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Πλατφόρµα για τη ∆ιαθεµατική Υποστήριξη της Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισµικού 

Περίληψη 
 

Η ενσωµάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 
εκπαιδευτική διαδικασία έχει γίνει πλέον πραγµατικότητα. Οι Η/Υ και οι εφαρµογές τους 
χρησιµοποιούνται κατά κόρον στα σχολεία και κατ’ επέκταση από τους µαθητές και τους 
καθηγητές. Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι o σχεδιασµός και η υλοποίηση µιας 
εκπαιδευτικής πλατφόρµας που θα χρησιµοποιεί τις ΤΠΕ για την ανάπτυξη και 
οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού από τους ίδιους τους διδάσκοντες. Η σχεδίαση της 
εφαρµογής ακολουθεί τα πρότυπα για σχεδίαση Learning Management Systems (LMS) 
που έχουν καθοριστεί και έχουν δοκιµαστεί σε άλλα επιτυχηµένα Project. Η πλατφόρµα 
αυτή δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις για τη χρήση της και έτσι µπορεί να απευθυνθεί σε 
µεγάλη µερίδα της εκπαιδευτικής κοινότητας.  
 

Η εφαρµογή που θα υλοποιηθεί, θα παρέχει στον καθηγητή τα απαραίτητα εργαλεία 
για τη δηµιουργία και καταχώρηση εκπαιδευτικού υλικού αλλά και για την οργάνωσή 
του σε µαθησιακές οντότητες για να µπορεί να γίνει κατανοητό από τον εκπαιδευόµενο. 
Η πλατφόρµα αυτή παρέχει εργαλεία διαχείρισης µαθηµάτων και τµηµάτων 
(βαθµολόγιο, ηµερολόγιο κτλ) καθώς και εργαλεία στο µαθητή για παρουσίαση του 
εκπαιδευτικού υλικού µε τέτοιο τρόπο που να διευκολύνεται η διαδικασία µάθησης και 
απόκτησης γνώσης. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω αλληλεπιδραστικών παρουσιάσεων και 
διαδικασιών αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευόµενου µε τη βοήθεια ενός φιλικού γραφικού 
περιβάλλοντος εργασίας. Η εφαρµογή µπορεί να αξιοποιηθεί µε τρείς διαφορετικούς 
τρόπους: α) ως standalone εφαρµογή β) σε ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο µε τη χρήση 
ενός κοινού εξυπηρετητή (server) που θα περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό και 3) µε 
σύνδεση µέσω του διαδικτύου στον κεντρικό εξυπηρετητή µε µόνη προϋπόθεση την 
ύπαρξη ικανοποιητικής ταχύτητας µετάδοσης δεδοµένων. Με τον τρόπο αυτό 
εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν ευκολότερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό. Επίσης, 
στην πλατφόρµα αυτή, χρησιµοποιούνται διεθνή πρότυπα καταχώρησης εκπαιδευτικών 
οντοτήτων µε µεταδεδοµένα (LOM, Dublin Core) για εύκολη αναζήτηση και χρήση των 
οντοτήτων και από άλλες εφαρµογές.  
 

Για τη δηµιουργία της πλατφόρµας χρησιµοποιήθηκαν εργαλεία και τεχνολογίες που 
προσφέρουν σταθερότητα, µεταφερσιµότητα και διαλειτουργικότητα της εφαρµογής. Το 
πλεονέκτηµα που έχει η διαθεµατική πλατφόρµα εκπαίδευσης έναντι άλλων 
περιβαλλόντων εκπαίδευσης είναι ότι δεν περιορίζει το χρήστη της εφαρµογής 
(εκπαιδευτή ή εκπαιδευόµενο) ως προς το τι υλικό θα χρησιµοποιήσει, αρκεί ο Η/Υ που 
θα χρησιµοποιηθεί για την παρουσίαση του υλικού να έχει εγκατεστηµένο το ανάλογο 
πρόγραµµα για το άνοιγµα του αρχείου. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στον 
εκπαιδευτή να χρησιµοποιήσει ότι εργαλείο θεωρεί αυτός πιο εύκολο και εύχρηστο για 
τη δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού. 
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Abstract 
 

The use of information-communication technology (ICT) in the educational system is 
a reality of our times. Most educational institutes use computers to increase the level of 
understanding of their students and to enhance the learning capabilities of their educators.  
 

The purpose of this thesis is the design and development of an educational platform 
that uses modern ICT methods to provide the necessary tools to the educators for the 
creation and cataloguing of the available educational material. These tools will also help 
the educator to catalog the appropriate material to educational entities so that it can be 
understandable by the trainees. 

 
The software solution that we previously proposed involves tools to handle classes 

and subjects. The purpose of these tools is to enhance the capabilities of the educator to 
perform his duties with the best probable way. Nevertheless, this platform provides tools 
for the student- trainee to maximize his educational experience and training. These tools 
involve presentation aids, educational context administration, self-examining tests e.t.c 
The use of this platform gives the opportunity to the user to interact with the educational 
material that was pre-designed by the tutor and is presented on a friendly user interface.  
 

The educational platform can be deployed with three different ways: a) as a 
standalone application, b) on an educational laboratory with the use of a server computer 
that contains the educational material, c) with a connection through the internet to the 
main server. In this way we provide the most convenient way to access the educational 
material. 
 

In order to achieve best performance and easiest access to the educational material we 
use international prototypes of metadata information, like IEEE LOM and Dublin Core, 
so that we can interoperate with other systems. 
 

For the development of the platform, we used tools and technologies that provide 
stability and interoperability. The main advantage of our platform against other available 
platforms is that it does not constrain the user to use a particular application in order to 
develop or execute the educational material, as long as he has the appropriate software 
installed on his computer. With this way, the educator can use any type of software that 
he prefers to develop the particular material. 
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1. Εισαγωγή 
 

Η αυξηµένη διείσδυση των νέων τεχνολογιών στη ζωή µας, επέφερε όπως ήταν 
αναµενόµενο αρκετές αλλαγές στην καθηµερινότητα µας και στον τρόπο ζωής µας. 
Όπως και σε άλλους τοµείς, έτσι και στην εκπαίδευση, οι παραδοσιακές µέθοδοι 
διδασκαλίας και µετάδοσης της γνώσης, έχουν αλλάξει. 
 

Έχουµε µεταφερθεί πλέον από το στείρο και τετριµµένο κόσµο του µαυροπίνακα και 
των βιβλίων στον κόσµο των αλληλεπιδραστικών πολυµέσων και των εικονικών 
αιθουσών διδασκαλίας. Πλέον, ο µαθητής µπορεί µε τη χρήση πολυµεσικών - 
υπερµεσικών εφαρµογών να αφοµοιώνει καλύτερα και πιο εύκολα αυτό που διαβάζει και 
να µελετήσει ενδελεχώς και µε σαφήνεια οποιαδήποτε έννοια. ∆ύσκολες έννοιες και 
πειράµατα σε πολλές επιστήµες, που πρωτίστως ήταν αδύνατο να παρουσιαστούν λόγω 
ασφάλειας ή κόστους, µπορούν πλέον να παρουσιαστούν στον Η/Υ µε απόλυτη 
λεπτοµέρεια και ακρίβεια, µε τέτοιο τρόπο ώστε ο µαθητής να µπορεί να κατανοεί αυτό 
που βλέπει και να εξάγει τα δικά του συµπεράσµατα.  
 

Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των εφαρµογών τους, η εκπαίδευση δεν 
περιορίζεται στα στενά σχολικά όρια, αλλά µπορεί να συνεχιστεί και στο σπίτι, αφού το 
µόνο που χρειάζεται είναι ένας Η/Υ και η αντίστοιχη εκπαιδευτική εφαρµογή. Με τη 
χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών, ο µαθητής έχει πρόσβαση σε επιπλέον 
εκπαιδευτικό υλικό και άµεση επικοινωνία µε τον καθηγητή του. Αυτή η δυνατότητα, 
διευκολύνει πολύ τους κατοίκους αποµακρυσµένων περιοχών που δεν µπορούν να έχουν 
εύκολη και συνεχή πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό. 
  

Είναι πολύ εύκολο να παρατηρήσουµε, τον τεράστιο όγκο εκπαιδευτικού υλικού που 
διατίθεται στην αγορά, καθώς επίσης και αυτό που διατίθεται ελεύθερο είτε στο 
διαδίκτυο είτε στις ακαδηµαϊκές κοινότητες. Το ζήτηµα που κυριαρχεί εδώ, είναι το κατά 
πόσο το υλικό αυτό που διατίθεται ικανοποιεί κάποια πρότυπα και είναι κατάλληλο για 
εκπαιδευτική χρήση. ∆εν είναι λίγες οι φορές που συναντάµε εφαρµογές που δεν είναι 
κατάλληλες για χρήση, ούτε από άτοµα µε µεγάλη εµπειρία στη χρήση Η/Υ. 
 

Επιπλέον, υπάρχουν πολλές εφαρµογές για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού που 
χρησιµοποιούν τα πολυµέσα για τη δηµιουργία σύγχρονων εκπαιδευτικών εφαρµογών. 
Το πρόβληµα µε την χρήση τέτοιων εφαρµογών δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, 
είναι η δυσκολία χρήσης τους, αφού οι χρήστες των εφαρµογών αυτών είναι καθηγητές ή 
δάσκαλοι σε σχολεία που δεν έχουν τις απαιτούµενες δεξιότητες, αλλά ούτε και το χρόνο 
για να µάθουν µια τέτοια εφαρµογή. 
  

Η εισαγωγή των Η/Υ στα σχολεία έδωσε νέα ώθηση στην προώθηση των νέων 
τεχνολογιών καθώς και στην εκµάθηση τους. Όµως είναι ουτοπία να πιστεύουµε ότι όλες 
αυτές οι αλλαγές θα διαµορφώσουν ένα τέλειο εκπαιδευτικό τοπίο, στο οποίο ο µαθητής 
και ο καθηγητής δεν θα αντιµετωπίζουν κανένα πρόβληµα και η εκπαιδευτική διαδικασία 
θα κυλάει εντελώς οµαλά. Πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε να µην παροπλιστούν οι 
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παραδοσιακές µέθοδοι διδασκαλίας, αλλά να εκσυγχρονιστούν για να µπορούν να 
συµβαδίζουν µε τις ανάγκες της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 

Ο τεχνολογικός εναλφαβητισµός, δηλαδή η ικανότητα χρήσης υπολογιστών και 
άλλων τεχνολογικών εργαλείων για τη βελτίωση της µάθησης, της παραγωγικότητας και 
της απόδοσης έχει γίνει τόσο θεµελιώδης στην ικανότητα του ανθρώπου να επιβιώνει 
στη σύγχρονη κοινωνία όσο και οι παραδοσιακές ικανότητες της ανάγνωσης, γραφής και 
αριθµητικής. Παρόλο που η τεχνολογία ενσωµατώνεται πολύ γρήγορα σε όλες τις 
σφαίρες της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, φαίνεται πως οι δυνατότητες εισαγωγής και 
εκµετάλλευσης της στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα δεν έχουν ακόµα 
αναγνωριστεί. Ωστόσο, θα πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι καθηγητές διαφόρων 
ειδικοτήτων του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος έχουν αποδειχθεί αρκετά δεκτικοί 
στο να εκµεταλλεύονται τις παιδαγωγικές δυνατότητες που τους παρέχει η ανάπτυξη των 
νέων τεχνολογιών. 
 

 

1.1. Η Ελληνική Πραγµατικότητα 
 

Η διαρκής επιµόρφωση και επιστηµονική ενηµέρωση των εκπαιδευτικών είναι 
επιτακτική ανάγκη και επιδίωξη στις µέρες µας - αποτελεί έναν από τους πιο δύσκολα 
υλοποιούµενους στόχους, όχι µόνο στη χώρα µας αλλά και διεθνώς. Τα τελευταία χρόνια 
φαίνεται να αναζητείται ως σηµαντικός αρωγός στην προσπάθεια αυτή η πληροφορική 
και επικοινωνιακή τεχνολογία και ιδιαίτερα το διαδίκτυο. 
 

Πράγµατι, από τεχνική τουλάχιστον άποψη, είναι δυνατό το διαδίκτυο να 
λειτουργήσει ως καταλύτης στην προσπάθεια για υποστήριξη του έργου των 
εκπαιδευτικών. Οι δυνατότητες που δίνονται φαίνεται να είναι απεριόριστες: ποικίλο και 
υψηλού επιπέδου επιµορφωτικό υλικό, περιβάλλοντα επικοινωνίας και ανταλλαγής 
απόψεων, εργαλεία και υλικά υποστήριξης της διδασκαλίας, ποικιλία επιλογών ως προς 
τον τρόπο, το ρυθµό, το χρόνο και τις µεθόδους µάθησης. ∆εν είναι τυχαίο ότι προς την 
κατεύθυνση της εκµετάλλευσης της δυνατότητας αυτής άρχισαν ήδη να αναπτύσσονται 
σηµαντικές πρωτοβουλίες από επίσηµους φορείς αλλά και από µεµονωµένους 
εκπαιδευτικούς. 
 

Η ευφροσύνη αυτή µετριάζεται από δύο τουλάχιστον περιορισµούς: την έλλειψη 
υλικού στην ελληνική γλώσσα, γεγονός που απαιτεί την καλή γνώση των «ισχυρών» 
λεγόµενων γλωσσών, και κυρίως της αγγλικής, και δεύτερο την περιορισµένη 
εξοικείωση των εκπαιδευτικών µας, και ιδιαίτερα των κλάδων που δεν έχουν σχέση 
άµεση µε την πληροφορική, µε τον κόσµο των νέων τεχνολογιών. Το πρώτο κενό είναι 
δύσκολο να καλυφθεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, γι’ αυτό και οι περισσότερες αλλά 
και οι πιο επίµονες προσπάθειες στρέφονται προς την κατεύθυνση της κάλυψης του 
τεχνολογικού αναλφαβητισµού. 
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Ένα άλλο σηµαντικό πρόβληµα που δρα αρνητικά στην εξάπλωση των ΤΠΕ είναι η 
έλλειψη υποδοµών και σύγχρονης τεχνολογίας. Στα περισσότερα σχολεία, υπάρχει 
περιορισµένος αριθµός υπολογιστών, που τις περισσότερες φορές είναι πεπαλαιωµένοι 
και δεν προσφέρονται για εκπαιδευτικές εφαρµογές, και συνεπώς δεν µπορούν να 
καλυφθούν οι ανάγκες των µαθητών. Από πλευράς δικτύωσης και επικοινωνίας, τα 
περισσότερα σχολεία καλύπτονται από το «Σχολικό ∆ίκτυο» αλλά η ταχύτητες που 
διαθέτουν είναι αρκετά χαµηλές οπότε η έννοια των «ευρυζωνικών δικτύων» δεν 
εφαρµόζεται στην περίπτωση µας. 
 

Το πρόβληµα όµως δεν είναι µόνο οι υποδοµές των σχολικών µονάδων και 
γενικότερα των εκπαιδευτηρίων. Είναι η γενικότερη εικόνα που παρουσιάζει η κοινωνία 
µας στην διείσδυση και εξάπλωση των νέων τεχνολογιών. Η εκπαίδευση δεν τελειώνει 
στο σχολείο ή στο πανεπιστήµιο, αλλά συνεχίζεται σε βάθος χρόνου. Σε έρευνες που 
έχουν γίνει, η Ελλάδα κατέχει µια από τις χαµηλότερες θέσεις στον τοµέα αυτό. 
 

 
Εικόνα 1 Στατιστικά στοιχεία ∆ια Βίου Μάθησης(Πηγή Eurostat) 

 
Στο παραπάνω γράφηµα παρατηρούµε ότι στην Ελλάδα η εκπαίδευση σταµατάει 

µετά το σχολείο ή το πανεπιστήµιο ενώ στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει ένα 
αρκετά υψηλό ποσοστό ανθρώπων που συνεχίζουν την εκπαίδευση τους. 



 

 4 

Πλατφόρµα για τη ∆ιαθεµατική Υποστήριξη της Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισµικού 



 

 5 

Πλατφόρµα για τη ∆ιαθεµατική Υποστήριξη της Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισµικού 

2. Εκπαιδευτικό Λογισµικό 
 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό κατασκευάζεται, προκειµένου µε τη χρήση του να 
εκπληρωθούν συγκεκριµένοι µαθησιακοί στόχοι. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 
συµπληρωµατικό µέσο διδασκαλίας από τον εκπαιδευτή ή ως υποστηρικτικό µέσο 
αυτοδιδασκαλίας από τον εκπαιδευόµενο. Αποτελεί µέσο αξιολόγησης ή 
αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευόµενου, χωρίς βέβαια αυτό να αποτελεί κύριο σκοπό για 
την κατασκευή του.  
 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό προσφέρει στον εκπαιδευόµενο τη δυνατότητα 
αλληλεπίδρασης και χρήσης πολλαπλών αναπαραστάσεων για καλύτερη κατανόηση και 
εµπέδωση της εκπαιδευτικής ενότητας. Μέσα από προσεκτικά σχεδιασµένες και 
µελετηµένες διαδικασίες, ο χρήστης ανακαλύπτει από µόνος του και αποκτά την 
επιθυµητή γνώση. 
 

Τέλος, η διδασκαλία η οποία παρέχει τη δυνατότητα εξερεύνησης (exploratory), δίνει 
στο χρήστη τη δυνατότητα εξερεύνησης διαφόρων θεµάτων, ώστε να εµπεδωθεί η νέα 
γνώση. 
 

Πολλοί θεωρούν ως εκπαιδευτικό λογισµικό τους κειµενογράφους, τις εφαρµογές 
δηµιουργίας παρουσιάσεων κ.τ.λ. Οι εφαρµογές αυτές, παρόλο που χρησιµοποιούνται 
ευρέως στην εκπαιδευτική διαδικασία, δεν ανήκουν στην κατηγορία του εκπαιδευτικού 
λογισµικού µιας και δεν πληρούν τον παραπάνω ορισµό. 
 
 

2.1. Τα είδη του εκπαιδευτικού Λογισµικού 
 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό χωρίζεται σε κατηγορίες αναλόγως µε την χρησιµότητα 
και το σκοπό δηµιουργίας του. Έτσι έχουµε τις παρακάτω κατηγορίες : 
 
 
 

� Εξάσκησης-εκγύµνασης (drill and practice) 
� Εκπαίδευσης-φροντιστηρίου (tutorial) 
� Λύσης προβληµάτων (problem solving) 
� Προσοµοιώσεων (simulations) 
� Εκπαιδευτικών παιχνιδιών (educational computer games) 
� Μοντελοποίησης (modeling). 
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Εκπαιδευτικό λογισµικό εξάσκησης-εκγύµνασης (drill and practice) 
 

Οι εφαρµογές του τύπου αυτού παρουσιάζουν σταδιακά ένα τµήµα διδακτέας ύλης 
και ακολούθως ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήµατα µε τυχαία σειρά αλλά µε 
διαβάθµιση στη δυσκολία. Συγκρατούν την επίδοση του χρήστη και τα λάθη του. 
Επιπλέον δίνουν παραδείγµατα και ανατροφοδότηση στα σηµεία στα οποία ο 
εκπαιδευόµενος εµφάνισε αδυναµία. Αν ο χρήστης δεν απαντήσει σε µια ερώτηση µετά 
από µερικές προσπάθειες, το λογισµικό παρουσιάζει την απάντηση µε την παράλληλη 
εµφάνιση κάποιας εξήγησης. Συνήθως το εκπαιδευτικό λογισµικό τύπου εξάσκησης – 
εκγύµνασης εµπεριέχεται σε άλλους τύπους λογισµικού ως µέρος αυτών. 
 
 
Εκπαιδευτικό λογισµικό εκπαίδευσης-φροντιστηρίου (tutorial) 
 

Η λειτουργία του λογισµικού του τύπου αυτού είναι εµπνευσµένη από το ρόλο του 
εκπαιδευτή. Παρουσιάζει σταδιακά τµήµατα πληροφοριών προσαρµοσµένα στις 
ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες του χρήστη και του θέτει σχετικές ερωτήσεις. 
Αξιολογεί τις απαντήσεις του χρήστη, και προσφέρει ανατροφοδότηση µε διευκρινίσεις 
πριν δοθεί νέα πληροφορία. Η παρουσίαση της πληροφορίας γίνεται κατά ένα µη 
σειριακό τρόπο, µε διακριτά βήµατα ανάλογα µε τη συµπεριφορά του χρήστη. Κατά 
κανόνα επαναλαµβάνει τον κύκλο “πληροφορία – ερώτηση – ανάδραση”. 
 

Μετεξέλιξη του λογισµικού tutorial αποτελεί το Έµπειρο Εκπαιδευτικό Λογισµικό 
(Intelligent Tutoring System – ITS), το οποίο περιλαµβάνει µοντέλα εκπαιδευόµενου / 
εκπαιδευτή (µαθητή / δασκάλου) και µοντέλα διδακτικών στρατηγικών. Είναι 
συνδεδεµένα µε το χώρο της Τεχνητής Νοηµοσύνης και της Γνωστικής Ψυχολογίας. 
Εµπεριέχουν σύνολα κανόνων µέσω των οποίων “µαθαίνουν” από το χρήστη και 
γίνονται περισσότερο ευέλικτα. Μπορούν να πάρουν αποφάσεις και να δοµήσουν το 
εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλα, όπως και να επιλέξουν την καταλληλότερη διδακτική 
µέθοδο ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσµατικά. 
 

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, τα οποία προσαρµόζονται στον τύπο του χρήστη και 
θεωρούνται ως τα πλέον κατάλληλα για εξατοµικευµένη µάθηση αποκαλούνται 
προσαρµοστικά συστήµατα (adaptive systems). ∆ιατηρούν µοντέλα χρηστών και µε 
βάση τις αντιδράσεις τους (π.χ. ενδιαφέρον σε συγκεκριµένα θέµατα) καθορίζουν 
ανάλογα το εκπαιδευτικό υλικό που θα προσφέρουν ή τις ερωτήσεις και τα προβλήµατα 
που θα παρουσιάσουν σ’ αυτούς. Πιο αποτελεσµατικά ακόµη, θεωρούνται τα 
προσαρµοζόµενα συστήµατα (adaptable systems), τα οποία προσαρµόζονται συνεχώς 
στο προφίλ των χρηστών, προσπαθώντας να ρυθµίσουν την παρουσίαση της 
πληροφορίας ώστε η εξέλιξη του προγράµµατος να ταιριάζει απόλυτα µε το µαθησιακό 
τύπο και τους ρυθµούς εργασίας τους. 
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Εκπαιδευτικό λογισµικό λύσης προβληµάτων (problem solving) 
 

Τα προγράµµατα του τύπου αυτού, ζητούν από τους χρήστες να επιλύσουν ασκήσεις 
και προβλήµατα, στηριζόµενοι σε γνώσεις που έχουν αποκτηθεί σε προηγούµενη φάση. 
Συνήθως εµπεριέχονται σε εφαρµογές άλλου τύπου, όπως π.χ. σε προσοµοιώσεις. 
Ευνοούν τη διερευνητική µάθηση και συνήθως, στοχεύουν στην ανάπτυξη αλγοριθµικής 
σκέψης. Το λογισµικό του τύπου αυτού, δίνει στον εκπαιδευόµενο τη δυνατότητα να 
δηµιουργήσει ή να αναλύσει παραλλαγές του προβλήµατος µέσω αλλαγών των 
δεδοµένων του. H εφαρµογή του είναι κυρίως στα Μαθηµατικά και στις Φυσικές 
Επιστήµες. 
 
 
Εκπαιδευτικό λογισµικό προσοµοιώσεων (simulations) 
 

Η αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού λογισµικού προσοµοιώσεων ή εικονικών 
εργαστηρίων στηρίζεται στο γεγονός πως η παρατήρηση και ο πειραµατισµός ευνοούν 
την εξαγωγή συµπερασµάτων, τη δηµιουργία ορισµών, κανόνων όπως και την 
κατανόηση των φυσικών φαινοµένων. Όµως συχνά, τα φυσικά φαινόµενα εκδηλώνονται 
σε χρόνο που δεν είναι εύκολο να παρατηρηθούν. Επίσης, η εκδήλωσή τους συνοδεύεται 
από προβλήµατα επικινδυνότητας. Για το λόγο αυτό, µπορούν να µεταφερθούν στο 
εικονικό εργαστήριο µέσω των προσοµοιώσεων. Μέσω των προσοµοιώσεων, ο χρήστης 
µπορεί να επιταχύνει ή να επιβραδύνει την ολοκλήρωση ενός φαινοµένου, να µεταβάλλει 
τις παραµέτρους λειτουργίας και να µελετήσει σε βάθος την αλληλεπίδρασή τους. 
Μπορεί έτσι, να επιβεβαιώσει όσα ήδη γνωρίζει ή να ανακαλύψει την πλάνη που έχει 
γύρω από κάποια φαινόµενα. Οι προσοµοιώσεις και τα εικονικά εργαστήρια είναι 
εφαρµογές συγγενικές µε τα ανοικτά µαθησιακά περιβάλλοντα, τα οποία δίνουν τη 
δυνατότητα ισχυρής αλληλεπίδρασης µε το χρήστη και πειραµατισµού. 
 
 
Λογισµικό εκπαιδευτικών παιχνιδιών (educational computer games ) 
 

Ταξινοµούνται κυρίως σε παιχνίδια δράσης και σε παιχνίδια στρατηγικής, όπου τα 
τελευταία αξιοποιούνται περισσότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα παιχνίδια 
στρατηγικής είναι συνήθως παιχνίδια ρόλων και προσοµοιώνουν καταστάσεις που 
καλείται να αντιµετωπίσει ο χρήστης. Στην εκπαιδευτική διαδικασία µας ενδιαφέρουν 
κυρίως τα παιχνίδια στρατηγικής. Στα παιχνίδια στρατηγικής προσοµοιώνονται διάφορες 
καταστάσεις στις οποίες ο εκπαιδευόµενος συµµετέχει ενεργά. Για παράδειγµα ο 
εκπαιδευόµενος θα µπορούσε να αναλάβει την δηµιουργία, επίβλεψη και εξέλιξη µιας 
ολόκληρης πόλης (SimCity) ή την ανάπτυξη ενός πολιτισµού (Microsoft Age of Empires 
– Microsoft Rise of Nations). 
 
 
Εκπαιδευτικό λογισµικό µοντελοποίησης (modeling) 
 

Με τη χρήση του µπορούν να γίνουν αναπαραστάσεις συστηµάτων ή διαδικασιών, 
δηλαδή να δηµιουργηθούν µοντέλα. Η µοντελοποίηση επιτρέπει την µεταβολή κάποιας ή 
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κάποιων παραµέτρων που επιδρούν στο σύστηµα και την παρατήρηση της συµπεριφοράς 
του πληθυσµού. 
 

Αν κάποιος παρατηρήσει σήµερα εφαρµογές εκπαιδευτικού λογισµικού, είναι εύκολο 
να διαπιστώσει πως ενσωµατώνουν στοιχεία από όλες σχεδόν, τις προηγούµενες 
κατηγοριοποιήσεις. Έτσι, παρουσιάζουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον και προσφέρουν 
µεγαλύτερο κίνητρο χρήσης. 
 
 

2.2. ∆ιδακτική προσέγγιση στην ανάπτυξη Εκπαιδευτικού λογισµικού 
 

Το σύγχρονο και καλά σχεδιασµένο εκπαιδευτικό λογισµικό πρέπει να συνδυάζει τις 
προόδους της διδακτικής, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις προόδους στα παρεµφερή µε 
την εκπαίδευση επιστηµονικά πεδία. Η σχεδίασή του διέπεται από κανόνες οι οποίοι 
ενδεχοµένως να µεταβάλλονται ποιοτικά ή ως προς το πλήθος ανάλογα µε το είδος του 
λογισµικού, τον τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο εφαρµογής του. 
 

Μερικοί κανόνες που εφαρµόζονται πιο συχνά στο σχεδιασµό του εκπαιδευτικού 
λογισµικού και αποκτούν χαρακτήρα βασικών αρχών σχεδίασης, είναι: 

 
� Η θεώρηση του εκπαιδευτικού λογισµικού ως εκπαιδευτικού εργαλείου 
 
Η αρχή αυτή θα λέγαµε πως προκύπτει άµεσα από τον ορισµό του εκπαιδευτικού 

λογισµικού. Το εκπαιδευτικό λογισµικό κατασκευάζεται έτσι ώστε να αποτελεί ένα 
αποτελεσµατικό µέσο, ένα αποτελεσµατικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την επίτευξη ενός 
συγκεκριµένου διδακτικού στόχου και πρέπει να ξεπερνά τη συνηθισµένη έκταση της 
µαθησιακής διαδικασίας µε τη χρήση πίνακα, χαρτιού και µολυβιού. Η αναπαραγωγή και 
αναπαράσταση του περιεχοµένου ενός σχολικού βιβλίου µέσα από την οθόνη του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεν αυξάνει τις µαθησιακές δυνατότητες που θα είχαµε αν 
χρησιµοποιούσαµε το βιβλίο στη διδακτική πράξη. Ωστόσο, στην πράξη αυτό µερικές 
φορές δεν τηρείται, κυρίως για λόγους κόστους.  

 
� Η επικέντρωση σε συγκεκριµένους στόχους 

 
Το εκπαιδευτικό λογισµικό πρέπει να στοχεύει στην επικέντρωση του χρήστη κάθε 

φορά στο αντικείµενο που µελετά µε τη χρήση του. Να αποµακρύνει τους “θορύβους” 
που υπεισέρχονται µε δευτερεύουσας σηµασίας ενέργειες, όπως π.χ. η διενέργεια απλών 
υπολογισµών µε χρήση συµβατικών µέσων (χαρτί και µολύβι) κατά τη διάρκεια της 
µελέτης. Έτσι, π.χ. αν ένα πρόγραµµα έχει κατασκευαστεί για τη µελέτη των βολών µε 
τη χρήση προσοµοίωσης, η αλλαγή µιας παραµέτρου δεν πρέπει να απαιτεί χρήση 
πράξεων εκ µέρους του εκπαιδευόµενου εκτός περιβάλλοντος προκειµένου να 
υπολογιστεί π.χ. το βεληνεκές της βολής. Κάτι τέτοιο θα αποµάκρυνε το χρήστη από το 
κύριο θέµα της µελέτης του. Αν εντέλει, χρειαστεί κάτι τέτοιο, εδώ θα ήταν χρήσιµο ένα 
ενσωµατωµένο calculator. 
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� Η παροχή ελευθερίας στην έκφραση του χρήστη 
 
Το εκπαιδευτικό λογισµικό πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να µην επιβάλλει:  

(α) τις απόψεις του συγγραφέα του περιεχοµένου του, 
(β) την κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης για τη λύση κάποιου 
προβλήµατος. 
 

Ο χρήστης πρέπει να αισθάνεται πως έχει ελευθερία κινήσεων, πως έχει τη 
δυνατότητα να “πει” τη γνώµη του όταν του ζητηθεί (ασχέτως αν αυτή είναι 
αντικειµενικά ορθή ή όχι). Η αντιµετώπιση και η επισήµανση της λανθασµένης άποψης 
του χρήστη π.χ. για τη λύση µιας άσκησης, πρέπει να γίνεται ακριβώς στην πορεία 
επίλυσής της και όχι εξαρχής. Η πραγµατική και σε βάθος κατανόηση του λάθους, 
ενδεχοµένως θα βοηθήσει το χρήστη να µην το επαναλάβει την επόµενη φορά. 
 
 

2.3. Θεωρίες µάθησης και ΤΠΕ 
 

Η σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού γίνεται ακολουθώντας κάποιες 
βασικές αρχές. Είναι σηµαντικό να ακολουθούνται κάποιες θεωρίες που έχουν αποδείξει 
τη χρησιµότητα τους στο χώρο του εκπαιδευτικού λογισµικού. Οι θεωρίες και µέθοδοι 
που αναλύονται εδώ χρησιµοποιούνται και στην πλατφόρµα που υλοποιήθηκε για τη 
διαθεµατική υποστήριξη της ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού. 
 
 

2.3.1. Συνεργατική µάθηση 
 

Συνεργατική µάθηση (collaborative learning): ορίζεται οποιαδήποτε διαδικασία 
οµαδικής µάθησης στην οποία λαµβάνουν χώρα τουλάχιστον κάποιες από τις σηµαντικές 
µαθησιακές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µαθητών ("οριζόντιες αλληλεπιδράσεις") 

Συνεργάζοµαι, σηµαίνει εργάζοµαι µαζί µε κάποιον άλλο. Η συνεργατική µάθηση 
σηµαίνει ότι τόσο οι καθηγητές όσο και οι µαθητές είναι ενεργοί συµµέτοχοι στη 
µαθησιακή διαδικασία - η γνώση δεν είναι κάτι που παραδίδεται στους µαθητές, παρά 
κάτι που προκύπτει από τον ενεργό διάλογο µεταξύ αυτών που προσπαθούν να 
κατανοήσουν και να χρησιµοποιήσουν έννοιες και τεχνικές. Έτσι ακριβώς, στις 
κοινότητες µάθησης «η εκπαίδευση δεν περιλαµβάνει απλά το ξεχείλισµα του µαθητή µε 
γνώσεις από τον καθηγητή. Η απόκτηση γνώσης είναι µια διαδραστική διαδικασία, όχι 
µια συσσώρευση απαντήσεων για το Trivial Pursuit.» [Whipple 1987] Η συµµετοχή στις 
κοινότητες µάθησης, στην καλύτερη µορφή της, διαµορφώνει την ικανότητα των 
µαθητών να µαθαίνουν από µόνοι τους, έξω από το ‘προστατευόµενο’ περιβάλλον του 
εκπαιδευτικού οργανισµού [Johnson and Johnson 1990]. Επιπλέον, η συνεργασία έχει ως 
αποτέλεσµα ένα επίπεδο γνώσης της κοινότητας που είναι µεγαλύτερη από το άθροισµα 
των γνώσεων του κάθε µέλους ξεχωριστά: «οι συνεργατικές δραστηριότητες οδηγούν 
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στην ανερχόµενη γνώση, που είναι το αποτέλεσµα της διάδρασης µεταξύ (όχι της 
συνάθροισης) των γνώσεων και απόψεων όλων όσων συµµετέχουν στο σχηµατισµό της» 
[Whipple 1987]. 
 

Με την ευρύτερή της έννοια, η συνεργατική µάθηση µπορεί να οριστεί ως η από 
κοινού εργασία πάνω σε ένα συγκεκριµένο θέµα µε τρόπο τέτοιο ώστε να προωθείται η 
ατοµική µάθηση µέσω των συνεργατικών διεργασιών. Ο McConnell (1994) περιγράφει 
τον τρόπο µε τον οποίο η συνεργατική µάθηση αποφέρει κέρδος σε κάθε άτοµο µε χρήση 
των πόρων της οµάδας. Ισχυρίζεται ότι η συνεργατική µάθηση αποτελεί πηγή πολύτιµων 
αποτελεσµάτων που δεν έχουν ακόµα διαπιστωθεί στην ακαδηµαϊκή και στη 
συνεχιζόµενη εκπαίδευση: αυξηµένη ικανότητα στην οµαδική εργασία, αυτοπεποίθηση, 
κ.λπ. Ο McConnell εκτιµά επίσης τον τρόπο µε τον οποίο δηµοσιοποιώντας κάποιος τη 
γνώση του αποκτά καλύτερη αντίληψη σχετικά µε ένα αντικείµενο. Ο Sharan (1990) 
συµφωνεί: η συνεργατική µάθηση µπορεί να προσφέρει καλύτερη κατανόηση της 
µαθησιακής διαδικασίας.  

Επιπλέον των ακαδηµαϊκών επιχειρηµάτων, η χρήση της συνεργατικής µάθησης 
παρουσιάζει αρκετά σηµαντικά πλεονεκτήµατα [Slavin 1990]. Τα κυριότερα από αυτά 
είναι τα εξής: 

� προώθηση των διαπολιτισµικών σχέσεων και της επαφής µε διαφορετικές 
κουλτούρες, ιδεολογίες, κ.λπ.  

 

� αύξηση αυτοεκτίµησης: στο πλαίσιο της κοινότητας µάθησης τα µέλη της 
εργάζονται µε κοινό στόχο και συµφωνηµένους ρόλους. Αυτό συµβάλλει στην 
ανάπτυξη αισθήµατος κοινής ευθύνης, αλληλοϋποστήριξης και καλλιέργειας ενός 
φιλικού κλίµατος που ενθαρρύνει τη µάθηση. Ένα τέτοιο πλαίσιο ευνοεί την 
κοινωνικοποίηση των ατόµων και µπορεί να έχει ιδιαίτερα ευεργετικές 
επιδράσεις στα µέλη εκείνα που για διάφορους λόγους (π.χ. µειωµένη 
αυτοεκτίµηση) διστάζουν να εκφράσουν τις απόψεις τους.  

 

� επιπλέον κίνητρα µάθησης: είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι αισθάνονται την 
ανάγκη να ζουν σε κοινωνικές οµάδες. Παιδιά και έφηβοι σχηµατίζουν µικρές 
οµάδες µε κοινούς στόχους (παιχνίδι, διασκέδαση) και από αυτή τη συνύπαρξη 
αντλούν µεγάλη συναισθηµατική ικανοποίηση. Η οργάνωση, εποµένως, των 
µαθητών ή / και επαγγελµατιών σε κοινότητες µάθησης µε στόχο τη συνεργασία 
για την επίτευξη κοινών γνωσιακών στόχων είναι απόλυτα προσαρµοσµένη στη 
φύση και στις ανάγκες τους, ενώ αντίθετα η αποµόνωσή τους παραβιάζει τις 
έµφυτες τάσεις τους για επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Για τους παραπάνω 
λόγους η εργασία των ατόµων στο πλαίσιο µιας κοινότητας µάθησης µπορεί από 
µόνη της να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για µάθηση.  

 

� προώθηση των δεξιοτήτων που σχετίζονται µε την οργάνωση και την εργασία στο 
πλαίσιο οµάδων.  
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 Η συνεργατική µάθηση βασίζεται στις σύγχρονες θεωρίες που υποστηρίζουν ότι η 
µάθηση είναι - ή µπορεί να βελτιωθεί µέσα από- µια κοινωνική διαδικασία. Η 
συνεργατική µάθηση ενθαρρύνει τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µαθητών στο πλαίσιο 
µιας οµάδας. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές είναι προσεκτικά δοµηµένες ώστε να επιτρέπουν 
τη θετική αλληλεξάρτηση, την ατοµική υπευθυνότητα, την αλληλεπίδραση σε 
προσωπικό επίπεδο, την κατάλληλη χρήση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων, όπως 
ηγετικές ικανότητες, επικοινωνία, οµαδικό πνεύµα και επίλυση διαφορών και την 
τακτική αυτοαξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας της οµάδας. 

Οι νέες τάσεις στην εκπαίδευση ορίζουν: 

• Αλλαγή στον τρόπο της διδασκαλίας ώστε να βασίζεται στην προώθηση 
µαθησιακών συζητήσεων 

 
• Κυρίαρχο ρόλο έχει η αλληλεπίδραση των µαθητών µεταξύ τους, οι ενέργειές 

τους και η αλληλεπίδρασή τους µε τον καθηγητή  
 

• Σταδιακή µετατροπή του ρόλου του διδάσκοντα από παροχέα πληροφοριών σε 
σύµβουλο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 
• Το εκπαιδευτικό υλικό είναι υποστηρικτικό στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 

Η µάθηση στον 21ο αιώνα υποστηρίζει την αυτόνοµη µάθηση και προσανατολίζεται 
στην οµάδα, στη συνεργασία, στην ενδυνάµωση δυνατοτήτων. Ο ρόλος του διδάσκοντα 
µετατρέπεται από κυρίαρχος σε βοηθητικό και εκθέτει τους µαθητές σε ποικιλία πηγών 
µε δυναµικό περιεχόµενο. 

H Συνεργατική Μάθηση προϋποθέτει τα εξής συστατικά στοιχεία: 

 

� Κοινός στόχο: Για να υπάρχει συνεργατική προσπάθεια πρέπει να υπάρχει ο κοινός 
µαθησιακός στόχος, το οµαδικό αποτέλεσµα. Ο κοινός στόχος µπορεί να είναι π.χ. µία 
αναζήτηση στο διαδίκτυο, µία ανάπτυξη παραγράφου. 

