηφ θαη δελ ππάξρεη ε επηινγή 

«Φχιια Δξγαζίαο». Πεξηιακβάλεη ηηο επηινγέο «Θεσξία» κε ηα αξρεία θεηκέλνπ 

Κεθάιαην 4 - Σερληθέο_ρεδίαζεο_Αιγνξίζκσλ.doc θαη Κεθάιαην 6-

Δηζαγσγή_ζηνλ_πξνγξακκαηηζκφ.doc, «Σεηξάδην Μαζεηή» κε ην αξρείν kef6.pdf, 

«Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Θεσξίαο» κε ην αξρείν «Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Θεσξίαο ελ4-

6.doc» θαη ηέινο «ηαπξφιεμα» κε ηα αξρεία ηαπξφιεμν_ελ4&6(ζρνι)_Α.html θαη 

ηαπξφιεμν_ελ4&6(ζρνι)_Β.html. 

 

Ζ ΔΝΟΣΖΣΑ 7 - Τπνπξνγξάκκαηα αληηζηνηρεί ζην θεθάιαην 10 

Τπνπξνγξάκκαηα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 

 

5.6.8. ΔΝΟΣΗΣΑ 7 - Τποππογπάμμαηα 
 

ηελ ελφηεηα απηή, νη καζεηέο ζπλαληνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο δηφηη ε 

θαηαλφεζε ηνπ θεθαιαίνπ πξνυπνζέηεη ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ πξνεγνχκελσλ 
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θεθαιαίσλ. Γη’ απηφ ην ιφγν, νη καζεηέο κε ιηγφηεξεο δπλαηφηεηεο εζηηάδνπλ 

πεξηζζφηεξν ζηε ζεσξία.  

 

Ζ δνκή ηεο ελφηεηαο πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο «Θεσξία», «Φχιια Δξγαζίαο», 

«Σεηξάδην Μαζεηή», «Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Θεσξίαο», «Άζθεζε Αλαζθφπεζεο» 

θαη ηέινο «ηαπξφιεμα» (Δηθφλα 45). 

 

Ζ επηινγή «Θεσξία» πεξηέρεη ηα αξρεία: 

 

 Κεθάιαην 10 – Τπνπξνγξάκκαηα.doc, πνπ απνηειεί ηε βαζηθή ζεσξία ηνπ 

θεθαιαίνπ, 

 Κιήζεηο Τπνπξνγξακκάησλ.doc, πνπ πεξηιακβάλεη πεξαηηέξσ επεμήγεζε ζην 

ζεσξεηηθφ αιιά θαη πξαθηηθφ θνκκάηη (θιήζεηο ππνπξνγξακκάησλ) πνπ νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζπλαληνχλ δπζθνιίεο, 

 

 
Δηθόλα 45  Δλόηεηα 7: Τπνπξνγξάκκαηα 

 

 ρνιηθφ ΠΥ.doc. H επηινγή Φχιια Δξγαζίαο πεξηέρεη ηνπο ζπκπηεζκέλνπο 

θαθέινπο: 

o 1.Φχιιν Μαζεηή-πλαξηήζεηο.zip. Ο θάθεινο απηφο πεξηιακβάλεη 

ην αξρεία Φχιιν_καζεηή_ΘΔ8a.doc, Τπνινγηζκφο_ΓΜ.γιψζζα, 

πλάξηεζε.γιψζζα, Δπηπιένλ_ζηνηρεία.γιψζζα, 

Βξεο_ηη_θάλεη.γιψζζα. 

o 2.Φχιιν Μαζεηή – Γηαδηθαζίεο.zip κε αξρεία 

Φχιιν_καζεηή_ΘΔ8b.doc, Σακείν.γιψζζα, Ληκελαξρείν.γιψζζα, 

Θεξκνθξαζία.γιψζζα. 

 

Ζ επηινγή «Σεηξάδην Μαζεηή» πεξηέρεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή φιεο ηηο αζθήζεηο 

ηνπ Σεηξαδίνπ καζεηή πνπ νη καζεηέο, πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρνπλ ιχζεη ζην ηέινο 

ηνπ θεθαιαίνπ. Σν αξρείν έρεη ην φλνκα Αζθήζεηο ηεηξαδίνπ καζεηή – 

Τπνπξνγξάκκαηα.doc.   
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Ζ επηινγή «Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Θεσξίαο» πεξηιακβάλεη πηζαλέο εξσηήζεηο 

αλάπηπμεο  πάλσ ζηε ζεσξία ηνπ θεθαιαίνπ. Σν αξρείν έρεη φλνκα Δξσηήζεηο 

Αλάπηπμεο ζηα Τπνπξνγξάκκαηα.doc. 

 

Ζ θαηεγνξία «Άζθεζε Αλαζθφπεζεο» πεξηιακβάλεη κηα άζθεζε κε φια ηα 

πηζαλά εξσηήκαηα πνπ κπνξεί λα θιεζνχλ νη καζεηέο λα αληηκεησπίζνπλ ζην 

θεθάιαην απηφ. Σελ άζθεζε απηή θαινχληαη λα ηε ιχζνπλ νη καζεηέο κεηά ην πέξαο 

ηεο ελφηεηαο θαη χζηεξα απφ πξνηξνπή ηνπ δηδάζθνληα. 

 

Σέινο, ε επηινγή «ηαπξφιεμα», κε φλνκα αξρείνπ ηαπξφιεμν_ελ7_Α.html, 

πεξηιακβάλεη έλα επαλαιεπηηθφ ζηαπξφιεμν ζεσξίαο ηνπ θεθαιαίνπ 10. 

 

Ζ ηειεπηαία ελφηεηα, πνπ είλαη πινπνηεκέλε ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα 

Diplek, είλαη ε ελφηεηα ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (Δηθφλα 46).  

 

 
Δηθόλα 46: Δλόηεηα Δπαλάιεςε 

 

5.6.9. ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ  
 

Πξφθεηηαη γηα κηα επαλαιεπηηθή, εθ’ φιεο ηεο εμεηαδφκελεο χιεο ελφηεηαο ηφζν 

ζε επίπεδν ζεσξίαο φζν θαη αζθήζεσλ. Πεξηιακβάλεη, αθφκα, πξνεγνχκελα ζέκαηα 

παλειιελίσλ εμεηάζεσλ κε ηηο αληίζηνηρεο ιχζεηο ηνπο, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα ηα 

έρνπλ ζπγθεληξσκέλα θαη λα ηα κειεηνχλ ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο θαη ηέινο, ηξία 

επαλαιεπηηθά δηαγσλίζκαηα.  