 

� Αλληλεπίδραση: Η αλληλεπίδραση εκδηλώνεται ως αµοιβαία βοήθεια, αµοιβαίος 
επηρεασµός, ενίσχυση και ενθάρρυνση, προσφορά γνώσεων και πληροφοριών, 
ανταλλαγή υλικού, ανατροφοδότηση συµµαθητών κ.ά. 

 

� Αλληλεξάρτηση: Η έννοια της αλληλεξάρτησης είναι το κλειδί της επιτυχίας της 
Συνεργατικής Μάθησης. Αλληλεξάρτηση υπάρχει όταν η οµάδα για να επιτύχει το 
έργο της χρειάζεται και εξασφαλίζει τη συµβολή του κάθε µέλους της. Αλλά και 
αντίστροφα, κάθε µέλος της οµάδας επιτυγχάνει το στόχο του µόνο αν και τα υπόλοιπα 
µέλη της οµάδας επιτύχουν τους δικούς τους στόχους. 
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� Κοινωνικές δεξιότητες: Μαθητές που δεν κατέχουν βασικές κοινωνικές 
δεξιότητες είναι δύσκολο να επιτύχουν συνεργασία υψηλής ποιότητας. Γι’ αυτό πρέπει 
τα παιδιά να διδάσκονται πρώτα συνεργατικές δεξιότητες και στη συνέχεια να 
ασκούνται µέσα στην οµάδα για την εφαρµογή των. Ο χαµηλός τόνος φωνής, η 
άσκηση ηγετικού ρόλου, η αποδοχή της διαφορετικότητας η έκφραση διαφωνίας είναι 
µερικές δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν για να γίνει η συνεργατική προσπάθεια 
πιο αποδοτική. 

 

� Προσωπική ευθύνη. Ο µεγαλύτερος κίνδυνος για να αποτύχει η Συνεργατική 
Μάθηση είναι όταν αφεθεί ένα µέλος να κυριαρχήσει στην οµάδα και να επιβάλλει την 
άποψή του ή να υποβάλλει τις λύσεις και τις απαντήσεις. Στην περίπτωση αυτή τα 
άλλα µέλη όχι µόνο δεν ωφελούνται αλλά συνήθως αδρανοποιούνται και 
οπισθοδροµούν. Ιδιαίτερη µέριµνα χρειάζεται ώστε κάθε µέλος να καθίσταται 
προσωπικά υπεύθυνο για την επιτυχία της οµάδας. Αυτό επιτυγχάνεται αν 
εξασφαλιστεί η θετική αλληλεξάρτηση που αναφέρθηκε πιο πάνω. 

 

 

2.3.2. Ο ρόλος της «δράσης» στη µάθηση 
 

Μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι φοιτητές διατηρούν περίπου το 15% αυτών που 
µαθαίνουν µόνο µέσα από τις διαλέξεις, και κάπως λιγότερο από αυτά που µελετούν. Σε 
αντίθεση οι τρόποι µάθησης που απαιτούν από τους φοιτητές να «ερευνούν και να 
δηµιουργούν», επιτυγχάνουν πολύ πιο συχνά να “προκαλούν το νου και να αλλάζουν τον 
τρόπο σκέψης µας, αυτό δηλαδή στο οποίο στοχεύει η µάθηση.” Hokanson Ο ρόλος των 
αισθήσεων στη µάθηση (Treichler, 1967) 

 

Ποσοστό µάθησης Αίσθηση 
  

1,5% αφής 
3,5% όσφρησης 
10% γεύσης 
11% ακοής 
83% όρασης 

Πίνακας 1-Αισθήσεις και Μάθηση 
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Ποσοστό πληροφορίας που 
θυµόµαστε 

Πηγή 

  
10% απ’ αυτά που διαβάζουµε 
20% απ’ αυτά που ακούµε 
30% απ’ αυτά που βλέπουµε 
50% απ’ αυτά που βλέπουµε & ακούµε 
70% απ’ αυτά που λέµε συνοµιλώντας µε άλλους 
90% απ’ αυτά που λέµε καθώς κάνουµε κάτι 

Πίνακας 2-∆ραστηριότητες και Μνήµη 
 
 

2.3.3. Ενεργητική µάθηση 
 

Ως ενεργητική µάθηση ορίζουµε της δραστηριότητες που οδηγούν σε συµµετοχή των 
µαθητών σε ενέργειες έτσι, ώστε να αποφεύγεται η παθητική παρακολούθηση µιας 
διάλεξης ενώ ταυτόχρονα βοηθάµε τους µαθητές να συµµετέχουν, να µάθουν και να 
εφαρµόσουν την ύλη του µαθήµατος. 

Τα µέλη των κοινοτήτων µάθησης ενθαρρύνονται να συµµετέχουν ενεργά, 
προσφέροντας συχνά δικό τους υλικό. Μέρος του κινήτρου για τις συνεισφορές τους 
είναι να δουν πώς και πόσα άλλα µέλη θα κεντριστούν ώστε να απαντήσουν, µε ένα 
σχόλιο ή µια ερώτηση. Ο Bork (1985) έχει τονίσει την πιθανή χρήση του υπολογιστή ως 
ενός ‘αποκριτικού’ (responsive) µαθησιακού περιβάλλοντος. Από αυτή την οπτική 
θεώρηση, η δηµιουργία µιας ‘κατάστασης ενεργητικής µαθητείας’ είναι η σηµαντικότερη 
διάσταση σε εφαρµογές των υπολογιστών για την εκπαίδευση. Σύµφωνα µάλιστα µε τον 
Bork, η προσέγγιση ‘άσκηση-και-πρακτική’ σε αρκετά συστήµατα εκµάθησης µέσω 
υπολογιστή έχει περιοριστική και αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 
δυναµικού που εσωκλείνει ο υπολογιστής.  

 
Στις κοινότητες µάθησης, αν και οι απαντήσεις είναι καθυστερηµένες, είναι 

σηµαντικό ότι είναι κατασκευασµένες από άλλα ανθρώπινα όντα (και όχι τον 
υπολογιστή). Μπορεί να είναι αγενείς ή επικριτικές, και όχι απλά ουδέτερες ή γεµάτες 
κολακευτικά σχόλια! Μάλιστα, για να µάθει κανείς, είναι απαραίτητο να δέχεται 
‘εποικοδοµητική κριτική’ εκτός από επαίνους, να µάθει να αντιπαραθέτει την άποψή του 
εκτός από το να συµφωνεί.  

 
Η διεργασία που λαµβάνει χώρα στις κοινότητες µάθησης προσοµοιάζει µε αυτό που 

ο Charles Horton Cooley (1902) βάπτισε ‘The Looking Glass Self’. Η ποιότητα και η 
σπουδαιότητα των ιδεών κάποιου επιβεβαιώνονται από την κοινότητα ή απορρίπτονται. 
Οι συµµετέχοντες διαµορφώνουν απόψεις για την εγκυρότητα και σπουδαιότητα των 
ιδεών τους βασισµένοι στις απαντήσεις των άλλων. 

 
Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της ενεργητικής µάθησης προσφέρουν τις θεµελιώδεις 

αρχές για ένα συµµετοχικό όραµα παραγωγής και απόκτησης της γνώσης στο πλαίσιο 
των κοινοτήτων µάθησης: 
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• µεγαλύτερη συσχέτιση της µάθησης µε τα πραγµατικά προβλήµατα και 
καταστάσεις που οι µαθητές θα κληθούν να αντιµετωπίσουν στο εργασιακό τους 
περιβάλλον,  

 
• εργασία σε άµεση επαφή (hands-on mode) µε τον φυσικό κόσµο, σε συνδυασµό 

µε την εργασία µε σύµβολα και λέξεις,  
 

• εκµάθηση ενός αντικειµένου ακριβώς τη στιγµή που χρειάζεται για την επίλυση 
ενός προβλήµατος ή την ολοκλήρωση ενός έργου, αντί µέσω µιας καθορισµένης 
εκπαιδευτικής διαδικασίας (preset curriculum sequence),  

 
• µάθηση σε ένα διεπιστηµονικό (interdisciplinary) περιβάλλον, αντί του 

διαχωρισµού των θεµάτων σε άλλα επιµέρους, 
 

• εξέταση ενός προβλήµατος σε βάθος, αντί της τεχνητής εξαντλητικής κάλυψης 
πολλών ετερόκλητων θεµάτων,  

 
• σµίλευση της γνώσης αντί της απλής αποστήθισης γεγονότων που εξιστορήθηκαν 

από κάποιους ειδικούς,  
 

• απασχόληση µε έργα και προβλήµατα ουσιαστικού ενδιαφέροντος για τον µαθητή 
ή µία οµάδα µαθητών, αντί της µάθησης όλων όσα οι συνοµήλικοι αναµένεται να 
µάθουν στην συγκεκριµένη περίοδο, 

• δόµηση των γνωστικών εµπειριών σε όσα κάποιος βιώνει στη ζωή του, όχι µόνο 
στη ‘σχολική’ ύλη, 

 
• εκτίµηση της επίδοσης κάποιου βάσει πραγµατικών έργων αντί τεχνητών 

εξετάσεων, και 
 

• χρήση των πραγµατικών εργαλείων που χρησιµοποιούνται στην εργασία στο 
περιβάλλον απασχόλησης, αντί των υπέρ-απλουστευµένων τεχνικών των 
ακαδηµαϊκών συγγραµµάτων. 

 
 

2.3.4. Μαθητοκεντρική εναντίων ∆ασκαλοκεντρικής προσέγγισης 
 
Από τη ∆ασκαλοκεντρική στη Μαθητοκεντρική προσέγγιση: ο µαθητής 
 

Ο µαθητής στην κλασσική θεώρηση της διδασκαλίας(∆ασκαλοκεντρική) είναι 
παθητικός ακροατής και αναλαµβάνει καθήκοντα που σχεδιάζει ο καθηγητής του. 
Ακόµη, εκτελεί πιστά τις οδηγίες του καθηγητή του και µελετά το σχολικό βιβλίο. Κάθε 
κίνηση του µαθητή είναι προσεκτικά σχεδιασµένη και µελετηµένη έτσι ώστε να µην 
ξεφεύγει από τα όρια που του καθορίζει το σύστηµα. 
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Στην Μαθητοκεντρική προσέγγιση, ο µαθητής µπορεί να αναλάβει ενεργητικό ρόλο 
και να γίνει δάσκαλος άλλων και ερευνητής που αναζητά πληροφορίες από µια πληθώρα 
πηγών και σταδιακά να οικοδοµεί τη γνώση του. Με τον τρόπο αυτό, ο µαθητής όχι µόνο 
οικοδοµή την γνώση για εκείνο, αλλά µέσο της συνεργατικής µάθησης µπορεί να κάνει 
το ίδιο για τους συµµαθητές του.  

 
 

Από τη ∆ασκαλοκεντρική στη Μαθητοκεντρική προσέγγιση: ο καθηγητής 
  

Ο καθηγητής δεν αποτελεί µοναδικό & βασικό παροχέα πληροφοριών αλλά 
µετατρέπεται σε κάποιον που διευκολύνει τη µάθηση, σε υποστηρικτικό καθοδηγητή των 
µαθητών. Ο καθηγητής σχεδιάζει διαθεµατικές δραστηριότητες που βασίζονται σε 
πραγµατικά καθηµερινά προβλήµατα και οργανώνει γύρω από αυτές το µάθηµα. Ο 
καθηγητής µε τον τρόπο αυτό, αποτελεί µέλος µια µαθησιακής κοινότητας και µε την 
αλληλεπίδραση του µε άλλους καθηγητές διδάσκει και διδάσκεται ταυτόχρονα. 

 
 

 ∆ασκαλοκεντρική προσέγγιση Μαθητοκεντρική προσέγγιση  
  
∆οµηµένο εκπαιδευτικό υλικό ∆ιεπιστηµονικό εκπαιδευτικό υλικό  
Η γνώση µεταφέρεται από το 
διδάσκοντα 

Μαθησιακή εµπειρία υποβοηθείται 
από το διδάσκοντα 

Παθητικός ο ρόλος του µαθητή Ενεργητικός ο ρόλος του µαθητή  

Έµφαση στην αποστήθιση: 
Εξάσκηση µνήµης και πρακτικής 

Έµφαση στη δηµιουργική έκφραση: 
Ο µαθητής αναλαµβάνει δραστηριότητες και  
την επίλυση προβληµάτων. 
Ενθαρρύνεται η οµαδική εργασία 

Κεντρικός ο ρόλος της αξιολόγησης: 
αξιολογείται το αποτέλεσµα 

Εναλλακτικές µέθοδοι αξιολόγησης µέσα 
από τη δραστηριότητα των µαθητών: 
αξιολογείται η διαδικασία 

Καλλιεργείται η γνωστική ανάπτυξη 
Καλλιεργείται η γνωστική και 
συναισθηµατική ανάπτυξη 

Πίνακας 3- ∆ασκαλοκεντρική Vs Μαθητοκεντρική προσέγγιση 
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2.4. Εικονικό περιβάλλον µάθησης 
 

Με τον όρο «Εικονικό Περιβάλλον µάθησης» περιγράφουµε τις εφαρµογές που 
χρησιµοποιούνται για διευκόλυνση των διδασκόντων στη διαχείριση των µαθηµάτων που 
προσφέρουν στους µαθητές τους και πιο συγκεκριµένα τις εφαρµογές που βοηθούν τους 
καθηγητές και τους σπουδαστές στη διαχείριση του µαθήµατος. Το σύστηµα συνήθως 
καταγράφει την πρόοδο του εκπαιδευόµενου που µε αυτό τον τρόπο µπορεί να την 
παρακολουθήσει τόσο ο καθηγητής όσο και ο ίδιος ο εκπαιδευόµενος.  
 

Τα συστήµατα αυτά εγκαθίστανται σε εξυπηρετητές , µε µία ή περισσότερες βάσεις 
δεδοµένων εγκατεστηµένες, και µέσω γλώσσας προγραµµατισµού (Java, Php κ.τ.λ) 
παραδίδουν το µάθηµα στους εκπαιδευόµενους υπό τη µορφή ιστοσελίδας. Οι εφαρµογές 
αυτές συναντώνται και σαν πλατφόρµες εκπαίδευσης ή σαν συστήµατα διαχείρισης 
γνώσης ή σαν συστήµατα διαχείρισης µαθηµάτων ή ακόµη και σαν συστήµατα 
υποστήριξης της µάθησης. Όποια και να είναι η ονοµασία που δίνεται, ο σκοπός 
παραµένει ο ίδιος. 

 
Οι πλατφόρµες εικονικής µάθησης (Virtual Learning Environments) αποτελούν 

συστήµατα λογισµικού που δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να επικοινωνεί µε 
τους µαθητές του από απόσταση και σε µη πραγµατικό χρόνο για την παροχή του 
εκπαιδευτικού υλικού που απαιτείται για τη διεξαγωγή του µαθήµατος. Οι περισσότερες 
από τις πλατφόρµες αυτές έχουν σαν στόχο, όχι απλώς την αναπαραγωγή της κλασσικής 
εκπαιδευτικής διαδικασίας σε περιβάλλον υπολογιστή, αλλά και την εκµετάλλευση της 
τεχνολογίας των υπολογιστών για την παροχή εξελιγµένων εργαλείων εκπαίδευσης σε 
µαθητές και καθηγητές, κάτι που συνεπάγεται συνολικά την αναβάθµιση της 
παρεχόµενης εκπαίδευσης.  
 

Σήµερα, υπάρχουν πλήθος εµπορικά προγράµµατα και εφαρµογές για την παροχή 
υπηρεσιών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Επίσης, υπάρχει πολύ µεγάλος αριθµός 
συστηµάτων που έχουν σχεδιαστεί στη µεγάλη τους πλειοψηφία από εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα και διατίθενται ελεύθερα (open –source).  
Σχεδόν το σύνολο των συστηµάτων εικονικής µάθησης που είναι σήµερα διαθέσιµα, 
βασίζονται στην αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή (client-server). Αυτό σηµαίνει ότι 
ένας τερµατικός υπολογιστής (client) χρησιµοποιεί έναν web browser για να έχει 
πρόσβαση σε ιστοσελίδες που είναι αποθηκευµένες σε έναν κεντρικό server.  
 

Στις επόµενες παραγράφους, περιγράφουµε το τι περιλαµβάνουν οι πλατφόρµες 
εικονικής µάθησης και θα αναλύσουµε διεξοδικά το τι προσφέρουν τόσο στο µαθητή όσο 
και στον καθηγητή. 
 

Θα πρέπει να επισηµανθεί, ότι η δοκιµή της λειτουργίας των παραπάνω συστηµάτων 
έγινε είτε µε περιήγηση σε διάφορα διαθέσιµα demo courses, είτε ανατρέχοντας στο 
αντίστοιχο ενηµερωτικό υλικό για κάθε πλατφόρµα (οδηγίες χρήσεως, manual κλπ.). 
Συνεπώς η ποιότητα της παρουσίασης και αξιολόγησης κάθε συστήµατος επηρεάστηκε 
σε µεγάλο βαθµό από το διαθέσιµο πληροφοριακό υλικό.  
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2.4.1. Προδιαγραφές των εικονικών πλατφόρµων µάθησης 
 

Όπως και σε κάθε άλλο λογισµικό, έτσι και στις εικονικές πλατφόρµες µάθησης, 
είναι απαραίτητη η ύπαρξη κάποιων προδιαγραφών για την σχεδίαση και λειτουργία 
τους. Τα συστήµατα τέτοιου τύπου περιέχουν κάποια απαραίτητα εργαλεία τόσο για το 
µαθητή όσο και για το διδάσκοντα. 
 

Τα χαρακτηριστικά µιας πλατφόρµας εικονικής µάθησης αναφέρονται και 
αναλύονται στις επόµενες παραγράφους. 
 

� Εργαλεία εξυπηρέτησης των διδασκόντων 
 

� Εργαλεία εξυπηρέτησης µαθητών  
 

� Εργαλεία επικοινωνίας  
 

� ∆ιαχείριση του συστήµατος  
 

� Γενικά χαρακτηριστικά  
 
 

2.4.2. Εργαλεία εξυπηρέτησης των διδασκόντων 
 
Οδηγός σχεδίασης µαθηµάτων  
 

Οι οδηγοί µαθήµατος είναι εργαλεία που βοηθούν τους καθηγητές να δηµιουργήσουν 
µία αρχική δοµή του µαθήµατος. Οι καθηγητές µπορούν να χρησιµοποιούν τους 
οδηγούς, έτσι ώστε µέσω µιας βήµα προς βήµα διαδικασίας να δηµιουργήσουν τα βασικά 
χαρακτηριστικά του µαθήµατος. Οι οδηγοί αυτοί οφείλουν να σχεδιάζονται ώστε να 
προσεγγίζεται µε γνώµονα τις γενικές παιδαγωγικές αρχές το διδακτικό περιεχόµενο και 
γενικά η εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, διευκολύνουν τον καθηγητή στο έργο 
του δίνοντας του µεγαλύτερη ευελιξία στη σχεδίαση του µαθήµατος.  
Το τελικό αποτέλεσµα εξαρτάται από το ποσοστό ταύτισης των παιδαγωγικών αρχών 
που εφαρµόζει ο σχεδιαστής της πλατφόρµας και της παιδαγωγικής προσέγγισης του 
διδάσκοντα κατά την διοργάνωση του µαθήµατος.  
 
 
Μη αναγκαιότητα ύπαρξης τεχνικών γνώσεων για τη σχεδίαση του µαθήµατος 
  

Το χαρακτηριστικό αυτό αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου ο διδάσκοντας δεν 
υποχρεούται να κατέχει τεχνικές γνώσεις όπως π.χ. γλώσσας προγραµµατισµού, ώστε να 
διαχειριστεί το εκπαιδευτικό υλικό και να διοργανώσει γενικά την εκπαιδευτική 
διαδικασία. Πρόκειται για σηµαντική διευκόλυνση προς τον διδάσκοντα καθώς έχει τη 
δυνατότητα να δώσει βάρος στην εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς να χαθεί χρόνος στον 
τρόπο µε τον οποίο αυτή θα υλοποιηθεί. 
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∆ιαχείριση εκπαιδευτικού υλικού  
 

Τα εργαλεία διαχείρισης µαθηµάτων επιτρέπουν στους καθηγητές να ελέγχουν 
έµµεσα την πρόοδο µιας τάξης µέσω του χρησιµοποιούµενου εκπαιδευτικού υλικού. 
Χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία µαθησιακού υλικού, όπως π.χ. θεωρητικών 
κειµένων, τεστ αξιολόγησης, συζητήσεων και για την επιτήρηση του αποθηκευµένου 
µαθησιακού υλικού εντός του “ντοσιέ” των µαθητών µε δυνατότητα επιπλέον 
προσθηκών ή και διαγραφών αρχείων, εάν αυτό κρίνεται σκόπιµο. Αυτή η σκόπιµη 
εναλλαγή του µαθησιακού υλικού γίνεται για ενίσχυση του ενδιαφέροντος από την 
πλευρά των µαθητών µέχρι την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. 

 
 
∆υνατότητα ορισµού περισσότερων του ενός διδασκόντων  
 

Χαρακτηρίζει πλατφόρµες εκπαίδευσης όπου ο καθηγητής έχει την δυνατότητα να 
εισάγει και άλλους συµπληρωµατικούς διδάσκοντες στο ίδιο µάθηµα. ∆ίνεται έτσι η 
δυνατότητα να διαµοιραστεί το σύνολο των µαθητών προς επιτήρηση από τους 
επιµέρους καθηγητές ή εναλλακτικά να µοιραστούν οι διδακτικές υποενότητες στους 
καθηγητές. Και στις δύο περιπτώσεις οδηγούµαστε αναµφισβήτητα σε καλύτερη 
παιδαγωγικά δοµή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενώ προκύπτουν και διαχειριστικά 
πλεονεκτήµατα. 

 
 
Συγκρότηση οµάδων εργασίας µαθητών  
 

Τα εργαλεία δηµιουργίας µαθητικών οµάδων ή κοινοτήτων παρέχουν στον 
καθηγητή τη δυνατότητα να σχηµατίζει οµάδες µελέτης ή οµάδες συνεργασίας. 
Αποφεύγεται έτσι η “στατική” εµφάνιση µαθησιακού υλικού καθώς δίνεται χώρος για 
αλληλεπίδραση των µαθητών τόσο µε το υλικό αυτό όσο και µεταξύ τους. Πρόκειται για 
ιδιαίτερα σηµαντικό χαρακτηριστικό καθώς αντιπαρατίθεται στην φυσική “αποµόνωση” 
των αποµακρυσµένων µαθητών και προάγει την έννοια της τάξης, του οµαδικού 
πνεύµατος και γενικά τη δηµιουργία ενός µαθησιακού µικρόκοσµου. Ενθαρρύνονται και 
υποστηρίζονται η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και σχέσεων συνεργασίας µεταξύ των 
µαθητών, σύµφωνα µε τα παιδαγωγικά πρότυπα. Ορισµένα συστήµατα επιτρέπουν και το 
σχηµατισµό οµάδων µαθητών στο επίπεδο του συστήµατος πέραν του επιπέδου του 
µαθήµατος.  
 
 
Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού επιλεκτικά σε µία οµάδα µαθητών  
 

Το χαρακτηριστικό αυτό έρχεται σαν συνέχεια του παραπάνω, όπου πέραν της 
δυνατότητας οργάνωσης της τάξης σε οµάδες, παρέχεται ξεχωριστός χώρος εργασίας για 
κάθε µια από αυτές και επιτρέπει στον καθηγητή να τους αναθέτει συγκεκριµένες 
ασκήσεις και εργασίες. Σε ορισµένες πλατφόρµες προβλέπονται και εργαλεία 
επικοινωνίας για κάθε οµάδα ξεχωριστά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η πιο 
εξειδικευµένη επιτήρηση του συνόλου των µαθητών και κατά συνέπεια η πιο 
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αποτελεσµατική επιλογή συγκεκριµένων εργασιών που πρόκειται να ανατεθούν σε 
αντίστοιχες οµάδες προς την επίτευξη του τελικού στόχου της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας.  
 
 
Εµβάθυνση στο µάθηµα αναλόγως µε την απόδοση και τις ικανότητες του µαθητή 
  

Πρόκειται για εξειδικευµένο εργαλείο ελέγχου της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το 
οποίο δίνει την δυνατότητα στον καθηγητή να ρυθµίσει το επίπεδο εµβάθυνσης των 
γνώσεων που επιθυµεί να µεταδώσει στους µεµονωµένους µαθητές, ανάλογα µε τις 
προσωπικές τους επιδόσεις και ικανότητες. Το εργαλείο εφαρµόζεται κατόπιν 
σχολαστικής επιτήρησης των µαθητών σε ατοµικό επίπεδο από τους καθηγητές, ούτως 
ώστε να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Η µάθηση προσαρµόζεται ατοµικά, 
ξεπερνά τον κίνδυνο της µαζικής και απρόσωπης µεταχείρισης και γίνεται 
αποτελεσµατικότερη. 

 
 
Παρακολούθηση συµµετοχής των µαθητών στο µάθηµα 
  

Παρακολούθηση µαθητών είναι η δυνατότητα να παρακολουθεί ο καθηγητής τη 
χρήση του εκπαιδευτικού υλικού από την πλευρά των µαθητών και να διενεργείται 
περαιτέρω ανάλυση και αναφορά τόσο για τη συνολική όσο και για την ατοµική χρήση. 
Τηρούνται τα σχετικά αρχεία ( log files ή video files) στον εξυπηρετητή που φέρει 
εγκατεστηµένη την πλατφόρµα και διατίθενται στον καθηγητή για µελέτη. Ο τελευταίος 
µπορεί να διαµορφώσει άποψη και να προβεί σε υποστήριξη και καθοδήγηση του µαθητή 
ατοµικά. Τα εργαλεία παρακολούθησης µαθητών περιλαµβάνουν και στατιστική 
ανάλυση των δεδοµένων που έχουν να κάνουν µε την επίδοση των µαθητών. Επίσης, οι 
αναφορές δραστηριοτήτων περιλαµβάνουν τόσο την ποιοτική καταγραφή των 
δραστηριοτήτων κάθε µαθητή όσο και τη χρονική στιγµή κατά την οποία αυτή έγινε.  

 
Το εργαλείο αυτό διευκολύνει ιδιαίτερα την επιλεκτική εµβάθυνση ανά χρήστη 

καθώς σκιαγραφεί τη ατοµική δραστηριότητα εντός της πλατφόρµας και κατά συνέπεια 
το µαθησιακό επίπεδο του µαθητή. 

 
 
∆ηµιουργία πίνακα περιεχοµένων µαθήµατος 
  

Ο πίνακας περιεχοµένων αποτελεί µια κεντρική σελίδα-φόρµα όπου αναγράφονται σε 
µορφή λίστας όλοι οι διαθέσιµοι τίτλοι διδακτικού υλικού που διατίθεται στην 
πλατφόρµα, είτε ανά µάθηµα είτε στο σύνολο. Κάθε τίτλος συνήθως φέρει και τον 
σύνδεσµο (link) που οδηγεί στο χώρο που βρίσκεται αποθηκευµένο το αρχείο. Στην απλή 
του µορφή, ο πίνακας περιεχοµένων ενηµερώνεται χειροκίνητα κάθε φορά που 
τοποθετείται στο περιβάλλον της πλατφόρµας νέο εκπαιδευτικό υλικό. Σε κάποιες 
πλατφόρµες όµως περιέχεται αυτόµατο σύστηµα βάσης δεδοµένων που ενηµερώνει 
αυτόµατα τον πίνακα περιεχοµένων σε κάθε ανανέωση υλικού. 
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Η ύπαρξη πίνακα περιεχοµένων του µαθήµατος διευκολύνει την αναζήτηση 
εκπαιδευτικού υλικού από πλευράς µαθητών και εξοικονοµεί χρόνο, ο οποίος µπορεί να 
δαπανηθεί κάπου αλλού. Στην αυτόµατη µορφή του ιδιαίτερα εξυπηρετεί και τον 
εκάστοτε διαχειριστή του εκπαιδευτικού υλικού που το τοποθετεί στην πλατφόρµα.  
 
 
∆ηµιουργία διαγωνισµάτων- τεστ  
 

Πρόκειται για εργαλείο που έχει στη διάθεση του ο εκπαιδευτής που του επιτρέπει να 
δηµιουργήσει κάποια τεστ αξιολόγησης γνώσεων που απευθύνονται στους µαθητές. 
Συγκεκριµένα, γίνεται αποθήκευση σε µια βάση δεδοµένων των ερωτήσεων που 
ετοιµάζει ο καθηγητής, καθώς και των απαντήσεων που αντιστοιχούν. Η χρησιµοποίηση 
µέρους αυτών κάθε φορά οδηγεί στην γρήγορη σύνθεση ενός τεστ που χρησιµοποιείται 
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Η σύνθεση γίνεται είτε χειροκίνητα είτε αυτόµατα, 
στην περίπτωση που η πλατφόρµα ενσωµατώνει την σχετική γεννήτρια. 

  
Τα τεστ είναι δυνατόν να έχουν διάφορες µορφές όπως: τεστ πολλαπλών 

επιλογών(multiple choice), σωστό-λάθος, σύντοµης περιφραστικής απάντησης, 
“συµπληρώστε τα κενά” κλπ. Τα τεστ µπορούν να εµπλουτισθούν και µε άλλες 
παραµέτρους, όπως π.χ. να τοποθετηθούν χρονικά περιθώρια στην διεξαγωγή τους, να 
µπει διαφορετικός συντελεστής βαρύτητας ανάλογα µε την δυσκολία της ερώτησης κ.α.  
 

Από παιδαγωγικής άποψης, τα τεστ συνιστούν µεθόδους αξιολόγησης γνωστικού 
υποβάθρου των µαθητών και µπορεί να χρησιµοποιηθούν τόσο από τους εαυτούς τους 
για αυτοαξιολόγηση, όσο και από τους καθηγητές για σταδιακό έλεγχο ή τελικές 
εξετάσεις. Η αξιολόγηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική κατά την διεξαγωγή 
οποιασδήποτε εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 
 
Αυτόµατη εξαγωγή βαθµολογίας  
 

Αναφέρεται στα τεστ που περιγράφηκαν παραπάνω και προϋποθέτει µηχανισµούς 
που λαµβάνοντας υπ’ όψιν την σωστή απάντηση κάθε ερώτησης επιστρέφουν µετά την 
διεξαγωγή του τεστ την βαθµολογία που επιτεύχθηκε. Οι µηχανισµοί αυτοί βασίζονται 
στη Βάση δεδοµένων που βρίσκονται αποθηκευµένες οι ερωτήσεις και οι πιθανές 
απαντήσεις και µπορούν να λάβουν υπ’ όψιν και τους συντελεστές βαρύτητας που 
αναφέρθηκαν παραπάνω για τον υπολογισµό του τελικού αποτελέσµατος.  

 
Ορισµένες πλατφόρµες επιτρέπουν στους καθηγητές να παρέχουν αυτόµατα τα 

αποτελέσµατα µαζί µε συνοδευτικές οδηγίες ή παραινέσεις στους µαθητές και 
µεταφέρουν τα αποτελέσµατα στο βιβλίο βαθµολογίας ή σε ένα εξωτερικό spreadsheet 
πρόγραµµα .  
 

Η αυτόµατη εξαγωγή βαθµολογίας εξοικονοµεί ιδιαίτερο χρόνο στον καθηγητή, ο 
οποίος µπορεί να τον χρησιµοποιήσει για την ποιοτική εξέταση των τεστ και να 
προχωρήσει σε ατοµικές υποδείξεις στους µαθητές ανάλογα µε το γραπτό τους. 
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Επιπρόσθετα, καθιστούν δυνατή την αυτοαξιολόγηση των µαθητών δίχως την 
παρέµβαση καθηγητή και τη δαπάνη πολύτιµου χρόνου από µέρους τους.  
 
 
Βιβλίο βαθµολογίας – παρακολούθηση επίδοσης µαθητών 
  

Ορισµένες πλατφόρµες ενσωµατώνουν Βιβλίο βαθµολογίας, το οποίο περιέχει τους 
βαθµούς κάθε µαθητή στις επιµέρους δραστηριότητες αξιολόγησης. Το βιβλίο στην 
απλούστερη µορφή ενηµερώνεται χειροκίνητα ενώ είναι δυνατόν να ενηµερώνεται και 
αυτόµατα σε συνεργασία µε τους µηχανισµούς αυτόµατης εξαγωγής βαθµολογίας.  

 
Μέσω του Βιβλίου Βαθµολογίας ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να εποπτεύει την 

επίδοση των µαθητών από κεντρικό σηµείο µέσω των βαθµών που επέτυχαν κατά την 
διεξαγωγή των τεστ. Η εικόνα που έχει για το σύνολο των µαθητών του είναι σίγουρα πιο 
ταξινοµηµένη και εύχρηστη και σε συνδυασµό µε άλλα εργαλεία εποπτείας γίνεται 
αποτελεσµατικότερη η επιτήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

  
 
Παροχή οδηγιών στο µαθητή για βελτίωση απόδοσης 
  

Χαρακτηρίζει πλατφόρµες που δίνουν τη δυνατότητα στον καθηγητή να προβεί σε 
κάποιες ενέργειες σαν απόρροια των αποτελεσµάτων κάποιου µαθητή σε κάποια 
διαδικασία αξιολόγησης. Οι ενέργειες αυτές µπορεί να είναι οι εξής:  
 

� Απλό έγγραφο υπόµνηµα στον µαθητή που να υπογραµµίζονται τα λάθη του 
καθώς και που θα πρέπει να προσέξει  

 
� Επιστροφή του διορθωµένου τεστ ή εργασίας του µαθητή στον προσωπικό του 

χώρο αποθήκευσης ή αποστολή ως επισυναπτόµενο αρχείο.  
 

� Αυτόµατη άδεια εισόδου του µαθητή σε επόµενες ενότητες του µαθήµατος.  
 

Η ανάδραση προς τον µαθητή αποσκοπεί στο να βελτιώσει τα σηµεία στα οποία 
υστερεί και στην βελτίωση της επίδοσής του στην µάθηση και στα τελικά αποτελέσµατα. 
Κατά συνέπεια πρόκειται για ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο στην εκπαιδευτική διαδικασία 
καθώς προάγει το επίπεδο της γνώσης σε ατοµική βάση.  
 
 

2.4.3. Εργαλεία εξυπηρέτησης των µαθητών 
 
Χώρος αποθήκευσης προσωπικού υλικού 
  

Για την ενίσχυση της συµµετοχής των µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
κρίνεται σκόπιµη η διάθεση χώρου εντός της πλατφόρµας εκπαίδευσης για κάθε µαθητή, 
όπου θα έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί προσωπικό υλικό που σχετίζεται µε το 
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διδασκόµενο µάθηµα. Με αυτό τον τρόπο ο µαθητής δεν αποτελεί απλώς παραλήπτη της 
διδακτέας ύλης που αποστέλλεται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα, αλλά θα µπορεί να 
τοποθετεί εργασίες που έχει ολοκληρώσει ή εκπαιδευτικό υλικό που έχει εντοπίσει 
έπειτα από προσωπική έρευνα. 

 
Υπάρχουν συστήµατα εκπαίδευσης, στα οποία δεν υπάρχουν αυτοί οι προσωπικοί 

φάκελοι µαθητών, αλλά ο µαθητής υποχρεούται να αποθηκεύσει οτιδήποτε επιθυµεί για 
προσωπική χρήση στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του. Η διάθεση στον 
εκπαιδευόµενο προσωπικού χώρου τον διευκολύνει στη µελέτη του, καθώς µπορεί να 
έχει ευκολότερη πρόσβαση στο υλικό του µαθήµατος που έχει ο ίδιος συγκεντρώσει, στο 
οποίο µπορούν να έχουν πρόσβαση σε πολλές περιπτώσεις και οι συµµαθητές του.  
 
 
Χώρος παρουσίασης προφίλ µαθητή  
 

Ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό ενός περιβάλλοντος εικονικής εκπαίδευσης, 
στο οποίο είναι δύσκολη η πρόσωπο µε πρόσωπο επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων που 
συµµετέχουν στο µάθηµα, είναι ο χώρος παρουσίασης του προφίλ κάθε µαθητή.  
Στα περισσότερα συστήµατα, ο χώρος παρουσίασης του µαθητή αποτελείται από βασικές 
πληροφορίες για τον εαυτό του, όπως το ονοµατεπώνυµο, η ηλικία, η e-mail διεύθυνση 
και ενδεχοµένως η φωτογραφία του χρήστη. Υπάρχουν πλατφόρµες που επιτρέπουν την 
παράθεση επιπλέον στοιχείων του µαθητή, όπως το πνευµατικό του υπόβαθρο, τα 
ενδιαφέροντά του, οι προσωπικοί του στόχοι κλπ.  
 

Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των προσωπικών στοιχείων του χρήστη τόσο 
διευκολύνεται το έργο του καθηγητή που µπορεί να έτσι να διαµορφώσει µια 
ολοκληρωµένη αρχική εικόνα για το επίπεδο της τάξης στην οποία διδάσκει.  
 
 
Μηχανισµός αναζήτησης εντός του εκπαιδευτικού υλικού 
  

Με την εξέλιξη του µαθήµατος, ο όγκος του εκπαιδευτικού υλικού που προστίθεται 
στο µάθηµα, µπορεί να γίνει πολύ µεγάλος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται 
η περιήγηση του µαθητή µέσα στην πλατφόρµα στην προσπάθεια να εντοπίσει το υλικό 
που επιθυµεί. Έτσι καθίσταται σχεδόν επιτακτική η ανάγκη για την ύπαρξη κάποιου 
εργαλείου που θα επιτρέπει στον µαθητή να έχει πρόσβαση σε συγκεκριµένο µαθησιακό 
υλικό γρήγορα και εύκολα. Ο εντοπισµός θα πρέπει να γίνεται µε την απλή παράθεση 
από την πλευρά του µαθητή λέξεων – κλειδιών, του τίτλου, του ονόµατος αρχείου ή του 
συγγραφέα του υλικού. 
 
 
Σελιδοδείκτες  
 

Όπως τα εργαλεία αναζήτησης, έτσι και οι σελιδοδείκτες είναι ένα εργαλείο που 
µειώνει σηµαντικά το χρόνο περιήγησης του µαθητή στο σύστηµα. Με αυτό το εργαλείο 
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ο µαθητής µπορεί να καταγράψει σελίδες του µαθήµατος ή ακόµη και web σελίδες στο 
∆ιαδίκτυο που επισκέπτεται τακτικά, έτσι ώστε να µπορεί να µεταφέρεται αµέσως εκεί. 

 
 Ως πλεονέκτηµα µιας πλατφόρµας εκπαίδευσης θεωρείται και η δυνατότητα από το 

χρήστη οργάνωσης των σελιδοδεικτών σε φακέλους αλλά και η πρόσβαση των µαθητών 
σε σελιδοδείκτες συµµαθητών τους, έτσι ώστε να εµπλουτίζεται το υλικό για µελέτη που 
έχει στη διάθεσή του κάθε εκπαιδευόµενος.  
 
 
Προσωπικές σηµειώσεις 
  

Το εργαλείο αυτό παρέχει στους µαθητές τη δυνατότητα να κρατούν σηµειώσεις που 
αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτές οι σηµειώσεις µπορεί να είναι αυστηρά 
προσωπικές ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές και άλλοι χρήστες.  
 

Το εργαλείο του σηµειωµατάριου επιτρέπει στον µαθητή να καταγράφει σκέψεις και 
ιδέες που σχετίζονται µε συγκεκριµένη ύλη του µαθήµατος ή σηµειώσεις πάνω σε ένα 
θεωρητικό κείµενο που θα τον βοηθήσουν αργότερα στη µελέτη του. 

  
 
Χρήση λεξιλογίου 
  

Η ύπαρξη λεξιλογίου βοηθά το µαθητή να κατανοήσει τη σηµασία όρων που συναντά 
κατά τη µελέτη του µαθήµατος χωρίς να χρειάζεται να ανατρέξει σε εξωτερικές πηγές. 
Λόγω της έλλειψης άµεσης επικοινωνίας, ο καθηγητής δεν είναι διαθέσιµος για να 
αποσαφηνίσει όρους, οι οποίοι είναι κρίσιµης σηµασίας για την πλήρη κατανόηση π.χ. 
ενός θεωρητικού κειµένου. Στις περισσότερες πλατφόρµες, ο εµπλουτισµός του 
λεξιλογίου µε όρους είναι αρµοδιότητα του καθηγητή και ο µαθητής, πέραν της 
επεξήγησης µιας συγκεκριµένης λέξης, µπορεί να δει και που αλλού συναντάται µέσα 
στο υπάρχον υλικό του µαθήµατος. 

 
 
∆υνατότητα εκτύπωσης υλικού του µαθήµατος  
 

Η δυνατότητα εκτύπωσης του υλικού του µαθήµατος απ’ ευθείας από το περιβάλλον 
της πλατφόρµας µπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για µαθητές που προτιµούν να 
διαβάζουν στο χαρτί αντί στην οθόνη του υπολογιστή. Έτσι µπορεί να φανεί χρήσιµη σε 
εκείνους τους µαθητές που επιθυµούν να κρατούν αρχείο του µαθήµατος σε έντυπη 
µορφή µετά την ολοκλήρωσή του. 

 
 
Ηµερολόγιο µαθήµατος 
  

Το ηµερολόγιο µαθήµατος µπορεί να συµπληρώνεται από τον καθηγητή για την εκ 
των προτέρων ενηµέρωση των µαθητών σχετικά µε την πορεία του µαθήµατος. Μπορεί 
να περιέχει πληροφορίες σχετικές µε τις προγραµµατισµένες εργασίες που πρέπει να 
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ολοκληρώσουν οι µαθητές, για τις ώρες επικοινωνίας του καθηγητή µε τους 
συµµετέχοντες στο µάθηµα, για πιθανές προθεσµίες κλπ. Η ύπαρξη ενός τέτοιου 
εργαλείου βοηθά τους µαθητές στο να κάνουν αποτελεσµατικότερα τον προγραµµατισµό 
της δράσης τους στα πλαίσια του µαθήµατος. 

  
Σε πολλές πλατφόρµες εκπαίδευσης, ο µαθητής έχει ο ίδιος την δυνατότητα να 

κρατάει την προσωπική του agenda ή το προσωπικό του ηµερολόγιο, στο οποίο, πέραν 
των προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων , µπορεί να κρατάει αρχείο µε τις εργασίες 
που έχει ήδη επιτελέσει, έτσι ώστε να µπορεί ανά πάσα στιγµή να κάνει µία εκτίµηση της 
προόδου του στο µάθηµα. 

 
 
∆ηµιουργία οµάδων µαθητών  
 

Εκτός των οµάδων που δηµιουργούνται µε πρωτοβουλία του καθηγητή και 
διαχειρίζονται από τον ίδιο, θεωρείται σκόπιµο να υπάρχει η δυνατότητα συγκρότησης 
οµάδων που να αποτελούνται και να διαχειρίζονται αποκλειστικά από τους µαθητές που 
συµµετέχουν στο µάθηµα. Ένα τέτοιο εργαλείο επιτρέπει στους µαθητές να σχηµατίζουν 
οµάδες µελέτης, λέσχες που αποτελούνται από άτοµα µε κοινά ενδιαφέροντα και γενικά 
οµάδες συνεργασίας.  

 
Με αυτό τον τρόπο ενθαρρύνεται και υποστηρίζεται σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό η 

ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µεταξύ των µαθητών. Η συµµετοχή αποκλειστικά 
µαθητών χωρίς την παρουσία καθηγητή διευκολύνει την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και 
βοηθά στην «µείωση» της απόστασης µεταξύ των µαθητών που δεν βρίσκονται στον ίδιο 
φυσικό χώρο.  
 
 
Τήρηση ανωνυµίας  

 
Σε πολλές περιπτώσεις, ο εκπαιδευτικός µπορεί να ζητήσει από τους µαθητές να 

αξιολογήσουν την ποιότητα του µαθήµατος το οποίο διδάσκει. Επίσης, ο διαχειριστής 
του συστήµατος µπορεί να ζητήσει από τους χρήστες να αξιολογήσουν το σύστηµα. 
Τέλος, σε µία συζήτηση σε πραγµατικό χρόνο µεταξύ των µελών µιας οµάδας µπορεί να 
ζητηθεί από τους συµµετέχοντες να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Σε ανάλογες 
περιπτώσεις, υπάρχει το ενδεχόµενο ο µαθητής να δυσκολεύεται να καταθέσει τις 
απόψεις του µε ειλικρίνεια. Γι’ αυτούς τους λόγους, η δυνατότητα ενεργοποίησης της 
αποστολής µηνυµάτων ανώνυµα θεωρείται ως χαρακτηριστικό που πρέπει να υπάρχει σε 
µία πλατφόρµα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Ωστόσο, η ενεργοποίηση αυτού του 
εργαλείου θα πρέπει να γίνεται από τον εκπαιδευτικό, γιατί η απόλυτη ελευθερία των 
µαθητών µπορεί να οδηγήσει σε διάφορα προβλήµατα, ακόµη και ηθικής τάξεως. 
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Παρακολούθηση προσωπικής προόδου 
 

Στην επίτευξη των στόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας συµβάλλει η ευχέρεια του 
µαθητή να παρακολουθεί την πορεία του στο µάθηµα, δηλαδή να έχει ανά πάσα στιγµή 
τη δυνατότητα να βλέπει ποιους στόχους από αυτούς που τέθηκαν κατά την εκκίνηση του 
µαθήµατος έχει επιτύχει και να συγκρίνει την πορεία του µε τη συνολική πορεία της 
τάξης. Η ευχέρεια αυτή διευκολύνει το µαθητή να επαναπροσδιορίσει τους προσωπικούς 
του στόχους, να εστιάσει την προσοχή του σε τοµείς του µαθήµατος στους οποίους 
παρουσιάζει κάποιες αδυναµίες και γενικά να έχει έναν περισσότερο ενεργό ρόλο στο 
µάθηµα.  
 
 
Υπενθύµιση εργασιών  
 

Ο µαθητής θα πρέπει να ειδοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα για εργασίες οι 
οποίες εκκρεµούν και για τις προθεσµίες µέσα στις οποίες πρέπει αυτές να 
ολοκληρωθούν από τον ίδιο. Η υπενθύµιση µπορεί να γίνεται µε αυτοµατοποιηµένη 
ενηµέρωση του πίνακα ανακοινώσεων µε τέτοιου είδους ανακοινώσεις ή µε αποστολή 
µηνυµάτων µεµονωµένα σε κάποιους µαθητές .  
 
 
Αυτοαξιολόγηση 
  

Τα εργαλεία αυτοαξιολόγησης επιτρέπουν στους µαθητές να εξασκούνται συνήθως 
κάνοντας χρήση κάποιων τεστ ή ερωτηµατολογίων αξιολόγησης. Συνήθως τα τεστ αυτά 
δεν κοινοποιούνται στον καθηγητή για την εξαγωγή της επίσηµης βαθµολογίας του 
µαθητή. Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης ενθαρρύνει τους µαθητές να λαµβάνουν 
ενεργό ρόλο στη διαδικασία της µάθησης και να έχουν µία καθαρή εικόνα της 
προσωπικής τους προόδου, έτσι ώστε αν χρειαστεί, να καταβάλλουν µεγαλύτερη 
προσπάθεια για τη βελτίωση της επίδοσής τους. 
 
 
Πρόσβαση στην ατοµική βαθµολογία  
 

Στα πλαίσια της προσπάθειας βελτίωσης της επίδοσής του, ο µαθητής πρέπει να έχει 
πρόσβαση στην ατοµική βαθµολογία. Εκτός από τη βαθµολογία που εξάγεται από την 
επίλυση διαφόρων τεστ µε πρωτοβουλία του µαθητή, υπάρχει και η επίσηµη βαθµολογία 
που εξάγεται από τις εργασίες, τα τεστ αξιολόγησης ακόµη και την δραστηριοποίηση του 
µαθητή στο µάθηµα. Έτσι, ο καθηγητής θα πρέπει να ενηµερώνει άµεσα τον µαθητή για 
τυχόν αλλαγές στη βαθµολογία του, µαζί µε επιπλέον παρατηρήσεις και συµβουλές για 
την βελτίωσή του.  
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Βάση δεδοµένων µαθητικών αποριών  
 

Σχεδόν σε κάθε σύστηµα εκπαίδευσης ο µαθητής µπορεί να καταθέτει τις απορίες του 
προς τον καθηγητή είτε µε ξεχωριστό εργαλείο που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για 
την αποστολή αποριών είτε µε µηνύµατα µέσω του µηχανισµού ανταλλαγής µηνυµάτων. 
Η επικοινωνία αυτή ελάχιστες φορές κοινοποιείται στους άλλους µαθητές και υπάρχει το 
ενδεχόµενο συνήθεις απορίες να επαναλαµβάνονται από την πλευρά των µαθητών, 
επιβαρύνοντας από πλευράς χρόνου το πρόγραµµα του καθηγητή. 

  
Συνεπώς, ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο είναι η ενηµέρωση µιας βάσης δεδοµένων µε 

τις απορίες που καταθέτουν οι µαθητές. Έτσι, κάθε εκπαιδευόµενος µπορεί να βρει την 
απάντηση στα ερωτήµατά του ανατρέχοντας στη βάση αυτή, πριν απευθυνθεί στον ίδιο 
τον καθηγητή. Προηγµένα συστήµατα έχουν την δυνατότητα συσχέτισης αποριών που 
τίθενται από τους µαθητές µε απορίες που ήδη έχουν εισαχθεί στη βάση και έτσι 
µπορούν να δώσουν αυτόµατα απάντηση στις ερωτήσεις των µαθητών χωρίς την 
παρέµβαση του καθηγητή.  
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2.4.4. Εργαλεία επικοινωνίας 
 
Μηχανισµός ανταλλαγής µηνυµάτων  
 

Ο µηχανισµός ανταλλαγής µηνυµάτων είναι ένα εργαλείο παρόµοιο µε τα 
προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που χρησιµοποιούνται σήµερα. Στην 
περίπτωση των συστηµάτων εκπαίδευσης, τα εργαλεία αποστολής/λήψης 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου καθιστούν δυνατή την ανάγνωση και αποστολή 
µηνυµάτων αποκλειστικά εντός του µαθήµατος ή εναλλακτικά µε δηµιουργία 
συνδέσµων σε εξωτερικές e-mail διευθύνσεις των µαθητών, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η µεταξύ τους επικοινωνία. Πολλά συστήµατα διαθέτουν εσωτερικό 
µηχανισµό µηνυµάτων, ενώ άλλα χρησιµοποιούν κάποιο εµπορικό πρόγραµµα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (π.χ. Outlook Express).  
 
 
Ανταλλαγή-κοινή χρήση αρχείων  
 

Τα εργαλεία ανταλλαγής αρχείων επιτρέπουν στους χρήστες να µεταφέρουν 
αρχεία από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή τους στο σύστηµα και να τα µοιράζονται 
µε τους χρήστες στα πλαίσια του µαθήµατος. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι 
επισυνάψεις αρχείων δεν εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία, αλλά είναι µέρος του 
µηχανισµού ανταλλαγής µηνυµάτων και των οµάδων συζήτησης. Τα εργαλεία 
ανταλλαγής αρχείων καθιστούν δυνατή τη µεταφορά αρχείων από την πλατφόρµα στο 
σκληρό δίσκο ή στον προσωπικό χώρο του χρήστη εντός του συστήµατος. Με αυτό 
το εργαλείο, το εκπαιδευτικό υλικό που έχει στη διάθεσή του κάθε µαθητής 
εµπλουτίζεται ακόµη περισσότερο, καθώς κάθε χρήστης µπορεί να επιτρέπει στους 
άλλους την πρόσβαση σε υλικό που έχει συλλέξει ο ίδιος και θεωρείται χρήσιµο για 
την µελέτη.  
 
 
Forum συζητήσεων 
  

Οι οµάδες συζήτησης συγκροτούνται συνήθως µε πρωτοβουλία του καθηγητή, 
αλλά και πιο σπάνια µε πρωτοβουλία των εκπαιδευοµένων. Οι οµάδες συζήτησης 
είναι ένα εργαλείο που προωθεί το κλίµα συνεργασίας µέσα στην τάξη, αφού 
υποστηρίζει την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων για κάποιο θέµα µεταξύ ανθρώπων 
που έχουν κοινούς σκοπούς και ενδιαφέροντα. Κάθε µήνυµα που αποστέλλεται από 
ένα µέλος µιας οµάδας συζήτησης λαµβάνεται από όλα τα υπόλοιπα µέλη. Τα 
µηνύµατα που ανταλλάσσονται και που µπορούν να καλύπτουν µία χρονική περίοδο 
ηµερών, εβδοµάδων ή ακόµη και µηνών αποθηκεύονται και µπορούν να αποτελέσουν 
χρήσιµο εργαλείο µελέτης από όλους τους µαθητές . Οι οµάδες συζήτησης µπορούν 
να είναι οργανωµένες σε κατηγορίες, έτσι ώστε τα µηνύµατα που ανταλλάσσονται να 
οµαδοποιούνται και να είναι εύκολο να εντοπισθούν. Τα µηνύµατα µπορούν είτε να 
ακολουθούν µία χρονική αλληλουχία είτε να είναι οργανωµένα ανά θεµατική 
ενότητα.  
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Σύγχρονη επικοινωνία (chat) 
 

Η σύγχρονη επικοινωνία ή συνοµιλία πραγµατικού χρόνου (real-time chat) γίνεται 
µεταξύ χρηστών του συστήµατος και περιλαµβάνει την ανταλλαγή µηνυµάτων την 
ίδια χρονική στιγµή. Η συνοµιλία µπορεί να περιλαµβάνει επιµέρους υπηρεσίες όπως 
το Internet Relay Chat (IRC), άµεση ανταλλαγή µηνυµάτων ή κειµένων. Ορισµένες 
εφαρµογές επιτρέπουν την τήρηση αρχείου των συνοµιλιών για µελλοντική αναφορά. 
Επίσης µπορεί να υπάρχει κεντρικός διαχειριστής που να συντονίζει τη συνοµιλία, 
ενώ κάποιες συζητήσεις µεταξύ µαθητών είναι δυνατόν να παρακολουθούνται από 
τον καθηγητή, χωρίς η παρουσία του να γίνεται αντιληπτή από τους συνοµιλητές. 

  
Τα πλεονεκτήµατα του εργαλείου αυτού είναι ότι η επικοινωνία µεταξύ των 

χρηστών είναι άµεση και χωρίς χρονικές καθυστερήσεις. Π.χ. ο µαθητής µπορεί να 
λάβει γρήγορα απάντηση σε ένα πρόβληµά που αφορά το µάθηµα ζητώντας τη γνώµη 
άλλων συµµαθητών του  
 
 
Whiteboard 
  

Το εργαλείο αυτό περιλαµβάνει την ηλεκτρονική έκδοση ενός σχολικού πίνακα 
(στον οποίο κάποιος µπορεί να γράφει και να σβήνει). Έτσι ο καθηγητής µπορεί να 
σχεδιάζει ή να γράφει οτιδήποτε στον υπολογιστή του, το οποίο είναι άµεσα ορατό 
από τους µαθητές του, που µπορούν µε τη σειρά τους να επέµβουν στο αντικείµενο. 
Επίσης, µπορεί να περιλαµβάνει και τις υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου, όπως 
διαµοιρασµό εφαρµογών και οµαδική περιήγηση στο Internet. Ο διαµοιρασµός 
εφαρµογών επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί ή και να ελέγχει προγράµµατα 
που τρέχουν σε έναν αποµακρυσµένο υπολογιστή. Για παράδειγµα, µε τη χρήση 
αυτού του εργαλείου ένας καθηγητής µπορεί να επιδεικνύει ένα πείραµα χηµείας ή 
µια εφαρµογή σε µαθητές που χρησιµοποιούν στους προσωπικούς τους υπολογιστές 
στον ίδιο ή σε διαφορετικό χώρο και να τους δίνει τη δυνατότητα να τρέξουν την 
εφαρµογή αυτή στον υπολογιστή τους. Η οµαδική περιήγηση στο Internet επιτρέπει 
στον καθηγητή να οδηγεί τους µαθητές σε µία περιήγηση στο ∆ιαδίκτυο κάνοντας 
χρήση ενός διαµοιραζόµενου παραθύρου web browser.  
 
 
Πίνακας ανακοινώσεων  
 

Ο πίνακας ανακοινώσεων αποτελεί αυτόνοµο εργαλείο ενός συστήµατος 
εκπαίδευσης που χρησιµοποιείται για την δηµοσίευση ανακοινώσεων προς το σύνολο 
των µαθητών. Οι ανακοινώσεις αυτές αφορούν θέµατα γενικού ενδιαφέροντος, 
υπενθυµίσεις εργασιών, ειδοποιήσεις για επικοινωνία µεταξύ των µελών µιας οµάδας 
συζήτησης σε συγκεκριµένη ώρα κλπ. Στα περισσότερα συστήµατα, οι µαθητές 
αµέσως µετά την εισαγωγή τους στο µάθηµα, οδηγούνται στον πίνακα 
ανακοινώσεων. Η χρησιµότητα του ως εργαλείο έγκειται στο γεγονός ότι οι µαθητές 
ενηµερώνονται γρήγορα και ως σύνολο για οποιαδήποτε εξέλιξη στην εκπαιδευτική 
διαδικασία.  
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2.4.5. ∆ιαχείριση συστήµατος 
 
Πιστοποίηση µέσω Username και Password  
 

H πιστοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία επιτρέπεται η πρόσβαση ενός 
χρήστη στο σύστηµα µε την εισαγωγή από µέρους του ονόµατος χρήστη (username) 
και του κωδικού πρόσβασης (password). Η πιστοποίηση επίσης αναφέρεται στην 
διαδικασία µε την οποία τα ονόµατα χρήστη και οι κωδικοί πρόσβασης 
δηµιουργούνται και διατηρούνται από το σύστηµα. Τα συστήµατα πιστοποίησης 
µπορεί να εµπλέκουν ένα απλό logon, µέθοδος που καθιστά το σύστηµα περισσότερο 
ευάλωτο. Άλλα συστήµατα περιλαµβάνουν στρώµατα µε logins για κάθε στρώµα 
ξεχωριστά.  
Οι διαδικασίες πιστοποίησης λειτουργούν για την ασφάλεια όλου του διαθέσιµου 
ηλεκτρονικού υλικού εντός της πλατφόρµας, π.χ. αρχεία, σηµειώσεις, βιβλία 
βαθµολογίας, καθώς και για την καταγραφή των κινήσεων στα log files της 
πλατφόρµας. 
 
 
Υποστήριξη πολλαπλών ∆ικαιωµάτων Πρόσβασης  
 

Τα προαναφερθέντα εργαλεία πιστοποίησης σε µια πλατφόρµα µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν και για την εκχώρηση συγκεκριµένων προνοµίων πρόσβασης στο 
υλικό του µαθήµατος όπως και εργαλείων ανάλογα µε το ρόλο που έχει κάθε χρήστης 
π.χ. µαθητές, καθηγητές, βοηθοί καθηγητές. Για παράδειγµα, οι µαθητές µπορούν να 
έχουν πρόσβαση σε σελίδες µαθηµάτων, ενώ οι καθηγητές µπορούν να δηµιουργούν 
σελίδες µαθηµάτων. Οι µαθητές και οι καθηγητές συνήθως χρειάζονται διαφορετικά 
εργαλεία για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια του µαθήµατος. Τα 
περισσότερα συστήµατα διαχείρισης µαθηµάτων παρέχουν ένα αρχικό σύνολο από 
προκαθορισµένους ρόλους χρηστών. Εναλλακτικά, ορισµένα συστήµατα επιτρέπουν 
στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα να προσθέτουν επιπλέον κατηγορίες χρηστών.  
Η ύπαρξη πολλαπλών δικαιωµάτων πρόσβασης καθιστά πιο ευέλικτη και δοµηµένη 
τη διαχείριση της πλατφόρµας ενώ συνεισφέρει και από άποψης ασφάλειας 
δεδοµένων.  
 
 
Ασφάλεια ∆εδοµένων  
 

Με τον όρο ασφάλεια δεδοµένων περιγράφουµε όλες εκείνες τις διαδικασίες 
εντός της πλατφόρµας που διασφαλίζουν την οµαλή διακίνηση εκπαιδευτικού υλικού 
εντός και εκτός αυτής. Οι διαδικασίες αυτές µπορεί να είναι απλό φιλτράρισµα 
συγκεκριµένων τύπων αρχείων, κωδικοποίηση π.χ. µε χρήση cookies, έλεγχος ιών 
στα αρχεία που προέρχονται από τον εξωτερικό κόσµο, firewall και άλλα. 
Αλληλένδετη είναι η ασφάλεια δεδοµένων και µε την διαδικασία πιστοποίησης µε 
username και password, αφού έτσι διασφαλίζεται η φραγή της πλατφόρµας απέναντι 
σε µη πιστοποιηµένους χρήστες.  
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∆ιαχείριση Εκπαιδευτικού Υλικού  
 

Αναφέρεται στα εργαλεία που βρίσκονται στη διάθεση των διαχειριστών και τους 
επιτρέπει να επέµβουν µε διάφορους τρόπους στο αποθηκευµένο εκπαιδευτικό υλικό 
εντός της πλατφόρµας, είτε αυτό βρίσκεται στη βάση δεδοµένων της είτε βρίσκεται 
στους προσωπικούς χαρτοφύλακες των µαθητών. Οι επεµβάσεις περιλαµβάνουν 
έλεγχο χωρητικότητας και ποιότητας, µετακινήσεις και διαγραφές υλικού.  
Με τα εργαλεία αυτά δίνεται και στους διαχειριστές πέραν των διδασκόντων η 
δικαιοδοσία ελέγχου στο ηλεκτρονικό υλικό, διασφαλίζοντας το και εξοικονοµώντας 
χρόνο στους τελευταίους για ενασχόληση µε τις εκπαιδευτικές διεργασίες. 
 
 
Στατιστικά στοιχεία – Παρακολούθηση Πόρων  

 
Αναφέρεται στις πλατφόρµες που ενσωµατώνουν µηχανισµούς καταγραφής 

γενικά όλων των αλληλεπιδράσεων των χρηστών µε το σύστηµα. Καταγράφονται ο 
αριθµός των επισκέψεων σε σελίδες, αποτελέσµατα εξετάσεων, χρόνος έκθεσης 
µαθησιακού υλικού ανά χρήστη κ.α. Επίσης καταγράφονται κάθε στιγµή οι 
διαθέσιµοι πόροι του συστήµατος π.χ. χώρος στο δίσκο, ποσοστό χρησιµοποίησης 
CPU και RAM, δικτυακό φορτίο κ.α. Τα στοιχεία αυτά επεξεργάζονται στατιστικά 
και δίνονται για µελέτη στους διαχειριστές της πλατφόρµας, διευκολύνοντας την 
πιθανή λήψη αποφάσεων.  
 
 
Τεχνική Υποστήριξη  
 

Για την γρήγορη επίλυση των προβληµάτων των χρηστών και την παροχή 
οδηγιών για την ορθή χρήση της πλατφόρµας είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η συγκρότηση 
οµάδος υποστήριξης (helpdesk) που αποτελείται από εξειδικευµένο προσωπικό. 
Επιπλέον, η διάθεση από την πλατφόρµα ειδικών εργαλείων διαχείρισης διευκολύνει 
τους διαχειριστές του συστήµατος και το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε την 
εξυπηρέτηση να ανταποκρίνεται αποτελεσµατικά στις εκκλήσεις βοήθειας των 
χρηστών . H βοήθεια που µπορεί να παρέχεται από κάποιο τµήµα εξυπηρέτησης 
χρηστών συνήθως αφορά θέµατα που έχουν να κάνουν µε τη ευρύτερη δοµή του 
µαθήµατος και όχι µε το περιεχόµενο του µαθήµατος, π.χ. µε τη δηµιουργία ή την 
διαγραφή λογαριασµών , τη εισαγωγή νέων µαθηµάτων κλπ.  
 
 
Αποµακρυσµένη ∆ιαχείριση  
 

H ύπαρξη εργαλείων αποµακρυσµένης διαχείρισης του συστήµατος διευκολύνει 
το έργο τόσο του διαχειριστή και του τµήµατος τεχνικής υποστήριξης του 
συστήµατος όσο και των χρηστών. Με τον όρο αποµακρυσµένη διαχείριση εννοούµε 
την δυνατότητα εκτέλεσης των διαχειριστικού έργου από το εξουσιοδοτηµένο 
προσωπικό όχι από τον ίδιο τον server που υποστηρίζει την πλατφόρµα , αλλά από 
αποµακρυσµένο υπολογιστή που έχει πρόσβαση στον server. Έτσι µπορεί να 
διασφαλιστεί η 24ωρη υποστήριξη της πλατφόρµας και η παροχή βοήθειας στους 
χρήστες ακόµη και σε ώρες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του τµήµατος 
εξυπηρέτησης. 
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2.4.6. Γενικά χαρακτηριστικά 
 
Υποστήριξη πολυµέσων (multimedia)  
 

Ένα βασικό κριτήριο αξιολόγησης ενός συστήµατος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
είναι η ευκολία µε την οποία ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αρχεία πολυµέσων 
(multimedia). Αποτελεί µεγάλο πλεονέκτηµα η δυνατότητα εισαγωγής αρχείων 
πολυµέσων (εικόνας, ήχου και video) στο σύστηµα, καθώς το µάθηµα γίνεται 
περισσότερο ενδιαφέρον και παραστατικό, ενώ υπάρχουν θέµατα που δεν είναι 
δυνατόν να αναπτυχθούν ολοκληρωµένα µε την χρήση αποκλειστικά και µόνο 
αρχείων κειµένου (µαθήµατα µουσικής, πληροφορικής κλπ.). 

  
 
Εργασία χωρίς σύνδεση  
 

Η δυνατότητα εργασίας στο περιβάλλον εκπαίδευσης χωρίς σύνδεση στο δίκτυο 
µπορεί να αποβεί εξαιρετικά χρήσιµη σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 
τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις είναι ακριβές ή αναξιόπιστες. Με αυτό το εργαλείο 
παρέχεται στο χρήστη η ευχέρεια να «κατεβάζει» το µάθηµα στον σκληρό δίσκο του 
υπολογιστή του και να δουλεύει τοπικά, ενώ σε περίπτωση επανασύνδεσης το 
σύστηµα ενηµερώνεται για όλες τις αλλαγές που έγιναν κατά τη διάρκεια της 
εργασίας χωρίς σύνδεση. Έτσι ο χρήστης µπορεί να είναι online για µικρότερο 
χρονικό διάστηµα µε θετικές συνέπειες στην οικονοµική του επιβάρυνση και επίσης 
µπορεί να έχει ταχύτερη πρόσβαση στο µάθηµα, από τη στιγµή που έχει αποθηκεύσει 
το περιβάλλον στον σκληρό δίσκο.  
 
 
Έκδοση µαθήµατος σε CD-ROM  
 

Η αποτύπωση υλικού του συστήµατος εκπαίδευσης αποτελεί χρήσιµο εργαλείο 
για τους εξής λόγους:  
 

� Πριν ο χρήστης εισέλθει στο σύστηµα (αφού βέβαια συνδεθεί στο δίκτυο), 
µπορεί να έχει µία εικόνα των περιεχοµένων του µαθήµατος µε µία απλή 
περιήγηση στο CD-ROM. Αφού εντοπίσει το υλικό που τον ενδιαφέρει, 
µπορεί στη συνέχεια να δουλέψει online πάνω στο συγκεκριµένο υλικό.  

 
� Το µάθηµα ενδεχοµένως περιλαµβάνει µεγάλες ποσότητες δεδοµένων, στις 

οποίες ο χρήστης που διαθέτει απλή τηλεφωνική γραµµή δυσκολεύεται να έχει 
πρόσβαση.  

 
 
Υποστήριξη µεταδεδοµένων  
 

Με τον όρο µεταδεδοµένα εννοούµε πληροφορίες για τα δεδοµένα που 
συναπαρτίζουν το εκπαιδευτικό υλικό. Για παράδειγµα, τα µεταδεδοµένα για ένα 
αρχείο κειµένου που εντάσσεται στο µάθηµα µπορεί να παρέχουν πληροφορίες για το 
συγγραφέα του, τη γλώσσα που χρησιµοποιείται, µία περιγραφή του θέµατος που 
διαπραγµατεύεται, την ηµεροµηνία έκδοσης, τα δικαιώµατα χρήσης κλπ. Για να είναι 
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αποτελεσµατικό, οποιοδήποτε σχήµα µεταδεδοµένα θα πρέπει να ακολουθεί 
συγκεκριµένα πρότυπα που ορίζονται από τους αρµόδιους οργανισµούς, έτσι ώστε το 
υλικό να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οποιοδήποτε άλλο σύστηµα. Κατά την 
εισαγωγή του υλικού σε ένα νέο περιβάλλον εκπαίδευσης κρατά τα µεταδεδοµένα 
που το περιγράφουν.  
 
 
∆ιάθεση πλατφόρµας σε διαφορετικές γλώσσες  
 

Η αρχική υλοποίηση του συστήµατος εκπαίδευσης γίνεται συνήθως σε µία ή δύο 
γλώσσες. Ωστόσο, µπορεί το σύστηµα να διαθέτει έτοιµες εκδόσεις και άλλων 
γλωσσών ή να µπορεί εύκολα να τις υποστηρίξει µε απλή εισαγωγή των απαραίτητων 
αρχείων. 
 
 
Ύπαρξη βοηθηµάτων , εγχειριδίων και tutorial για παροχή βοήθειας στο χρήστη  
 

Αν και τα περισσότερα συστήµατα διαθέτουν κεντρικές µονάδες τεχνικής 
υποστήριξης µε τις οποίες µπορεί να επικοινωνήσει ο χρήστης για την αντιµετώπιση 
τυχόν προβληµάτων, είναι προτιµότερο να διατίθενται βοηθήµατα, υπό µορφή 
εγχειριδίων, tutorial ή demo στα οποία µπορεί εύκολα να ανατρέχει ο χρήστης, χωρίς 
να απευθύνεται σε τµήµατα υποστήριξης (helpdesk) ή στην web σελίδα του 
συστήµατος στο ∆ιαδίκτυο. Τα υπάρχοντα βοηθήµατα θα πρέπει να καλύπτουν όλες 
τις κατηγορίες χρηστών: διαχειριστές, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόµενους.  
 
 
Προτυποποίηση µαθηµάτων  
 

Σηµαντικό κριτήριο αξιολόγησης ενός συστήµατος εκπαίδευσης είναι η 
συµβατότητα µε συγκεκριµένα πρότυπα, έτσι ώστε υλικό το οποίο έχει δηµιουργηθεί 
σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης να µπορεί να υποστηρίζεται από κάποιο άλλο 
περιβάλλον. Υπάρχουν διάφοροι οργανισµοί προτυποποίησης για την 
διαλειτουργικότητα των συστηµάτων εκπαίδευσης.  
 

Γενικά, η χρήση συστηµάτων που ακολουθούν τις οδηγίες και απαιτήσεις που 
τίθενται από τους οργανισµούς προτυποποίησης διασφαλίζει τον φορέα που 
χρησιµοποιεί µία πλατφόρµα στην περίπτωση που αυτή πάψει πια να υποστηρίζεται 
από τον κατασκευαστή, οπότε θα πρέπει να εισάγει το ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό 
υλικό σε κάποιο άλλο σύστηµα.  
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3. Μεταδεδοµένα 
 

Ο χώρος των µεταδεδοµένων είναι ένας από τους πιο δυναµικούς και από τους πιο 
ενεργά ερευνηµένους σε ολόκληρο τον τοµέα της ψηφιοποίησης, της ανάκτησης 
πληροφοριών, της αναζήτησης στο διαδίκτυο, της ανταλλαγής δεδοµένων και 
γενικότερα των ολοκληρωµένων εφαρµογών. Ο όρος µεταδεδοµένα είναι πανταχού 
παρών και συνοδεύεται από τον απλοϊκό, αλλά περιεκτικό ορισµό «δεδοµένα για τα 
δεδοµένα». 

 
 Στην αρχή της ζωής του, ο όρος εκλαµβανόταν ποικιλοτρόπως από τις διάφορες 

κατηγορίες επαγγελµατιών που σχεδίαζαν, δηµιουργούσαν, περιέγραφαν, 
διατηρούσαν και χρησιµοποιούσαν πληροφοριακές πηγές και συστήµατα. Όταν όµως 
χρειάστηκε όλες οι προαναφερόµενες οµάδες επαγγελµατιών και επιστηµόνων να 
συνεργαστούν για να κάνουν πραγµατικότητα την κοινωνία της πληροφορίας, έγινε 
αντιληπτή η ανάγκη να «επικοινωνούν» µε την ίδια γλώσσα. Επιπλέον, χρειαζόταν να 
κατανοήσουν το ρόλο που η κάθε κατηγορία µεταδεδοµένων διαδραµατίζει στην 
ανάπτυξη αποτελεσµατικών, διαλειτουργικών και αξιόπιστων συστηµάτων 
καταχώρησης και διατήρησης της πολιτιστικής και πληροφοριακής κληρονοµιάς.  
 
 

3.1. Ορισµός 
 

Τα µεταδεδοµένα είναι πληροφορίες σχετικά µε ένα αντικείµενο, είτε αυτό είναι 
φυσικό είτε ψηφιακό. Καθώς ο αριθµός των αντικειµένων αυξάνεται εκθετικά και 
καθώς οι ανάγκες µας για µάθηση διευρύνονται εξίσου ραγδαία, η έλλειψη 
πληροφοριών ή µεταδεδοµένων σχετικά µε τα αντικείµενα λειτουργεί ως κρίσιµη και 
βασική τροχοπέδη στη δυνατότητά µας να τα εντοπίσουµε, να τα διαχειριστούµε και 
να τα χρησιµοποιήσουµε. Για να υπερπηδήσουµε τα εµπόδια αυτά είναι απαραίτητη η 
χρήση µιας ενιαίας δοµής για τη διαλειτουργική περιγραφή των µαθησιακών 
αντικειµένων. 
 

Μέχρι τα µισά της δεκαετίας του ’90 ο όρος µεταδεδοµένα χρησιµοποιούνταν 
κυρίως από οµάδες που ασχολούνταν µε τη διαχείριση δεδοµένων και µε το 
σχεδιασµό και τη συντήρηση συστηµάτων. Σύµφωνα µε αυτές τις οµάδες τα 
µεταδεδοµένα χρησιµοποιούνταν για την τεκµηρίωση, την ταύτιση, την 
αναπαράσταση, τη διαλειτουργικότητα, την τεχνική διαχείριση και την χρήση των 
δεδοµένων που εµπεριέχονται σε ένα σύστηµα. 

 
Μια γενικότερη και πιο χρήσιµη εικόνα της έννοιας των µεταδεδοµένων, είναι η 

σκέψη ότι µπορούν να θεωρηθούν «το τελικό σύνολο όσων µπορεί κάποιος να πει για 
ένα πληροφοριακό αντικείµενο σε κάθε επίπεδο». Λέγοντας πληροφοριακό 
αντικείµενο στη παρούσα περίπτωση εννοούµε οτιδήποτε µπορεί να διαχειριστεί από 
ένα σύστηµα ή από έναν άνθρωπο ως µια µεµονωµένη οντότητα. Επίσης η έννοια του 
αντικειµένου µπορεί να περιλαµβάνει είτε ένα µόνο είδος είτε να αποτελεί 
συνάθροιση πολλών ειδών. 

 
Έπειτα από αυτή την σύντοµη περιγραφή της πορείας του όρου µεταδεδοµένα µε 

αφετηρία τη γέννησή του, φτάνουµε στο σήµερα όπου δέχεται πλέον την καθιέρωσή 
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του στην επιστήµη της πληροφόρησης. Τι εννοούµε στην εποχή µας όταν 
αναφερόµαστε στα µεταδεδοµένα; Ένας πλήρης ορισµός για τα µεταδεδοµένα θα 
µπορούσε να είναι: οι πληροφορίες που περιγράφουν τη θέση, τη µορφή, το 
περιεχόµενο, τη δοµή, τον περιβάλλον παραγωγής και τους όρους χρήσης ενός 
πληροφοριακού αντικειµένου, καθώς επίσης και τις σχέσεις του µε άλλα αντικείµενα.  

 
 

3.2. Τα χαρακτηριστικά των µεταδεδοµένων 
 

Πριν προχωρήσουµε στον απαράµιλλης σηµασίας ρόλο των µεταδεδοµένων 
κρίθηκε σκόπιµο να δοθούν κάποιες απαραίτητες διευκρινίσεις και να επισηµανθούν 
µερικά από τα χαρακτηριστικά των µεταδεδοµένων. Συγκεκριµένα χρειάζεται να 
αναφέρουµε ότι τα µεταδεδοµένα: 

 
1. δεν είναι µόνο ψηφιακά. Ας µην ξεχνάµε άλλωστε ότι οι επαγγελµατίες της 

πληροφόρησης δηµιουργούσαν µεταδεδοµένα από την εποχή που 
διαχειρίζονταν συλλογές. 

 
2. είναι πολλά περισσότερα πράγµατα από την περιγραφή του αντικειµένου. Οι 

ειδήµονες του είδους γνωρίζουν πολύ καλά ότι πέρα από την περιγραφή 
υπάρχει η διαχείριση, η επεξεργασία, η διατήρηση και η χρήση των πηγών. 

 
3. έχουν πολλαπλές πηγές προέλευσης. Τα µεταδεδοµένα είναι δυνατόν 

δηµιουργούνται είτε από έναν άνθρωπο – επαγγελµατία της πληροφορίας ή 
χρήστη – είτε αυτόµατα από υπολογιστικά συστήµατα είτε να συνάγονται από 
µια άλλη πηγή όπως µε ένα hyperlink.  

 
4. συνεχίζουν να αναπτύσσονται και να συσσωρεύονται µετά από τη δηµιουργία 

τους. Με λίγα λόγια δεν µένουν ποτέ στάσιµα κατά τη διάρκεια της ζωής τους 
η οποία όχι εσφαλµένα παροµοιάζεται µε κύκλο που δεν τελειώνει ποτέ. 

 
5. µπορεί να είναι δεδοµένα ενός άλλου πληροφοριακού αντικειµένου. 
 
6. είναι υποκατάστατα των αντικειµένων, χωρίς όµως να τα καταργούν. 
 
7. αποτελούν τα ενδιάµεσα βήµατα για την ανάκτηση του περιεχοµένου. 
 
8. δεν είναι αυτόνοµα. ∆ηµιουργούνται µε αφορµή τα δεδοµένα και ως εκ 

τούτου δεν υπάρχουν χωρίς αυτά. 
 
Σε µια εφαρµογή ψηφιοποίησης όµως το θέµα των µεταδεδοµένων δεν πρέπει να 

είναι µια ύστερη σκέψη, αλλά να εξετάζεται εξαρχής για να είναι πετυχηµένο και για 
να επιτελούν τα ίδια σωστά τη λειτουργία τους, Ποια είναι όµως τα χαρακτηριστικά 
των καλών µεταδεδοµένων; Ο Timothy W. Cole στο άρθρο Creating a framework of 
guidelines for building good digital collections δίνει έµφαση στις αρχές που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη για καλά µεταδεδοµένα.  
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Συγκεκριµένα τα καλά µεταδεδοµένα: 

 

1. χρειάζεται να είναι κατάλληλα για το υλικό της συλλογής και για την 
προοριζόµενη χρήση της, καθώς επίσης και ανάλογα µε τις δυνατότητες των 
χρηστών της. 

 
2. είναι αδήριτη ανάγκη να υποστηρίζουν την έννοια της διαλειτουργικότητας. 
 
3. πρέπει να χρησιµοποιούν τυποποιηµένα και ελεγχόµενα λεξιλόγια στην 

απεικόνιση του που, του τι, του όταν και του ποιος του περιεχοµένου. 
 
4. περιλαµβάνουν απαραιτήτως µια σαφή δήλωση για τις συνθήκες και τους 

όρους χρήσης του αντικειµένου. 
 
5. είναι εκ των πραγµάτων πληροφοριακά αντικείµενα τα ίδια και κατά συνέπεια 

πρέπει να έχουν τις ιδιότητες των καλών αντικειµένων που αναφέρθηκαν στην 
προηγούµενη παράγραφο. 

 
6. χρειάζεται να είναι έγκυρα και αξιόπιστα. 
 
7. είναι απαραίτητο να υποστηρίζουν µακροπρόθεσµα τη διαχείριση των 

αντικειµένων της συλλογής. 
 