 

Ζ επηινγή «Αζθήζεηο Θεσξίαο» πεξηέρεη επαλαιεπηηθέο αζθήζεηο ζηε ζεσξία 

φιεο ηεο εμεηαδφκελεο χιεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηινγήο απηήο είλαη θηηαγκέλεο 

κε ην ινγηζκηθφ Hot potatoes. Πξφθεηηαη γηα αζθήζεηο ππφ ηε κνξθή Αζθήζεσλ 

σζηνχ – Λάζνπο, Δξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ, Αληηζηνηρίζεηο,  Αζθήζεηο 

ζπκπιήξσζεο θελψλ θαη ηαπξφιεμν (Δηθφλα 47).   
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Δηθόλα 47: Δπηινγή Αζθήζεηο Θεσξίαο - ηαπξόιεμν  

 

Ζ επηινγή «Θέκαηα Παλειιελίσλ» πεξηιακβάλεη ζέκαηα παλειιελίσλ εμεηάζεσλ  

απφ ην 2000 έσο ην 2009 θαη ηηο αληίζηνηρεο ιχζεηο ηνπο (Δηθφλα 48). 

 

 
Δηθόλα 48: Δπηινγή Θέκαηα Παλειιελίσλ ηεο ελόηεηαο ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

 

Σέινο, ε επηινγή «Δπαλαιεπηηθά Γηαγσλίζκαηα» πεξηιακβάλεη ηξία άιπηα 

δηαγσλίζκαηα, πνπ θαινχληαη νη καζεηέο λα ιχζνπλ ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ φηαλ θαη 

εθφζνλ ν θαζεγεηήο ηνπο ην θξίλεη απαξαίηεην.  

 

5.6.10. Δίζοδορ εκπαιδεςηή ζηην ηλεκηπονική πλαηθόπμα DIPLEK 
 

Με ηελ είζνδν ηνπ εθπαηδεπηή ζηελ πιαηθφξκα εκθαλίδεηαη ν βνεζφο 

δηδαζθαιίαο πνπ ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηπρφλ λέα κελχκαηα, γηα ηηο λέεο αδηφξζσηεο 

εξγαζίεο πνπ κπνξεί λα ηνπ έρνπλ ζηείιεη νη καζεηέο ηνπ, φπσο θαη γηα ηα 

πξνγξακκαηηζκέλα γεγνλφηα ηεο εκέξαο απηήο.   

 

Σν κελνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξν ν εθπαηδεπηηθφο είλαη νη Δπηινγέο 

θαζεγεηή, πνπ  πεξηέρεη φιεο ηηο επηινγέο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

καζεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εθαξκνγήο, θαζψο επίζεο θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ καζεκάησλ.  
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Γηα ην κάζεκα «Αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζε πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ», 

πινπνηεκέλν κε ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα Diplek, ζην Δπηινγέο Υξήζηε → Σα 

Έγγξαθά κνπ, παξέρνληαη ζην θαζεγεηή (Δηθφλα 49): 

 

 θχιια θαζεγεηή πνπ πεξηέρνπλ: 

o γεληθά ηνλ ζθνπφ ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 

o ηνπο επηκέξνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο 

o ηηο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ 

o γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ζελαξίνπ 

o ελδεηθηηθέο ιχζεηο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ηεο εθάζηνηε ελφηεηαο, 

θαζψο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

 ιχζεηο ησλ αζθήζεσλ ζηηο πην δχζθνιεο ελφηεηεο. Οη αζθήζεηο απηέο έρνπλ 

ζηαιεί ζηνπο καζεηέο (Δξγαιεία  → Φάθεινο Δξγαζηώλ) κε ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή πξνζεζκία 

 θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πάλσ ζηελ θάζε ελφηεηα 

 ηα απαηηνχκελα ινγηζκηθά Γισζζνκάζεηα θαη Γεκηνπξγφο Γηαγξακκάησλ 

 ιχζεηο ησλ αζθήζεσλ ηνπ Σεηξαδίνπ Μαζεηή 

 

 
Δηθόλα 49: Σα έγγξαθα κνπ 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, παξέρνληαη νη ζπκπηεζκέλνη θάθεινη: 

 

 Δλφηεηα2_Βαζηθέο_Έλλνηεο_Αιγνξίζκσλ_ιχζεηο.zip κε επηζπλαπηφκελα 

αξρεία ην θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο ελφηεηαο2 θαη ησλ πέληε θχιισλ 

θαζεγεηή. 
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 Δλφηεηα3_Γνκή_Αθνινπζίαο_ιχζεηο.zip κε επηζπλαπηφκελα αξρεία ην 

θξηηήξην αμηνιφγεζεο ησλ ελνηήησλ 2 θαη 3, ηηο εθθσλήζεηο ησλ αζθήζεσλ 

ηνπ θεθαιαίνπ θαζψο θαη ηνπ θχιινπ θαζεγεηή. 

 Δλφηεηα4_Γνκή_Δπηινγή_ιχζεηο.zip, κε επηζπλαπηφκελα αξρεία ηηο 

εθθσλήζεηο ησλ αζθήζεσλ ηφζν ησλ αξραξίσλ φζν θαη ησλ πξνρσξεκέλσλ, 

ησλ δηαγσληζκάησλ ησλ αξραξίσλ θαη ησλ πξνρσξεκέλσλ θαη ησλ πέληε 

θχιισλ θαζεγεηή. 

 Δλφηεηα5_Γνκή_Δπαλάιεςεο_ιχζεηο.zip, κε επηζπλαπηφκελα αξρεία ηηο 

εθθσλήζεηο ησλ δηαγσληζκάησλ ησλ αξραξίσλ θαη ησλ πξνρσξεκέλσλ, ηηο 

εθθσλήζεηο ησλ αζθήζεσλ ηνπο θαζψο θαη ηηο ιχζεηο ηνπο, φπσο θαη ησλ 

νρηψ θχιισλ θαζεγεηή. 

 Δλφηεηα6_Γνκέο_Γεδνκέλσλ_Αιγφξηζκνη_ιχζεηο.zip,  κε επηζπλαπηφκελα 

αξρεία  ηα δηαγσλίζκαηα ησλ αξραξίσλ θαη ησλ πξνρσξεκέλσλ, ηηο 

εθθσλήζεηο ησλ αζθήζεσλ θαη ηηο ιχζεηο ηνπο, ηε ιχζε ηεο άζθεζεο 

αλαζθφπεζεο. Αθφκα δίδνληαη  ελλέα θχιια θαζεγεηή. 

 Δλφηεηα8_Τπνπξνγξάκκαηα_ιχζεηο.zip, κε επηζπλαπηφκελα αξρεία νη 

εθθσλήζεηο ησλ δηαγσληζκάησλ ηφζν ησλ αξραξίσλ φζν θαη ησλ 

πξνρσξεκέλσλ, εθθσλήζεηο αζθήζεσλ θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο ιχζεηο ηνπο, 

ιχζε ηεο άζθεζεο αλαζθφπεζεο, ιχζεηο ησλ αζθήζεσλ ηνπ ηεηξαδίνπ καζεηή 

θαζψο θαη δχν θχιια θαζεγεηή. 