 

3.3. Ο ρόλος των µεταδεδοµένων 
 

Τα µεταδεδοµένα συγκεντρώνουν την προσοχή και το ενδιαφέρον των 
επιστηµόνων της πληροφόρησης, καθώς αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο σε κάθε 
συµβατική ή ψηφιακή βιβλιοθήκη (Βάση ∆εδοµένων). Αυτή η αυξανόµενη 
συνειδητοποίηση της σηµασίας των µεταδεδοµένων καταδεικνύει ότι η κοινωνία της 
πληροφόρησης έχει αρχίσει να εκτιµά την αξία και τη χρησιµότητά τους. Σε ένα 
ψηφιακό περιβάλλον τα µεταδεδοµένα µπορούν να υποστηρίξουν πολλές λειτουργίες. 
Στη συνέχεια θα αναφερθούµε ενδεικτικά στις χρήσεις των µεταδεδοµένων στον 
ψηφιακό κόσµο: 

• Τα µεταδεδοµένα είναι πολύτιµα για τον εντοπισµό των πληροφοριακών 
πόρων. Για να είναι επιτυχηµένη µια αναζήτηση, χρειάζεται να γνωρίζει 
κανείς ακριβώς αυτό που ψάχνει µε τα χαρακτηριστικά του και το γεγονός 
αυτό προϋποθέτει πλούσια και περιεκτικά µεταδεδοµένα. Τα µεταδεδοµένα 
είναι αυτά που θα τον οδηγήσουν στο στόχο του. Τη σπουδαιότητα του ρόλου 
τους στη συγκεκριµένη περίπτωση αποδίδει πολύ χαρακτηριστικά η Betty 
Meagher, από το Πανεπιστήµιο του Denver, λέγοντας ότι είναι «σαν να 
αφήνεις ίχνη από ψωµί στο δρόµο για να µπορέσεις να βρεις το δρόµο για το 
σπίτι». 

  
• Τα µεταδεδοµένα αποτελούν σηµαντικό εργαλείο στον εντοπισµό και στην 

ανάλυση των δοµικών σχέσεων µεταξύ των πληροφοριακών αντικειµένων, 
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αλλά και στο εσωτερικό τους, καθώς περιγράφουν και τις ιεραρχικές σχέσεις 
ενός πληροφοριακού αντικειµένου µε τα υπόλοιπα της συλλογής. 

 
• Τα µεταδεδοµένα χρησιµοποιούνται στην αξιολόγηση του περιεχοµένου των 

πληροφοριακών τεκµηρίων. 
 
• Εκτός των άλλων, χρησιµεύουν στο ηλεκτρονικό επιχειρείν. Το διαδίκτυο έχει 

πολλές αρετές και δυνατότητες όπως είναι γνωστό. Η ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εµπορίου αποτελεί πραγµατικότητα και τα µεταδεδοµένα είναι 
απαραίτητα για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των 
πηγών. 

 
• Τα µεταδεδοµένα είναι χρήσιµα στον έλεγχο και στην πιστοποίηση της 

αυθεντικότητας και της πληρότητας του περιεχοµένου των ψηφιακών 
αντικειµένων. 

 
• Μια άλλη χρήση τους είναι η διαχείριση των δεδοµένων, των τεκµηρίων και 

το συλλογών, καθώς παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την παραγωγή τους 
και τη θέση τους. 

 
• Τέλος τα µεταδεδοµένα συµβάλλουν ουσιαστικά στη διαχείριση των 

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας προασπίζοντας την ταυτότητα 
παραγωγής των τεκµηρίων και την αυθεντικότητά τους. Επιπλέον, 
περιγράφουν τους όρους χρήσης και διάχυσης των πληροφοριακών πόρων. 

 

Τη σπουδαιότητα του ρόλου των µεταδεδοµένων στην ανάπτυξη ψηφιακών 
Βάσεων ∆εδοµένων επισηµαίνει ο Gary Cleveland από το πρόγραµµα UDT Core, 
γιατί αποτελούν στην ουσία το «κλειδί» για την ανάκτηση πηγών και τη χρήση των 
τεκµηρίων. Παραθέτει χαρακτηριστικά µάλιστα το εξής παράδειγµα: «οποιοσδήποτε 
που έχει χρησιµοποιήσει στο διαδίκτυο µηχανές αναζήτησης όπως το Alta Vista ή το 
Excite, γνωρίζει πολύ καλά ότι οι απλές αναζητήσεις πλήρους κειµένου έχουν ως 
αποτέλεσµα την ανάκτηση πολλών αποτελεσµάτων εκ των οποίων τα περισσότερα 
είναι άσχετα». Την αδυναµία ανταπόκρισης των µηχανών αναζήτησης την αποδίδει 
στην µη χρησιµοποίηση επίσηµων προτύπων µεταδεδοµένων, καθώς µια τέτοια 
προσπάθεια θα ήταν χρονοβόρα µε αποτέλεσµα να χρησιµοποιούνται απλούστερα 
σχήµατα µεταδεδοµένων που δεν κρίνονται όµως και αποτελεσµατικά. 

 
Η τελευταία αδυναµία των µεταδεδοµένων σε καµία περίπτωση δεν µειώνει την 

αξία και τη σηµαντικότητα του ρόλου τους. Η αυξηµένη χρήση του διαδικτύου έχει 
παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, γεγονός που δικαιολογεί την ανωριµότητα των 
µεταδεδοµένων µέσα σε αυτόν τον πρωτόγνωρο για όλους κόσµο. Ας µη ξεχνάµε ότι 
αποτελούν ένα από τα πιο απαραίτητα και χρήσιµα εργαλεία του σύγχρονου 
επιστήµονα της πληροφόρησης. Οι Lorcan Dempsey και Rachel Heery συνοψίζουν 
την αξία τους σε µία φράση: «τα µεταδεδοµένα είναι η γνώση που επιτρέπει στους 
ανθρώπους και στους αυτοµατοποιηµένους χρήστες να συµπεριφέρονται έξυπνα».  
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3.4. Πρότυπα Μεταδεδοµένων Μαθησιακών Αντικειµένων 
 

Όπως είδαµε στο προηγούµενο Κεφάλαιο, τα µεταδεδοµένα είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την υποστήριξη και διαχείριση Βάσεων ∆εδοµένων µε µεγάλο όγκο 
υλικού που θα προσπελάζεται διαρκώς από διαφορετικών ειδών χρήστες. Τέτοιες 
βάσεις δεδοµένων είναι και οι βάσεις που διατηρούν εκπαιδευτικά αντικείµενα για 
χρήση τόσο από τους εκπαιδευτές όσο και από τους εκπαιδευόµενους.  
 

Η επιλογή των κατάλληλων µεταδεδοµένων συνιστά κρίσιµο ζήτηµα για κάθε 
έργο ψηφιοποίησης, καθώς µέσω αυτών επιτυγχάνεται η περιγραφή των ψηφιακών 
αρχείων και κατά συνέπεια η ανάκτηση ενός συγκεκριµένου αντικειµένου ή 
αντικειµένων µε κοινά χαρακτηριστικά µέσα σε µια µεγάλη συλλογή. Χάρη στα 
µεταδεδοµένα καθίσταται περιττή η αναζήτηση ελεύθερου κειµένου, καθώς σε κάθε 
ψηφιακό αντικείµενο προστίθενται σηµασιολογικά χαρακτηριστικά µε τη βοήθεια 
των οποίων µειώνεται το εύρος των αποτελεσµάτων της αναζήτησης. 

 
Η λειτουργικότητα των µεταδεδοµένων µεγιστοποιείται, όταν ακολουθούνται 

καθιερωµένα πρότυπα. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνεται ακόµα περισσότερο η 
αναζήτηση, καθώς η περιγραφή των αντικειµένων γίνεται µε τη βοήθεια κοινών και 
καλά καθορισµένων πεδίων τα οποία χρησιµοποιούνται και από τις υπηρεσίες 
αναζήτησης και επιτυγχάνεται η διαλειτουργικότητα των ψηφιακών συλλογών. 
 
 

3.4.1. Μαθησιακό αντικείµενο(Μ.Α) 
 

Ως µαθησιακό αντικείµενο ορίζεται ένα αντικείµενο ή µια ενότητα πηγών 
(resources) που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να διευκολύνει επιδιωκόµενα 
µαθησιακά αποτελέσµατα και που µπορεί επίσης να αποσπασθεί και να 
επαναχρησιµοποιηθεί σε άλλα µαθησιακά περιβάλλοντα (contexts). Ο όρος έχει 
προσφάτως συσχετισθεί µε ηλεκτρονικές πηγές µάθησης που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν από πολλούς διαφορετικούς χρήστες (sharable) σε πολλαπλά 
µαθησιακά περιβάλλοντα. Με πιο απλά λόγια, ένα µαθησιακό αντικείµενο είναι µια 
οντότητα, ψηφιακή ή µη ψηφιακή, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη µάθηση, την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση. 
 

Οι παραπάνω ορισµοί δίνουν το στίγµα για το πώς θα πρέπει να δοµηθεί ένα 
εκπαιδευτικό αντικείµενο για να µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε ως µαθησιακό 
αντικείµενο.  
 

Για να καλυφθούν οι ανάγκες προτυποποίησης των µεταδεδοµένων Μ.Α 
αναπτύχθηκαν διάφορα πρότυπα από διάφορους φορείς µε σκοπό την διασύνδεση 
των Μ.Α και τη διαλειτουργικότητα. Μερικά από τα πιο γνωστά και ευρέως 
χρησιµοποιούµενα είναι : 
 

� IEEE LOM 
� Dublin Core 
� CanCore 
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Στην παρούσα εργασία, θα ασχοληθούµε µε τα πρώτα δυο µιας και είναι τα πιο 
ευρέως διαδεδοµένα. 
 
 

3.4.2. IEEE LOM 
 

Το πρότυπο αυτό αποτελεί ένα πολυµερές πρότυπο που καθορίζει τα 
Μεταδεδοµένα Μαθησιακού Αντικειµένου. Σε αυτό το πρότυπο, ως µαθησιακό 
αντικείµενο ορίζεται κάθε οντότητα, ψηφιακή ή µη ψηφιακή, που δύναται να 
χρησιµοποιηθεί στη µάθηση, την εκπαίδευση ή την κατάρτιση. 

 
Για το παρόν πρότυπο, ένα στιγµιότυπο µεταδεδοµένων για ένα µαθησιακό 

αντικείµενο περιγράφει τα σχετικά χαρακτηριστικά του µαθησιακού αντικειµένου στο 
οποίο εφαρµόζεται. Τέτοια χαρακτηριστικά µπορούν να οµαδοποιηθούν γενικά στις 
κατηγορίες, κύκλος ζωής, µετα-µεταδεδοµένα, εκπαιδευτικά, τεχνικά, εκπαιδευτικά 
δικαιώµατα, σχέση, σχολιασµός και ταξινόµηση. Το εννοιολογικό σχήµα δεδοµένων 
που καθορίζεται σε αυτό το µέρος του προτύπου επιτρέπει τη γλωσσική ποικιλία τόσο 
των µαθησιακών αντικειµένων όσο και των στιγµιότυπων των µεταδεδοµένων που τα 
περιγράφουν. 
 

Το εννοιολογικό σχήµα δεδοµένων καθορίζει τα στοιχεία δεδοµένων που 
συνθέτουν ένα στιγµιότυπο µεταδεδοµένων για ένα µαθησιακό αντικείµενο. 
Το πρότυπο και το εννοιολογικό του σχήµα προορίζεται να χρησιµεύσει ως σηµείο 
αναφοράς σε άλλα πρότυπα, τα οποία ορίζουν περιγραφές υλοποίησης του σχήµατος 
δεδοµένων, ώστε ένα στιγµιότυπο µεταδεδοµένων για ένα µαθησιακό αντικείµενο να 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί από ένα σύστηµα µαθησιακής τεχνολογίας στη διαχείριση, 
τον εντοπισµό, την αξιολόγηση ή την ανταλλαγή µαθησιακών αντικειµένων. Καλό θα 
ήταν να διευκρινίσουµε ότι η εννοιολογική δοµή του προτύπου δεν ορίζει τον τρόπο 
µε τον οποίο ένα σύστηµα µαθησιακής τεχνολογίας αναπαριστά ή χρησιµοποιεί ένα 
στιγµιότυπο µεταδεδοµένων για ένα µαθησιακό αντικείµενο. 
 

Σκοπός αυτού του πολυµερούς προτύπου είναι να διευκολύνει την αναζήτηση, 
αξιολόγηση, κατάκτηση και χρήση µαθησιακών αντικειµένων, για παράδειγµα από 
µαθητές, εκπαιδευτές ή αυτοµατοποιηµένες λογισµικές διεργασίες. Επιπλέον, αυτό το 
πολυµερές πρότυπο διευκολύνει το διαµοιρασµό και την ανταλλαγή µαθησιακών 
αντικειµένων, καθιστώντας δυνατή την ανάπτυξη λιστών και λεπτοµερών καταλόγων, 
λαµβάνοντας συγχρόνως υπόψη την ποικιλία του πολιτισµικού και γλωσσικού 
περιβάλλοντος, στο οποίο τα µαθησιακά αντικείµενα και τα µεταδεδοµένα τους θα 
επαναχρησιµοποιηθούν. Με τον καθορισµό ενός κοινού εννοιολογικού σχήµατος, το 
µέρος αυτό του προτύπου εξασφαλίζει ότι οι διατυπώσεις των µεταδεδοµένων 
µαθησιακού αντικειµένου θα έχουν υψηλό βαθµό σηµασιολογικής 
διαλειτουργικότητας. Κατ’ επέκταση οι µετασχηµατισµοί µεταξύ των διατυπώσεων 
θα µπορούν να γίνουν µε άµεσο τρόπο. Το µέρος αυτό του προτύπου καθορίζει ένα 
σχήµα αναφοράς, το οποίο να µπορεί να εξελιχθεί παράλληλα µε την ανάπτυξη της 
πρακτικής εµπειρίας, διευκολύνοντας, για παράδειγµα, την αυτόµατη και 
προσαρµόσιµη δροµολόγηση των µαθησιακών αντικειµένων από λογισµικούς 
πράκτορες. 
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Στον πίνακα που παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Α, περιγράφονται τα 
µεταδεδοµένα που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για να ακολουθηθεί το πρότυπο IEEE 
LOM. 

 

3.4.2.1. Πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα 
 

Όπως βλέπουµε και από τον πίνακα µεταδεδοµένων του IEEE LOM, το 
συγκεκριµένο πρότυπο είναι πολύ αναλυτικό και διαθέτει µεταδεδοµένα που 
καλύπτουν το µαθησιακό αντικείµενο γενικά, τεχνικά, εκπαιδευτικά και συγγραφικά. 
Η κάλυψη που παρέχει είναι εκτενέστατη και διεξοδική, αλλά ας µην ξεχνάµε ότι τα 
µεταδεδοµένα για κάθε αντικείµενο συµπληρώνονται από ανθρώπους και στην 
προκειµένη περίπτωση από εκπαιδευτικούς. Οπότε είναι µια αρκετά χρονοβόρα 
διαδικασία, να καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία σε κάθε πεδίο για κάθε εκπαιδευτικό 
αντικείµενο, και λειτουργεί ως τροχοπέδη στη χρήση των µεταδεδοµένων.  
 
 

3.4.3. Dublin Core 
 

Το Dublin Core αποτελεί µια άλλη προσπάθεια που έγινε για τη δηµιουργία 
πρότυπου µεταδεδοµένων. Παρακάτω βρίσκεται ο τεχνικός ορισµός του συνόλου των 
στοιχείων µεταδεδοµένων του Dublin Core. Κάθε στοιχείο έχει ένα περιγραφικό 
όνοµα µε σκοπό να µεταφέρει µία αντίληψη γνωστής σηµασιολογίας του στοιχείου, 
καθώς και µία επίσηµη ετικέτα µίας λέξης µε σκοπό να κάνει πιο απλό το συντακτικό 
προσδιορισµό των στοιχείων για κωδικοποιηµένα σχήµατα. Παρόλο που κάποια 
περιβάλλοντα, όπως το HTML, δεν διαχωρίζουν κεφαλαία-µικρά γράµµατα, 
συνιστάται στην πράξη να γίνεται πάντα σύµφωνα µε τις συµβάσεις των κεφαλαίων-
µικρών στις ετικέτες των στοιχείων που δίνονται παρακάτω για την αποφυγή 
σύγχυσης στην περίπτωση που η µεταπληροφορία εξάγεται ή µετατρέπεται σε ένα 
case-sensitive περιβάλλον, όπως το XML (Extensible Markup Language). 

 

 
Εικόνα 2- ∆έντρο µεταδεδοµένων του προτύπου Dublin Core 
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Κάθε στοιχείο είναι προαιρετικό ή µπορεί να επαναληφθεί. Επιπλέον, στοιχεία 
µεταδεδοµένων µπορούν να εµφανιστούν µε οποιαδήποτε σειρά, χωρίς να δίνεται 
σηµασία στη σειρά. Για να προωθηθεί η καθολική συνεργασία, ένα πλήθος από 
περιγραφές στοιχείων προτείνει ένα ρυθµισµένο γλωσσάρι για τις αντίστοιχες τιµές 
των στοιχείων. 

 
Τα στοιχεία µεταδεδοµένων χωρίζονται σε τρείς οµάδες που κατά προσέγγιση 

υποδεικνύουν την κατηγορία ή το σκοπό της πληροφορίας που αποθηκεύεται µέσα 
τους: (1) στοιχεία σχετικά κυρίως µε το Περιεχόµενο του πόρου, (2) στοιχεία σχετικά 
κυρίως µε την πηγή ως Πνευµατική Ιδιοκτησία και (3) στοιχεία σχετικά κυρίως µε το 
Στιγµιότυπο της πηγής. 
 

Περιεχόµενο Πνευµατική 
Ιδιοκτησία 

Στιγµιότυπο 

Τίτλος ∆ηµιουργός Ηµεροµηνία 
Θέµα Εκδότης Τύπος 
Περιγραφή Συντελεστής Μορφότυπο 
Πηγή ∆ικαιώµατα Κωδικός 
Γλώσσα     
Σχέση     
Κάλυψη     

Πίνακας 4- Μεταδεδοµένα προτύπου Dublin Core 
 
 

Μεταδεδοµένα Dublin Core: 
  
1.  Τίτλος ("Title") 
Το όνοµα που δίνεται στον πόρο, συνήθως από το ∆ηµιουργό ή τον Εκδότη. 
 
2.  Συγγραφέας ή ∆ηµιουργός ("Creator") 
Το άτοµο ή ο οργανισµός που είναι κύρια υπεύθυνος για τη δηµιουργία του 
πνευµατικού περιεχοµένου του πόρου. Για παράδειγµα, συγγραφείς σε περίπτωση 
γραπτών κειµένων, καλλιτέχνες, φωτογράφοι, ή εικονογράφοι σε περίπτωση οπτικών 
πόρων. 
 
3.  Θέµα και Λέξεις Κλειδιά ("Subject") 
Το θέµα αυτού του πόρου. Τυπικά, το θέµα θα είναι εκφρασµένο σαν λέξεις κλειδιά ή 
φράσεις που περιγράφουν το θέµα ή το περιεχόµενο του πόρου. Παροτρύνεται η 
χρήση καθορισµένων γλωσσαρίων και επίσηµων σχηµάτων ταξινόµησης. 
 
4.  Περιγραφή ("Description" ) 
Μία αυτούσια περιγραφή του περιεχοµένου του πόρου, που περιέχει περιλήψεις σε 
περίπτωση γραπτών κειµένων ως αντικειµένων ή περιγραφές περιεχοµένων στην 
περίπτωση οπτικών πόρων. 
 
5.  Εκδότης ("Publisher") 
Η υπεύθυνη οντότητα που έκανε διαθέσιµο τον πόρο στην παρούσα µορφή, όπως 
ένας εκδοτικός οίκος, ένα τµήµα πανεπιστηµίου, ή µία συνεταιρική οντότητα. 
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6.  Συντελεστής ("Contributor") 
Το πρόσωπο ή ο οργανισµός, που δεν προσδιορίζεται στο στοιχείο ∆ηµιουργός, που 
έχει συµβάλει πνευµατικά στον πόρο αλλά η συνεισφορά του είναι δευτερεύουσα σε 
σχέση µε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισµό που προσδιορίζεται στο στοιχείο 
∆ηµιουργός (για παράδειγµα, εκδότης, µεταφραστής και εικονογράφος).  
 
7.  Ηµεροµηνία ("Date") 
Μία ηµεροµηνία σχετική µε τη δηµιουργία και τη διαθεσιµότητα του πόρου. Τέτοια 
ηµεροµηνία δεν πρέπει να συγχιστεί µε αυτή που είναι στο στοιχείο Περιεχόµενο, η 
οποία θα συσχετιστεί µε τον πόρο µόνο στο βαθµό που το πνευµατικό περιεχόµενο 
είναι κατά κάποιον τρόπο κοντά στην ηµεροµηνία. 
 
8.  Τύπος Πόρου ("Type") 
Η κατηγορία του πόρου, όπως home page, µυθιστόρηµα, ποίηµα, αναφορά εργασίας, 
τεχνική αναφορά, έκθεση, λεξικό. Για χάρη της λειτουργικότητας, ο Τύπος πρέπει να 
επιλεχθεί από ένα απαριθµηµένο σύνολο. 
 
9.  Μορφότυπο ("Format") 
Η µορφή των δεδοµένων του πόρου που χρησιµοποιείται για να πιστοποιηθεί το 
software και πιθανόν το hardware που µπορεί να χρειαστεί για την έκθεση ή τη 
λειτουργία της πηγής. Για χάρη της λειτουργικότητας, η Μορφή πρέπει να επιλεχθεί 
από ένα απαριθµηµένο σύνολο. 
 
10.  Κωδικός Πόρου ("Identifier") 
Μία φράση ή αριθµός που χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει µοναδικά τον πόρο. 
Για παράδειγµα οι πόροι δικτύου περιέχουν URLs ή URNs (όταν χρησιµοποιείται). 
Aλλοι καθολικά µοναδικοί κώδικες, όπως το International Standard Book Numbers 
(ISBN) ή άλλα επίσηµα ονόµατα είναι επίσης υποψήφια για αυτό το στοιχείο. 
 
11.  Πηγή ("Source") 
Πληροφορίες για ένα δεύτερο πόρο από τον οποίο ο παρόν πόρος απορρέει. Ενώ 
γενικά συστήνεται τα στοιχεία να περιέχουν πληροφορία σχετικά µε τον παρόν πόρο 
µόνο, αυτό το στοιχείο µπορεί να περιέχει την ηµεροµηνία, τον δηµιουργό, τον 
κωδικό ή άλλα δεδοµένα για έναν δεύτερο πόρο όταν θεωρείται σηµαντικό για την 
ανακάλυψη του παρόν πόρου. Συνιστάται περισσότερο στην πράξη να 
χρησιµοποιείται το στοιχείο Σχέση αντί αυτού. Για παράδειγµα είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιείται µία Πηγή του 1603 στην περιγραφή µίας διασκευής του 1996 ενός 
έργου του Σέξπιρ, αλλά είναι προτιµότερο αντ' αυτού να χρησιµοποιηθεί η Σχέση 
"IsBaseOn" µε αναφορά σε ένα ξεχωριστό πόρο του οποίου η περιγραφή περιέχει την 
Ηµεροµηνία 1603. Η Πηγή δεν είναι κατάλληλη αν ο παρόν πόρος είναι στη 
πρωταρχική µορφή. 
 
12.  Γλώσσα ("Language") 
Η γλώσσα του πνευµατικού περιεχοµένου του πόρου. Όπου πρακτικά, το περιεχόµενο 
αυτού του πεδίου πρέπει να συµφωνεί µε το RFC 1766 [Επιγραφές για τον 
Προσδιορισµό Γλωσσών]; παραδείγµατα περιλαµβάνουν τα gr, en, de, es, fi, fr, ja, th, 
και zh. 
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13.  Σχέση ("Relation") 
Αυτό το στοιχείο επιτρέπει τη δήλωση συνδέσµων µεταξύ σχετικών πόρων και 
περιγραφών πόρων. Παραδείγµατα περιέχουν µια έκδοση µίας εργασίας 
(IsVersionOf), µία µετάφραση µίας εργασίας (IsBasedOn), ένα κεφάλαιο ενός βιβλίου 
(IsPartOf) και µια διαµόρφωση των δεδοµένων σε µία εικόνα (IsFormatOf). Για χάρη 
της λειτουργικότητας, οι σχέσεις πρέπει να επιλεχθούν από ένα απαριθµηµένο σύνολο 
που είναι προς το παρόν υπό εξέλιξη. 
 
14.  Κάλυψη ("Coverage") 
Τα χαρακτηριστικά χώρου ή χρόνου του πνευµατικού περιεχοµένου του πόρου. Η 
Κάλυψη χώρου αναφέρεται στην υλική περιοχή (π.χ. celestial sector), χρήση 
συντεταγµένων (π.χ. γεωγραφικό µήκος και πλάτος) ή θέτει ονόµατα που είναι από 
µία καθορισµένη λίστα ή συλλαβίζονται πλήρως. Η χρονική κάλυψη αναφέρεται στο 
γιατί ο πόρος σχετίζεται και όχι στο πότε δηµιουργήθηκε ή έγινε διαθέσιµος (το 
τελευταίο που αναφέρθηκε ανήκει στο στοιχείο Ηµεροµηνία). 
 
15.  ∆ικαιώµατα Χρήσης ("Rights") 
Μία δήλωση δικαιωµάτων χρήσης, έναν κωδικό που οδηγεί σε µία δήλωση 
δικαιωµάτων χρήσης ή έναν κωδικό που οδηγεί σε µία υπηρεσία παροχής 
πληροφοριών σχετικά µε τα δικαιώµατα χρήσης του πόρου. 
 
 

3.4.3.1. Πλεονεκτήµατα - µειονεκτήµατα  
 

Το πρότυπο Dublin Core περιλαµβάνει λιγότερα µεταδεδοµένα και σε πιο απλή 
µορφή απ’ ότι το πρότυπο IEEE LOM. Με τη χρήση του προτύπου αυτού 
παρακάµπτουµε το µειονέκτηµα του πρώτου αλλά δηµιουργήσαµε ένα άλλο. Υπάρχει 
η περίπτωση τα µεταδεδοµένα, µιας και είναι λιγότερα, να µην επαρκούν για την 
πλήρη εκπαιδευτική περιγραφή του µαθησιακού αντικειµένου. Εάν συµβαίνει αυτό, 
τότε έχουµε χάσει το στόχο µας. 
 
 

3.5. Προτεινόµενο πρότυπο µεταδεδοµένων  
 

Αφού περιγράψαµε και τα δυο πρότυπα µεταδεδοµένων και εντοπίσαµε τις 
αδυναµίες αλλά και τις δυνατότητες τους, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα δυνατά 
σηµεία κάθε προτύπου για να δηµιουργήσουµε το δικό µας σύνολο µεταδεδοµένων. 
Στο σηµείο αυτό, είναι απαραίτητο να καθορίσουµε το τι ζητάµε από ένα σύνολο 
µεταδεδοµένων. 

 
Το πρώτο πράγµα που πρέπει να έχει απαραιτήτως ένα σύνολο µεταδεδοµένων 

είναι συµβατότητα µε τα άλλα πρότυπα. Αυτό είναι απαραίτητο αν θέλουµε να 
υπάρχει διαλειτουργικότητα και µεταφερσιµότητα των µαθησιακών αντικειµένων. 
Εξίσου σηµαντικό είναι και η ύπαρξη µεταδεδοµένων που να περιγράφουν πλήρως το 
Μ.Α µε όσο το δυνατό µικρότερο πλήθος µεταδεδοµένων. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα 
προαναφερθέντα, καταλήξαµε στο κάτωθι πρότυπο. 
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Όνοµα Περιεχόµενα IEEE LOM DC 

    
ΤΙΤΛΟΣ Κείµενο General.Title DC.Title 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ Κείµενο LifeCycle.Contribute.E

ntity when 
LifeCycle.Contribute.R
ole is “Author” 

DC.Creator 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Αυτόµατη 
καταχώρηση 

LifeCycle.Contribute.D
ate when 
LifeCycle.Contribute.R
ole is “Publisher” 

DC.Date 

ΕΚ∆ΟΣΗ Κείµενο LifeCycle.Version  
ΜΕΓΕΘΟΣ Αυτόµατη 

καταχώρηση 
Technical.Size  

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ Αυτόµατη 
καταχώρηση 

General.Identifier DC.Identifi
er 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΧΡΗΣΗΣ 

Κείµενο Rights.Description DC.Rights 

    
    
ΒΑΘΜΙ∆Α 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Προκαθορισµένη 
Λίστα 

Educational.Context  

ΜΟΡΦΗ Προκαθορισµένη 
Λίστα 

Technical Format DC.Format 

ΤΥΠΟΣ 
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ 

Προκαθορισµένη 
Λίστα 

Educationl.LearningRe
sourceType 

DC.Type 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

Προκαθορισµένη 
Λίστα 

  

ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Προκαθορισµένη 
Λίστα 

Educational.TypicalLea
rningType 

 

ΒΑΘΜΟΣ 
∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ 

Προκαθορισµένη 
Λίστα 

Educational.Difficulty  

ΤΥΠΟΣ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ

Σ 

Προκαθορισµένη 
Λίστα 

Educational.Interactivit
yType 

 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ

Σ 

Προκαθορισµένη 
Λίστα 

Educational.Interactivit
yLevel 

 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Κείµενο General.Keyword DC.Subject 

ΓΛΩΣΣΑ en, el, fr, …….. General.Language DC.Langua
ge 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Προκαθορισµένη 
Λίστα 

LifeCycle.Status  

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Προκαθορισµένη 
Λίστα 

General.AggregationLe
vel 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κείµενο General.Description DC. 
Description 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ Κείµενο General.Keyword & 
General.Coverage 

DC.Subject 
& 
DC.Covera
ge 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

Κείµενο   

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 
ΣΕΝΑΡΙΟ 

Κείµενο Educational.Derscriptio
n 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

ΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
Κείµενο   

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ

Α ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
Κείµενο Technical.Requirement  

ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Κείµενο Technical.OtherPlatfor
mRequirements 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ Κείµενο Technical.InstallationR
emarks 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Κείµενο Relation.Resource DC.Relatio
n & 
DC.Source 

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS URL Relation.Resource DC.Relatio
n & 
DC.Source 

ΘΕΣΗ 
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ 

Εσωτερικό ή 
εξωτερικό 

Technical.Location  

    
    
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ πίνακας LifeCycle.Contribute DcCPublish

er & 
DC.OtherC
ontributor 

    
Όνοµα Ρόλος   ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
κείµενο Προκαθορι

σµένη 
λίστα 

  

Πίνακας 5-Προτεινόµενο σύνολο µεταδεδοµένων για χρήση σε εκπαιδευτικές βάσεις δεδοµένων 
 
Η πρώτη στήλη έχει το όνοµα του πεδίου του συνόλου µεταδεδοµένων που 

προτείνουµε. Το όνοµα αυτό ακολουθείται από το είδος της εγγραφής που 
αποθηκεύει. Το είδος της εγγραφής µπορεί να είναι απλό κείµενο, πίνακας ή 
προκαθορισµένη λίστα. Λέγοντας προκαθορισµένη λίστα εννοούµε ένα σύνολο τιµών 
από το οποίο µπορεί να πάρει τιµή το αντίστοιχο πεδίο. Οι επόµενες δυο στήλες 
δείχνουν σε ποια πεδία των άλλων προτύπων αντιστοιχεί το πεδίο του συνόλου 

 
Το σύνολο µεταδεδοµένων που προτείνεται εδώ εφαρµόζεται στην πλατφόρµα για 

τη διαθεµατική υποστήριξη της ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού κατά τη 
διαδικασία καταχώρισης εκπαιδευτικού υλικού στη βάση δεδοµένων. 
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4. Σχεδίαση και υλοποίηση πλατφόρµας εκπαίδευσης 
 

Αφού είδαµε και αναλύσαµε το τι είναι οι πλατφόρµες εκπαίδευσης και τι 
σκοπούς εξυπηρετούν, ήρθε η στιγµή να προχωρήσουµε στην σχεδίαση και 
υλοποίηση µιας τέτοιας πλατφόρµας που θα αντιστοιχεί στα Ελληνικά εκπαιδευτικά 
δεδοµένα. Όταν αναφερόµαστε στα Ελληνικά δεδοµένα, εννοούµε: 
 

• Περιορισµένη αλλά υπαρκτή πρόσβαση στο διαδίκτυο 
 
• Πεπαλαιωµένα υπολογιστικά συστήµατα 
 
• Έλλειψη βασικών εκπαιδευτικών εφαρµογών 
 
• Έλλειψη βασικών δεξιοτήτων στις ΤΠΕ τόσο από τους εκπαιδευτές, όσο και 

από τους εκπαιδευόµενους 
 

• Περιορισµένη χρηµατοδότηση για νέες τεχνολογίες 
 

Ο σκοπός µας όµως, δεν είναι να µεµψιµοιρούµε για αυτά που δεν έχουµε, αλλά 
να βρούµε τρόπο να εκµεταλλευτούµε τις δυνατότητες που µας δίνονται και τα µέσα 
που έχουµε για την όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση τους. Σκοπός του παρόντος 
κειµένου είναι να περιγράψει το πώς οδηγηθήκαµε στην υλοποίηση της πλατφόρµας 
για τη διαθεµατική υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως επίσης και τους 
τρόπους-µεθόδους για την υλοποίησης της. 
 
 

4.1. Τι θα αναπτυχθεί 
 

Η βασική ιδέα, είναι η ανάπτυξη µιας εφαρµογής που θα δίνει τη δυνατότητα 
στον εκπαιδευόµενο να παρακολουθήσει ένα οποιοδήποτε µάθηµα. Ένα µάθηµα 
αποτελείται από διάφορες παρουσιάσεις, σχεδιασµένες από τον καθηγητή που 
ανέλαβε να διδάξει το µάθηµα. Το µάθηµα πλαισιώνεται και από άλλο εκπαιδευτικό 
υλικό, εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και από οτιδήποτε άλλο ο εκπαιδευτής κρίνει 
χρήσιµο να παρουσιαστεί στον εκπαιδευόµενο. Η εφαρµογή δεν θα πρέπει κατ’ 
ουδένα λόγο να περιορίζει το τι θα διδαχθεί και σε ποιους. Η εφαρµογή θα πρέπει να 
δίνει την δυνατότητα για εξ’ αποστάσεως µάθηση και παρακολούθηση. 
 

Μιας και η εκπαιδευτική κοινότητα φηµίζεται για τη συνεργατική της διάθεση , 
θα ήταν σκόπιµο η εφαρµογή να επιτρέπει στους εκπαιδευτές να µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν και να ανταλλάξουν εκπαιδευτικό υλικό µεταξύ τους χωρίς να 
παραβιάζονται τα πνευµατικά δικαιώµατα. Σε επίπεδο εκπαιδευόµενων, η 
συνεργατική µάθηση θα υποστηρίζεται από εφαρµογές επικοινωνίας και συνδιάλεξης 
µεταξύ τους.  
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4.2. Οι χρήστες της εφαρµογής 
 

Σε µια εφαρµογή είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε το είδος των χρηστών που θα 
τη χρησιµοποιούν καθώς και τα δικαιώµατα του κάθε χρήστη. Ο διαχωρισµός των 
χρηστών είναι χρήσιµος τόσο για λόγους ασφαλείας όσο και ευχρηστίας. Η εφαρµογή 
µας δεν χρησιµοποιεί το διαχωρισµό των χρηστών για λόγους ασφαλείας, αλλά 
περισσότερο για λόγους ευχρηστίας. Είναι σηµαντικό να γίνεται αυτός ο διαχωρισµός 
µιας και οι επιλογές του εκπαιδευτή δεν έχουν καµία χρησιµότητα στον 
εκπαιδευόµενο, όπως επίσης και οι επιλογές του διαχειριστή του συστήµατος δεν 
έχουν καµία χρησιµότητα στον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόµενο. Επίσης είναι 
σηµαντικό κάθε εκπαιδευόµενος να έχει τον δικό του προσωπικό χώρο που µόνο 
αυτός θα έχει πρόσβαση εκεί. Έτσι είναι απαραίτητη και η χρήση κωδικού για 
σύνδεση µε το σύστηµα έτσι ώστε να µην επεµβαίνει ο κάθε χρήστης στον χώρο του 
άλλου χρήστη. 
 
Οι χρήστες τις εφαρµογής χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: 
 

1. Εκπαιδευτές 
2. Εκπαιδευόµενοι 
3. ∆ιαχειριστές 

 
Με τον όρο εκπαιδευτής εννοούµε οποιονδήποτε είναι υπεύθυνος για την 

µετάδοση γνώσης και πληροφορίας σε άλλα άτοµα. Άρα εκπαιδευτής θα µπορούσε να 
είναι ο δάσκαλος, ο καθηγητής γυµνασίου ή λυκείου ή πανεπιστηµίου , ο 
επιµορφωτής κ.τ.λ. 
 

Με τον όρο εκπαιδευόµενος εννοούµε οποιονδήποτε επιζητεί την απόκτηση 
γνώσης και πληροφορίας. Άρα εκπαιδευόµενος θα µπορούσε να είναι ο µαθητής 
δηµοτικού ή γυµνασίου ή λυκείου ή πανεπιστηµίου, ο επιµορφούµενος, ο 
καταρτιζόµενος  κ.τ.λ. 
 

Με τον όρο διαχειριστής εννοούµε οποιονδήποτε είναι υπεύθυνος για τη 
διαχείριση, το συντονισµό και την οργάνωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Ο 
διαχειριστής θα µπορούσε να είναι ένας από τους εκπαιδευτές µε αυξηµένες γνώσεις 
στην πληροφορική ή ο τεχνικός υπεύθυνος του εργαστηρίου του εκπαιδευτικού 
κέντρου.  
 

Είναι επίσης σηµαντικό να λάβουµε υπόψη µας και τις τεχνικές ικανότητες των 
χρηστών της εφαρµογής, µιας και η χρήση της εφαρµογής προϋποθέτει τη χρήση 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο σχεδιασµός της εφαρµογής έχει γίνει µε τέτοιο τρόπο 
ώστε ο εκπαιδευόµενος να χρειάζεται να έχει µόνο βασικές δεξιότητες στη χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως η µετακίνηση και πλοήγηση µε το ποντίκι και η 
πληκτρολόγηση απλών κειµένων, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι χρήστες µε µεγαλύτερη 
εµπειρία και εξοικείωση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα θεωρήσουνε την 
εφαρµογή απλοϊκή.  

 
Από τη µεριά του εκπαιδευτή είναι απαραίτητη η γνώση και η χρήση 

εκπαιδευτικών λογισµικών µόνο στην περίπτωση που ο εκπαιδευτής θα χρειαστεί να 
σχεδιάσει και να κατασκευάσει µόνος του το υλικό που θα χρησιµοποιήσει. Για 
παράδειγµα εάν ένας µαθηµατικός θέλει να προσθέσει µια εκπαιδευτική παρουσίαση 
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για τη γεωµετρία χρησιµοποιώντας το «Cabri Geometry» προφανώς είναι απαραίτητη 
η γνώση του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού λογισµικού. Όµως, όπως αναφέραµε και 
παραπάνω, δεν µπορούµε να απαιτούµε και να αναµένουµε από τους εκπαιδευτές να 
χειρίζονται µε ευχέρεια µεγάλη γκάµα εκπαιδευτικών λογισµικών, έτσι κατά τη 
σχεδίαση της εφαρµογής θέσαµε ως απαραίτητη προϋπόθεση την ελευθερία χρήσης 
οποιασδήποτε µορφής εκπαιδευτικού υλικού. Με τον τρόπο αυτό δίνουµε την επιλογή 
στον εκπαιδευτή να επιλέξει ο ίδιος το εργαλείο που θα χρησιµοποιήσει για την 
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Το µόνο µειονέκτηµα στη σχεδίαση αυτή είναι το 
ότι θα πρέπει να είναι εγκατεστηµένη στον υπολογιστή του εκπαιδευόµενου η 
αντίστοιχη εφαρµογή για άνοιγµα του εκπαιδευτικού υλικού. 
 
 

4.3. Ρόλοι χρηστών 
 

Αφού περιγράψαµε τους χρήστες της εφαρµογής, θα πρέπει να δούµε και το τι 
ρόλο έχει ο κάθε χρήστης στην έκρυθµη λειτουργία της πλατφόρµας εκπαίδευσης. Ο 
ρόλος του κάθε χρήστη απεικονίζεται στις λειτουργίες που εκτελεί καθ’ όλη τη 
διάρκεια που είναι συνδεδεµένος µε το σύστηµα. Παρακάτω παρουσιάζουµε και 
αναλύουµε τις λειτουργίες που επιτελεί ο κάθε χρήστης της εφαρµογής.  
 
Λειτουργίες που επιτελεί ο εκπαιδευόµενος: 
 

� Έχει πρόσβαση στα γνωστικά αντικείµενα που του έχει ορίσει ο υπεύθυνος 
εκπαιδευτής του χρησιµοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασµού του. 

 
� Χρησιµοποιεί τη διεπαφή χρήστη(user interface) για την αλληλεπίδραση µε το 

εκπαιδευτικό υλικό. 
 
� Στέλνει προσωπικά µηνύµατα στους συµµαθητές του και στους διδάσκοντες. 

 
� Λύνει τις ασκήσεις-δραστηριότητες που του έχει αναθέσει ο διδάσκων του 

µαθήµατος και τις αποστέλλει για διόρθωση(αν δεν υπάρχει η επιλογή 
αυτόµατης διόρθωσης). 

 
� Παρακολουθεί την επίδοση του στο µάθηµα χρησιµοποιώντας το βαθµολόγιο. 

 
� Αναζητεί πληροφορίες στο διαδίκτυο και τις αποθηκεύει στο πρόχειρο 

τετράδιο για περαιτέρω µελέτη. 
 

� Παρακολουθεί τις παρουσιάσεις που είναι διαθέσιµες στην εκπαιδευτική 
ενότητα. 

 
� Έχει πρόσβαση στο τετράδιο εργασίας για να αποθηκεύει και να ανασύρει 

πληροφορίες. 
 

� Μπορεί να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο για συλλογή υπερµεσικών πληροφοριών. 
 

� Έχει τη δυνατότητα να λάβει µέρος σε ζωντανές συζητήσεις µε συµµαθητές 
του και καθηγητές του µέσω του εργαλείου ζωντανής συνοµιλίας. 
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� Μπορεί ανά πάσα στιγµή να συµβουλευθεί τη βοήθεια για να επιλύσει τυχόν 

προβλήµατα που θα του παρουσιαστούν. 
 

� Μπορεί να λύσει τεστ πολλαπλής επιλογής που του έχει αναθέσει ο 
εκπαιδευτής και να δει τα αποτελέσµατά τους. 

 
� Μπορεί να σηµειώσει στο ηµερολόγιο σηµαντικές ηµεροµηνίες για 

παραδόσεις εργασιών ή συναντήσεις.  
 

� Έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει στον προσωπικό του χώρο έγγραφα ή 
οποιαδήποτε άλλα αρχεία θεωρεί χρήσιµα. 

 
� Μπορεί να αποθηκεύσει ένα session και να κλείσει την εφαρµογή και µετά να 

το συνεχίσει από το σηµείο που το είχε αφήσει.  
 

� Έχει την δυνατότητα να αποθηκεύει links στην πολυµεσική πληροφορία και 
να επαναχρησιµοποιεί την πληροφορία αυτή. 

 
 

Λειτουργίες που επιτελεί ο διδάσκων: 
 
� Έχει πρόσβαση στο θεµατικό αντικείµενο που του έχει ανατεθεί. 
 
� Έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει νέο τµήµα εισάγοντας µαθητές. 

 
� Έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει νέο µάθηµα. 
 
� Επιλέγει το εκπαιδευτικό υλικό που θα εµφανίζεται στον κάθε µαθητή ή σε 

ολόκληρο το τµήµα. 
 
� ∆ηµιουργεί και εισάγει εκπαιδευτικό υλικό στην εφαρµογή. 
 
� ∆ηµιουργεί εκπαιδευτικά σενάρια-παρουσιάσεις. 
 
� Τροποποιεί το ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό. 
 
� Αναθέτει εργασίες-δραστηριότητες στους µαθητές. 
 
� ∆ιορθώνει τις εργασίες των εκπαιδευόµενων και τις επιστρέφει µε σχόλια. 
 
� ∆ιαχειρίζεται το βαθµολόγιο. 
 
� Θέτει περιορισµούς στο τµήµα ή σε κάθε µαθητή ξεχωριστά για τη χρήση 

λειτουργιών της εφαρµογής. 
 
� Ελέγχει την πρόοδο κάθε µαθητή και τυχόν προβλήµατα που του 

παρουσιάστηκαν µέσω του συστήµατος καταγραφής κίνησης. 
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� Έχει πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία από τα τεστ και το εκπαιδευτικό 
υλικό και καθορίζει ανάλογα µε τα στοιχεία που βλέπει την περαιτέρω 
βελτίωση του υλικού. 

 
 

Χρήστες 

Εφαρµογής

Μαθητής

Καθηγητής

∆ιαχειριστής

Εργαλεία 

Χρήστη

Επιλογές 

Χρήστη

Επιλογές 

Καθηγητή

Μενού 

Βοήθειας

Μενού 

Αρχείο

Ρυθµίσεις 

Καταγραφέα 

Session

Ρυθµίσεις 

Βάσης 

∆εδοµένων

Ρυθµίσεις 

Χρηστών

Ρυθµίσεις 

Πρόσβασης 

Χρηστών

 
Εικόνα 3-Σχεδιάγραµµα ρόλων και προσβάσεων χρηστών της εφαρµογής 

 
Στο παραπάνω σχήµα, παρουσιάζονται οι προσβάσεις κάθε χρήστη στα µενού 

επιλογών της εφαρµογής βάση της ιδιότητας πρόσβασης που κατέχουν. Για 
παράδειγµα, ο χρήστης τύπου διαχειριστής έχει πρόσβαση σε όλα τα µενού της 
εφαρµογής, κάτι το οποίο δεν ισχύει για το χρήστη τύπου µαθητής.  
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4.4. ∆ιάγραµµα συστηµάτων-υποσυστηµάτων εφαρµογής 
 

Η ανάπτυξη της εφαρµογής απαιτεί σωστό σχεδιασµό και διαχωρισµό των 
συστηµάτων και υποσυστηµάτων της εφαρµογής. Η πλατφόρµα από µόνη της 
αποτελεί ένα σύνθετο και πολύπλοκο έργο ανάπτυξης. Για λόγους καλύτερης 
κατανόησης κρίνεται απαραίτητη η αποτύπωση αυτού του συστήµατος στο ακόλουθο 
εννοιολογικό διάγραµµα. 

 
Το διάγραµµα αυτό ξεκινάει από πάνω µε την είσοδο στο σύστηµα και τελειώνει 

µε την έξοδο του χρήστη. Κάθε ενέργεια του χρήστη καταγράφεται µε ορθογώνιο 
παραλληλόγραµµο. Κάθε είσοδος ή έξοδος δεδοµένων εµφανίζεται µε 
παραλληλόγραµµο και κάθε δυνατότητα επιλογής του χρήστη µεταφράζεται σε 
πολλαπλή είσοδο και έξοδο από αυτό.  

 
Είσοδος Χρήστη

Ενεργοποίηση

Προφίλ

Ταυτοποίηση 

Στοιχείων

Μαθητής

Καθηγητής

∆ιαχειριστής

Αποτυχία Ταυτοποίησης

Επιλογές 

Μενού

Επιλογές

Εργαλείων

Επιλογές 

Μενού

Εµφάνιση 

Υλικού

Παρουσιάσεις

Τεστ 

Πολλαπλής 

Επιλογής

Εργασίες

Καταγραφή

Session 

Επιλογή 

Μαθήµατος

Εµφάνιση 

Εικονικού Βοηθού

Φόρτωση 

Αποθηκευµένου 

Session
Ενεργοποίηση 

Προφίλ Καθηγητή

Ρύθµίσεις Χρηστών

Καταχώρηση/

Τροποποίηση

∆ιαγραφή

Προσβάσεις

Ρύθµίσεις 

Μαθηµάτων
∆ιαγραφή

Αναθέσεις

Καταχώρηση/

Τροποποίηση

Ρύθµίσεις 

Τµηµάτων
∆ιαγραφή

Καταχώρηση 

Χρηστών

Καταχώρηση/

Τροποποίηση

Ενεργοποίηση 

Προφίλ ∆ιαχειριστή

Ρυθµίσεις Βάσης 

∆εδοµένων

Ρυθµίσεις 

καταγραφέα Session

 
Εικόνα 4- ∆ιάγραµµα συστηµάτων - υποσυστηµάτων εφαρµογής 
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4.5. Αρχιτεκτονική συστήµατος 
 

Η σχεδίαση της εφαρµογής ακολουθεί το µοντέλο του client-server λόγω των 
πολλών πλεονεκτηµάτων που προσφέρει. Παρακάτω περιγράφουµε αναλυτικά τα 
πλεονεκτήµατα της συγκεκριµένης σχεδίασης καθώς επίσης και τα εργαλεία για την 
υλοποίηση της. 

 
 

4.5.1. Client-Server αρχιτεκτονική 
 

Γενικά, η αρχιτεκτονική client-server αναφέρεται σε µια βασική αλλαγή στο στυλ 
των υπολογιστών, την αλλαγή από τα συστήµατα που βασίζονται στα µηχανήµατα 
στα συστήµατα που βασίζονται στον χρήστη.  

 
Ειδικότερα, ένα σύστηµα client-server είναι ένα σύστηµα στο οποίο το δίκτυο 

ενώνει διάφορους υπολογιστικούς πόρους, ώστε οι clients (ή αλλιώς front end) να 
µπορούν να ζητούν υπηρεσίες από έναν server (ή αλλιώς back end), ο οποίος 
προσφέρει πληροφορίες ή επιπρόσθετη υπολογιστική ισχύ.  

 

 
Εικόνα 5-Client-Server Computing 

 
Με άλλα λόγια, στο client-server µοντέλο, ο client θέτει µια αίτηση και ο server 

επιστρέφει µια ανταπόκριση ή κάνει µια σειρά από ενέργειες. Ο server µπορεί να 
ενεργοποιείται άµεσα για την αίτηση αυτή ή να προσθέτει την αίτηση σε µια ουρά. Η 
άµεση ενεργοποίηση για την αίτηση µπορεί, για παράδειγµα, να σηµαίνει ότι ο server 
υπολογίζει έναν αριθµό και τον επιστρέφει αµέσως στον client. H τοποθέτηση της 
αίτησης σε µια ουρά µπορεί να σηµαίνει ότι η αίτηση πρέπει να τεθεί σε αναµονή για 
να εξυπηρετηθεί. Ένα καλό παράδειγµα για αυτό είναι όταν εκτυπώνουµε ένα κείµενο 
σε ένα εκτυπωτή δικτύου. Ο server τοποθετεί την αίτηση σε µια ουρά µαζί µε 
αιτήσεις εκτυπώσεων και από άλλους clients. Μετά επεξεργάζεται την αίτηση µε 
βάση την σειρά προτεραιότητας, η οποία , σε αυτή την περίπτωση, καθορίζεται από 
τη σειρά µε την οποία ο server παρέλαβε την απαίτηση.  
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Η αρχιτεκτονική client-server είναι πολύ σηµαντική, διότι επιτυγχάνει τα εξής: 
 
� Αποτελεσµατική χρήση της υπολογιστικής ισχύος. 

 
� Μείωση του κόστους συντήρησης, δηµιουργώντας συστήµατα client-server 

που απαιτούν λιγότερη συντήρηση και κοστίζουν λιγότερο στην αναβάθµιση. 
 

� Αύξηση της παραγωγικότητας, προσφέροντας στους χρήστες ξεκάθαρη 
πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες µέσω σταθερών και εύκολων στην 
χρήση διασυνδέσεων. 

 
� Αύξηση της ευελιξίας και της δυνατότητας δηµιουργίας συστηµάτων που 

υποστηρίζουν πολλά περιβάλλοντα. 
 
Με βάση αυτούς τους σκοπούς, οι οργανισµοί που κινούνται προς την 

κατεύθυνση της client-server τεχνολογίας αυξάνουν κατά πολύ την ανταγωνιστική 
τους θέση.  

 
 

4.5.1.1. Το βασικό Client-Server µοντέλο 
 
Η πλευρά του client πρώτα στέλνει ένα µήνυµα για να καλέσει σε ετοιµότητα τον 

server. Από τη στιγµή που ο client και ο server έχουν επικοινωνία µεταξύ τους, ο 
client µπορεί να υποβάλει την αίτησή του.  

  
Ο client είναι ο αιτών των υπηρεσιών. Ο client δεν µπορεί παρά να είναι ένας 

υπολογιστής. Οι υπηρεσίες που ζητούνται από τον client µπορεί να υπάρχουν στους 
ίδιους σταθµούς εργασίας ή σε αποµακρυσµένους σταθµούς εργασίας που συνδέονται 
µεταξύ τους µέσω ενός δικτύου. Ο client ξεκινάει πάντα την επικοινωνία.  

 
Τα συστατικά του client είναι πολύ απλά. Μια client µηχανή πρέπει να µπορεί να 

κάνει τα ακόλουθα: 
 

� Να τρέχει το λογισµικό των γραφικών διεπαφών χρηστών (GUIs) 
 
� Να δηµιουργεί τις αιτήσεις για πληροφορίες και να τις στέλνει στο server. 
 
� Να αποθηκεύει τις επιστρεφόµενες πληροφορίες. 

 
Αυτές οι αιτήσεις καθορίζουν πόση µνήµη χρειάζεται, ποια ταχύτητα 

επεξεργασίας θα µπορούσε να βελτιώσει τον χρόνο ανταπόκρισης, και πόση 
χωρητικότητα αποθήκευσης απαιτείται.  

  
Ο server απαντάει στις αιτήσεις που γίνονται από τους clients. Ένας client µπορεί 

να ενεργεί ως server εάν λαµβάνει και επεξεργάζεται αιτήσεις όπως ακριβώς και τις 
στέλνει (για παράδειγµα, ένας σταθµός εργασίας που χρησιµοποιείται και ως server 
εκτυπώσεων από άλλους). Οι server δεν ξεκινάνε τις επικοινωνίες -περιµένουν τις 
αιτήσεις των clients.  
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Επιστρέφοντας στο παράδειγµα του server εκτυπώσεων ενός δικτύου, ο client 
ζητάει από τον server να εκτυπώσει ένα κείµενο σε έναν συγκεκριµένο εκτυπωτή και 
ο server προσθέτει την εκτύπωση σε µια ουρά και ενηµερώνει τον client όταν το 
κείµενο εκτυπωθεί επιτυχηµένα. Η διαδικασία του client µπορεί να ανήκει φυσικά 
στον ίδιο σταθµό εργασίας µε τη διαδικασία του server. Στο παράδειγµα εδώ, µια 
εντολή εκτύπωσης µπορεί να εκδίδεται στον server του σταθµού εργασίας του 
δικτύου, χρησιµοποιώντας τη διαδικασία του server εκτυπώσεων σε αυτόν το σταθµό 
εργασίας.  

 
Τα συστατικά του server είναι πολύ απλά. Μια server µηχανή πρέπει να µπορεί να 

κάνει τα ακόλουθα : 
 

� Να αποθηκεύει, να ανακτά και να προστατεύει πληροφορίες. 
 
� Να επιθεωρεί τις αιτήσεις των clients 

 
� Να δηµιουργεί εφαρµογές διαχείρισης πληροφοριών, όπως δηµιουργία 

αντιγράφων, ασφάλεια κτλ. 
 

� Να διαχειρίζεται πληροφορίες. 
  
 

4.6. Εργαλεία και τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρµογής 
 

Για να υλοποιήσουµε την αρχιτεκτονική client-server πρέπει να αναζητήσουµε 
κατάλληλα εργαλεία που θα αποφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Για την 
εφαρµογή που θα αναπτύξουµε, χρειαζόµαστε εφαρµογή βάσης δεδοµένων (server 
side) και γλώσσα προγραµµατισµού µε υποστήριξη γραφικού περιβάλλοντος (client 
side) 
 
 

4.6.1. Βάση ∆εδοµένων 
 

Η βάση δεδοµένων είναι απαραίτητή για την υλοποίηση της πλατφόρµας 
ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού. Σε αυτή θα αποθηκεύεται όλο το εκπαιδευτικό 
υλικό, τα προφίλ και οι προτιµήσεις των χρηστών και όλα τα επιµέρους αρχεία τους. 
Για το σκοπό αυτό έχει επιλεγεί η σχεσιακή βάση δεδοµένων Mysql. Τα 
πλεονεκτήµατα της έναντι των άλλων βάσεων δεδοµένων είναι ότι : 

 
• Είναι συµβατή µε το µεγαλύτερο µέρος του προτύπου SQL-92. 
 
• Είναι διαθέσιµη σε διάφορα λειτουργικά συστήµατα. 
 
• Είναι δωρεάν για χρήση σε προϊόντα ανοιχτού κώδικα. 
 
• Είναι γρήγορη και δεν έχει µεγάλες υπολογιστικές απαιτήσεις. 
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Άλλο ένα εξίσου σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι και η υποστήριξη που παρέχεται 
στους χρήστες µέσα από το διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Η υποστήριξη αυτή 
αφορά εγχειρίδιο χρήσης, φόρουµ συζητήσεων, γραφικά εργαλεία διαχείρισης και 
παραδείγµατα διασύνδεσης της βάσης δεδοµένων µε τη γλώσσα προγραµµατισµού. 
 
 

4.6.2. Η γλώσσα προγραµµατισµού 
 

Η εφαρµογή που θα αναπτύξουµε θα χρησιµοποιηθεί σε λειτουργικό σύστηµα 
Microsoft Windows µιας και είναι το πιο ευρέως διαδεδοµένο στον ελληνικό 
εκπαιδευτικό χώρο. Για το σκοπό αυτό προσανατολιζόµαστε σε τεχνολογίες που 
συνεργάζονται µε το λειτουργικό σύστηµα. Μια τέτοια τεχνολογία είναι και η 
πρόσφατα ανεπτυγµένη πλατφόρµα .NET. 
 
 

4.6.3. Πλατφόρµα .NET 
 

Η τεχνολογία .NET είναι το βασικό συστατικό της πλατφόρµας λογισµικού της 
Microsoft, για την ασφαλή ανάπτυξη, προµήθεια και χρήση διαλειτουργικών 
εφαρµογών, τόσο σε ανεξάρτητους υπολογιστές όσο και σε δίκτυα υπολογιστών 
(Internet, Intranet, κ.λπ.). ∆ιαλειτουργικές εφαρµογές ονοµάζονται εκείνες οι 
εφαρµογές που εδραιώνουν την επικοινωνία και την πλήρη ενοποίηση διαφορετικών 
συστηµάτων, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα είναι λογισµικό της Microsoft. Για 
παράδειγµα, τα Windows ή οι εφαρµογές του Office, όπως το Excel, µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία .NET για να συνδεθούν µε άλλα συστήµατα και 
εφαρµογές, όπως µε ένα σύστηµα CRM ( Customer Relation Management), ή ERP ή 
ακόµα και µε κάποιο άλλο λειτουργικό σύστηµα, όπως µε το Linux ή το Unix. Οι 
εφαρµογές τέτοιου τύπου καλούνται συχνά και smart client εφαρµογές. 

 
Η τεχνολογία .NET είναι στην πραγµατικότητα µία δέσµη (σύνολο) λύσεων 

λογισµικού, στις οποίες κοµβική θέση κατέχουν το Microsoft .net Framework και το 
Microsoft Visual Studio .net. 

 
Χωρίς να υπεισέλθουµε σε τεχνικές λεπτοµέρειες, το Microsoft .NET Framework 

περιλαµβάνει τις λύσεις λογισµικού που θα επιτρέψουν την επικοινωνία χρήστη και 
εφαρµογών, ενώ το Microsoft Visual Studio .NET προσφέρει τα εργαλεία για τη 
δηµιουργία αυτών των εφαρµογών. Υπάρχουν όµως και άλλα, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 
στοιχεία. 

 
Το πιο ενδιαφέρον ίσως συστατικό της τεχνολογίας .NET είναι τα Web services. 
Πρόκειται για µικρές εφαρµογές λογισµικού που βασίζονται στα πρωτόκολλα 
επικοινωνίας XML (Extensible Markup Language), SOAP (Simple Object Access 
Protocol), και WSDL (Web Services Description Language) και οι οποίες 
επιτρέπουν την ανταλλαγή ή τη λήψη εφαρµογών (και δεδοµένων) ανάµεσα σε 
υπολογιστές που τρέχουν διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα και χρησιµοποιούν 
διαφορετικές γλώσσες προγραµµατισµού. Η ανταλλαγή δεδοµένων µπορεί να 
πραγµατοποιείται είτε µέσω του ∆ιαδικτύου είτε µέσα σε κάποιο Intranet και 
µπορεί να πάρει 3 βασικές µορφές: 
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� Η ανταλλαγή να γίνεται ανάµεσα σε υπολογιστές που παίζουν το ρόλο του 
"πελάτη" (client to client) 

 
� H ανταλλαγή να γίνεται ανάµεσα στο διακοµιστή και τους clients (server to 

client) 
 
� H ανταλλαγή να γίνεται µεταξύ διακοµιστών (server to server) 
 
Έτσι, οι εν λόγω εφαρµογές µπορεί λ.χ. να βρίσκονται σε κάποιο διακοµιστή, απ' 

όπου µπορούν να παραληφθούν, µέσω διαδικτύου, και να χρησιµοποιηθούν από κάθε 
ενδιαφερόµενο. Απλούστερα, τα Web services είναι εφαρµογές λογισµικού που 
αναπτύσσονται από κάποια εταιρία, "ανεβαίνουν" κάπου στο ∆ιαδίκτυο (σ' ένα 
διακοµιστή), και προσφέρονται για χρήση στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις. Από την 
πλευρά τους, οι επιχειρήσεις/πελάτες καταβάλλουν ενδεχοµένως κάποια συνδροµή 
για τη χρήση των εφαρµογών και αποκτούν το δικαίωµα χρήσης. Με το µοντέλο 
αυτό, το Internet γίνεται ο δίαυλος και ταυτόχρονα η πηγή για την online άντληση 
εφαρµογών και τεχνολογικών λύσεων και όχι µόνο πληροφοριών. 

 
Συµπερασµατικά, η τεχνολογία .NET είναι µία "πλατφόρµα διαλειτουργικότητας 

και ευελιξίας": ∆ιαλειτουργικότητας, γιατί είναι η λογισµική βάση που επιτρέπει την 
ασφαλή επικοινωνία εφαρµογών και προγραµµάτων, µέσω του διαδικτύου ή άλλου 
είδους δικτύων. Ευελιξίας, γιατί δηµιουργεί ένα ψηφιακό περιβάλλον που 
ενσωµατώνει το διαδίκτυο και τα χαρακτηριστικά του. 

 
Σηµειώνεται, ότι η τεχνολογία .NET υποστηρίζει όλη την οικογένεια προϊόντων 

της Microsoft (λειτουργικά περιβάλλοντα, σουίτες γραφείου κ.λπ.), ενώ εκτιµάται ότι 
στο µέλλον θα διαδραµατίσει ακόµη πιο ενεργό ρόλο στα προϊόντα της εταιρίας. 
 
 

4.6.4. Visual Basic 2005 
 
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω στοιχεία για την πλατφόρµα .NET 
αποφασίστηκε να χρησιµοποιήσουµε την γλώσσα Visual Basic 2005 της πλατφόρµας 
ανάπτυξης Visual Studio 2005. 
 

H Microsoft βάσισε την Visual Basic σε µια γλώσσα προγραµµατισµού γραµµένη 
ειδικά για αρχάριους, την Basic .Η Basic κυκλοφορεί εδώ και 39 χρόνια µε την µια ή 
την άλλη µορφή. Οι σχεδιαστές της αρχικής έκδοσης της γλώσσας, είχαν σαν στόχο 
να δηµιουργήσουν µια γλώσσα προγραµµατισµού την οποία θα µπορούσαν να 
χειριστούν εύκολα οι αρχάριοι. Με την Basic οι νέοι προγραµµατιστές µπορούσαν να 
γίνουν παραγωγικοί σχεδόν αµέσως. Άλλες γλώσσες προγραµµατισµού του 
παρελθόντος ,όπως οι COBOL και FORTRAN ,απαιτούσαν πολύ περισσότερες 
γνώσεις για να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά . Ο όρος Basic που χρησιµοποιείται 
στο όνοµα της γλώσσας είναι το ακρώνυµο της φράσης Beginners All-Purpose 
Symbolic Instruction Code. 
 

 Η Basic είναι µια βασιζόµενη αποκλειστικά και µόνο σε κείµενο γλώσσα. Τόσο 
το πρόγραµµα όσο και η έξοδος του είναι σε µορφή κειµένου και δεν µοιάζουν 
καθόλου µε τα γραφικά περιβάλλοντα των σηµερινών υπολογιστών. 
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Η Microsoft δηµιούργησε την Visual Basic σαν απευθείας απόγονο της αρχικής 
γλώσσας Basic. Αν και η γλώσσα Basic πέρασε µέσα από αρκετά εξελικτικά στάδια 
στην 39χρονη ιστορία της, διατήρησε την αρχική της δοµή στις περισσότερες 
παραλλαγές της. 
 

Όταν η Microsoft αποφάσισε να χρησιµοποιήσει την Basic σαν την κύρια γλώσσα 
προγραµµατισµού που θα παρέχονταν µε το λειτουργικό σύστηµα MS-DOS 
,πρόσθεσε επιπλέον λειτουργικότητα στην γλώσσα δηµιουργώντας διαφορετικές 
παραλλαγές της Basic µε ονόµατα όπως τα MBASIC, GWBASIC, BASICA, 
QuickBasic και Qbasic. 

 
Η Basic δουλεύει σε επίπεδο interpreter και όχι σε επίπεδο compiler.Αυτό µας 

δίνει την δυνατότητα να τρέχουµε τα προγράµµατα σαν τα γράφουµε και έτσι να 
διορθώνουµε τυχόν λάθη που µπορεί να παρουσιαστούν. Η µέθοδος αυτή είναι πιο 
αργή από το compile, αλλά είναι πού χρήσιµη για τους αρχάριους προγραµµατιστές.  
 

Καθώς τα Windows γίνονταν όλο και πιο δηµοφιλή, η Microsoft αντιλήφθηκε ότι 
η βασιζόµενη στο κείµενο Qbasic δεν θα µπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσµατικά 
σε ένα γραφικό περιβάλλον. Έτσι η Microsoft ανέπτυξε την Visual Basic, µια γλώσσα 
η οποία βασίζεται µεν στην Basic, αλλά είναι πολύ πιο κατάλληλη για τα σηµερινά 
γραφικά περιβάλλοντα. Ενώ η Qbasic και όλες οι άλλες παραλλαγές της Basic 
βασίζονταν αποκλειστικά στο κείµενο, η Visual Basic βασίζεται στα γραφικά. Αν και 
ένα πρόγραµµα γραµµένο µε την visual Basic µπορεί να περιέχει πολλές γραµµές 
κώδικα, το µεγαλύτερο µέρος του προγράµµατος αποτελείται από γραφικά. 
 

Επιπρόσθετα µε το γραφικό σύστηµα επικοινωνίας και την ευχρηστία της, η 
Visual Basic έχει πλέον γίνει µια από τις δηµοφιλέστερες γλώσσες προγραµµατισµού 
στον κόσµο επειδή λειτουργεί τόσο σαν διερµηνευόµενη, όσο και σαν 
µεταγλωττιζόµενη γλώσσα. Μπορούµε να τρέξουµε δοκιµαστικά ένα πρόγραµµα της 
Visual Basic καθώς το γράφουµε για να εξαλείψουµε τυχόν σφάλµατα. Αφού 
εξαλειφθούν τα σφάλµατα και το ελέγξουµε σχολαστικά το πρόγραµµα, µπορούµε 
κατόπιν να το µεταγλωττίσουµε σε µια γρηγορότερη και ασφαλέστερη µορφή 
εκτελέσιµου προγράµµατος την οποία µπορούµε να την διανέµουµε σε άλλους 
χρήστες. 
 

Μετατρέποντας την διαδικασία µεταγλώττισης σε µια απλή εντολή ενός µενού, η 
Visual Basic διεκπεραιώνει αυτόµατα τα πιο δύσκολα βήµατα της µεταγλώττισης τα 
οποία είµαστε υποχρεωµένοι να ολοκληρώνουµε «χειρωνακτικά» σε αρκετές άλλες 
γλώσσες. 
 
 

4.7. Αρχιτεκτονική βάσης δεδοµένων 
 

Μετά τον καθορισµό της αρχιτεκτονικής του συστήµατος, είναι απαραίτητο να 
προχωρήσουµε στο σχεδιασµό της βάσης δεδοµένων. Ο σχεδιασµός αυτός 
περιλαµβάνει τον καθορισµό των πινάκων, τις µεταξύ τους σχέσεις και τα δεδοµένα 
που αποθηκεύονται σε κάθε πεδίο. 
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4.8. Πίνακες βάσης δεδοµένων 
 

Η βάση δεδοµένων της πλατφόρµας για τη διαθεµατική υποστήριξη της 
ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού περιλαµβάνει 30 συνολικά πίνακες. Οι πίνακες 
αυτοί ακολουθούν το µοντέλο αποθήκευσης MyISAM της MySQL. Στο παρακάτω 
σχήµα εµφανίζονται όλοι οι πίνακες µε τα πρωτεύοντα κλειδιά τους και τα 
απαραίτητα πεδία. Οι πίνακες αυτοί υλοποιούν τα εργαλεία που διαθέτει η εφαρµογή 
µας αποθηκεύοντας τα αντίστοιχα δεδοµένα που ζητά ο χρήστης. 

 
Για παράδειγµα ο πίνακας tbl_educational_repository είναι αυτός που κρατά όλα 

τα στοιχεία για τα εκπαιδευτικά αντικείµενα που υπάρχουν στην εφαρµογή 
συµπεριλαµβανοµένου των µεταδεδοµένων και του µαθησιακού αντικειµένου. Κάθε 
Μ.Α καταχωρείται µε ένα µοναδικό αναγνωριστικό που το διαχωρίζει από όλα τα 
υπόλοιπα. Με τον ίδιο τρόπο, κάθε εργαλείο και κάθε ενέργεια που χρειάζεται την 
συνδροµή αποθηκευτικού χώρου, χρησιµοποιεί τον αντίστοιχο πίνακα για την 
υλοποίηση του. 
 
 

tbl_chat_msg

PK id

username

msg

time

tbl_test_list

PK id

test_name

numq

created_by

tbl_saved_forms

PK id

user

form_name

posx

posy

tbl_ergasies

PK id

title

user

tutor

subject

instructions

hasfile

data

filetype

date_insert

date_paradosis

expired

text_ans

date_ans

has_ans

ans_data

ans_filetype

ans_size

data_size

is_checked
tbl_chat_online

PK username

time_join

tbl_test_q

PK id

questionid

subject

created_by

title

tbl_presentations_users

PK id

presid

user

subject

tbl_class_subject

PK id

class

subject

tbl_users

PK id

username

password

name

surname

access_level

contact_email

phone_number

address

date_registered

date_last_login

status

class

birth_date

sex

language

country

tobe_recorded

tbl_proxeiro

PK file_id

file_name

file_size

file

username

last_usage

tbl_mail_system

PK id

fromuser

touser

timesent

readmsg

todelete

body

mailsubject

tbl_classes

PK id

name

number_students

professor

date_created

max_students

user_created

tbl_test_questions

PK id

question

ans1

ans2

ans3

ans4

cans1

cans2

cans3

cans4

difficulty

test_title

subject

ans5

cans5

tbl_rec

PK id

username

date

filename

ext

data

tbl_error_log

PK id

number

description

occured

tbl_docs

PK id

filename

owner

date_created

data_size

data
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tbl_users_acc

PK id

username

last_acc_date

last_acc_login

iee_status

chat_status

proxeiro_status

paint_status

calc_status

mymail_status

myprofile_status

mygrades_status

mydiary_status

mydocs_status

myergasies_status

tbl_presentations_material

PK id

presid

enotita

titlos

eduid

iconid

tbl_grades

PK id

username

name

surname

subject

grade

date_enter

tutor

class

tbl_educational_contributors

PK id

eduobject

name

role

tbl_tests_results

PK id

testname

user

numq

correct_ans

tdate

ttime

test_time

tbl_educational_repository

PK id

title

keyword

language

aggregation_level

description

keyword_coverage

creator

dater

version

status

context

learning_resource_type

learning_level

typical_learning_type

difficulty

interactivity_type

interactivity_level

edu_description

format

size

requirement

other_platform_requirements

installation_remarks

data

extension

user_created

tbl_saved_var

PK id

user

edu_modify_id

previewid

pres_modify_id

test_show

tbl_subject

PK title

description

context

tutor

date_created

language

active

created_by

tbl_diary

PK id

user

note

adate

todelete

tbl_presentations

PK id

title

subject

introtext

user_created

date_created

tbl_rec_saved

PK id

username

tdate

ttime

filesize

data

extension

tobe_deleted

tbl_test_users

PK id

testname

user

tbl_temp_pres

PK id

eduid

user

todelete

tbl_presentations_enotites

PK id

presid

title

 
Εικόνα 6-Σχεδίαση πινάκων Βάσης ∆εδοµένων 
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4.9. Τρόποι εγκατάστασης και χρήσης της εφαρµογής 
 
 

Όπως προαναφέραµε, η εφαρµογή θα πρέπει να µπορεί να εγκατασταθεί µε 
περισσότερους του ενός τρόπους, έτσι ώστε να µπορεί να καλύψει µια ευρύτερη 
γκάµα εκπαιδευτικών απαιτήσεων. Παρακάτω περιγράφουµε τους τρόπους που 
µπορεί να αναπτυχθεί η εφαρµογή αναλύοντας τα πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα του κάθε τρόπου. 
 

1. Σε Εργαστήριο Υπολογιστών Εκπαιδευτικού κέντρου 

 
Εικόνα 7-Εγκατάσταση εφαρµογής σε εργαστήριο υπολογιστών 

 
Η ανάπτυξη της εφαρµογής µε τον τρόπο αυτό, απαιτεί την ύπαρξη µιας 

κεντρική βάσης δεδοµένων σε ένα κεντρικό εξυπηρετητή που παρέχει διασύνδεση 
µεταξύ των υπολογιστών του εργαστηρίου, αλλά επίσης µπορεί να παρέχει και 
διασύνδεση σε υπολογιστές εκτός του εργαστηρίου µέσο του διαδικτύου. Κάθε 
σταθµός εργασίας έχει εγκατεστηµένη την εφαρµογή και µέσω κατάλληλων 
ρυθµίσεων από το διαχειριστή του εργαστηρίου, οι σταθµοί εργασίας συνδέονται µε 
τη βάση που είναι εγκατεστηµένη στον κεντρικό εξυπηρετητή του εργαστηρίου. Κάθε 
άλλος χρήστης που επιθυµεί να συνδεθεί µε τη βάση δεδοµένων από άλλη τοποθεσία 
εκτός του εργαστηρίου πρέπει να πάρει άδεια από το διαχειριστή της βάσης έτσι ώστε 
να του δώσει δικαίωµα να το κάνει αυτό. Τα πλεονεκτήµατα του τρόπου αυτού είναι 
ότι η βάση του εκπαιδευτικού υλικού περιέχει υλικό σχετικό µε τα µαθήµατα που 
διδάσκονται και έτσι είναι εύκολα συντηρήσιµη. Επίσης µε τον τρόπο αυτό 
ελέγχουµε πολύ καλύτερα τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στην εφαρµογή, καθώς 
και τις ενέργειες τους. Μη ξεχνάµε ότι τις περισσότερες φορές τη διαχείριση των 
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εργαστηρίων την αναλαµβάνει κάποιος εκπαιδευτικός που διδάσκει το µάθηµα οπότε 
δεν του είναι εύκολο να ελέγχει µεγάλο αριθµό χρηστών είτε αυτοί είναι 
εκπαιδευόµενοι είτε εκπαιδευτές. Χρησιµοποιώντας αυτόν τον τρόπο, βεβαιωνόµαστε 
για το ότι τα εργαλεία συνεργατικής µάθησης χρησιµοποιούνται από 
εκπαιδευόµενους εντός του εκπαιδευτικού χώρου. 
 

Τα µειονεκτήµατα του τρόπου αυτού είναι ότι περιορίζεται η 
επαναχρησιµοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού από άλλους εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόµενους. Στους εκπαιδευόµενους δεν δίνεται η δυνατότητα να 
επικοινωνήσουν µε άλλα άτοµα εκτός του εκπαιδευτικού κέντρου και ως εκ τούτου 
περιορίζεται η συνεργατική µάθηση. 
 

Ο τρόπος αυτός συνίσταται για εκπαιδευτικούς οργανισµούς µε ολιγοµελή 
τµήµατα και περιορισµένους υπολογιστικούς πόρους. 
 
 

2. Ως αυτόνοµη Εφαρµογή 
 

 
Εικόνα 8-Εγκατάσταση συστήµατος ως αυτόνοµη εφαρµογή 

 
Επειδή πολλοί χρήστες είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση αυτόνοµων εφαρµογών 

για εκπαίδευση και δεν έχουν τις απαραίτητες δικτυακές/διαδικτυακές προσβάσεις, η 
εφαρµογή παρέχει την δυνατότητα αυτόνοµης χρήσης της. Για να έχει νόηµα ο 
τρόπος αυτός, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί βάση δεδοµένων µε προεπιλεγµένο 
εκπαιδευτικό υλικό. Το εκπαιδευτικό υλικό θα µπορεί να ανανεώνεται και να 
εµπλουτίζεται µε άλλο που θα προέρχεται από το χρήστη που θα έχει ρόλο και 
εκπαιδευτή αλλά και εκπαιδευόµενου. 

 
Ο τρόπος αυτός δίνει τη δυνατότητα σε µεµονωµένους χρήστες να αξιοποιήσουν 

την εφαρµογή χωρίς να χρειάζεται να ανήκουν σε κάποιο εκπαιδευτικό οργανισµό και 
δεν περιορίζει το χρήστη από το να συνδεθεί σε άλλη βάση δεδοµένων µέσω του 
διαδικτύου. Με τον τρόπο αυτό, δεν µπορεί να υπάρξει η έννοια της συνεργατικής 
µάθησης αφού µόνο ένας χρήστης της εφαρµογής υπάρχει και µόνο αυτός έχει 
πρόσβαση σε αυτήν. 
 

Η χρήση της εφαρµογής µε τον τρόπο αυτό συνίσταται για χρήση από άτοµα µε 
συγκεκριµένες µαθησιακές ανάγκες και δυσκολίες. Το εκπαιδευτικό υλικό που θα 
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χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι µε τέτοιο τρόπο σχεδιασµένο έτσι ώστε να µπορεί 
να ανταποκριθεί στις αυξηµένες ανάγκες µάθησης. 
 
 

3. Εκπαιδευτικό ∆ίκτυο 
 

Κεντρικός εξυπηρετητής 

Εκπαιδευτικού Κέντρου 1

Βάση 

∆εδοµένων 

Εφαρµογής

Σταθµός Εργασίας 1 Σταθµός Εργασίας 2 Σταθµός Εργασίας Ν

Αποµακρυσµένη Πρόσβαση

∆ιαδικτυακή

Σύνδεση

Κεντρικός εξυπηρετητής 

Εκπαιδευτικού Κέντρου N

Βάση 

∆εδοµένων 

Εφαρµογής

Σταθµός Εργασίας 1 Σταθµός Εργασίας 2 Σταθµός Εργασίας Ν

Αποµακρυσµένη Πρόσβαση

∆ιαδικτυακή

Σύνδεση

Κεντρικοί Κατανεµητές

Κεντρικοί Κατανεµητές

Εκπαιδευτικό Κέντρο 2

Αποµακρυσµένοι Χρήστες

Εκπαιδευτικό Κέντρο 3

 
Εικόνα 9-Εγκατάσταση συστήµατος σε εκπαιδευτικό δίκτυο 

 
Ο τρόπος αυτός είναι µια σύνθεση των δύο προηγούµενων τρόπων και µοιάζει 

κατά πολύ µε τον τρόπο διάδοσης του παγκόσµιου ιστού, αφού κάθε χρήστης 
επικοινωνεί µε τον άλλο µέσω δικτύων και έτσι η ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού 
αποφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα µιας και σε αυτή λαµβάνουν µέρος 
περισσότεροι χρήστες. Η «αποκέντρωση», όπως θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε την 
διαδικασία αυτή, προσφέρει µεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα στην εφαρµογή µιας 
και το εκπαιδευτικό υλικό είναι κατανεµηµένο σε διάφορα συστήµατα. Το αρνητικό 
στη διαδικασία αυτή είναι ότι αν η βάση δεδοµένων ενός εκπαιδευτικού κέντρου για 
κάποιο λόγω δεν είναι ενεργή, τότε δεν θα υπάρχει πρόσβαση από τους χρήστες που 
αναζητούν το συγκεκριµένο πόρο. 