 Λχζεηο_αζθήζεσλ_ηεηξαδίνπ_καζεηή.doc, πνπ πεξηέρεη ηηο ιχζεηο ησλ 

αζθήζεσλ ηνπ ηεηξαδίνπ καζεηή ζηα θεθάιαηα 2,  θαη 3. 

 Γηαγψληζκα_θεθ_4_6.doc. 

 Απαηηνχκελα Λνγηζκηθά.zip. Ο θάθεινο απηφο πεξηέρεη ηα δπν 

ρξεζηκνπνηνχκελα ινγηζκηθά γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

Γεκηνπξγφο Γηαγξακκάησλ θαη Γισζζνκάζεηα. 

 

Σέινο, παξέρνληαη θαη 9 ηεζη πνιιαπιψλ επηινγψλ, έλα γηα ηελ  θάζε ελφηεηα 

(Δηθφλα 50). 
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Δηθόλα 50: Σεζη Πνιιαπιήο Δπηινγήο 

 

Ο θαζεγεηήο, γλσξίδνληαο ηε δπλακηθή θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο εθάζηνηε ηάμεο 

ηνπ, κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη, λα βειηηψζεη θαη λα αιιάμεη ην πιηθφ πνπ παξέρεηαη 

ζηελ πιαηθφξκα Diplek. Μπνξεί  λα πξνζζέζεη ή λα αθαηξέζεη θνκκάηηα ζηε ζεσξία, 

φπνπ απηφο ην θξίλεη απαξαίηεην, λα ζπκπιεξψζεη ή λα αθαηξέζεη  αζθήζεηο, 

δηαγσλίζκαηα, εθαξκνγέο. Μπνξεί λα αλαζέζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ αζθήζεηο, 

δηαγσλίζκαηα, αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο (ηεζη πνιιαπιήο επηινγήο), αλάινγα 

πάληα κε ηελ πνξεία ηεο χιεο, ηνπ καζήκαηνο θαη θπζηθά ησλ καζεηψλ. 
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6. Η έπεςνα  

6.1      Η διεξαγυγή και η διαδικαζία 

 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηεο πιαηθφξκαο είλαη βαζηζκέλν ζην βηβιίν ΑΔΠΠ ηεο Γ΄ 

Λπθείνπ. ην 1
ν
 ηεηξάκελν έγηλαλ δξαζηεξηφηεηεο απφ ην θεθάιαην 2 θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ ελφηεηα «Γνκή Δπαλάιεςεο». Ζ πεξίνδνο πνπ εθαξκφζηεθε 

ήηαλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 θαη ζπγθεθξηκέλα απφ 5/10/2010 έσο 26/10/2010, 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 8 σξψλ. Ζ πεηξακαηηθή δηδαζθαιία δηεμάρζεθε ζην Λχθεην 

Αγξνχ ηεο Κέξθπξαο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ πσο ην παλειιαδηθά 

εμεηαδφκελν απηφ κάζεκα δηδάζθεηαη 2 ψξεο ηελ εβδνκάδα. ην ζπγθεθξηκέλν φκσο 

ζρνιείν –ιφγσ έιιεηςεο ρψξνπ θαη ρξφλνπ- (1 εξγαζηήξην γηα  ηαπηφρξνλε ρξήζε 

απφ 2 θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο) δηδάζθεηαη ζηε ηάμε ρσξίο ρξήζε Ζ/Τ θαη ρσξίο 

ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. Έηζη, νη καζεηέο ήξζαλ γηα πξψηε θνξά ζε επαθή 

κε ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά Γισζζνκάζεηα θαη Γηεξκελεπηή Γιψζζαο, θαηά ηελ 

πεηξακαηηθή δηδαζθαιία. Αθφκα, παξφιν πνπ ε πιαηθφξκα ππνζηεξίδεη ζχλδεζε 

κέζσ ζην Γηαδηθηχνπ, δελ έρνπλ φινη νη καζεηέο ζχλδεζε ζην ζπίηη ηνπο γηα λα 

κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηή. 

Ζ πιαηθφξκα εγθαηαζηάζεθε ζηνλ εμππεξεηεηή ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ θαη 

παξφιν πνπ ην ζρνιηθφ εξγαζηήξην είλαη αξθεηά παιηφ (windows 2000) δελ ππήξμαλ 

πξνβιήκαηα θαηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ δηδαζθαιία.  

 

6.2      Αξιολόγηζη ηηρ εθαπμογήρ 

 

Ζ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ήηαλ ηχπνπ επηζθφπεζεο (Cohen & Manion, 1997) θαη ην 

κεζνδνινγηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ 

ήηαλ έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο θπξίσο θιεηζηνχ ηχπνπ. 

Μφλν 2  απφ ηηο 39 εξσηήζεηο ήηαλ αλνηθηνχ ηχπνπ.  Οη 35 εξσηήζεηο βαζίδνληαη ή 

ζηελ πεληάβαζκε θιίκαθα αμηνιφγεζεο (θαζφινπ, ιίγν, αξθεηά, πνιχ, πάξα πνιχ) ή 

ζηελ απιή θιίκαθα ΝΑΗ/ ΟΥΗ θαη ηα ππφινηπα εξσηήκαηα ήηαλ ζρεηηθά κε ην θχιν, 

ηελ ηάμε θνίηεζεο θαη ηνλ ηφπν δηακνλήο. Δπίζεο, ηέζεθαλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε: 

 

 ην αλ νη καζεηέο δηαζέηνπλ Ζ/Τ ζπίηη,  

 ην αλ νη καζεηέο έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη αλ λαη ηη ηαρχηεηα, 

 ηελ ελαζρφιεζε ηνπ καζεηή θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ζε πξνγξάκκαηα ηνπ 

ππνινγηζηή θαη ππεξεζίεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ). 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην (παξνπζηάδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2) ρσξίζηεθε ζε πέληε 

νκάδεο εξσηήζεσλ. Ζ πξψηε νκάδα εξσηήζεσλ (Α1-Α3) αθνξνχζε ζηε 

ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ φπσο ην θχιν ηνπ καζεηή, ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ θαη αλ είρε 

δηδαρζεί, φηαλ θνηηνχζε ζηελ γ γπκλαζίνπ, ην εηζαγσγηθφ θεθάιαην ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ αλψλπκν. 