 
Αναγκαία προϋπόθεση για πλήρη αξιοποίηση του τρόπου αυτού είναι η ύπαρξη 

ευρυζωνικών δικτύων µιας και το εκπαιδευτικό υλικό που είναι καταχωρηµένο στη 
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βάση µπορεί να έχει αρκετά µεγάλο µέγεθος για να µεταφερθεί από µια απλή 
σύνδεση. 
 

Με λίγα λόγια, ο τρόπος αυτός είναι η ιδανική µέθοδος για ανάπτυξη και 
εγκατάσταση της εφαρµογής µιας και µεγιστοποιεί τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα 
της. Όµως ο πρωταρχικός µας στόχος είναι η υλοποίηση µιας εφαρµογής που θα 
µπορεί να εγκατασταθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερα υπολογιστικά συστήµατα. 
 

4.10. Σχεδίαση διεπαφής χρήστη 
 

Ένα από τα βασικότερα και κρισιµότερα σηµεία της σχεδίασης εκπαιδευτικού 
λογισµικού, είναι η σχεδίαση της διεπαφής χρήστη. Αυτό συµβαίνει διότι η διεπαφή 
χρήστη είναι η συνιστώσα της εφαρµογής που χρησιµοποιεί ο χρήστης για να έρθει 
σε επαφή µε το σύστηµα. Όσο καλό και τεχνολογικά εξελιγµένο ένα σύστηµα και αν 
είναι, είναι βέβαιο ότι θα αποτύχει εάν δεν υπάρχει µια σωστά σχεδιασµένη διεπαφή 
χρήστη να το υποστηρίξει. Μέσω της διεπαφής χρήστη το σύστηµα  
 

� Παρουσιάζει πληροφορίες στο χρήστη. 
 
� ∆έχεται πληροφορίες από το χρήστη. 

 
� Συνδέει τις λειτουργικές συνιστώσες της εφαρµογής µεταξύ τους. 

 
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία για τη διεπαφή χρήστη, είναι απαραίτητο ο 

σχεδιασµός που θα γίνει να λαµβάνει υπόψη τα παρακάτω στοιχεία : 
 

• Χρήστες εφαρµογής (ηλικία, επίπεδο εξοικείωσης µε Η/Υ). 
 
• ∆ιαθέσιµοι υπολογιστικοί πόροι των συστηµάτων που θα εγκατασταθεί η 

εφαρµογή. 
 
• Χρόνος που θα χρειαστεί για την εκµάθηση της διεπαφής. 

 
• Υποστήριξη για Α.Μ.Ε.Α (Άτοµα Με Ειδικές Ανάγκες). 

 
Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να αναφερθούµε συγκεκριµένα στην εφαρµογή που 

θα υλοποιήσουµε, την Πλατφόρµα για τη ∆ιαθεµατική Υποστήριξη της εκπαιδευτικής 
∆ιαδικασίας. Για να σχεδιάσουµε τη διεπαφή χρήστη απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
να εντοπίσουµε τις εξαρτήσεις που θα έχει. 
 

Η εφαρµογή θα αναπτυχθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα (δηµοτικά, Γυµνάσια, 
Λύκεια, Ανώτερα και Ανώτατα Ιδρύµατα, Κέντρα εκπαίδευσης Ενηλίκων κ.τ.λ) άρα 
οι χρήστες µας είναι άτοµα ηλικίας ~ 10-50 χρονών µε γνώσεις χρήσης Η/Υ 
περιορισµένες. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει τα χειριστήρια της εφαρµογής να είναι 
ευδιάκριτα και προσβάσιµα µε περισσότερους από ένα τρόπους. Για παράδειγµα, 
ένας µαθητής ∆ δηµοτικού θα χρειαστεί αναλυτικές και ξεκάθαρες οδηγίες για το πώς 
να εκτελέσει µια λειτουργία, ενώ ένας καθηγητής πληροφορικής που χρησιµοποιεί 
την εφαρµογή θα προτιµούσε να χρησιµοποιήσει ένα συνδυασµό πλήκτρων 
(συντόµευση) για να εκτελέσει την ίδια λειτουργία. 
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Η σχεδίαση της διεπαφής της εφαρµογής θα στηριχθεί στην µεταφορά του χώρου 
εργασίας (Work Space Metaphor) τροποποιηµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
προσοµοιάζει το χώρο εργασίας του διδασκόµενου. Για το λόγο αυτό, 
χρησιµοποιούνται έννοιες όπως ηµερολόγιο, ντοσιέ, υπολογιστική µηχανή κ.τ.λ για 
να αποκρύψουν την πολυπλοκότητα των εργαλείων. Επίσης, µε τη χρήση της 
συγκεκριµένης µεταφοράς, οι παρουσιάσεις του µαθήµατος εµφανίζονται στο 
κεντρικό µέρος της οθόνης του Η/Υ. Το εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει σε κάθε 
παρουσίαση χωρίζεται σε ενότητες και εµφανίζεται στο χρήστη µε τη µορφή 
εικονιδίων. Ο τρόπος αυτός επιλέχθηκε γιατί ο χρήστης είναι ήδη εξοικειωµένος µε 
τη χρήση εικονιδίων από τα παραθυρικά περιβάλλοντα (Windows).  

 

 
Εικόνα 10-Μεταφορά γραφείου (Work Space Metaphor) σε παραθυρικό περιβάλλον 

 
Η διεπαφή της εφαρµογής χρησιµοποιεί ως βασικά εργαλεία εισόδου το ποντίκι 

και το πληκτρολόγιο. Το ποντίκι χρησιµοποιείται για εκτέλεση εντολών και για 
επιλογή αντικειµένων. Για παράδειγµα, µε διπλό κλικ του ποντικιού πάνω σε ένα 
εικονίδιο της παρουσίασης ανοίγει το εκπαιδευτικό αντικείµενο µε την 
προεπιλεγµένη εφαρµογή επισκόπησης, ενώ µε δεξί κλικ του ποντικιού σε ένα 
αντικείµενο σε µια λίστα εµφανίζεται το µενού επιλογών για το συγκεκριµένο 
αντικείµενο. 

 
Ένα άλλο σηµαντικό σηµείο στο οποίο πρέπει να εστιάσουµε την προσοχή µας 

κατά το σχεδιασµό της εφαρµογής είναι και τα γραφικά που θα χρησιµοποιήσουµε. Η 
χρήση γραφικών στο εκπαιδευτικό λογισµικό πρέπει να γίνεται µε µέτρο και µε τρόπο 
που δεν θα επηρεάζει την εκπαιδευτική διαδικασία. Για το λόγο αυτό, στην εφαρµογή 
χρησιµοποιούνται εικονίδια σε κάθε επιλογή και λειτουργία για να είναι πιο ξεκάθαρη 
η κάθε επιλογή. Τα εικονίδια αυτά, χρησιµοποιούνται και στα περισσότερα 
λειτουργικά συστήµατα για να περιγράψουν λειτουργίες και επιλογές παρόµοιες ή 
πανοµοιότυπες µε αυτές που προσφέρει και η εφαρµογή που σχεδιάζουµε.  
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5. Περιγραφή και τεκµηρίωση 
 

Στο σηµείο αυτό θα περιγράψουµε τις λειτουργίες της εφαρµογής για κάθε 
χρήστη (εκπαιδευτές, εκπαιδευόµενους, διαχειριστές). Η περιγραφή της εφαρµογής 
στηρίζεται στη χρήση που γίνεται από κάθε µορφής χρήστη και στις διαθέσιµες 
επιλογές που προσφέρονται. 
 
 

5.1. Είσοδος στο σύστηµα 
 

Μετά την εκκίνηση της εφαρµογής, η πρώτη οθόνη που θα εµφανιστεί στο 
χρήστη είναι η οθόνη της εισόδου στο σύστηµα και της επιβεβαίωσης των στοιχείων 
του χρήστη. Αφού ο χρήστης συµπληρώσει τα στοιχεία του και ταυτοποιηθεί από το 
σύστηµα, τότε ενεργοποιούνται και οι επιλογές της εφαρµογής, το ενεργό προφίλ του 
και όλα τα αποθηκευµένα δεδοµένα του (πρόχειρο τετράδιο, τελευταίο session, 
µηνύµατα αλληλογραφίας κ.τ.λ) 
 

 
Εικόνα 11-Είσοδος στο σύστηµα και ταυτοποίηση στοιχείων χρήστη 

 
Αν η ταυτοποίηση των στοιχείων ολοκληρωθεί επιτυχώς τότε η παραπάνω οθόνη 

εµφανίζεται και ο χρήστης εισέρχεται στο περιβάλλον της εφαρµογής. Εάν υπάρξει 
πρόβληµα κατά την ταυτοποίηση των στοιχείων του, θα εµφανιστεί µήνυµα λάθους 
που θα εξηγεί στο χρήστη το πρόβληµα που παρουσιάστηκε. 
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Εάν εµφανιστεί το µήνυµα «Ο λογαριασµός σας είναι απενεργοποιηµένος…..» 
αυτό σηµαίνει ότι ο εκπαιδευτής ή ο διαχειριστής του συστήµατος, για κάποιο λόγο 
έχει απενεργοποιήσει την πρόσβαση στο σύστηµα και θα πρέπει ο χρήστης να 
επικοινωνήσει µαζί του για να επιλυθεί το πρόβληµα. 
 
 

5.2. Το περιβάλλον της εφαρµογής 
 

Μετά την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης των στοιχείων του, ο χρήστης 
υπεισέρχεται στο περιβάλλον της εφαρµογής. Το περιβάλλον αυτό αποτελείται από : 
 

• Τα µενού επιλογών 
• Την εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης 
• Το χώρο εργασίας(Desktop) της εφαρµογής 
 

 
Εικόνα 12-Μενού επιλογών και εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης 

 
Το περιβάλλον της εφαρµογής ανανεώνεται δυναµικά. ∆ηλαδή τα µενού και οι 

επιλογές που δίνονται στο χρήστη συνδέονται άµεσα µε το είδος του χρήστη που έχει 
συνδεθεί (καθηγητής, µαθητής, διαχειριστής) και τις επιλογές που του έχει επιτρέψει 
ο διαχειριστής του συστήµατος να έχει. 

 
Η εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης δίνει την δυνατότητα στο χρήστη για 

άµεση πρόσβαση σε επιλογές του µενού επιλογών µε το πάτηµα ενός κουµπιού, ώστε 
να µπορεί να εκτελέσει µια εντολή όσο το δυνατό πιο εύκολα. Η εργαλειοθήκη 
ανανεώνεται και αυτή δυναµικά ανάλογα µε το είδος του χρήστη και τις επιλογές που 
ο διαχειριστής της εφαρµογής του επέτρεψε να έχει. 

 
Ο χώρος εργασίας της εφαρµογής χρησιµοποιεί το µεγαλύτερο χώρο στην οθόνη 

και είναι ο χώρος στον οποίο εµφανίζεται η ενεργή πληροφορία, δηλαδή οι 
παρουσιάσεις των µαθηµάτων, το εκπαιδευτικό υλικό, τα τεστ πολλαπλής επιλογής 
κ.τ.λ. Επίσης στο χώρο αυτό εµφανίζονται όλα τα µενού επιλογών και ρυθµίσεων 
τόσο της εφαρµογής όσο και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.  

 
 

5.2.1. Τα µενού επιλογών 
 

Τα µενού επιλογών εξυπηρετούν την ανάγκη για διαχωρισµό και σωστή 
κατανοµή των λειτουργιών της εφαρµογής. Μέσα από κάθε µενού δίνεται η 
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δυνατότητα στο χρήστη για πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες τις εφαρµογής εάν 
είναι διαχειριστής, σε εκπαιδευτικές και οργανωτικές λειτουργίες αν είναι καθηγητής 
και σε µαθησιακές λειτουργίες αν είναι µαθητής. Παρακάτω θα δούµε αναλυτικά τις 
λειτουργίες που εκτελεί κάθε µενού επιλογής. 
 

� Το µενού Αρχείο 
 

 
Εικόνα 13-Μενού Αρχείο 

 
Στο µενού αυτό έχουν πρόσβαση και οι 3 κατηγορίες χρηστών. Οι επιλογές που 

δίνονται στο χρήστη είναι η αποθήκευση της κατάστασης της εφαρµογής, η αλλαγή 
χρήστη και η έξοδος από το σύστηµα. 
 

Αν ο χρήστης επιλέξει την Αποθήκευση Κατάστασης, τότε η εφαρµογή 
καταγράφει την κατάσταση που βρίσκεται στην συγκεκριµένη στιγµή (ποιες φόρµες 
είναι ανοικτές κ.τ.λ) και την αποθηκεύει. Την επόµενη φορά που θα εισέλθει ο 
χρήστης, θα έχει την επιλογή να επαναφέρει την εφαρµογή στην αποθηκευµένη 
κατάσταση. 
 

 
Εικόνα 14-Μήνυµα αποθήκευσης κατάστασης της εφαρµογής 

 
Αν ο χρήστης επιλέξει την Αλλαγή Χρήστη, γίνεται έξοδος του χρήστη από την 

εφαρµογή χωρίς αυτή να κλείσει, αλλά εµφανίζεται η οθόνη ταυτοποίησης στοιχείων 
για είσοδο άλλου χρήστη. 
 
Με την επιλογή Έξοδος, η εφαρµογή τερµατίζει τη λειτουργία της.  
 

• Το µενού Επιλογές Εφαρµογής 
 

 
Εικόνα 15-Μενού επιλογές εφαρµογής 

 
Στο µενού αυτό έχουν πρόσβαση οι διαχειριστές και οι καθηγητές που είναι 

καταχωρηµένοι στο σύστηµα. Εδώ βρίσκονται οι λειτουργικές ρυθµίσεις της 
εφαρµογής καθώς επίσης και οι ρυθµίσεις του καταγραφέα session. Επιλέγοντας το 
µενού Ρυθµίσεις, εµφανίζεται ένα άλλο υποµενού που περιέχει τις ρυθµίσεις των 
χρηστών, τις ρυθµίσεις για τις προσβάσεις των χρηστών και τις ρυθµίσεις για τη βάση 
δεδοµένων. 
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Εικόνα 16-Μενού Ρυθµίσεων εφαρµογής 

 
Εάν επιλεγεί το µενού Βάση ∆εδοµένων, εµφανίζεται ένα άλλο υποµενού µε 

επιλογές για σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων αλλά και γενικές πληροφορίες που 
αφορούν τη συνδεδεµένη βάση δεδοµένων. 
 

 
Εικόνα 17-Μενού ρυθµίσεων εφαρµογής (Βάση ∆εδοµένων) 

 
Τα µενού Ρυθµίσεις Καταγραφέα Session και Βάση ∆εδοµένων είναι διαθέσιµα 

µόνο στους διαχειριστές της εφαρµογής µιας και οι λειτουργίες που ελέγχονται από 
αυτά αφορούν εξειδικευµένες τεχνικές λειτουργίες της εφαρµογής. 
 

� Το µενού Επιλογές Καθηγητή 
 
Στο µενού αυτό έχουν πρόσβαση οι διαχειριστές και οι καθηγητές της εφαρµογής. Το 
µενού αυτό περιέχει όλες τις επιλογές για τη διαχείριση των εκπαιδευτικών και 
µαθησιακών λειτουργιών της εφαρµογής, καθώς επίσης και των εργαλείων για την 
οργάνωση και τη διαχείριση των τµηµάτων και µαθηµάτων. 
 

 
Εικόνα 18-Μενού επιλογές καθηγητή 

 
Η επιλογή ∆ιαχείριση µαθηµάτων δίνει τη δυνατότητα στον καθηγητή να 

εισάγει, να τροποποιήσει και να διαγράψει κάποιο µάθηµα. Από το µενού αυτό, 
µπορεί ο διαχειριστής της εφαρµογής να διαχειριστεί ένα µάθηµα και να το αναθέσει 
σε κάποιον από τους διαθέσιµους καθηγητές. 
 

Η επιλογή ∆ιαχείριση τµηµάτων εµφανίζει τη φόρµα για εισαγωγή, 
τροποποίηση, διαγραφή, συσχέτιση τµηµάτων µε µαθήµατα καθώς επίσης και 
εισαγωγή µαθητών σε τµήµατα. 
 

Στο µενού Τεστ Πολλαπλής Επιλογής, ο χρήστης θα βρει επιλογές για 
δηµιουργία, τροποποίηση και διαγραφή ερωτήσεων που θα χρησιµοποιηθούν στα 
τεστ πολλαπλής επιλογής. Ακόµη, του δίνονται επιλογές για διαχείριση, 
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προεπισκόπηση και ανάθεση τεστ σε µαθητές. Μια άλλη δυνατότητα που του 
προσφέρεται είναι η παρουσίαση των αποτελεσµάτων του τεστ ανά µαθητή καθώς 
επίσης και στατιστικά στοιχεία για κάθε τεστ, έτσι ώστε να µπορεί να ελέγχει την 
αποτελεσµατικότητα του τεστ και να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις στις 
ερωτήσεις. 
  

 
Εικόνα 19-Μενού τεστ πολλαπλής επιλογής 

 
Ακολουθεί το µενού διαχείρισης της αλληλογραφίας, όπου εκεί ο καθηγητής 

µπορεί να συντάξει ένα νέο µήνυµα, καθώς επίσης και να διαχειριστεί το σύνολο των 
µηνυµάτων του. 
 

 
Εικόνα 20-Μενού αλληλογραφίας 

 
Το επόµενο µενού στη σειρά είναι το βαθµολόγιο. Εκεί ο χρήστης µπορεί να 

εισάγει και να τροποποιήσει τη βαθµολογία των µαθητών από το µενού ∆ιαχείριση 
Βαθµολογίας . Επίσης, µπορεί να εµφανίσει στατιστικά στοιχεία για τις βαθµολογίες 
των µαθητών ανά τµήµα ή µάθηµα. 
 

 
Εικόνα 21-Μενού διαχείριση βαθµολογίας 

 
Στο µενού Εργασίες Μαθητών υπάρχουν επιλογές για ανάθεση εργασιών σε 

µαθητές ή τµήµατα. Επίσης υπάρχουν επιλογές για έλεγχο των εργασιών που οι 
µαθητές υλοποίησαν. 
 

 
Εικόνα 22-Μενού εργασίες µαθητών 

 
Το µενού Εκπαιδευτικό Υλικό, αποτελεί τον πυρήνα της εφαρµογής µιας και 

εκεί βρίσκονται οι επιλογές για καταχώριση, διαχείριση και αναζήτηση του 
εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία παρουσιάσεων. 
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Εικόνα 23-Μενού εκπαιδευτικό υλικό 

 
Το τελευταίο µενού επιλογών είναι αυτό των Παρουσιάσεων. Εκεί ο χρήστης θα 

βρει επιλογές για δηµιουργία και διαχείριση των παρουσιάσεων για κάθε µάθηµα. 
Μπορεί ακόµη να αναθέσει παρουσιάσεις σε µαθητές ή τµήµατα. 
 

 
Εικόνα 24-Μενού παρουσιάσεων 

 
� Το µενού Επιλογές Χρήστη 

 
 

Στο µενού αυτό έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες της εφαρµογής. Εδώ ο χρήστης 
θα βρει επιλογές που αφορούν το προφίλ του και τη βαθµολογία του. Μέσα από αυτά 
τα µενού µπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία και να δει τη βαθµολογία του σε κάθε 
µάθηµα. Επίσης, του παρέχονται εργαλεία όπως το ηµερολόγιο και τα έγγραφα µου 
που διευκολύνουν και οργανώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 
Το Ηµερολόγιο του δίνει τη δυνατότητα να καταχωρεί υπενθυµίσεις σε 

συγκεκριµένες ηµεροµηνίες. Τα έγγραφα του παρέχουν τη δυνατότητα να καταχωρεί 
και να αποθηκεύει αρχεία οποιουδήποτε είδους στην εφαρµογή για µετέπειτα χρήση. 
 

 
Εικόνα 25-Μενού επιλογές χρήστη 

 
Το παραπάνω µενού ενδέχεται να διαφοροποιηθεί για το µαθητή, ανάλογα µε τις 

επιλογές που ο καθηγητής ή ο διαχειριστής έχουν δώσει πρόσβαση στο µαθητή να 
έχει. 
 

� Το µενού Εργαλεία 
 

Στο µενού αυτό έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες της εφαρµογής αν και οι 
βασικές του επιλογές απευθύνονται στους µαθητές που είναι συνδεδεµένοι µε την 
εφαρµογή. 
 

Τα εργαλεία αυτά υπάρχουν για υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το 
εργαλείο Πρόχειρο Τετράδιο παρέχει τη δυνατότητα στο µαθητή να κρατάει 
σηµειώσεις και ότι άλλο ο ίδιος θεωρεί ότι θα του χρησιµεύσει. 
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Υπάρχουν εργαλεία για πρόσβαση στον παγκόσµιο ιστό, εργαλεία για υποστήριξη 
της συνεργατικής µάθησης, όπως η ζωντανή συνοµιλία και η αλληλογραφία µου, 
εργαλεία για συγκεκριµένα µαθήµατα όπως η Υπολογιστική µηχανή και η 
Ζωγραφική, αλλά και εργαλεία για δηµιουργία και παράδοση εργασιών όπως είναι ο 
Φάκελος εργασιών. 
 

 
Εικόνα 26-Μενού εργαλεία 

 
Η εµφάνιση ή όχι των παραπάνω εργαλείων εξαρτάται από τις ρυθµίσεις στις 
προσβάσεις που έκανε ο καθηγητής ή ο διαχειριστής του συστήµατος. 
 
 

5.2.2. Η εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης 
 

Όπως προείδαµε, τα µενού επιλογών παρέχουν την δυνατότητα στο χρήστη να 
εντοπίσει την επιλογή που θέλει ανάµεσα σε άλλες. Όµως πολλές φορές εκτελούµε 
κάποιες επιλογές ή λειτουργίες συνεχώς και θέλουµε να έχουµε άµεση πρόσβαση µε 
όσο το δυνατόν λιγότερες κινήσεις. Για το σκοπό αυτό δηµιουργήθηκε η 
εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης. 
 

 
Εικόνα 27-Εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης 

 
Το πρώτο κουµπί είναι το κουµπί της εξόδου από το σύστηµα και το αµέσως 

επόµενο είναι το κουµπί της αλλαγής χρήστη. Τα επόµενα επτά κουµπιά είναι τα 
εργαλεία του χρήστη όπως το πρόχειρο τετράδιο, ο φυλλοµετρητής διαδικτύου κ.τ.λ. 
Η επόµενη περιοχή είναι απλώς πληροφοριακή και αναγράφει το όνοµα του χρήστη 
που είναι συνδεδεµένος στο σύστηµα. Τα επόµενα τέσσερα κουµπιά είναι οι επιλογές 
του χρήστη που του δίνουν πρόσβαση στο προφίλ, στο βαθµολόγιο, στο ηµερολόγιο 
και στα έγγραφα του. 
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5.3. Ρύθµιση της εφαρµογής 
 

Προτού δοθεί η εφαρµογή για χρήση πρέπει να γίνουν κάποιες ρυθµίσεις έτσι 
ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της. Οι ρυθµίσεις αυτές αφορούν 
τους χρήστες της εφαρµογής, τις προσβάσεις που έχουν καθώς επίσης και τη σύνδεση 
µε τη βάση δεδοµένων. 
 
 

5.3.1. Ρυθµίσεις χρηστών της εφαρµογής 
 

Χρήστης της εφαρµογής είναι το κάθε άτοµο που πρέπει να έχει πρόσβαση στην 
εφαρµογή. Στις ρυθµίσεις των χρηστών, µπορούµε να εισάγουµε ένα νέο χρήστη, να 
τροποποιήσουµε τα στοιχεία του ή και να το διαγράψουµε. Με το που επιλέγουµε τις 
ρυθµίσεις χρηστών εµφανίζεται στην οθόνη η παρακάτω φόρµα. 
 

 
Εικόνα 28-Ρυθµίσεις χρηστών της εφαρµογής (πληροφορίες) 

 
Στο αριστερό µέρος της φόρµας υπάρχει η λίστα µε όλους τους χρήστες 

ταξινοµηµένους σε αλφαβητική σειρά για εύκολο εντοπισµό του χρήστη. Επίσης 
υπάρχει η δυνατότητα εντοπισµού ενός χρήστη πατώντας στο πληκτρολόγιο το πρώτο 
γράµµα του παρωνυµίου του. 
 

Στο επάνω µέρος της φόρµας, υπάρχουν τρείς καρτέλες. Η πρώτη καρτέλα 
παρουσιάζει όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες για τον επιλεγµένο χρήστη. Εκτός από 
τις τυπικές πληροφορίες που παρουσιάζονται, υπάρχουν και στοιχεία για το πότε 
συνδέθηκε τελευταία φορά ο επιλεγµένος χρήστης στο σύστηµα, το είδος του χρήστη 
(µαθητής, καθηγητής, διαχειριστής) αλλά και την κατάσταση του. Η κατάσταση του 
χρήστη δέχεται δύο τιµές (ενεργός, ανενεργός). Όταν ο χρήστης είναι ανενεργός τότε 
δεν του επιτρέπεται η είσοδος στο σύστηµα ενώ όλα τα δεδοµένα του παραµένουν 
αποθηκευµένα. Αυτή είναι και η διαφορά του ανενεργού χρήστη από τη διαγραφή 
χρήστη. 
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Η επόµενη καρτέλα είναι για την εισαγωγή νέου χρήστη. Με την εγκατάσταση 
της εφαρµογής υπάρχει µόνο ένας διαθέσιµος χρήστης, ο κεντρικός διαχειριστής. Άρα 
είναι απαραίτητη η εισαγωγή χρηστών στο σύστηµα. Για να εισαχθεί ένας νέος 
χρήστης είναι απαραίτητη η συµπλήρωση των στοιχείων του. 
 

 
Εικόνα 29-Ρυθµίσεις χρηστών της εφαρµογής (εισαγωγή) 

 
Πιο συγκεκριµένα, στο πεδίο παρωνύµιο συµπληρώνουµε το ψευδώνυµο που θα 

έχει ο χρήστης. Στο πεδίο αυτό µπορούµε να πληκτρολογήσουµε οποιοδήποτε 
Ελληνικό ή αγγλικό χαρακτήρα.  
 

Στο πεδίο κωδικός πληκτρολογούµε τον κωδικό εισόδου του χρήστη στο 
σύστηµα. Ο κωδικός αυτός µπορεί να είναι ένας οποιοσδήποτε χαρακτήρας. 
Ακολούθως πρέπει να ξανά πληκτρολογήσουµε τον κωδικό αυτό στο πεδίο 
Επαλήθευση Κωδικού. Ακολουθούν τα πεδία Όνοµα Χρήστη, Επώνυµο Χρήστη και 
Ηλεκτρονική διεύθυνση που συµπληρώνονται αντίστοιχα από το όνοµα του χρήστη, το 
επώνυµο του και την ηλεκτρονική του διεύθυνση. Έγκυρη τιµή για τα δύο πρώτα 
πεδία είναι οποιοσδήποτε ελληνικός ή αγγλικός χαρακτήρας του αλφαβήτου, ενώ για 
το πεδίο Ηλεκτρονική διεύθυνση ισχύουν οι τυπικοί κανόνες συγγραφής ηλεκτρονικών 
διευθύνσεων (email) π.χ chrodos@upatras.gr 
 

Στο πεδίο Φύλο επιλέγουµε το φύλο του χρήστη από την λίστα που εµφανίζεται 
πατώντας στο δεξί µέρος της λίστας. 
 

 
 
 

Παρακάτω βρίσκεται το πεδίο Ιδιότητα χρήστη. Εκεί επιλέγουµε το είδος του 
χρήστη : ∆ιαχειριστής, Καθηγητής, Μαθητής. Ανάλογα µε την επιλογή που θα 
κάνουµε, ο χρήστης θα αποκτήσει και τα ανάλογα δικαιώµατα. Ακολουθούν τα πεδία 
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∆ιεύθυνση Κατοικίας, Χώρα, Ηµεροµηνία Γέννησης, Τηλέφωνο Επικοινωνία, Γλώσσα 
και κατάσταση χρήστη που συµπληρώνονται ανάλογα. 
 

Τέλος, για να γίνει δεκτή η εισαγωγή νέου χρήστη, χρειάζεται να πατήσουµε το 
κουµπί Καταχώριση Χρήστη. Η εφαρµογή ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και 
σε περίπτωση εντοπισµού λάθους εµφανίζει µήνυµα και αλλάζει το χρώµα του πεδίου 
που εντοπίζεται το λάθος. Αφού γίνει η απαραίτητη διόρθωση, πατάµε εκ νέου το 
κουµπί Καταχώριση Χρήστη. Η εισαγωγή του χρήστη ολοκληρώνεται επιτυχώς αν 
εµφανιστεί το παρωνύµιο του στην αριστερή λίστα µε τους χρήστες. 
 

Η καρτέλα τροποποίηση χρήστη εµφανίζει τα στοιχεία του χρήστη που έχει 
επιλεγεί από την αριστερή λίστα και προσφέρει την δυνατότητα για τροποποίηση 
τους. Στην ίδια καρτέλα υπάρχει και η επιλογή για διαγραφή του χρήστη. 
 

 
Εικόνα 30-Ρυθµίσεις χρηστών της εφαρµογής (τροποποίηση) 

 
Εάν επιλεγεί η διαγραφή του χρήστη, τότε η εφαρµογή ζητάει επιβεβαίωση για 

την πλήρη διαγραφή του. 
 

 
Εικόνα 31-Επιβεβαίωση διαγραφής χρήστη 
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5.3.2. Ρυθµίσεις πρόσβασης των χρηστών 
 

Στη φόρµα αυτή, ο διαχειριστής και ο καθηγητής έχουν τη δυνατότητα να 
περιορίσουν την πρόσβαση σε διάφορες επιλογές ή µενού της εφαρµογής, έτσι ώστε 
να την προσαρµόσουν στις εκπαιδευτικές ανάγκες του µαθήµατος. Ο κάθε καθηγητής 
έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει την πρόσβαση σε µαθητές που ανήκουν σε 
τµήµατα που διδάσκει ή είναι υπεύθυνος. Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να 
αλλάξει τις προσβάσεις των µαθητών όλων των τµηµάτων.  
 

 
Εικόνα 32-Ρυθµίσεις πρόσβασης χρηστών 

 
Στο αριστερό µέρος της φόρµας, υπάρχει η λίστα µε τα τµήµατα που υπάρχουν 

καταχωρηµένα στο σύστηµα και υπάρχει η δυνατότητα να τροποποιηθούν οι 
προσβάσεις τους. Με το που θα επιλεγεί ένα τµήµα, εµφανίζονται κατά αλφαβητική 
σειρά όλοι οι µαθητές που ανήκουν στο συγκεκριµένο τµήµα.  

 
Στο κεντρικό µέρος της φόρµας υπάρχει η λίστα µε τις επιλογές και τις 

λειτουργίες που έχει πρόσβαση ο µαθητής. ∆ίπλα από κάθε επιλογή υπάρχει η εικόνα 
της κλειδαριάς. Αν η κλειδαριά είναι κλειδωµένη , ο µαθητής δεν έχει πρόσβαση σε 
αυτή την επιλογή, ενώ στην αντίθετη περίπτωση που είναι ξεκλείδωτη , ο µαθητής 
έχει πρόσβαση στη συγκεκριµένη επιλογή.  

 
Για να τροποποιήσουµε τις προσβάσεις κάθε µαθητή, πατάµε µε το ποντίκι στην 

εικόνα της κλειδαριάς. Τέλος πατάµε το κουµπί εφαρµογή για να αποθηκεύσουµε τις 
αλλαγές που κάναµε.  

 
Στην περίπτωση που χρειάζεται να τροποποιήσουµε τις προσβάσεις όλων των 

µαθητών σε ένα τµήµα, δεν χρειάζεται να το κάνουµε ξεχωριστά για κάθε µαθητή 
αλλά κάνουµε κλικ στο κουτί «Επιλογή Όλων» που βρίσκεται στο επάνω αριστερό 
µέρος της οθόνης, δίπλα από τη λίστα µαθητών. 
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5.3.3. Ρυθµίσεις σύνδεσης Βάσης δεδοµένων 
 

Για τη σωστή λειτουργία της εφαρµογής, είναι απαραίτητη η ύπαρξη συµβατής 
βάσης δεδοµένων µε εκπαιδευτικό υλικό. Η εφαρµογή έχει την δυνατότητα να 
συνδεθεί είτε µε µια τοπική βάση δεδοµένων, είτε µε διαδικτυακή βάση δεδοµένων. 
 

 
Εικόνα 33-Ρυθµίσεις σύνδεσης βάσης δεδοµένων 

 
Στο επάνω µέρος της φόρµας, αναγράφονται πληροφορίες για την τοποθεσία της 

βάσης δεδοµένων µε την οποία έχει σύνδεση η εφαρµογή. Στο κεντρικό µέρος της 
οθόνης, ο διαχειριστής µπορεί να επιλέξει τη βάση δεδοµένων µε την οποία θέλει να 
είναι συνδεδεµένη η εφαρµογή και να τη θέση ως προεπιλεγµένη βάση. Με τον τρόπο 
αυτό, κάθε φορά που ξεκινάει η εφαρµογή, θα συνδέεται αυτόµατα µε την 
προεπιλεγµένη βάση δεδοµένων. 
 

Στο κάτω µέρος της φόρµας υπάρχουν πληροφορίες για τη βάση δεδοµένων που 
επιλέξαµε να συνδεθούµε, όπως η διεύθυνση της (IP) και η δυνατότητα σύνδεσης. 
 

 
Εικόνα 34-Κατάσταση σύνδεσης βάσης δεδοµένων 

 
Εάν η βάση δεδοµένων που επιλέξαµε να συνδεθούµε είναι η προεπιλεγµένη τότε 

θα εµφανιστεί σχετικό µήνυµα στο πεδίο πληροφόρησης στο κάτω µέρος της φόρµας. 
Στην περίπτωση που η σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων δεν είναι εφικτή, τότε δεν 
µπορεί να επιλεγεί η συγκεκριµένη βάση ως η προεπιλεγµένη βάση του συστήµατος. 
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5.3.4. Πληροφορίες βάσης δεδοµένων 
 

Για τη σωστή διαχείριση και συντήρηση της εφαρµογής, είναι σηµαντικό να 
υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση της βάσης δεδοµένων που έχει επιλεγεί 
για την παροχή εκπαιδευτικού υλικού. Αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν στην 
οµότιτλη φόρµα. 
 

 
Εικόνα 35-Πληροφορίες βάσης δεδοµένων 

 
Στο επάνω µέρος της φόρµας υπάρχουν πληροφορίες για την έκδοση της βάσης 

δεδοµένων που χρησιµοποιείται. Ακολουθεί το όνοµα της βάσης δεδοµένων που στις 
περισσότερες βάσεις είναι «diplek». 
 

Τέλος υπάρχει η λίστα µε όλους τους πίνακες που χρησιµοποιεί η βάση 
δεδοµένων για αποθήκευση του εκπαιδευτικού υλικού και των στοιχείων που 
χρησιµοποιούν οι συνδεδεµένοι χρήστες. Για κάθε πίνακα της βάσης δεδοµένων 
υπάρχει και το πλήθος των καταχωρηµένων δεδοµένων στον πίνακα αυτό. 
  
 

5.3.5. Ρυθµίσεις καταγραφέα Session 
 

Ο καταγραφέας Session είναι ένα από τα πολλά εργαλεία που παρέχει η 
πλατφόρµα για την όσο το δυνατόν καλύτερη προσαρµογή και παραµετροποίηση της 
εφαρµογής στις εκπαιδευτικές και µαθησιακές ανάγκες του χρήστη. Το εργαλείο αυτό 
δίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή του συστήµατος να καταγράψει σε αρχεία βίντεο 
όλη τη διάρκεια χρήσης της εφαρµογής (session) από ένα µαθητή και να παραδώσει 
το υλικό αυτό στον καθηγητή. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη χρήση του υλικού 
αυτού για την καλύτερη κατανόηση των µαθησιακών προβληµάτων ή συνηθειών του 
χρήστη, έτσι ώστε να γίνει η ανάλογη προσαρµογή στην εφαρµογή για να καλύψει τα 
προβλήµατα αυτά. Η ενεργοποίηση της καταγραφής µπορεί να γίνει µόνο από το 
διαχειριστή του συστήµατος, κατόπιν αίτησης του υπεύθυνου καθηγητή. Η 
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λειτουργία της καταγραφής απαιτεί σηµαντικούς υπολογιστικούς πόρους για αυτό το 
λόγο δεν συνίσταται η χρήση της σε συστήµατα µε περιορισµένους πόρους. 
 

 
Εικόνα 36-Ρυθµίσεις καταγραφέα Session 

 
Στο αριστερό µέρος της φόρµας υπάρχει η λίστα µε τα τµήµατα και τους µαθητές 

που αποτελούν το κάθε ένα. ∆ίπλα από το παρωνύµιο κάθε µαθητή υπάρχει το κουτί 
επιλογής του χρήστη. Μαρκάροντας το κουτί αυτό, ο χρήστης επιλέγεται για να 
καταγραφούν οι κινήσεις του. Η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων του χρήστη 
ολοκληρώνεται µε το πάτηµα του κουµπιού Αποθήκευση Αλλαγών.  
 

Εάν το κουτί δίπλα από το παρωνύµιο του χρήστη είναι µαρκαρισµένο τότε η 
καταγραφή είναι ενεργή για το συγκεκριµένο χρήστη. Για να απενεργοποιηθεί 
κάνουµε κλικ µε το ποντίκι στο κουτί, αφαιρούµε το µαρκάρισµα και τέλος πατάµε το 
κουµπί Αποθήκευση Αλλαγών. 
 

Με το που θα επιλεγεί κάποιος µαθητής από τη λίστα, εµφανίζονται στο κεντρικό 
µέρος της οθόνης όλες οι καταγραφές που έχουν γίνει τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία 
και ώρα για το συγκεκριµένο µαθητή. Με το κουµπί Άνοιγµα Καταγραφής ή µε 
διπλό κλικ του ποντικιού στην εγγραφή στη λίστα, ο διαχειριστής µπορεί να 
παρακολουθήσει το βίντεο της καταγραφής που έγινε για το συγκεκριµένο session. 
Στην περίπτωση που ο διαχειριστής επιθυµεί να διαγράψει κάποια καταγραφή session 
για κάποιο µαθητή, δεν έχει παρά να την επιλέξει από τη λίστα και να πατήσει το 
κουµπί ∆ιαγραφή Καταγραφής. 
 

Οι παραπάνω λειτουργίες µπορούν να υλοποιηθούν και µε δεξί κλικ του ποντικιού 
στην λίστα καταγραφών. 
 

 
Εικόνα 37-Λειτουργίες καταγραφέα Session 
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Για µαζική ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της καταγραφής session, επιλέγουµε 
κάποιο τµήµα και ακολούθως µαρκάρουµε το κουτί Επιλογή Όλων. Για αποθήκευση 
των αλλαγών πατάµε το οµώνυµο κουµπί. 
 
 

5.4. Ρυθµίσεις και λειτουργίες καθηγητή 
 

Ο καθηγητής και γενικότερα ο διδάσκοντας κατέχει πολύ σηµαντικό µέρος στην 
λειτουργία της εφαρµογής, µιας και είναι αυτός που διαχειρίζεται τα τµήµατα, τα 
µαθήµατα, το εκπαιδευτικό υλικό και τις παρουσιάσεις. Σε γενικές γραµµές, ο 
διδάσκοντας είναι ο χρήστης που καλείται να υλοποιήσει το εκπαιδευτικό και 
µαθησιακό µέρος της εφαρµογής, χρησιµοποιώντας τους δικούς του µαθησιακούς 
στόχους και στρατηγικές. Για το λόγο αυτό, υπάρχει συγκεκριµένο µενού επιλογών 
και λειτουργιών που παρέχει εργαλεία για την υλοποίηση των προαναφερθέντων. 
 
 

5.4.1. ∆ιαχείριση µαθηµάτων 
 

Η φόρµα αυτή δίνει την δυνατότητα για δηµιουργία, τροποποίηση και διαγραφή 
ενός µαθήµατος από τον καθηγητή ή το διαχειριστή του συστήµατος. 
 

Για να καταχωρίσουµε ένα µάθηµα στο σύστηµα, επιλέγουµε την καρτέλα 
∆ηµιουργία Μαθήµατος. Ακολούθως, συµπληρώνουµε τα πεδία µε τις πληροφορίες 
του µαθήµατος.  
 

 
Εικόνα 38-∆ιαχείριση µαθηµάτων(δηµιουργία) 

 
Στο πεδίο Τίτλος Μαθήµατος, αναγράφουµε τον τίτλο του µαθήµατος, όπως 

θέλουµε αυτός να παρουσιάζεται στους µαθητές. Στο πεδίο Βαθµίδα Εκπαίδευσης 
επιλέγουµε τη βαθµίδα στην οποία απευθύνεται το µάθηµα που εισάγουµε στο 
σύστηµα. Κάθε µάθηµα πρέπει να έχει και έναν υπεύθυνο καθηγητή, οπότε στο πεδίο 
Υπεύθυνος Καθηγητής επιλέγουµε τον καθηγητή που θα διδάσκει το µάθηµα. Στην 
περίπτωση που το µάθηµα το δηµιουργεί χρήστης που είναι καθηγητής και όχι 
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διαχειριστής τότε στο µενού αυτό θα υπάρχει µόνο το παρωνύµιο του καθηγητή. 
Επειδή πολλές φορές είναι δύσκολο να αναγνωρίσουµε έναν καθηγητή από το 
παρωνύµιο του, κάτω από το µενού εµφανίζεται και το όνοµα του καθηγητή. 
Ακολουθεί το πεδίο Γλώσσα ∆ιδασκαλίας, όπου εκεί επιλέγουµε τη γλώσσα στην 
οποία θα διδαχθεί το µάθηµα. 
 

Στο πεδίο Κατάσταση Μαθήµατος, επιλέγουµε αν το µάθηµα θα µπορεί να 
διδαχθεί άµεσα από τη στιγµή που θα δηµιουργηθεί ή αν θα είναι ανενεργό. Το 
τελευταίο πεδίο, αυτό της Περιγραφής Μαθήµατος, αν και δεν είναι υποχρεωτική η 
συµπλήρωση του, δίνει τη δυνατότητα στον καθηγητή να δώσει µια σύντοµη 
περιγραφή του µαθήµατος. 
 

Αφού συµπληρώσουµε όλες τις πληροφορίες, πατάµε το κουµπί ∆ηµιουργία για 
να ολοκληρωθεί η δηµιουργία του µαθήµατος. Στην περίπτωση που κάποιο πεδίο δεν 
έχει συµπληρωθεί σωστά, τότε η εφαρµογή θα ενηµερώσει για το λάθος που 
παρουσιάστηκε και θα αλλάξει το χρώµα του πεδίου που περιέχει τα λανθασµένα 
δεδοµένα. 
 

Εάν για κάποιο λόγο, χρειαστεί να σβήσουµε όλα τα δεδοµένα που έχουµε εισάγει 
για να τα εισάγουµε ξανά απ’ την αρχή, µπορούµε να πατήσουµε το κουµπί 
Καθαρισµός Φόρµας.  
 

Για να τροποποιήσουµε τα στοιχεία κάποιου µαθήµατος που έχουµε καταχωρίσει 
στο σύστηµα επιλέγουµε την καρτέλα Τροποποίηση Μαθήµατος. 
 

 
Εικόνα 39-∆ιαχείριση µαθηµάτων(τροποποίηση) 

 
Ακολούθως, επιλέγουµε το µάθηµα που θέλουµε να τροποποιήσουµε ή να 

διαγράψουµε από το πεδίο Τίτλος Μαθήµατος. Παρατηρούµε ότι τα υπόλοιπα πεδία 
της φόρµας συµπληρώνονται αυτόµατα µε τα στοιχεία του µαθήµατος. Αφού 
τροποποιήσουµε τα επιθυµητά πεδία, πατάµε το κουµπί Αποθήκευση Αλλαγών.  
Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν συµπληρώθηκαν σωστά τα στοιχεία του µαθήµατος, η 
εφαρµογή θα εµφανίσει σχετικό µήνυµα. Στην περίπτωση που χρειάζεται να 
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διαγράψουµε ένα µάθηµα, τότε το επιλέγουµε από το µενού Τίτλος Μαθήµατος και 
ακολούθως πατάµε το κουµπί ∆ιαγραφή. Επειδή η διαγραφή του µαθήµατος είναι 
διαδικασία µη αναστρέψιµη, η εφαρµογή ζητάει επιβεβαίωση προτού προχωρήσεις 
στην οριστική διαγραφή. 
 

 
Εικόνα 40-Επιβεβαίωση διαγραφής µαθήµατος 

 
Στην παρούσα φόρµα, υπάρχει και η καρτέλα µε τη λίστα όλων των µαθηµάτων 

που είναι καταχωρηµένα στο σύστηµα. 
 

 
Εικόνα 41-Λίστα καταχωρηµένων µαθηµάτων 

 
Στη λίστα αυτή, περιλαµβάνεται ο τίτλος του κάθε µαθήµατος, η βαθµίδα 

εκπαίδευσης στην οποία απευθύνεται και ο υπεύθυνος καθηγητής. Όλες οι αλλαγές 
που έχουν γίνει στις προηγούµενες καρτέλες αντικατοπτρίζονται πλήρως στην λίστα 
µαθηµάτων. 
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5.4.2. ∆ιαχείριση τµηµάτων 
 

Ο καθηγητής για να µπορέσει να οργανώσει σωστά την εκπαιδευτική διαδικασία, 
χρειάζεται να χωρίσει σε τµήµατα τους µαθητές, µε βάση κάποια κριτήρια που ο ίδιος 
καθορίζει. Η φόρµα διαχείρισης µαθηµάτων εξυπηρετεί αυτό ακριβώς το σκοπό. 
 

 
Εικόνα 42-∆ηµιουργία τµήµατος 

 
Η πρώτη καρτέλα στη σειρά είναι αυτή της δηµιουργίας τµήµατος. Ο καθηγητής ή 

ο διαχειριστής του συστήµατος έχουν την δυνατότητα να δηµιουργήσουν ένα τµήµα 
εισάγοντας τα απαραίτητα στοιχεία που το καθορίζουν. Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς 
η διαδικασία αυτή, πρέπει να συµπληρωθεί το πεδίο Όνοµα τµήµατος, να επιλεγεί ο 
υπεύθυνος καθηγητής για το τµήµα και να επιλεγεί ο µέγιστος αριθµός µαθητών 
που θα έχει. Αφού συµπληρωθούν τα παραπάνω στοιχεία, η διαδικασία 
ολοκληρώνεται µε το πάτηµα του κουµπιού ∆ηµιουργία Τµήµατος. 
 

Για να τροποποιήσουµε τις πληροφορίες ενός τµήµατος ή να το διαγράψουµε, 
µεταβαίνουµε στη δεύτερη καρτέλα και επιλέγουµε το τµήµα που θέλουµε να 
τροποποιήσουµε ή να διαγράψουµε. Η καρτέλα αυτή περιλαµβάνει εκτός από τα 
βασικά πεδία και δύο άλλα πεδία, τον αριθµό των µαθητών που είναι εγγεγραµµένοι 
στο τµήµα και την ηµεροµηνία δηµιουργίας του τµήµατος. Αφού κάνουµε τις 
απαραίτητες αλλαγές στο τµήµα, πατάµε το κουµπί Τροποποίηση Τµήµατος. 
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Εικόνα 43-Τροποποίηση τµήµατος 

 
Για να διαγράψουµε το τµήµα, πατάµε το κουµπί ∆ιαγραφή Τµήµατος. Όλοι οι 

µαθητές που ήταν εγγεγραµµένοι σε αυτό δεν διαγράφονται, αλλά παύουν να 
ανήκουν στο τµήµα. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαγραφής, πρέπει να 
επιβεβαιώσουµε ότι επιθυµούµε να διαγράψουµε το τµήµα. 
 

 
Εικόνα 44-Επιβεβαίωση διαγραφής τµήµατος 

 
Η επόµενη καρτέλα είναι αυτή της καταχώρισης µαθητών σε τµήµατα. Όλοι οι 

χρήστες που είναι καταχωρηµένοι στο σύστηµα και έχουν την ιδιότητα του µαθητή, 
µπορούν να ενταχθούν σε τµήµατα. Ως τµήµα ορίζουµε το σύνολο των µαθητών που 
διδάσκονται τουλάχιστον ένα κοινό µάθηµα. Για να εντάξουµε κάποιο µαθητή σε ένα 
τµήµα, πρέπει ο µαθητής αυτός να µην ανήκει σε άλλο τµήµα και το τµήµα στο οποίο 
θα ενταχθεί να έχει διαθέσιµο χώρο. 
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Εικόνα 45-Καταχώρηση µαθητών σε τµήµα 

 
Στο αριστερό µέρος της φόρµας υπάρχει η λίστα µε όλους τους µαθητές που δεν 

ανήκουν σε κάποιο τµήµα. Στο δεξί µέρος υπάρχει η λίστα µε τα τµήµατα που ο 
καθηγητής έχει πρόσβαση. Όταν επιλεγεί κάποιος µαθητής από τη λίστα µαθητών θα 
εµφανιστούν στο κάτω µέρος της οθόνης χρήσιµες πληροφορίες όπως το 
ονοµατεπώνυµο του, η ηλικία του και η µητρική του γλώσσα. Το ίδιο συµβαίνει αν 
επιλέξουµε κάποιο τµήµα. Στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζονται ο αριθµός των 
µαθητών που ανήκουν στο τµήµα και η συνολική χωρητικότητα του τµήµατος. 
 

Για να ενταχθεί ένας µαθητής στο τµήµα, τον επιλέγουµε από την αριστερή λίστα 
κάνοντας κλικ επάνω του και ακολούθως επιλέγουµε από τη δεξιά λίστα το τµήµα 
που θα τον εντάξουµε. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πατάµε το κουµπί Ένταξη 
στο Τµήµα. Στην περίπτωση που το τµήµα έχει φθάσει στο µέγιστο της 
χωρητικότητας του, τότε η εφαρµογή θα µας εµφανίσει σχετικό µήνυµα. 
 

 
Εικόνα 46-Σφάλµα τροποποίησης τµήµατος 

 
Για να εντάξουµε όλους τους µαθητές που βρίσκονται στη λίστα ελεύθερων 

µαθητών, κάνουµε κλικ µε το ποντίκι στο κουτί Επιλογή Όλων που βρίσκεται κάτω 
από αυτή και ακολουθούµε την ίδια διαδικασία, όπως προηγουµένως. 
 

Η επόµενη καρτέλα είναι αυτή της ανάθεσης µαθηµάτων σε ένα τµήµα. Ένα 
τµήµα µπορεί να παρακολουθεί όσα µαθήµατα του έχουν ανατεθεί από το διαχειριστή 
ή τον καθηγητή.  
 



 

 85 

Πλατφόρµα για τη ∆ιαθεµατική Υποστήριξη της Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισµικού 

 
Εικόνα 47-Ανάθεση µαθηµάτων σε τµήµα 

 
Στο επάνω αριστερό µέρος της φόρµας υπάρχει το µενού επιλογής τµηµάτων. 

Αφού επιλέξουµε ένα τµήµα, εµφανίζονται στα δεξιά µας όλα τα µαθήµατα που 
έχουν ανατεθεί στο τµήµα για παρακολούθηση. Ένα µάθηµα είναι αναθετειµένο στο 
τµήµα αν το κουτί αριστερά από τον τίτλο του είναι µαρκαρισµένο. Με τον τρόπο 
αυτό προσθέτουµε ή αφαιρούµε την ανάθεση µαθηµάτων από ένα τµήµα. Στο κάτω 
µέρος της φόρµας υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε το επιλεγµένο τµήµα και το 
επιλεγµένο µάθηµα. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης µαθηµάτων, πρέπει 
να πατήσουµε το κουµπί Εφαρµογή. 
 

Η τελευταία καρτέλα της ∆ιαχείρισης Μαθηµάτων είναι η Λίστα Μαθητών/Τµήµα. 
Στην καρτέλα αυτή µπορούµε να δούµε όλους τους µαθητές που ανήκουν σε ένα 
τµήµα υπό τη µορφή λίστας. 
 

 
Εικόνα 48-Λίστα µαθητών ανά τµήµα 
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Στο επάνω µέρος της φόρµας υπάρχει το µενού επιλογής τµήµατος. Αφού 
επιλέξουµε κάποιο τµήµα, εµφανίζεται η λίστα µε όλους τους µαθητές του κατά 
αλφαβητική σειρά. Στη λίστα αυτή, ο κάθε µαθητής εµφανίζεται µε το παρωνύµιο 
του, το ονοµατεπώνυµο του και την ηµεροµηνία γέννησης του. 
 
 

5.5. Τεστ πολλαπλής επιλογής 
 

Τα τεστ πολλαπλής επιλογής είναι ένα από τα πολλά εργαλεία που παρέχει η 
εφαρµογή στους µαθητές για αυτοαξιολόγηση και στους καθηγητές για έλεγχο της 
προόδου των µαθητών τους. Με τη χρήση προσεκτικά σχεδιασµένων τεστ, ο 
καθηγητής µπορεί να εντοπίσει δυσκολίες που παρουσιάζονται στους µαθητές σε 
δύσκολες έννοιες. Για να δηµιουργηθεί ένα τεστ χρειάζεται να καταχωρηθούν οι 
ερωτήσεις του στο σύστηµα και στη συνέχεια να επιλεχθούν αυτές που θα 
χρησιµοποιηθούν. 
 
 

5.5.1. ∆ιαχείριση ερωτήσεων 
 

Προτού µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε ένα τεστ πρέπει πρώτα να 
καταχωρίσουµε τις ερωτήσεις που θα χρησιµοποιηθούν στο τεστ. Για να το κάνουµε 
αυτό, επιλέγουµε την καρτέλα ∆ηµιουργία Ερώτησης. 
 

 
Εικόνα 49-∆ηµιουργία ερώτησης τεστ 

 
Στο πεδίο εκφώνηση, συµπληρώνουµε την εκφώνηση της ερώτησης, έτσι όπως 

θέλουµε να εµφανίζεται στο µαθητή. Κάθε ερώτηση µπορεί να έχει µέχρι και πέντε 
απαντήσεις. Εάν θέλουµε να έχουµε λιγότερες από 5 απαντήσεις, τότε αφήνουµε κενά 
τα υπόλοιπα πεδία απαντήσεων. Στο δεξί µέρος κάθε πεδίου απάντησης, υπάρχει ένα 
κουτί. Αν η συγκεκριµένη απάντηση είναι σωστή τότε µαρκάρουµε το κουτί. 
Στο δεξί µέρος της φόρµας υπάρχει ο επιλογέας του βαθµού δυσκολίας και του 
µαθήµατος στο οποίο εντάσσεται η ερώτηση. Αυτά τα πεδία χαρακτηρίζουν ποιοτικά 
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την ερώτηση. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης της ερώτησης, πατάµε 
το κουµπί Καταχώριση. 
 

Πολλές φορές είναι απαραίτητο να τροποποιήσουµε µια ερώτηση ή ακόµη και να 
την διαγράψουµε εάν δεν εξυπηρετεί το σκοπό που δηµιουργήθηκε. Για να κάνουµε 
αυτές τις αλλαγές, µεταβαίνουµε στην καρτέλα Τροποποίηση Ερώτησης. 
 

 
Εικόνα 50-Τροποποίηση ερώτησης τεστ 

 
 

Στο επάνω µέρος της φόρµας υπάρχει ο επιλογέας µαθήµατος. Εκεί επιλέγουµε το 
µάθηµα στο οποίο ανήκει η ερώτηση που θα τροποποιήσουµε. Κάτω από αυτό 
υπάρχει ο επιλογέας της ερώτησης. Επιλέγοντας τον κωδικό αριθµό εµφανίζονται οι 
πληροφορίες της ερώτησης και µπορούµε να κάνουµε τυχόν τροποποιήσεις που 
χρειάζονται. Για να καταχωρίσουµε τις αλλαγές που έχουµε κάνει, πατάµε το κουµπί 
Αποθήκευση Αλλαγών. Για να διαγράψουµε µια ερώτηση από το σύστηµα, την 
επιλέγουµε µε τον τρόπο που µόλις προαναφέραµε και πατάµε το κουµπί ∆ιαγραφή. 
Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαγραφής, πρέπει να επιβεβαιώσουµε την 
πρόθεση µας, πατώντας το Ναι στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται. 
 

 
Εικόνα 51-Επιβεβαίωση διαγραφής ερώτησης 

 
 

5.5.2. ∆ηµιουργία τεστ πολλαπλής επιλογής 
 

Αφού έχουµε καταχωρήσει τις ερωτήσεις στο σύστηµα, ακολουθεί η οργάνωση 
των ερωτήσεων σε τεστ. Αφού κάνουµε κλίκ στην επιλογή ∆ηµιουργία τεστ, 
εµφανίζεται στην οθόνη µας ο οδηγός δηµιουργίας τεστ. Με τη χρήση του οδηγού 
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µπορούµε να εντάξουµε ερωτήσεις που έχουµε καταχωρήσει στο σύστηµα εµείς ή 
άλλοι συνάδελφοι σε τεστ. Κάθε τεστ µπορεί να αποτελείται από όσες και όποιες 
ερωτήσεις εµείς επιλέξουµε. Η σειρά εµφάνισης των ερωτήσεων καθορίζεται από τον 
καθηγητή που δηµιούργησε το τεστ.  
 

 
Εικόνα 52-Οδηγός δηµιουργίας τεστ πολλαπλής επιλογής 

 
Στο επάνω µέρος της φόρµας συµπληρώνουµε τα γενικά στοιχεία όπως ο τίτλος 

και το µάθηµα στο οποίο απευθύνεται το συγκεκριµένο τεστ. Παρακάτω υπάρχουν οι 
επιλογές για την ένταξη των ερωτήσεων στο τεστ. Στην αριστερή στήλη υπάρχουν 
όλες οι διαθέσιµες ερωτήσεις στο µάθηµα που έχουµε επιλέξει. Αν επιλέξουµε µε το 
ποντίκι µια ερώτηση θα εµφανιστεί στο κεντρικό µέρος της φόρµας η εκφώνησή της 
και οι διαθέσιµες απαντήσεις. Για να εντάξουµε την ερώτηση στο τεστ πατάµε το 
κουµπί Προσθήκη. Η συγκεκριµένη ερώτηση µεταφέρθηκε από την αριστερή λίστα 
στη δεξιά. Αυτό σηµαίνει ότι η ερώτηση έχει ενταχθεί επιτυχώς στο τεστ. Στην 
περίπτωση που θέλουµε να την αφαιρέσουµε, τότε την επιλέγουµε από τη δεξιά λίστα 
και πατάµε το κουµπί Αφαίρεση. Αφού τελειώσουµε µε την όλη διαδικασία, πατάµε 
το κουµπί ∆ηµιουργία για να δηµιουργηθεί το τεστ. 
 
 

5.5.3. Προεπισκόπηση τεστ πολλαπλής επιλογής 
 

Η εφαρµογή µας δίνει τη δυνατότητα να δοκιµάσουµε ένα τεστ που υπάρχει 
καταχωρηµένο στο σύστηµα για να ελέγξουµε το κατά πόσο δύναται να το 
χρησιµοποιήσουµε σε κάποιο τµήµα που διδάσκουµε. 
 

Αφού ανοίξουµε τη φόρµα Προεπισκόπησης, επιλέγουµε το τεστ που θέλουµε να 
δοκιµάσουµε από τη λίστα µε τα διαθέσιµα τεστ. Αµέσως µετά εµφανίζεται στην 
οθόνη µας η πρώτη ερώτηση του. Για να προχωρήσουµε στην επόµενη ερώτηση του 
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τεστ πατάµε το κουµπί Επόµενη Ερώτηση. Για να τερµατίσουµε το τεστ, πατάµε το 
κουµπί Έξοδος ή επιλέγουµε κάποιο άλλο τεστ από τη λίστα επιλογών στο επάνω 
µέρος της φόρµας. 

 

 
Εικόνα 53-Προεπισκόπηση τεστ πολλαπλής επιλογής 

 
Στο τέλος του τεστ, εµφανίζεται πλαίσιο που αναφέρει το πόσες ερωτήσεις 

απαντήσαµε σωστά. Για να δοκιµάσουµε να λύσουµε ξανά το τεστ, πρέπει να το 
επιλέξουµε από τη λίστα. 
 

 
Εικόνα 54-Ενηµέρωση αποτελεσµάτων τεστ 

 
 

5.5.4. ∆ιαχείριση τεστ πολλαπλής επιλογής 
 

Πολλές από τις επιλογές και τις λειτουργίες διαχείρισης των τεστ βρίσκονται 
συγκεντρωµένες στην καρτέλα διαχείριση Τεστ. Μέσω της καρτέλας αυτής, µπορούµε 
να δούµε το πλήθος των τεστ που είναι καταχωρηµένα στο σύστηµα, το πλήθος των 
ερωτήσεων που έχει κάθε τεστ, να δηµιουργήσουµε νέο τεστ και να διαγράψουµε 
κάποιο τεστ. 
 

Στο κεντρικό µέρος της φόρµας, υπάρχει η λίστα µε όλα τα τεστ που είναι 
καταχωρηµένα στο σύστηµα. Κάθε τεστ ξεχωρίζει από το όνοµα του και το πλήθος 
των ερωτήσεων που περιλαµβάνει. Κάτω από τη λίστα µε τα τεστ υπάρχουν τα 
κουµπιά διαχείρισης τους. Για να δηµιουργήσουµε νέο τεστ πατάµε το οµώνυµο 
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κουµπί και ακολουθούµε τον οδηγό δηµιουργίας νέου τεστ. Για να διαγράψουµε 
κάποιο τεστ, το επιλέγουµε από τη λίστα και ακολούθως πατάµε το κουµπί ∆ιαγραφή 
Τεστ. Εάν θέλουµε να ανανεώσουµε τα στοιχεία τις λίστας για να εντοπίσουµε τυχόν 
αλλαγές που έχουν γίνει, πατάµε το κουµπί Ανανέωση Λίστας. Οι παραπάνω 
λειτουργίες µπορούν να γίνουν και µε το πάτηµα του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού 
στην συγκεκριµένη επιλογή της λίστας. 

 

 
Εικόνα 55-∆ιαχείριση τεστ πολλαπλής επιλογής 

 
 

5.5.5. Ανάθεση τεστ πολλαπλής επιλογής 
 

Για να µπορέσουµε να αναθέσουµε το τεστ που δηµιουργήσαµε σε κάποιο µαθητή 
ή σε ολόκληρο το τµήµα, ανοίγουµε την καρτέλα ανάθεση τεστ. Στο αριστερό µέρος 
της φόρµας υπάρχει το µενού επιλογής τµήµατος. Αφού επιλέξουµε κάποιο τµήµα, 
εµφανίζονται όλοι οι µαθητές που ανήκουν στο τµήµα αυτό. Μπορούµε να 
επιλέξουµε κάποιο µαθητή από τη συγκεκριµένη λίστα ή µπορούµε να τους 
επιλέξουµε όλους κάνοντας κλικ στο κουτί Επιλογή Όλων. Στη συνέχεια, επιλέγουµε 
από την κεντρική λίστα της οθόνης το ποια τεστ θέλουµε να αναθέσουµε στους 
µαθητές. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πατάµε το κουµπί Εφαρµογή. 
 

 
Εικόνα 56-Ανάθεση τεστ πολλαπλής επιλογής 
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5.5.6. Αποτελέσµατα τεστ πολλαπλής επιλογής 
 

Ο έλεγχος των αποτελεσµάτων είναι απαραίτητος για τη συµπλήρωση της 
διαδικασίας αξιολόγησης του µαθητή. Η εφαρµογή, µε το τέλος κάθε τεστ, 
αποθηκεύει ποιοτικά αποτελέσµατα για αυτό όπως ο αριθµός των ερωτήσεων που 
απάντησε ο µαθητής, ο συνολικός χρόνος επίλυσης του τεστ και η ηµεροµηνία και η 
ώρα που διεξήχθη το τεστ. 
 

 
Εικόνα 57-Αποτελέσµατα τεστ πολλαπλής επιλογής 

 
Για να δούµε τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα ενός µαθητή, επιλέγουµε από το 

αριστερό µενού το τµήµα στο οποίο ανήκει. Από τη λίστα µαθητών που θα 
εµφανιστεί επιλέγουµε το συγκεκριµένο µαθητή. Στο κεντρικό µέρος της φόρµας, 
εµφανίζονται όλες οι προσπάθειες που έκανε για επίλυση κάποιου τεστ µε τα σχετικά 
στοιχεία. 
 
 

5.5.7. Στατιστικά στοιχεία 
 

Τα στοιχεία που έχουν αποθηκευθεί από την επίλυση κάθε τεστ αποτελούν 
χρήσιµα δεδοµένα, µιας και µε την κατάλληλη επεξεργασία µπορούν να µας 
βοηθήσουν να εξάγουµε χρήσιµα συµπεράσµατα για την πρόοδο ενός τµήµατος, την 
µαθησιακή του εξέλιξη, τα σηµεία που τυχόν να παρουσιάζονται ελλείψεις αλλά και 
για την ορθότητα και πληρότητα ενός τεστ. 
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Εικόνα 58-Στατιστικά στοιχεία για τεστ πολλαπλής επιλογής 

 
Στο κέντρο της φόρµας βρίσκεται η λίστα µε όλα τα τεστ που υπάρχουν 

καταχωρηµένα στο σύστηµα. Κάθε τεστ εµφανίζεται µε το όνοµα του και το πλήθος 
των ερωτήσεων που περιλαµβάνει. Για να εµφανίσουµε στατιστικά στοιχεία για 
κάποιο τεστ, το κάνουµε κλικ µε το ποντίκι και επιλέγουµε τα στοιχεία που θέλουµε 
να εµφανίσουµε. 
 

Για να εµφανίσουµε στοιχεία σχετικά µε τις βαθµολογίες, πατάµε το κουµπί 
Στοιχεία Βαθµολογίας. Η φόρµα που εµφανίζεται περιέχει ένα γράφηµα πίτας που 
αναπαριστά πληροφορίες σχετικά µε τις σωστές απαντήσεις που δίνουν οι χρήστες 
στο συγκεκριµένο τεστ. 
 

 
Εικόνα 59-Βαθµολογικά στοιχεία τεστ 

 
Μια άλλη ενδιαφέρουσα πληροφορία που µπορούµε να αντλήσουµε από τα 

αποτελέσµατα των τεστ, είναι το πόσες προσπάθειες έχουν γίνει για την επίλυση τους. 
Για να εµφανίσουµε την πληροφορία αυτή πατάµε το κουµπί Στοιχεία 
Προσπαθειών. 
 

 
Εικόνα 60-Στοιχεία προσπαθειών επίλυσης τεστ 
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Για να εµφανίσουµε πληροφορίες για το χρόνο επίλυσης ενός τεστ πατάµε το 
κουµπί Στοιχεία Χρόνου Επίλυσης. Η φόρµα που εµφανίζεται περιέχει πληροφορίες 
για το καλύτερο, το χειρότερο και το µέσο χρόνο επίλυσης του τεστ. 
 

 
Εικόνα 61-Στοιχεία χρόνου επίλυσης τεστ 

 
 

5.6. Αλληλογραφία 
 

Το υποσύστηµα της αλληλογραφίας, επιτρέπει στους χρήστες της εφαρµογής να 
ανταλλάζουν µηνύµατα µεταξύ τους. Αυτό εξυπηρετεί την προώθηση της 
συνεργατικής µάθησης και της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας. Ο καθηγητής µπορεί να 
έχει απρόσκοπτη επικοινωνία µε τους συναδέλφους του αλλά και µε τους µαθητές 
του. 
 

Για να στείλουµε ένα νέο µήνυµα κάνουµε κλικ στην επιλογή Νέο Μήνυµα. Στη 
συνέχεια επιλέγουµε το χρήστη στον οποίο θέλουµε να αποστείλουµε το µήνυµα ή το 
τµήµα στο οποίο θέλουµε να γίνει η αποστολή. Η εφαρµογή δεν επιτρέπει την 
επιλογή και των δυο, µιας και κάτι τέτοιο δεν θα είχε κανένα νόηµα. 
 

 
Εικόνα 62-Αποστολή µηνύµατος αλληλογραφίας 

 
Στο πεδίο θέµα πληκτρολογούµε το θέµα του µηνύµατος. Παρόλο που δεν είναι 

απαραίτητο να συµπληρωθεί το πεδίο αυτό, καλό είναι να το συµπληρώνουµε για να 
µπορεί ο παραλήπτης να ξεχωρίζει το µήνυµα µας από όλα τα υπόλοιπα. 
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Στο πεδίο κάτω από το Θέµα πληκτρολογούµε το µήνυµα που θέλουµε να 
στείλουµε. Για να αποσταλεί το µήνυµα µας πατάµε το κουµπί Αποστολή. Εάν το 
µήνυµα µας έχει σταλθεί, τότε εµφανίζεται το µήνυµα επιβεβαίωσης στην οθόνη µας. 
 

 
Εικόνα 63-Επιβεβαίωση αποστολής µηνύµατος 

 
 

5.6.1. Η αλληλογραφία µου 
 

Η διαχείριση των µηνυµάτων γίνεται από το εργαλείο η Αλληλογραφία µου. 
Μέσω του εργαλείου αυτού, µπορούµε να δούµε όλα τα εισερχόµενα µηνύµατα µας, 
να δηµιουργήσουµε νέα και να διαγράψουµε αυτά που δεν χρειαζόµαστε. Αφού 
ανοίξουµε τη φόρµα η Αλληλογραφία µου, στο κέντρο της οθόνης εµφανίζεται η λίστα 
µε όλα τα µηνύµατα που έχουµε λάβει, ταξινοµηµένα κατά χρόνο παραλαβής. 
 

 
Εικόνα 64-Η αλληλογραφία µου 

 
Στη λίστα εµφανίζεται ο αποστολέας του µηνύµατος, το θέµα ,η ηµεροµηνία και η 

ώρα παραλαβής. Επιλέγοντας ένα µήνυµα από τη λίστα, εµφανίζεται ακριβώς από 
κάτω το κείµενο του µηνύµατος. Για να δηµιουργήσουµε νέο µήνυµα πατάµε το 
κουµπί ∆ηµιουργία, που βρίσκεται στο κάτω αριστερό µέρος της φόρµας και 
συµπληρώνουµε όπως και πριν τη φόρµα ∆ηµιουργίας νέου µηνύµατος. 
 

Για να ελέγξουµε για νέα µηνύµατα που τυχόν µας έχουν σταλεί, πατάµε το 
κουµπί Έλεγχος για νέα µηνύµατα. Τα νέα µηνύµατα θα εµφανιστούν στη λίστα και 
ο τίτλος της φόρµας θα αναφέρει το πλήθος των νέων µηνυµάτων. 
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Για να διαγράψουµε κάποιο µήνυµα, το επιλέγουµε από τη λίστα µε το ποντίκι και 
ακολούθως πατάµε το κουµπί ∆ιαγραφή. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρέπει να 
επιβεβαιώσουµε την διαγραφή στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται. 
 

 
Εικόνα 65-Επιβεβαίωση διαγραφής µηνύµατος 

 
 

5.7. Βαθµολόγιο 
 

Το βαθµολόγιο είναι το εργαλείο που επιτρέπει στον καθηγητή να αξιολογεί και 
να ελέγχει την πρόοδο του µαθητή. Μέσω του εργαλείου αυτού, ο καθηγητής µπορεί 
να εισάγει βαθµολογία για όλους τους µαθητές , να τροποποιήσει την βαθµολογία 
κάποιου µαθητή και να αναζητήσει τη βαθµολογία ενός µαθητή. 
 

Για να καταχωρήσουµε την βαθµολογία σε κάποιο µάθηµα, ανατρέχουµε στην 
καρτέλα Καταχώριση βαθµολογίας. Επιλέγουµε το τµήµα στο οποίο θέλουµε να 
καταχωρήσουµε βαθµολογία και στη συνέχεια επιλέγουµε το µάθηµα. 
 

 
Εικόνα 66-Καταχώρηση βαθµολογίας τµήµατος 

 
 

Στο κεντρικό µέρος της φόρµας εµφανίζεται η λίστα µε τους µαθητές που 
ανήκουν στο τµήµα. Σε κάθε γραµµή του πίνακα εµφανίζεται το παρωνύµιο του 
µαθητή, το όνοµα, το επώνυµο και το πεδίο του βαθµού του. Στο πεδίο αυτό 
πληκτρολογούµε τη βαθµολογία του µαθητή στο µάθηµα. Η βαθµολογία είναι από 1 
µέχρι 100 και µπορεί να συµπεριλάβει και δεκαδικά ψηφία. Αφού τελειώσουµε µε 
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την καταχώριση βαθµών, πατάµε το κουµπί Καταχώριση για να ολοκληρώσουµε τη 
διαδικασία. Η εφαρµογή επιβεβαιώνει την καταχώριση της βαθµολογίας για κάθε 
µαθητή στο τµήµα. 
 

Υπάρχει η δυνατότητα να εξαχθεί το βαθµολόγιο σε αρχείο Ms Excel για 
περεταίρω επεξεργασία και ανάλυση. Αυτό γίνεται πατώντας το κουµπί Εξαγωγή σε 
Excel.  
 

 
Εικόνα 67-Εξαγωγή βαθµολογίας στο Ms Excel 

 
Η δυνατότητα αυτή που παρέχεται, προσφέρει στον καθηγητή τη δυνατότητα να 

ενσωµατώσει το βαθµολόγιο στις δικές του οργανωτικές και διδακτικές συνήθειες και 
να το χρησιµοποιήσει µε τον τρόπο που ο ίδιος επιθυµεί χωρίς να περιορίζεται από 
την εκπαιδευτική εφαρµογή. 
 

Εάν χρειαστεί να τροποποιήσουµε τη βαθµολογία σε κάποιο τµήµα, τότε 
µεταβαίνουµε στην καρτέλα Τροποποίηση Βαθµολογίας. Αφού επιλέξουµε το τµήµα 
και το µάθηµα εµφανίζεται στο κέντρο της φόρµας η λίστα των µαθητών µε την 
βαθµολογία τους. Για να τροποποιήσουµε τη βαθµολογία κάποιου µαθητή, 
επιλέγουµε την γραµµή και κάνουµε κλικ στο πεδίο βαθµός. Πληκτρολογούµε τη νέα 
βαθµολογία και πατάµε το κουµπί τροποποίηση για να αποθηκευτούν οι αλλαγές που 
έχουµε κάνει. 
 

 
Εικόνα 68-Τροποποίηση βαθµολογίας τµήµατος 
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Στην περίπτωση που έχουµε κάνει κάποιο λάθος στην καταχώρηση ή στην 
τροποποίηση της βαθµολογίας τότε εµφανίζεται ενηµερωτικό µήνυµα που λέει σε 
ποιού µαθητή τη βαθµολογία κάναµε λάθος. 
 

 
Εικόνα 69-Μήνυµα σφάλµατος κατά την καταχώρηση βαθµολογίας 

 
Η καρτέλα Αναζήτηση Βαθµολογίας χρήστη, είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για την 

εύρεση όλων των βαθµών κάποιου µαθητή, χρησιµοποιώντας το παρωνύµιο ή το 
ονοµατεπώνυµο του για να τον αναζητήσουµε. Για να αναζητήσουµε το µαθητή, δεν 
χρειάζεται να γνωρίζουµε όλα τα στοιχεία του. Για παράδειγµα αν ψάχνουµε τους 
βαθµούς της µαθήτριας ‘Γεωργίας Πριάρη’ και γνωρίζουµε µόνο τα αρχικά του 
παρωνυµίου της, τότε µπορούµε να εκτελέσουµε αναζήτηση µε το ‘priara’. 
 

 
Εικόνα 70-Αναζήτηση βαθµολογίας χρήστη 

 
 

5.7.1. Στατιστικά στοιχεία βαθµολογίας 
 

Οι βαθµολογίες των µαθητών που είναι καταχωρηµένες στο σύστηµα, µπορούν να 
αποτελέσουν στοιχείο µελέτης, αν οργανωθούν και χρησιµοποιηθούν σωστά. Τα 
στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζει η εφαρµογή αποτελούν χρήσιµο εργαλείο για 
τον καθηγητή, αφού µπορεί να δει το πώς κατανέµεται η βαθµολογία σε κάθε τµήµα 
και σε κάθε µάθηµα. 
 

Για να εµφανίσουµε τα στατιστικά στοιχεία επιλέγουµε από το µενού Πληροφορία 
το είδος των στατιστικών στοιχείων που θέλουµε. Μπορούµε να επιλέξουµε είτε το 



 

 98 

Πλατφόρµα για τη ∆ιαθεµατική Υποστήριξη της Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισµικού 

Βαθµολογία/Τµήµα είτε το Βαθµολογία/Μάθηµα. Στη συνέχεια, επιλέγουµε 
αντίστοιχα είτε το τµήµα είτε το µάθηµα από το οµώνυµο µενού. 
 

 
Εικόνα 71-Στατιστικά στοιχεία βαθµολογίας/τµήµα 

 
Τα στοιχεία αυτά, ενδείκνυται να χρησιµοποιηθούν για να µετρήσουν την πρόοδο 

του τµήµατος και να εντοπίσουν τυχόν δυσκολίες στην κατανόηση του 
συγκεκριµένου µαθήµατος. 
 

 
Εικόνα 72-Στατιστικά στοιχεία βαθµολογίας/µάθηµα 

 
 

5.8. Εργασίες µαθητών 
 

Η διαδικασία της αξιολόγησης και του ελέγχου της γνώσης και της προόδου του 
µαθητή αποτελεί πρωτεύοντα στόχο της εφαρµογής. Γι αυτό το λόγο άλλωστε 
υπάρχουν και περισσότερα του ενός εργαλεία για την υλοποίηση της. Το εργαλείο της 
διαχείρισης εργασιών είναι ένα αυτοµατοποιηµένο υποσύστηµα ανάθεσης, ελέγχου 
και ταξινόµησης εργασιών που έχουν ως κύριο στόχο την όσο το δυνατό καλύτερη 
αξιολόγηση του µαθητή. Η όλη διαδικασία ανάγεται σε ένα κύκλο που ξεκινά από τη 
δηµιουργία και την ανάθεση της εργασίας από τον καθηγητή στο µαθητή. Αφού 
ολοκληρωθεί η εργασία, παραδίδεται στον καθηγητή και ακολούθως ελέγχεται. 
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5.8.1. Ανάθεση εργασιών 
 

Ανοίγοντας την φόρµα ανάθεσης εργασιών, επιλέγουµε το τµήµα στο οποίο 
επιθυµούµε να αναθέσουµε την εργασία από το αριστερό µενού της φόρµας. Στη 
συνέχεια επιλέγουµε συγκεκριµένο µαθητή ή ολόκληρο το τµήµα µαρκάροντας το 
κουτί Επιλογή Όλων. Στο κεντρικό µέρος της φόρµας, συµπληρώνουµε τα 
απαραίτητα πεδία για την εργασία όπως ο τίτλος της, το µάθηµα στο οποίο 
απευθύνεται, οδηγίες για την υλοποίηση της, το αρχείο εργασίας που την συνοδεύει 
και την ηµεροµηνία παράδοσης. Το αρχείο εργασίας µπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε 
αρχείο που µπορεί να περιλαµβάνει επιπλέον οδηγίες, παραδείγµατα υλοποίησης και 
οτιδήποτε άλλο µπορεί να χρειαστεί ο µαθητής και του το παρέχει ο καθηγητής. 
 

 
Εικόνα 73-Ανάθεση εργασιών 

 
Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης, πατάµε το κουµπί Ανάθεση. Εάν η 

ανάθεση ολοκληρωθεί επιτυχώς θα εµφανιστεί µήνυµα επιβεβαίωσης στην οθόνη του 
υπολογιστή. 
 