ηελ δεχηεξε νκάδα (Β1-Β7), νη εξσηήζεηο είραλ ζθνπφ λα δηεξεπλήζνπλ ηε ζρέζε 

ηνπ καζεηή κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. Ζ ηξίηε νκάδα 



90 

 

εξσηήζεσλ (Γ1-Γ7) αθνξνχζε  ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ίδηαο ηεο πιαηθφξκαο θαη είρε 

επίζεο ζθνπφ λα αληρλεχζεη ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ σο πξνο ηελ φιε πεηξακαηηθή 

δηδαζθαιία, κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο. Ζ ηέηαξηε νκάδα (Γ1-Γ12) αθνξνχζε 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ καζεηψλ απφ ηελ ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο θαη ε ηειεπηαία 

νκάδα (Δ1-Δ10) είρε λα θάλεη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηεο 

πιαηθφξκαο. 

 

6.3         Παποςζίαζη αποηελεζμάηυν 

6.3.1 Πεπιγπαθή ηος δείγμαηορ ζηην διαδικαζία αξιολόγηζηρ 
 

Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη 14 καζεηέο απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα Λπθείνπ 

Αγξνχ ηνπ λνκνχ ηεο Κέξθπξαο (Γξάθεκα 1). 

  

 
Γξάθεκα 1:Αξηζκώλ Μαζεηώλ αλά θύιν 

 

ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη καζεηέο δελ είραλ δηδαρζεί ην αληίζηνηρν θεθάιαην ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ζηε Γ γπκλαζίνπ.  ηελ εξψηεζε γηα ηνλ ηφπν δηακνλήο, θαλέλαο 

καζεηήο δελ έκελε κέζα ζηελ πφιε ηεο Κέξθπξαο.  Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ζε 

πνζνζηφ 72% (10 απφ ηνπο 14 καζεηέο) δηέζεηαλ ππνινγηζηή ζην ζπίηη ηνπο. Απφ 

απηνχο πνπ δηέζεηαλ Ζ/Τ κφλν ην 40% (4 καζεηέο απφ ηνπο 10) δηέζεηε ζχλδεζε ζην 

δηαδίθηπν θαη κάιηζηα επξπδσληθή. Σν 57,1% (8 άηνκα) ησλ καζεηψλ αζρνινχληαη 

κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, ην  21,4% (3 καζεηέο) γηα λα αθνχλ κνπζηθή ελψ ηα 

ινηπά πνζνζηά αθνξνχλ ηελ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή γηα πξνβνιή ηαηληψλ DVD, γηα 

επεμεξγαζία θεηκέλνπ ή θάπνην άιιν πξφγξακκα. 

 

Σν 43% (6 καζεηέο) δειψλεη πσο μέξεη λα ρεηξίδεηαη πνιχ θαιά ηνλ Ζ/Τ, ην 29% 

(4 καζεηέο) δειψλεη πνιχ, ην 7% (1 καζεηήο)  δειψλεη αξθεηά, 2 καζεηέο δειψλνπλ 

ιίγν ελψ 1 καζεηήο δελ γλσξίδεη θαζφινπ λα ρεηξίδεηαη ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 

ηελ εξψηεζε εάλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ή 

πιαηθφξκα ζην παξειζφλ, κφλν ην 21% (3 καζεηέο) απάληεζε ζεηηθά! 

 

Απηά πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα εξσηήκαηα ηεο ηξίηεο νκάδαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

πνπ αθνξνχζαλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο είλαη ηα εμήο: 

Γηαπηζηψλνπκε φηη γεληθά απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο νη καζεηέο έρνπλ κία ζεηηθή 

ζηάζε σο πξνο ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηδίσο σο πξνο ηελ ρξήζε ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ην Γηαδίθηπν. 
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ηελ εξψηεζε «Πφζν ζαο άξεζε ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα Diplek σο πξνο ηελ 

εκθάληζε ηεο, ην 85% (11 καζεηέο) απάληεζαλ απφ αξθεηά έσο πάξα πνιχ (Γξάθεκα 

2). 

 

 
Γξάθεκα 2: ηαηηζηηθά ηνηρεία εξώηεζεο Γ1 

 

ηελ εξψηεζε «αο θάλεθε εχθνιε σο πξνο ηε ρξήζε ηεο;» θαίλεηαη φηη ην 79% 

ησλ καζεηψλ απάληεζε ζεηηθά (Γξάθεκα 3). 

 

 
Γξάθεκα 3: ηαηηζηηθά ζηνηρεία εξώηεζεο Γ2 

 

Οη καζεηέο ζηελ εξψηεζε αλ ηνπο ήηαλ εχθνιν λα βξνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απάληεζαλ:  

 
Γξάθεκα 4: ηαηηζηηθά ηνηρεία εξώηεζεο Γ3 
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Σν γεγνλφο απηφ ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 3 καζεηέο έρνπλ ειάρηζηε γλψζε 

ρξήζεο Ζ/Τ. 

 

ηελ εξψηεζε «Πηζηεχεηε φηη ε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ζην 

κάζεκα ζαο βνήζεζε λα εκπεδψζεηε (λα κάζεηε) θαιχηεξα ηε δηδαρζείζα χιε ηνπ 

καζήκαηνο;» νη πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ απάληεζε Ναη (Γξάθεκα 5). . 

 

 
Γξάθεκα 5: ηαηηζηηθά ηνηρεία εξώηεζεο Γ4 

 

Όηαλ δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα αμηνινγήζνπλ θαηά πφζν  ε δηαδηθαζία ηεο 

δηδαζθαιίαο κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπο θάλεθε ελδηαθέξνπζα θαη  επράξηζηε 

πάλσ απφ ηα ¾ ησλ καζεηψλ απάληεζε απφ Πάξα Πνιχ έσο Αξθεηά. Μάιηζηα θαη 

απηνί πνπ είραλ δειψζεη φηη γλψξηδαλ ειάρηζηα λα ρεηξίδνληαη Ζ/Τ απάληεζαλ 

ζεηηθά.   

 

 
Γξάθεκα 6: ηαηηζηηθά ηνηρεία εξώηεζεο Γ5 

 

ηελ εξψηεζε «Πφζν ρξήζηκε ζαο θάλεθε ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ε 

πιαηθφξκα, δειαδή λα κπνξείηε απφ ην ζπίηη λα ζπλδέεζηε γηα ην κάζεκα ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ;» ζρεδφλ φινη νη καζεηέο απνθξίζεθα ζεηηθά (Γξάθεκα 6). Αθφκα 

θαη απηνί πνπ δελ γλψξηδαλ αξθεηά ρξήζε Ζ/Τ. Απφ απηνχο πνπ δηέζεηαλ ζχλδεζε  

ζην ζπίηη φινη απάληεζαλ Πάξα Πνιχ. 

 
Πόζν ρξήζηκε ζαο θάλεθε ε δπλαηόηεηα πνπ παξέρεη ε πιαηθόξκα,  

δειαδή λα κπνξείηε από ην ζπίηη λα ζπλδέεζηε γηα ην κάζεκα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ; 
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Γξάθεκα 7: ηαηηζηηθά ηνηρεία εξώηεζεο Γ6 

 

ηελ εξψηεζε «Πφζν ζα ζέιαηε λα θάλεηε ην κάζεκα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ηελ επφκελε θνξά;» νη πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ απάληεζε απφ 

Πάξα Πνιχ έσο Αξθεηά (Γξάθεκα 7). 

 
«Πόζν ζα ζέιαηε λα θάλεηε ην κάζεκα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

 κε απηό ηνλ ηξόπν ηελ επόκελε θνξά;» 

 

 
Γξάθεκα 8: ηαηηζηηθά ηνηρεία εξώηεζεο Γ7 

 

Ζ ηέηαξηε νκάδα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ εξγαιείσλ ηεο πιαηθφξκαο. Όινη νη καζεηέο δελ εθηέιεζαλ ηηο ίδηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, εξγαιεία, φπσο  ππεξεζία Chat (ζπλνκηιίαο), εκεξνιφγην, ηεζη 

πνιιαπιήο επηινγήο θηι  πνπ δηέζεηε ε πιαηθφξκα. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

ππήξρε ειεπζεξία ζηελ δπλαηφηεηα επηινγήο. 

 

ηελ εξψηεζε αλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ  ην εξγαιείν «Αιιεινγξαθία κνπ» 

ζην εξγαζηήξην,  8 καζεηέο απάληεζαλ ΝΑΗ θαη 6 καζεηέο απάληεζαλ ΟΥΗ 

(Γξάθεκα 9). Μηα εμήγεζε ζα ήηαλ φηη, επεηδή ην εξγαιείν απηφ ηνπο ήηαλ ηδηαίηεξν 

νηθείν, πξνηίκεζαλ λα δνπλ άιια εξγαιεία, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, ζηνλ ιίγν 

ρξφλν πνπ είραλ ζηε δηάζεζε ηνπο.  Απφ ηνπο 8 καζεηέο πνπ ην ρξεζηκνπνίεζαλ φινη 

ην βξήθαλ ηδηαίηεξα εχρξεζην (Πάξα Πνιχ έσο Αξθεηά). 
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Γξάθεκα 9: ηαηηζηηθά ζηνηρεία εξώηεζεο Γ1 

 

Σν εξγαιείν Εσληαλή πλνκηιία ην ρξεζηκνπνίεζε ε πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ 

(12 ζηνπο 14 καζεηέο). Μφλν δχν απφ απηνχο πνπ δελ ρξεζηκνπνίεζαλ ην εξγαιείν 

Ζ αιιεινγξαθία κνπ, δελ ρξεζηκνπνίεζαλ θαη ην εξγαιείν Εσληαλή πλνκηιία.   

 

ηελ εξψηεζε «Αλ ρξεζηκνπνηνχζαηε ην εξγαιείν Ζ Αιιεινγξαθία κνπ  ή 

Εσληαλή πλνκηιία απφ ην ζπίηη, πηζηεχεηε φηη ζα ζαο βνεζνχζαλ…», νη καζεηέο 

απάληεζαλ: 

 
 

 ΝΑΗ ΟΥΗ 

ηελ επίιπζε απνξηώλ πνπ 

δελ ιύζεθαλ ζηε ηάμε 

67% 33% 

ηελ άκεζε -  γξήγνξε 

επηθνηλσλία κε ηνλ 

θαζεγεηή; 

 

50% 50% 

ηελ εύθνιε επηθνηλσλία 

κε ζπκκαζεηέο; 

 

86% 14% 

ηελ αληαιιαγή 

απόςεσλ/ζρόιησλ; 

 

86% 14% 

Πίλαθαο 3: Δξγαιεία «Ζ αιιεινγξαθία κνπ, Εσληαλή πλνκηιία» 

 

ρνιηάδνληαο ην πην πάλσ απνηέιεζκα, παξαηεξνχκε φηη νη καζεηέο βξίζθνπλ 

ηδηαίηεξα ρξήζηκα ηα εξγαιεία  γηα ηελ επίιπζε ησλ  απνξηψλ  νη νπνίεο δελ ιχζεθαλ 

ζηε ηάμε, αιιά θαη γηα ηε κεηαμχ ηνπο εχθνιε επηθνηλσλία θαη θπζηθά γηα ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ θαη ζρνιίσλ πάλσ ζην κάζεκα. Γηα ηελ δπλαηφηεηα πνπ ηνπο 

παξέρεηαη - ηεο άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ θαζεγεηή -  βιέπνπκε πσο είλαη 

δηραζκέλνη. Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζην φηη ην ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εξγαιείνπ 

Εσληαλή πλνκηιία ζηελ εθπαίδεπζε είλαη θάηη πξσηφγλσξν γη’ απηνχο θαη δελ 

έρνπλ αθφκα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα νθέιε θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ηνπο παξέρνληαη. 

 

ηε ζπλέρεηα ξσηήζεθαλ γηα ηα εξγαιεία Πξόρεηξν Σεηξάδην, ην Σέζη 

Πνιιαπιήο Δπηινγήο, ην βνεζό δηδαζθαιίαο θαη ην Ζκεξνιόγην. Λίγνη καζεηέο 
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ρξεζηκνπνίεζαλ ην εξγαιείν Πξόρεηξν Σεηξάδην (5 καζεηέο). Γελ είλαη φκσο ηπραίν 

πνπ θαη νη 5 απνθξίζεθαλ ζεηηθά ζην πφζν εχρξεζην ην βξήθαλ.   

Οη απαληήζεηο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.   

 
 Πάξα Πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Καζόινπ 

Αλ ρξεζηκνπνηήζαηε ην 

εξγαιείν Πξόρεηξν 

Σεηξάδην πφζν εχρξεζην ην 

βξήθαηε; 

2 2 1 - - 

Αλ ρξεζηκνπνηήζαηε ην 

εξγαιείν «ηεζη πνιιαπιήο 

επηινγήο», πφζν ζαο 

βνήζεζε ζηελ εθκάζεζε  θαη 

εκπέδσζε ηεο ζεσξίαο;   

 

3 4 2 1 - 

Βξήθαηε ρξήζηκε ηελ χπαξμε 

ηνπ βνεζνχ δηδαζθαιίαο; 

 

2 3 3 5 1 

Βξήθαηε ρξήζηκε ηελ χπαξμε 

ηνπ εξγαιείνπ 

«Ζκεξνιόγην»; 

 

2 3 2 5 2 

Πίλαθαο 4:Δξγαιεία  «Πξόρεηξν Σεηξάδην, Σεζη Πνιιαπιήο Δπηινγήο,  Βνεζόο Γηδαζθαιίαο  θαη 

Ζκεξνιόγην» 

 

Σν εξγαιείν Σεζη πνιιαπιήο επηινγήο ην ρξεζηκνπνίεζαλ 10 άηνκα θαη απφ 

απηά 9 ην βαζκνιφγεζαλ απφ Πάξα Πνιχ έσο αξθεηά. Σνλ βνεζό δηδαζθαιίαο ηνλ 

ρξεζηκνπνίεζαλ 6 καζεηέο θαη δελ βξήθαλ απαξαίηεηε ηελ χπαξμή ηνπ (Λίγν - 

Καζφινπ). Σν εξγαιείν Ζκεξνιόγην, νη κηζνί καζεηέο δελ ην βξήθαλ ρξήζηκν. Έλαο 

ιφγνο πνπ κπνξεί λα ζπλέβε απηφ, ίζσο ήηαλ ην φηη δελ είραλ πνιχ ρξφλν ζηε 

δηάζεζε ηνπο γηα λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ πιαηθφξκα, νχηε ηνπο δηδάρζεθε κεγάιν 

κέξνο ηεο χιεο.  

 

ηελ εξψηεζε «Πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ επαξθή εξγαιεία θαη ππεξεζίεο ζηελ 

πιαηθφξκα;» 12 καζεηέο απάληεζαλ ΝΑΗ θαη 2 ΌΥΗ (Γξάθεκα 10). 

 

 
Γξάθεκα 10: ηαηηζηηθά ζηνηρεία εξώηεζεο Γ11  
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Οη 2 καζεηέο πνπ απνθξίζεθαλ ΟΥΗ ήηαλ απφ απηνχο πνπ είραλ δειψζεη Πνιχ 

θαιή ρξήζε Ζ/Τ. ηελ πεξαηηέξσ επεμεγεκαηηθή εξψηεζε ηη άιιν πηζηεύεηε όηη ζα 

ήηαλ ρξήζηκν λα ππάξρεη απάληεζαλ: «πεξηζζφηεξε αιιειεπίδξαζε. Ίζσο εξγαιείν 

ζαλ ην Skype πνπ κεηαθέξεη εηθόλα θαη ήρν.»  

 

Σν ηειεπηαίν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζε ζηελ Αμηνπνίεζε – 

Αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ.  ηνλ Πίλαθα 5 θαη 6 θαηαγξάθεηαη ε 

γλψκε ησλ καζεηψλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

πιαηθφξκα. 

  
 ΝΑΗ ΟΥΗ 

Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό αλαπηύρζεθε 

ζηαδηαθά κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε ήηαλ 

εύθνιν λα αληηιεθζείηε ηελ 

αιιεινπρία ησλ δηδαθηηθώλ ελνηήησλ; 

 

78,5% 

(11 καζεηέο) 

21,5% 

(3 καζεηέο) 

Ήηαλ ην πιηθό ειθπζηηθό θαη 

θαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

καζήκαηνο; 

64% 

(9 καζεηέο) 

36% 

(3 καζεηέο) 

ηελ αξρή θάζε ελόηεηαο ππήξρε κηα 

ζύληνκε πεξηγξαθή θαη ζηα θύιια 

εξγαζίαο ππήξραλ νη επηκέξνπο ζηόρνη. 

αο βνήζεζε, ώζηε ζην ηέινο ηνπ θάζε 

θύιινπ  - ελόηεηαο - θεθαιαίνπ, λα 

γλσξίδεηε πνηέο έλλνηεο  πξέπεη λα 

έρεηε απνθνκίζεη;  

 

86% 

(12 καζεηέο) 

14% 

(2 καζεηέο) 

Δίρε ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνηθηιία 

θαη ζπλδύαδε ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε; 

86% 

(12 καζεηέο) 

14% 

(2 καζεηέο) 

Σα θύιια εξγαζίαο ήηαλ ζαθή θαη 

ζπγθεθξηκέλα;  

 

78,5% 

(11 καζεηέο) 

21,5% 

(3 καζεηέο) 

Πίλαθαο 5: Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πιαηθόξκαο 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (πίλαθαο 5) γίλεηαη ζαθέο πσο άξεζε ζηνπο καζεηέο ε 

ρξήζε θχιισλ εξγαζίαο θαηά ηελ παξάδνζε θαη δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο.  

 
 Πάξα Πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Καζόινπ 

Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό 

ήηαλ επαξθέο θαη 

πνηνηηθό; 

 

14 %  21%  36,5%  21,5%  7%  
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Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

ινγηζκηθώλ Γηεξκελεπηήο 

ηεο Γιώζζαο  θαη  

Γεκηνπξγόο 

Γηαγξακκάησλ Ρνήο,  ζαο 

βνήζεζαλ ζηελ εκβάζπλζε 

ησλ δηδαζθόκελσλ ελλνηώλ 

θαη ζην λα μεπεξάζεηε ηηο 

ηπρόλ καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο πνπ ζαο είραλ 

δεκηνπξγεζεί θαηά ηελ 

πνξεία ηνπ καζήκαηνο ; 

 

37%  29%  14%  14 %  7%  

Πόζν ζαο βνήζεζε ε 

ύπαξμε μερσξηζηνύ 

αξρείνπ ζηε ζεσξία 

«Γπζλόεηα ζεκεία 

ζεσξίαο», πνπ εζηίαδε ζηα 

ζεκεία πνπ νη καζεηέο 

αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξεο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο; 

 

14%  14%  21%  29%  21%  

Πόζν ζαο βνήζεζαλ ηα 

ηαπξόιεμα ζηελ 

επαλάιεςε ηεο ζεσξίαο; 

 

9% 18% 36% 18% 18% 

Πόζν ζαο βνήζεζαλ ηα 

Σεζη Πνιιαπιήο Δπηινγήο 

ζηελ επαλάιεςε θαη 

εκβάζπλζε ηεο ζεσξίαο; 

 

14% 21% 29% 21% 14% 

Πίλαθαο 6: Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πιαηθόξκαο (ζπλέρεηα) 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 6  εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα πσο νη καζεηέο (πνζνζηφ 80%) 

ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθή ηε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ  «Γηεξκελεπηήο 

ηεο Γιψζζαο»  θαη  «Γεκηνπξγφο Γηαγξακκάησλ Ρνήο» θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο, ψζηε λα μεπεξάζνπλ ηπρφλ αδπλακίεο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηνπο.  

Δπίζεο, ζηελ εκπέδσζε θαη επαλάιεςε ηεο ζεσξίαο ηνπο βνήζεζαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ ηα ηαπξφιεμα θαη ηα Σεζη πνιιαπιήο επηινγήο.  

 

6.3.2 ςμπεπάζμαηα – Παπαηηπήζειρ 
 

ηνπο καζεηέο άξεζε πνιχ ε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο ΑΔΠΠ. Οη καζεηέο ζεσξνχλ φηη είλαη εχθνιε ζηε ρξήζε ηεο θαη είλαη έλα 
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ρξήζηκν θαη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηδαζθαιίαο. 

  

Χζηφζν, θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο παξαηεξήζεθε: 

 

 Αδπλακία ησλ καζεηψλ σο πξνο ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε  αδπλακία εξγαζίαο φηαλ πεξηζζφηεξα απφ έλα παξάζπξα 

ήηαλ αλνηθηά. 

 Οη καζεηέο δπζθνιεχνληαλ λα αθνχλ νδεγίεο θαη λα ηηο πινπνηνχλ ζην 

εξγαζηήξην. 

 Αδπλακία ζπγθέληξσζεο ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο. 

 

 

6.3.3 Γςναηόηηηερ Δπέκηαζηρ 
 

Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα επεθηαζεί ε πιαηθφξκα Diplek αθνξνχλ: 

 

 κεηαθνξά ηεο πιαηθφξκαο ζε δηαδηθηπαθή κνξθή κε ρξήζε ηερλνινγίαο PHP, 

ASP, Java 

  πξνζζήθε εξγαιείσλ  θαη ηερλνινγηψλ ψζηε λα εμππεξεηνχληαη  άηνκα 

ΑΜΔΑ. Σερλνινγίεο φπσο αλαγλψξηζεο νκηιίαο θαη ηερλεηήο αλάγλσζεο 

 ππνζηήξημε πεξηζζφηεξσλ γισζζψλ πέξαλ ηεο αγγιηθήο θαη ηεο ειιεληθήο 

 κεηαηξνπή ηεο πιαηθφξκαο ζε πξνζαξκνζηηθφ πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο 

 ελζσκάησζε εξγαιείσλ γηα δεκηνπξγία blogs θαη wikis 
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Παπάπηημα 

Παπάπηημα 1 
 

Πξνηεηλφκελα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ Μηραειίδνπ, Οηθνλνκίδε θαη Γεσξγηάδνπ. 
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Παπάπηημα 2 
 

Δξσηεκαηνιόγην πιαηθόξκαο Diplek 

 

Α’ ΜΔΡΟ:  ηνηρεία καζεηή 

Α1. Φύιν:      □ Άλδξαο  □ Γπλαίθα 

Α2. Έρεηε δηδαρζεί ζηελ Γ Γπκλαζίνπ ην θεθάιαην 1  (Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηνπ 

αιγνξίζκνπ θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ) θαη 2 (Ο πξνγξακκαηηζκφο ζηελ πξάμε) ηνπ 

ζρνιηθνχ; 

□ ΝΑΗ     □ ΟΥΗ 

Α3. Σόπνο δηακνλήο 

□ Δληφο ηεο πφιεο ηεο Κέξθπξαο □ Δθηφο ηεο πφιεο ηεο Κέξθπξαο  

 

Β’ ΜΔΡΟ: Πξνζβαζηκόηεηα ζην δηαδίθηπν 
 

Β1. Γηαζέηεηε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζπίηη ζαο;  

□ ΝΑΗ     □ ΟΥΗ 

Β2. Γηαζέηεηε ηδησηηθή ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν; 

□ ΝΑΗ     □ ΟΥΗ 

Β3. Αλ ΝΑΗ, ηη ζχλδεζε έρεηε; 

□ ISDN    □ ADSL 

Β4. Υξεζηκνπνηείηε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή γηα: 

□ λα ζεξθάξεηε   □ λα αθνχηε κνπζηθή    □ λα παίδεηε παηρλίδηα 

□ λα βιέπεηε ηαηλίεο   □ άιιε ρξήζε 

 

Β5. Αλ απαληήζαηε άιιε ρξήζε, πνηα είλαη απηή; 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Β6. Γλσξίδεηε λα ρεηξίδεζηε ηνλ Ζ/Τ; 

 

□ Πάξα πνιχ  □ Πνιχ  □ Αξθεηά  □ Λίγν  □ Καζφινπ 

 

Β7. Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη ζην παξειζφλ θάπνην άιιν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ  ή 

πιαηθφξκα ηειεθπαίδεπζεο 

□ ΝΑΗ     □ ΟΥΗ 
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Γ’ ΜΔΡΟ: Αμηνπνίεζε ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο  

 
Γ1. αο ηθαλνπνίεζε ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα Diplek σο πξνο ηελ εκθάληζε ηεο; 

□ Πάξα πνιχ  □ Πνιχ  □ Αξθεηά  □ Λίγν  □ Καζφινπ 

 
Γ2. αο θάλεθε εχθνιε σο πξνο ηε ρξήζε ηεο; 

□ Πάξα πνιχ  □ Πνιχ  □ Αξθεηά  □ Λίγν  □ Καζφινπ 

 

Γ3. Ήηαλ εχθνιν λα βξείηε θαη λα αμηνπνηήζεηε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ; 

□ Πάξα πνιχ  □ Πνιχ  □ Αξθεηά  □ Λίγν  □ Καζφινπ 

 

Γ4. Πηζηεχεηε φηη ε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ζην κάζεκα ζαο βνήζεζε 

λα εκπεδψζεηε (λα κάζεηε) θαιχηεξα ηε δηδαρζείζα χιε ηνπ καζήκαηνο; 

□ ΝΑΗ     □ ΟΥΗ 

Γ5. Αμηνινγείζηε ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο – κε ηε ρξήζε ηεο 

πιαηθφξκαο- αλ είρε ελδηαθέξνλ θαη αλ ζαο ήηαλ επράξηζηε. 

□ Πάξα πνιχ  □ Πνιχ  □ Αξθεηά  □ Λίγν  □ Καζφινπ 

 

 

Γ6. Πφζν ρξήζηκε ζαο θάλεθε ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ε πιαηθφξκα, δειαδή λα 

κπνξείηε απφ ην ζπίηη λα ζπλδέεζηε γηα ην κάζεκα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ; 

□ Πάξα πνιχ  □ Πνιχ  □ Αξθεηά  □ Λίγν  □ Καζφινπ 

 

Γ7.  Πφζν ζα ζέιαηε λα θάλεηε ην κάζεκα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κε απηφ ηνλ ηξφπν 

ηελ επφκελε θνξά; 

□ Πάξα πνιχ  □ Πνιχ  □ Αξθεηά  □ Λίγν  □ Καζφινπ 

 

 

Γ’ ΜΔΡΟ: Υξεζηκόηεηα εξγαιείσλ 

 
Γ1. Υξεζηκνπνηήζαηε  ην εξγαιείν «Αιιεινγξαθία κνπ» ζην εξγαζηήξην;  

□ ΝΑΗ     □ ΟΥΗ 

Γ2.Αλ λαη, πφζν εχρξεζην ην βξήθαηε; 

□ Πάξα πνιχ  □ Πνιχ  □ Αξθεηά  □ Λίγν  □ Καζφινπ 

 

Γ3. Υξεζηκνπνηήζαηε  ην εξγαιείν «Εσληαλή ζπλνκηιία» ζην εξγαζηήξην;  

□ ΝΑΗ     □ ΟΥΗ 

Γ4.Αλ λαη, πφζν εχρξεζην ην βξήθαηε; 
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□ Πάξα πνιχ  □ Πνιχ  □ Αξθεηά  □ Λίγν  □ Καζφινπ 

Γ5. Αλ ρξεζηκνπνηήζαηε ην Γ1 ή ην Γ3 απφ ην ζπίηη, πηζηεχεηε φηη ζαο βνήζεζαλ: 

Α) ζηελ επίιπζε απνξηψλ πνπ δελ ιχζεθαλ ζηε ηάμε; 

□ ΝΑΗ     □ ΟΥΗ 

Β) ζηελ άκεζε -  γξήγνξε επηθνηλσλία κε ηνλ θαζεγεηή; 

□ ΝΑΗ     □ ΟΥΗ 

Γ) ζηελ εχθνιε επηθνηλσλία κε ζπκκαζεηέο; 

□ ΝΑΗ     □ ΟΥΗ 

Γ) ζηελ αληαιιαγή απφςεσλ/ζρφιησλ; 

□ ΝΑΗ     □ ΟΥΗ 

 

Γ6. Υξεζηκνπνηήζαηε ην εξγαιείν «Πξόρεηξν ηεηξάδην»; 

□ ΝΑΗ     □ ΟΥΗ 

Γ7. Αλ λαη, πφζν εχρξεζην ην βξήθαηε; 

□ Πάξα πνιχ  □ Πνιχ  □ Αξθεηά  □ Λίγν  □ Καζφινπ 

 

Γ8. Αλ ρξεζηκνπνηήζαηε ην εξγαιείν «ηεζη πνιιαπιήο επηινγήο», πφζν ζαο 

βνήζεζε ζηελ εθκάζεζε  θαη εκπέδσζε ηεο ζεσξίαο;   

□ Πάξα πνιχ  □ Πνιχ  □ Αξθεηά  □ Λίγν  □ Καζφινπ 

Γ9. Βξήθαηε ρξήζηκε ηελ χπαξμε ηνπ βνεζνχ δηδαζθαιίαο; 

□ Πάξα πνιχ  □ Πνιχ  □ Αξθεηά  □ Λίγν  □ Καζφινπ 

 

Γ10. Βξήθαηε ρξήζηκε ηελ χπαξμε ηνπ εξγαιείνπ «Ζκεξνιόγην»; 

□ Πάξα πνιχ  □ Πνιχ  □ Αξθεηά  □ Λίγν  □ Καζφινπ 

 Γ11 . Πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ επαξθή εξγαιεία θαη ππεξεζίεο ζηελ πιαηθφξκα; 

□ ΝΑΗ     □ ΟΥΗ 

Γ12. Αλ ε απάληεζε ζαο είλαη φρη ζην πξνεγνχκελν εξψηεκα, ηη άιιν πηζηεχεηε φηη 

ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ππάξρεη; 

 

………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



110 

 

Δ’ ΜΔΡΟ: Αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

 

Δ1. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ αλαπηχρζεθε ζηαδηαθά κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ήηαλ 

εχθνιν λα αληηιεθζείηε ηελ αιιεινπρία ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ; 

□ ΝΑΗ     □ ΟΥΗ 

 

Δ2. Ήηαλ ην πιηθφ ειθπζηηθφ θαη θαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο; 

□ ΝΑΗ     □ ΟΥΗ 

 

Δ3. ηελ αξρή θάζε ελφηεηαο ππήξρε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή θαη ζηα θχιια 

εξγαζίαο ππήξραλ νη επηκέξνπο ζηφρνη. αο βνήζεζε, ψζηε ζην ηέινο ηνπ θάζε 

θχιινπ  - ελφηεηαο - θεθαιαίνπ, λα γλσξίδεηε πνηέο έλλνηεο  πξέπεη λα έρεηε 

απνθνκίζεη;  

□ ΝΑΗ     □ ΟΥΗ 

 

 

Δ4. Δίρε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνηθηιία θαη ζπλδχαδε ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε; 

□ ΝΑΗ     □ ΟΥΗ 

 
Δ5. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ήηαλ επαξθέο θαη πνηνηηθφ; 
 

□ Πάξα πνιχ  □ Πνιχ  □ Αξθεηά  □ Λίγν  □ Καζφινπ 

 

Δ6. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ινγηζκηθψλ Γηεξκελεπηήο ηεο Γιώζζαο  θαη  

Γεκηνπξγόο Γηαγξακκάησλ Ρνήο,  ζαο βνήζεζαλ ζηελ εκβάζπλζε ησλ 

δηδαζθφκελσλ ελλνηψλ θαη ζεκάησλ; 

□ Πάξα πνιχ  □ Πνιχ  □ Αξθεηά  □ Λίγν  □ Καζφινπ 

 

Δ7. Πφζν ζαο βνήζεζε ε χπαξμε μερσξηζηνχ αξρείνπ ζηε ζεσξία «Γπζλόεηα 

ζεκεία ζεσξίαο», πνπ εζηίαδε ζηα ζεκεία πνπ νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξεο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο; 

□ Πάξα πνιχ  □ Πνιχ  □ Αξθεηά  □ Λίγν  □ Καζφινπ 

 

Δ8. Σα θχιια εξγαζίαο ήηαλ ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλα;  

□ ΝΑΗ     □ ΟΥΗ 

 

Δ9.  Πφζν ζαο βνήζεζαλ ηα ηαπξόιεμα ζηελ επαλάιεςε ηεο ζεσξίαο; 

□ Πάξα πνιχ  □ Πνιχ  □ Αξθεηά  □ Λίγν  □ Καζφινπ 

 

Δ10. Πφζν ζαο βνήζεζαλ ηα Σεζη Πνιιαπιήο Δπηινγήο ζηελ επαλάιεςε θαη 

εκβάζπλζε ηεο ζεσξίαο; 
□ Πάξα πνιχ  □ Πνιχ  □ Αξθεηά  □ Λίγν  □ Καζφινπ 
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