 

5.8.2. Έλεγχος εργασιών 
 

Ο καθηγητής εκτός από την ανάθεση εργασιών, είναι υπεύθυνος και για τη 
διόρθωση τους. Όταν ο µαθητής υλοποιήσει την εργασία, την επιστρέφει στον 
καθηγητή για διόρθωση. 
 

Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται µέσω του εργαλείου Έλεγχος εργασιών. 
Στην οθόνη µας υπάρχει η φόρµα διόρθωσης εργασιών. Στην καρτέλα αδιόρθωτες 
εργασίες βρίσκονται όλες οι εργασίες που έχουν αποσταλεί σε εµάς και δεν έχουν 
διορθωθεί ακόµη. Στο κάτω µέρος της φόρµας υπάρχει η λίστα µε όλες τις εργασίες 
που έχουν παραδοθεί και δεν έχουν διορθωθεί ακόµη. Στη λίστα αυτή, εµφανίζονται ο 
τίτλος, το µάθηµα, η ηµεροµηνία παράδοσης της εργασίας και το παρωνύµιο του 
µαθητή που την έστειλε.  
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Εικόνα 74-Έλεγχος αδιόρθωτων εργασιών 

 
Επιλέγοντας µια εργασία, εµφανίζονται στο επάνω µέρος της οθόνης η εκφώνηση 

της(οδηγία υλοποίησης), τα σχόλια του µαθητή, το αρχείο εργασίας και το αρχείο 
απάντησης (αν υπάρχει). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αρχείο εργασίας ή αρχείο 
απάντησης τότε τα αντίστοιχα κουµπιά θα είναι απενεργοποιηµένα. Αφού γίνει ο 
έλεγχος της εργασίας, πατάµε το κουµπί ∆ιόρθωση. Η εργασία µεταφέρεται στην 
καρτέλα ∆ιορθωµένες εργασίες. Στην περίπτωση που χρειάζεται να διαγράψουµε 
κάποια εργασία πατάµε το κουµπί ∆ιαγραφή. 
 

Για να δούµε τις διορθωµένες εργασίες επιλέγουµε την οµώνυµη καρτέλα. Η δοµή 
της είναι ίδια µε την προηγούµενη καρτέλα και οι επιλογές που προσφέρονται 
πανοµοιότυπες. 
 
 

 
Εικόνα 75-Λίστα διορθωµένων εργασιών 
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5.9. Εκπαιδευτικό υλικό 
 

Ο βασικός στόχος της εφαρµογής είναι η καταχώριση και η οργάνωση του 
εκπαιδευτικού υλικού για την όσο το δυνατό καλύτερη και περιεκτικότερη 
παρουσίαση του. Στο σηµείο αυτό θα περιγράψουµε τα εργαλεία που διαθέτει η 
εφαρµογή για καταχώριση, ταξινόµηση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού 
στους µαθητές. 
 
 

5.9.1. Καταχώριση εκπαιδευτικού υλικού 
 

Η καταχώριση του εκπαιδευτικού υλικού συνοδεύεται από εκπαιδευτικά 
µεταδεδοµένα για εύκολη αναζήτηση και χρήση από τους διδάσκοντες. Η χρήση 
µεταδεδοµένων είναι απαραίτητη για τη διαχείριση του µεγάλου όγκου εκπαιδευτικού 
υλικού που υπάρχει καταχωρηµένο στη βάση δεδοµένων. 
 

Ανοίγοντας τη φόρµα της καταχώρισης εκπαιδευτικού υλικού εµφανίζεται 
µπροστά µας η καρτέλα Γενικά. Στην καρτέλα αυτή πληκτρολογούµε τις βασικές 
πληροφορίες για το υλικό που θα καταχωρίσουµε όπως ο τίτλος, το διδακτικό 
αντικείµενο, τη γλώσσα του υλικού, το είδος του υλικού, την περιγραφή του και 
κάποιες λέξεις κλειδιά που χρησιµεύουν στην αναζήτηση του στη βάση. 
 
 

 
Εικόνα 76-Οδηγός καταχώρισης εκπαιδευτικού υλικού 

 
 

Στην επόµενη καρτέλα καταχωρούµε πληροφορίες σχετικά µε τον κύκλο ζωής 
του εκπαιδευτικού αντικειµένου. Με τον όρο κύκλος ζωής, αναφερόµαστε στα άτοµα 
που δηµιούργησαν το υλικό και στις πληροφορίες που σχετίζονται µε τη δηµιουργία 
του. Στο πεδίο δηµιουργός πληκτρολογούµε το όνοµα του δηµιουργού του 
εκπαιδευτικού αντικειµένου. Στο πεδίο Ηµεροµηνία δηµιουργίας συµπληρώνεται 
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αυτόµατα η τρέχουσα ηµεροµηνία και δεν έχουµε δυνατότητα τροποποίησης της. Στο 
πεδίο Κατάσταση επιλέγουµε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το εκπαιδευτικό 
υλικό τη στιγµή που το καταχωρούµε στο σύστηµα και στο πεδίο έκδοση, 
πληκτρολογούµε την έκδοση του. 
 

 
Εικόνα 77-Εισαγωγή µεταδεδοµένων κύκλου ζωής στο εκπαιδευτικό υλικό 

 
Τα επόµενα πεδία αφορούν πληροφορίες σχετικά µε τα άτοµα που έχουν 

συνεισφέρει στη δηµιουργία του εκπαιδευτικού αντικειµένου. Μπορούµε να 
καταχωρήσουµε µέχρι και τέσσερα άτοµα στα πεδία της φόρµας. Κάθε άτοµο 
εισάγεται µε το ονοµατεπώνυµο του και µε το ρόλο που επιτέλεσε στη δηµιουργία 
του αντικειµένου. 
 

Στην καρτέλα Εκπαιδευτικά συµπληρώνουµε όλες τις πληροφορίες σχετικά µε το 
εκπαιδευτικό µέρος του αντικειµένου όπως τη βαθµίδα εκπαίδευσης που απευθύνεται, 
τον αναµενόµενο χρόνο χρήσης, τον τύπο του αντικειµένου, τη δυσκολία του, το 
βαθµό αλληλεπίδρασης και το εκπαιδευτικό σενάριο. 
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Εικόνα 78-Εισαγωγή εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων στο αντικείµενο 

 
Στην τελευταία καρτέλα συµπληρώνουµε τις τεχνικές λεπτοµέρειες του 

εκπαιδευτικού αντικειµένου όπως η µορφή του, τα χαρακτηριστικά της πλατφόρµας 
που µπορεί να εκτελεστεί, οι τεχνικές απαιτήσεις, οι οδηγίες εγκατάστασης και η 
τοποθεσία του αρχείου. Η τοποθεσία του αρχείου είναι απαραίτητο να συµπληρωθεί 
µιας και χωρίς το πεδίο αυτό το εκπαιδευτικό αντικείµενο δεν µπορεί να εισαχθεί στη 
βάση. 
 

 
Εικόνα 79-Εισαγωγή τεχνικών µεταδεδοµένων στο αντικείµενο 

 
Αφού ολοκληρώσουµε τη συµπλήρωση των στοιχείων, πατάµε το κουµπί 

καταχώριση για να εισαχθεί το αντικείµενο στη βάση. Αν η καταχώριση 
ολοκληρωθεί χωρίς σφάλµατα θα εµφανιστεί µήνυµα επιβεβαίωσης, αλλιώς θα 
εµφανιστεί µήνυµα που θα µας εξηγεί το σφάλµα που παρουσιάστηκε. 
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5.9.2. ∆ιαχείριση εκπαιδευτικού υλικού 
 

Η εφαρµογή έχει συγκεντρωµένα όλα τα εργαλεία για τη διαχείριση του 
εκπαιδευτικού υλικού στη φόρµα διαχείρισης. Στο κεντρικό µέρος της φόρµας 
υπάρχει η λίστα µε όλο το εκπαιδευτικό υλικό που ο χρήστης έχει πρόσβαση. Κάθε 
εκπαιδευτικό αντικείµενο στη λίστα κατατάσσεται σύµφωνα µε τον τίτλο του, το 
διδακτικό αντικείµενο στο οποίο αναφέρεται, τη βαθµίδα εκπαίδευσης, τη γλώσσα 
και την ηµεροµηνία καταχώρισης. Αφού επιλέξουµε το αντικείµενο που επιθυµούµε, 
επιλέγουµε από το κάτω µέρος της φόρµας την ενέργεια που θα εκτελέσουµε. Την 
επιλογή αυτή µπορούµε να την κάνουµε και µε δεξί κλικ του ποντικιού πάνω στο 
επιθυµητό αντικείµενο. 

 

 
Εικόνα 80-Λειτουργίες διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού 

 
Για να τροποποιήσουµε τα στοιχεία του εκπαιδευτικού αντικειµένου, πατάµε το 

κουµπί Τροποποίηση. Στην οθόνη µας εµφανίζεται µια φόρµα ίδια µε αυτή της 
εισαγωγής εκπαιδευτικού υλικού µε µόνη διαφορά, τα πεδία που είναι συµπληρωµένα 
µε τα στοιχεία του παρόντος εκπαιδευτικού αντικειµένου. Αφού κάνουµε τις 
απαραίτητες αλλαγές στα στοιχεία πατάµε το κουµπί Τροποποίηση.  
 

 
Εικόνα 81-∆ιαχείριση εκπαιδευτικών αντικειµένων 

 
Για να διαγράψουµε ένα αντικείµενο, το επιλέγουµε και πατάµε το κουµπί 

∆ιαγραφή Αντικειµένου. Αφού επιβεβαιώσουµε την πρόθεση µας να το 
διαγράψουµε, αυτό αφαιρείται από τη βάση δεδοµένων και συνεπώς και από τη 
λίστα. 
 

Όπως προαναφέραµε, η χρήση µεταδεδοµένων χρησιµεύει και για τη διάδοση του 
εκπαιδευτικού υλικού και σε άλλες εκπαιδευτικές βάσεις δεδοµένων. Για να µπορεί 
να επιτευχθεί η διάδοση του υλικού πρέπει να υπάρχει ο ανάλογος µηχανισµός που να 
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εξάγει τα µεταδεδοµένα που συνοδεύουν το εκπαιδευτικό αντικείµενο για να 
εισαχθούν στη νέα βάση δεδοµένων. Αυτό είναι εφικτό µε την εξαγωγή του 
εκπαιδευτικού αντικειµένου σε αρχείο XML. Πατώντας το οµώνυµο κουµπί, όλα τα 
µεταδεδοµένα που συνοδεύουν το εκπαιδευτικό αντικείµενο αποθηκεύονται σε ένα 
αρχείο XML στο σκληρό δίσκο.  
 

<?xml version="1.0" standalone="yes" ?>  
- <DocumentElement> 

- <Εκπαιδευτικό_x0020_Αντικείµενο_x0020_20> 

 <title>Επιτάχυνση</title>  
 <keyword>Φυσική Γ γυµνασίου</keyword>  

 <language>el</language>  
 <aggregation_level>Μάθηµα</aggregation_level>  
 <description>Τα φύλλα εργασίας, όπως επίσης και τα αρχεία Microworld 

Pro, σχεδιάστηκαν µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να καθοδηγούν τον 
µαθητή στο τι να κάνει, αλλά και να του αφήνουν το περιθώριο να 
σκεφτεί . Τα χειριστήρια που χρησιµοποιούνται σε κάθε αρχείο είναι 
κατανοητά και εύχρηστα χωρίς περιττά εφέ, προκειµένου να µην 
αποσπούν την προσοχή του µαθητή. Οι ασκήσεις, που υπάρχουν, 
µπορούν εύκολα να τροποποιηθούν από τον καθηγητή, ώστε να 
υπάρχουν περισσότερες της µιας άσκησης για καλύτερη εµπέδωση 
και εξάσκηση των µαθητών. Επίσης τα αρχεία µπορούν να 
ενσωµατωθούν σε ιστοσελίδα, δίνοντας τη δυνατότητα στο µαθητή να 
εξασκείται στο σπίτι του µέσω του διαδικτύου.</description>  

 <keyword_coverage>επιτάχυνση, ταχύτητα, g,α,Microworld 
Pro</keyword_coverage>  

 <creator>Χρίστος Ροδοσθένους</creator>  
 <date>2006-07-17T00:00:00+03:00</date>  
 <version>1.0</version>  
 <status>Τελικό</status>  
 <context>∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση</context>  
 <learning_resource_type>∆ιάλεξη</learning_resource_type>  
 <learning_level>Μεσαίο</learning_level>  
 <typical_learning_type>>2 ώρες</typical_learning_type>  
 <difficulty>Μεσαίο</difficulty>  
 <interactivity_type>Ενεργός</interactivity_type>  
 <interactivity_level>Υψηλός</interactivity_level>  
 <edu_description>Ο µαθητής ακολουθεί τις οδηγίες του φύλλου εργασίας 

και εκτελεί κάποια πειράµατα που θα οδηγήσουν στην εξαγωγή 
σηµαντικών συµπερασµάτων για την κίνηση</edu_description>  

 <Format>Παρουσίαση</Format>  
 <Size>83735</Size>  
 <requirement />  
 <other_platform_requirements>Ms Windows(όλες οι εκδόσεις) Office 

Microworld Pro Plugin</other_platform_requirements>  
 <installation_remarks>Εκτελέστε το αρχείο</installation_remarks>  

 </Εκπαιδευτικό_x0020_Αντικείµενο_x0020_20> 
 </DocumentElement> 

 
Μια άλλη χρήσιµη επιλογή που έχουµε είναι να προσθέσουµε το επιλεγµένο 

εκπαιδευτικό αντικείµενο στη λίστα παρουσιάσεων. Η λίστα αυτή, όπως θα δούµε και 
πιο κάτω, περιέχει όλο το εκπαιδευτικό υλικό που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για τη 
δηµιουργία παρουσιάσεων. 
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5.9.3. Αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού 
 

Σε µια εκπαιδευτική βάση δεδοµένων ο όγκος των εκπαιδευτικών αντικειµένων 
είναι αρκετά µεγάλος. Λόγω του µεγάλου όγκου των δεδοµένων, είναι απαραίτητη η 
ύπαρξη εργαλείου για αναζήτηση των εκπαιδευτικών αντικειµένων που θέλουµε να 
χρησιµοποιήσουµε για παρουσιάσεις ή να τα επεξεργαστούµε. 
 

Η φόρµα αναζήτησης εκπαιδευτικού υλικού µας παρέχει τις ίδιες λειτουργίες και 
επιλογές µε αυτές που µας παρείχε η φόρµα ∆ιαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού, µε 
µόνη διαφορά να είναι ότι στη φόρµα αυτή µπορούµε να περιορίσουµε τη λίστα του 
εκπαιδευτικού υλικού κάνοντας αναζήτηση στο σύνολο του για το υλικό που µας 
ενδιαφέρει. 
 

 
Εικόνα 82-Αναζήτηση εκπαιδευτικού αντικειµένου 

 
Η αναζήτηση του υλικού µπορεί να γίνει µε βάση κάποια κριτήρια. Τα κριτήρια 

αυτά µπορεί να είναι: εκπαιδευτικά όπως η βαθµίδα εκπαίδευσης, το γνωστικό 
επίπεδο, ο χρόνος χρήσης κ.τ.λ, µπορεί να είναι µε βάση την ηµεροµηνία 
καταχώρισης στη βάση δεδοµένων ή µπορεί να είναι και κάποια λέξη κλειδί που να 
περιέχεται στα µεταδεδοµένα του αντικειµένου. Αφού επιλέξουµε τα κριτήρια που 
θέλουµε να γίνει η αναζήτηση, πατάµε το κουµπί Αναζήτηση. Στο επάνω µέρος της 
φόρµας, εµφανίζονται όλα τα εκπαιδευτικά αντικείµενα που πληρούν τα 
συγκεκριµένα κριτήρια που επιλέξαµε. Πατώντας δεξί κλικ στο επιθυµητό 
αντικείµενο, εµφανίζονται όλες οι επιλογές διαχείρισης του. 
 
 

5.9.4. Στατιστικά στοιχεία 
 

Η εφαρµογή παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη µέσω γραφικής απεικόνισης να 
δει και να πληροφορηθεί για το περιεχόµενο της βάσης δεδοµένων σε εκπαιδευτικό 
υλικό, κατηγοριοποιηµένο σε διάφορες κατηγορίες. 
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Εικόνα 83-Στατιστικά στοιχεία εκπαιδευτικού υλικού 

 
Για να εµφανιστεί το γράφηµα πίττας, επιλέγουµε από το µενού το είδος της 
πληροφορίας που θέλουµε να απεικονίσουµε. Μόλις τελειώσουµε, µπορούµε να 
κλείσουµε τη φόρµα πατώντας το κουµπί Κλείσιµο. 
 
 

5.10. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού 
 

Ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό στο µαθητή παίζει 
σηµαντικό και καθοριστικό ρόλο στον βαθµό κατανόησης από το µαθητή και στην 
εµπέδωση της γνώσης. Για το λόγο αυτό η εφαρµογή διαθέτει τα απαραίτητα 
εργαλεία για δηµιουργία και διαχείριση παρουσιάσεων του εκπαιδευτικού υλικού. Με 
απλά λόγια, µια παρουσίαση είναι µια οργανωµένη οµάδα εκπαιδευτικών 
αντικειµένων συνδέονται µέσω του γνωστικού αντικειµένου στο οποίο αναφέρονται.  
 

Για να δηµιουργήσουµε µια παρουσίαση ανοίγουµε τη φόρµα δηµιουργίας 
παρουσίασης. Επιλέγουµε το µάθηµα στο οποίο θα ενσωµατωθεί η παρουσίαση. 
Αφού συµπληρώσουµε τον τίτλο της παρουσίασης και το κείµενο εισαγωγής, πατάµε 
το κουµπί ∆ηµιουργία Παρουσίασης. Τα πεδία της καρτέλας Γενικά Στοιχεία 
γίνονται ανενεργά και καµία επεξεργασία δεν µπορεί να συµβεί. 
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Εικόνα 84-Οδηγός δηµιουργίας παρουσίασης (γενικά στοιχεία) 

 
Εν συνεχεία, µεταβαίνουµε στην καρτέλα εισαγωγή ενοτήτων. Στην καρτέλα αυτή, 

προσθαφαιρούµε ενότητες για να οργανώσουµε την παρουσίαση µας και να 
βοηθήσουµε το µαθητή να κατανοήσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το θεµατικό 
αντικείµενο που πραγµατεύεται η παρουσίαση. 
 

Για να εισάγουµε µια νέα ενότητα, την πληκτρολογούµε στο πεδίο Τίτλος 
Ενότητας και πατάµε το κουµπί Προσθήκη. Η ενότητα εµφανίζεται και στη λίστα 
που ακολουθεί αλλά και στην προεπισκόπηση µε γραφικό τρόπο. 
 

 
Εικόνα 85-Οδηγός δηµιουργίας παρουσίασης (εισαγωγή ενοτήτων) 

 



 

 109 

Πλατφόρµα για τη ∆ιαθεµατική Υποστήριξη της Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισµικού 

Για να αφαιρέσουµε µια ενότητα, την επιλέγουµε από τη λίστα και πατάµε το 
κουµπί Αφαίρεση. Αφού εισάγουµε όλες τις ενότητες της παρουσίασης πατάµε το 
κουµπί Καταχώρηση Ενοτήτων για να ολοκληρώσουµε το δεύτερο βήµα. 
 

Το τελευταίο και βασικότερο βήµα για τη δηµιουργία της παρουσίασης είναι αυτό 
της οργάνωσης του εκπαιδευτικού υλικού. Αφού επιλέξουµε την καρτέλα, 
εµφανίζεται στο επάνω µέρος της η λίστα µε το εκπαιδευτικό υλικό. Η λίστα αυτή 
δηµιουργείται από εµάς µε το υλικό που επιλέξαµε και προσθέσαµε. 
 

 
Εικόνα 86-Οδηγός δηµιουργίας παρουσίασης (οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού) 

 
Στη συνέχεια, επιλέγουµε από την αριστερή στήλη την ενότητα στην οποία θα 

προσθέσουµε το εκπαιδευτικό υλικό. Ακολούθως επιλέγουµε από τη λίστα, στο 
επάνω µέρος της φόρµας, το αντικείµενο που θα προσθέσουµε και πατάµε το κουµπί 
Εισαγωγή στη παρουσίαση. Επαναλαµβάνουµε την παραπάνω διαδικασία για κάθε 
αντικείµενο που θέλουµε να προσθέσουµε στην παρουσίαση. Εάν για κάποιο λόγο 
χρειαζόµαστε εκπαιδευτικά αντικείµενα που δεν υπάρχουν στη λίστα, µπορούµε να 
τα αναζητήσουµε στη βάση εκπαιδευτικού υλικού πατώντας το κουµπί Αναζήτηση 
Αντικειµένου. Στην περίπτωση που θέλουµε να αφαιρέσουµε από τη λίστα κάποιο 
αντικείµενο, το επιλέγουµε και πατάµε το κουµπί ∆ιαγραφή αντικειµένου. Όταν 
τελειώσουµε τη διαδικασία προσθήκης υλικού στην παρουσίαση πατάµε το κουµπί 
Τέλος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 
 
 

5.10.1. ∆ιαχείριση παρουσιάσεων 
 

Η εφαρµογή διαθέτει εργαλείο που έχει συγκεντρωµένες όλες τις λειτουργίες και 
διαδικασίες που µπορούν να εφαρµοστούν στις παρουσιάσεις. Μερικές από αυτές 
είναι η δηµιουργία νέας παρουσίασης, η τροποποίηση υπάρχουσας, η διαγραφή και η 
προεπισκόπηση. 
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Εικόνα 87-∆ιαχείριση παρουσιάσεων 

 
Στο κεντρικό µέρος της φόρµας υπάρχει η λίστα µε όλες τις παρουσιάσεις που 

είναι καταχωρηµένες στο σύστηµα. Κάθε παρουσίαση εµφανίζεται στη λίστα µε τον 
τίτλο της και το µάθηµα στο οποίο ανήκει. Πάνω από τη λίστα υπάρχουν τα κουµπιά 
λειτουργιών. Το κουµπί ∆ηµιουργία νέας παρουσίασης εµφανίζει την οµώνυµη 
φόρµα. Το κουµπί ∆ιαγραφή Παρουσίασης διαγράφει τη συγκεκριµένη παρουσίαση 
και το κουµπί Τροποποίηση Παρουσίασης εµφανίζει τη φόρµα για τροποποίηση των 
στοιχείων της επιλεγµένης παρουσίασης. Για να δούµε µια µικρογραφία της 
παρουσίασης(προεπισκόπηση), επιλέγουµε την παρουσίαση από τη λίστα και 
κάνουµε διπλό κλικ µε το ποντίκι. 
 
 

5.10.2. Ανάθεση παρουσιάσεων 
 

Αφού ετοιµάσουµε την παρουσίαση, µπορούµε να την αναθέσουµε σε κάποιο 
µαθητή ή σε όλο το τµήµα. Για να το κάνουµε αυτό, ανοίγουµε τη φόρµα ανάθεσης 
και επιλέγουµε το τµήµα. Ακολούθως επιλέγουµε το µαθητή που θέλουµε να 
αναθέσουµε την παρουσίαση ή µαρκάρουµε το κουτί Επιλογή Άλλων. Τέλος, 
επιλέγουµε από τη λίστα την παρουσίαση που θα αναθέσουµε και πατάµε το κουµπί 
Ανάθεση. 
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Εικόνα 88-Ανάθεση παρουσιάσεων 

 

5.10.3. Παράθυρο παρουσίασης 
 

Όπως είδαµε και παραπάνω οι παρουσιάσεις είναι το βασικό µέσο για µετάδοση 
της γνώσης στους µαθητές. Κάθε παρουσίαση χωρίζεται σε ενότητες που τις έχει 
δηµιουργήσει ο καθηγητής και σε κάθε ενότητα βρίσκεται ταξινοµηµένο το 
εκπαιδευτικό υλικό που επιλέχθηκε.  
 

 
Εικόνα 89-Παράθυρο παρουσίασης 

 
Όπως βλέπουµε και στην παραπάνω εικόνα, στο αριστερό µέρος της οθόνης 

βρίσκεται το µενού µε τις ενότητες. Ο µαθητής µπορεί να επιλέξει µία ενότητα και 
στο κεντρικό µέρος της οθόνης θα εµφανιστούν τα αρχεία µε το εκπαιδευτικό υλικό. 
Κάθε αρχείο διακρίνεται από το εικονίδιό του, που καθορίζει και τον τύπο του. Ο 
µαθητής µπορεί µε διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο να δει το αντικείµενο αυτό.  
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Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται οι βασικοί τύποι αρχείων, τα εικονίδια που τα 
συνοδεύουν και κάποια από τα προγράµµατα που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 
για να ανοίξουµε τα συγκεκριµένα αρχεία.  
 

Είδος αρχείου Εικονίδιο Προτεινόµενη εφαρµογή ανοίγµατος 
   

Portable document format 
 

Adobe Acrobat Reader, Pdf Viewer 

Φωτογραφίας 
 

Ms Paint, Adobe Photoshop, Internet 
Explorer, Mozzila Firefox 

Εµπλουτισµένου κειµένου 
 

OpenOffice Writer, Ms Word, Word 
Perfect 

Απλού κειµένου 
 

Notepad, WordPad, Textpad 

Βίντεο 
 

Window Media Player 

Ήχου 
 

Window Media Player 

Εκτελέσιµο 
 

- 

Παρουσίασης Flash 
 

Flash Player, Shockwave Player 

Λογιστικό φύλλο 
 

OpenOffice Calc, Ms Excel 

Παρουσίασης 
 

Ms Powerpoint, OpenOffice Impress 

Μικρόκοσµου 
 

Microworld Pro, Microworld Player 

∆υναµικής γεωµετρίας 
 

Sketchpad, Cabri 

Πίνακας 6-Αρχεία που υποστηρίζει η εφαρµογή και προτεινόµενες εφαρµογές για το άνοιγµα τους 
 

Κάθε αρχείο ανοίγει µε το πρόγραµµα που το λειτουργικό σύστηµα έχει ως 
προεπιλεγµένο για το συγκεκριµένο τύπο αρχείου. Με λίγα λόγια την ευθύνη για το 
άνοιγµα και την εκτέλεση των αρχείων την έχει το λειτουργικό σύστηµα και κατ’ 
επέκταση ο χρήστης. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ελευθερία και η δυνατότητα στο 
χρήστη να επιλέξει ο ίδιος την εφαρµογή που του ταιριάζει καλύτερα και να την 
χρησιµοποιήσει.  
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5.11. Επιλογές χρήστη 
 

Η πλατφόρµα για τη διαθεµατική υποστήριξη µαθηµάτων προσφέρει κάποιες 
χρήσιµες επιλογές για την υποστήριξη του χρήστη και της µαθησιακής διαδικασίας. 
Πέρα των βασικών εργαλείων που προσφέρει και έχουµε περιγράψει στις 
προηγούµενες παραγράφους, έχει και δευτερεύοντα εργαλεία για άλλες λειτουργίες. 
Οι λειτουργίες αυτές περιλαµβάνουν ρυθµίσεις των στοιχείων του χρήστη, 
βαθµολόγιο, ηµερολόγιο και χώρο αποθήκευσης εγγράφων. Τα εργαλεία αυτά 
αποτελούν επιπλέον βοήθεια στο µαθητή, µιας και σε αυτόν απευθύνονται κατά κύριο 
λόγο, για την ενίσχυση της µαθησιακής διαδικασίας. 
 
 

5.12. Προφίλ χρήστη 
 

Το προφίλ χρήστη είναι το εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 
τροποποιήσει στοιχεία που αφορούν το άτοµό του και την πρόσβασή του στο 
σύστηµα όπως ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ηµεροµηνία 
γέννησης, την ηλεκτρονική του διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασής του στο 
σύστηµα. 
 

 
Εικόνα 90-Προφίλ χρήστη 

 
Αφού γίνουν όλες οι απαραίτητες αλλαγές ο χρήστης πατώντας το κουµπί 
Αποθήκευση Αλλαγών ενηµερώνει το προφίλ του.  
 
 

5.13. Βαθµολογία χρήστη 
 

Ο µαθητής έχει τη δυνατότητα να ενηµερώνεται άµεσα για τη βαθµολογία του σε 
κάποιο µάθηµα µέσω του εργαλείου οι βαθµοί µου. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουµε 
τη φόρµα στην οποία αναγράφονται οι βαθµοί του συγκεκριµένου µαθητή. Για κάθε 
µάθηµα αναγράφεται ο τίτλος του, ο βαθµός και η ηµεροµηνία καταχώρησης του.  
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Εικόνα 91-Βαθµολογία χρήστη 

 
 

5.14. Ηµερολόγιο χρήστη 
 

Είναι σηµαντικό σε µία εφαρµογή που έχει να κάνει µε την εκπαίδευση, να 
υπάρχει η δυνατότητα οργάνωσης και σωστής διαχείρισης του χρόνου. Στην 
προκειµένη περίπτωση η οργάνωση και η διαχείριση γίνεται µέσω του εργαλείου το 
ηµερολόγιο µου. 
 

 
Εικόνα 92-Ηµερολόγιο χρήστη 

 
Στην παραπάνω εικόνα βλέπουµε τη φόρµα που µας παρουσιάζει τους µήνες και 

παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να καταχωρήσει σηµειώσεις ή υπενθυµίσεις σε 
συγκεκριµένες ηµέρες του µήνα. Αυτό γίνεται επιλέγοντας µε το ποντίκι τη 
συγκεκριµένη ηµέρα και πληκτρολογώντας το κείµενο στο χώρο κάτω από το 
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ηµερολόγιο. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πατάµε το κουµπί Αποθήκευση. 
Παρατηρούµε ότι η συγκεκριµένη ηµέρα στο ηµερολόγιο εµφανίζεται µε έντονη 
γραφή και ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες. Στην περίπτωση που επιθυµούµε να 
διαγράψουµε κάποια καταχώρηση επιλέγουµε τη µέρα και πατάµε το κουµπί 
∆ιαγραφή.  

 
 

5.15. Έγγραφα χρήστη 
 

Για να ολοκληρωθεί το εικονικό γραφείο του χρήστη, είναι απαραίτητη η ύπαρξη 
ενός εργαλείου για αποθήκευση εγγράφων και αρχείων. Το εργαλείο αυτό ακούει στο 
όνοµα τα έγγραφα µου. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί στον προσωπικό 
του χώρο ότι αρχεία επιθυµεί µε σκοπό να µπορεί να τα ανακτήσει από οποιοδήποτε 
υπολογιστή έχει πρόσβαση.  
 

 
Εικόνα 93-Εργαλείο αποθήκευσης αρχείων-εγγράφων 

 
Κάθε αρχείο εµφανίζεται στη λίστα µε το φυσικό όνοµά του, το µέγεθός του σε 

bytes και την ηµεροµηνία δηµιουργίας του. Για να εισάγουµε ένα αρχείο µέσα στον 
προσωπικό µας χώρο, πρέπει να επιλέξουµε το κουµπί Εισαγωγή αρχείου. Το 
σύστηµα µας ζητάει να προσδιορίσουµε τη θέση που βρίσκεται το αρχείο και να το 
επιλέξουµε. Αν η διαδικασία ολοκληρωθεί σωστά, εµφανίζεται στην οθόνη µήνυµα 
επιβεβαίωσης.  
 

Για να αφαιρέσουµε ένα αρχείο από το χώρο µας, το επιλέγουµε µε το ποντίκι και 
πατάµε το κουµπί ∆ιαγραφή αρχείου. Αφού επιβεβαιώσουµε τη διαγραφή του 
αρχείου, αυτό αφαιρείται από τη λίστα.  
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Για να εξάγουµε ή να αποθηκεύσουµε ένα αρχείο στο σκληρό δίσκο του 
υπολογιστή το επιλέγουµε µε το ποντίκι, και πατάµε το κουµπί Εξαγωγή αρχείου. 
Τέλος, επιλέγουµε τη διαδροµή αποθήκευσης και πατάµε το κουµπί αποθήκευση.  

 
Με διπλό κλικ του ποντικιού πάνω στο όνοµα του αρχείου, ανοίγει το αρχείο µε 

την επιλεγµένη, από το λειτουργικό σύστηµα, εφαρµογή. Όλες οι προαναφερθείσες 
λειτουργίες και επιλογές υλοποιούνται µε το πάτηµα του δεξιού κουµπιού του 
ποντικιού πάνω στο όνοµα του αρχείου. 
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5.16. Χρήσιµα εργαλεία 
 

Στο σηµείο αυτό θα δούµε τα κύρια εργαλεία που παρέχει η εφαρµογή για την 
υποστήριξη του µαθητή και της µαθησιακής διαδικασίας. Τα εργαλεία που 
παρέχονται. ∆εν έχουν στόχο να υποκαταστήσουν τις παραδοσιακές µεθόδους 
µάθησης αλλά να αποτελέσουν επιπρόσθετο βοήθηµα για την κάλυψη των 
εκπαιδευτικών αναγκών του χρήστη. 
 
 

5.16.1. Πρόχειρο τετράδιο 
 

Το εργαλείο πρόχειρο τετράδιο είναι µια µεταφορά του τετραδίου εργασίας που 
χρησιµοποιεί ο µαθητής στην οθόνη του υπολογιστή. Στο πρόχειρο τετράδιο, ο 
µαθητής µπορεί να κρατά σηµειώσεις από παρουσιάσεις, από το διαδίκτυο και από 
όποια άλλη πηγή θέλει. Στο πρόχειρο τετράδιο, µπορούµε να αποθηκεύσουµε πολλών 
ειδών πληροφορίες, όπως κείµενο, εικόνες, βίντεο, υπερσυνδέσεις κ.τ.λ 
 

 
Εικόνα 94-Πρόχειρο τετράδιο 

 
Ανοίγοντας τη φόρµα εµφανίζεται µπροστά µας στο κέντρο της οθόνης ο χώρος 

για καταχώριση των δεδοµένων. Στο χώρο αυτό µπορούµε να πληκτρολογήσουµε 
κείµενο ή να επικολλήσουµε δεδοµένα από άλλες πηγές. Επίσης έχουµε τη 
δυνατότητα να µορφοποιήσουµε το κείµενο κάνοντας δεξί κλικ µε το ποντίκι επάνω 
του.  
 

 
Εικόνα 95-Επιλογές µορφοποίησης του περιεχοµένου του πρόχειρου τετραδίου 

 
Για να αποθηκεύσουµε τις αλλαγές, κάνουµε κλικ στο πρώτο κουµπί στην 

εργαλειοθήκη στ επάνω µέρος της φόρµας. Εάν θέλουµε να αναζητήσουµε κείµενο,  
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πατάµε το κουµπί αναζήτηση και πληκτρολογούµε τη λέξη ή έκφραση την οποία 
θέλουµε να βρούµε. Αν βρεθεί, τότε θα γίνει highlight το συγκεκριµένο κείµενο. Το 
πρόχειρο τετράδιο µας παρέχει την δυνατότητα να το ανοίξουµε και στον επιλεγµένο 
κειµενογράφο του συστήµατος πατώντας το τρίτο κουµπί της εργαλειοθήκης και να 
το εξάγουµε στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή µε το τελευταίο κουµπί της 
εργαλειοθήκης. 
 
 

5.16.2. Παγκόσµιος ιστός 
 

Οι ΤΠΕ στηρίζονται σε µεγάλο βαθµό στις διαδικτυακές υπηρεσίες µιας και ο 
παγκόσµιος ιστός είναι µια τεράστια πηγή πληροφόρησης και διάδοσης της γνώσης. 
Τις υπηρεσίες του παγκόσµιου ιστού ενσωµατώνει και η εφαρµογή στα εργαλεία της 
για την υποβοήθηση του µαθητή. 
 

 
Εικόνα 96-Φυλλοµετρητής διαδικτύου 

 
Ο µαθητής µπορεί να επιλέξει από το µενού τον παγκόσµιο ιστό και να ανοίξει ο 

εγκατεστηµένος φυλλοµετρητής. Για να µεταβεί σε συγκεκριµένη ιστοσελίδα στο 
διαδίκτυο δεν έχει παρά να πληκτρολογήσει την διεύθυνση (url) στο φυλλοµετρητή. 
Επίσης, µπορεί να επιλέξει από το µενού Αγαπηµένα του φυλλοµετρητή κάποιες 
διευθύνσεις που έχουν υλικό σχετικό µε το µάθηµα. 
 
 

5.16.3. Ζωντανή συνοµιλία 
 

Η ζωντανή συνοµιλία είναι το δεύτερο από τα εργαλεία που προσφέρει η 
εφαρµογή για υποβοήθηση του µαθητή µέσα από τη διαδικασία της συνεργατικής 
µάθησης. Το εργαλείο αυτό όπως αποκαλύπτει και ο τίτλος του, δίνει τη δυνατότητα 
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στο µαθητή να συνδιαλεχθεί µε τους συµµαθητές του και τους καθηγητές του για να 
επιλύσει τυχόν προβλήµατα που θα του παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της µελέτης 
του. Η διαφορά του συγκεκριµένου εργαλείου από αυτό της αλληλογραφίας, έγκειται 
στο ότι η ζωντανή συνοµιλία µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα από ένα άτοµα και 
η συνοµιλία γίνεται σε πραγµατικό χρόνο. Αυτές οι διαφορές καθιστούν το εργαλείο 
αυτό µοναδικό. 
 

 
Εικόνα 97-Εργαλείο ζωντανής συνοµιλίας 

 
Η φόρµα χωρίζεται σε τρία µέρη, στη λίστα µελών που λαµβάνουν µέρος στη 

συνοµιλία και βρίσκεται στο δεξί µέρος, στο µέρος που διακινούνται τα µηνύµατα 
κάθε µέλους και βρίσκεται στο κεντρικό µέρος της φόρµας και στο πεδίο που 
πληκτρολογούµε το µήνυµα που θέλουµε να αποσταλεί και βρίσκεται στο κάτω µέρος 
της φόρµας. Αφού πληκτρολογήσουµε το µήνυµα πατάµε το κουµπί Αποστολή. 
 
 

5.16.4. Ζωγραφική 
 

Το εργαλείο της ζωγραφικής προσφέρει τη δυνατότητα στον µαθητή και τον 
καθηγητή να εκφραστούν µέσω των εικόνων και των σχηµάτων. Αυτός ο τρόπος 
έκφρασης δίνει την δυνατότητα στον µαθητή να αντιληφθεί καλύτερα κάποιες έννοιες 
που πριν ήταν δύσκολο να αντιληφθεί. Ο καθηγητής µέσο του εργαλείου αυτού, 
µπορεί να δηµιουργήσει πολλαπλές αναπαραστάσεις και να διευκολύνει την 
εµπέδωση της γνώσης.  
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Εικόνα 98-Εργαλείο ζωγραφικής 

 
Αφού δηµιουργήσουµε µια εικόνα µε το συγκεκριµένο εργαλείο, µπορούµε να την 

αποθηκεύσουµε στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή και ακολούθως να την εισάγουµε 
στη βάση δεδοµένων είτε σαν εκπαιδευτικό υλικό είτε σαν αρχείο στον προσωπικό 
µας χώρο (τα έγγραφα µου). 
 
 

5.16.5. Υπολογιστική µηχανή 
 

Η υπολογιστική µηχανή είναι ένα εργαλείο που χρησιµεύει στη διδασκαλία 
µαθηµάτων θετικής κατεύθυνσης που έχουν να κάνουν µε υπολογισµούς, µετρήσεις 
και πειράµατα. Παρόλο που δεν χρησιµεύει για όλα τα µαθήµατα είναι ένα πολύ 
χρήσιµο εργαλείο µιας και λύνει τα χέρια του µαθητή σε δύσκολους υπολογισµούς. 
 

 
Εικόνα 99-Υπολογιστική µηχανή 

 
Στην περίπτωση που το µάθηµα που θα διδαχθεί δεν απαιτεί τη χρήση της 

υπολογιστική µηχανής, τότε µπορούµε να την απενεργοποιήσουµε για το 
συγκεκριµένο τµήµα από το µενού προσβάσεις χρηστών. 
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5.16.6. Εργασίες µαθητή 
 

 
Σε προηγούµενη ενότητα περιγράψαµε αναλυτικά τη διαχείριση εργασιών από τη 

µεριά του καθηγητή. Στο σηµείο αυτό θα δούµε το πώς ο µαθητής παραλαµβάνει την 
εργασία και ακολούθως τη στέλνει για διόρθωση στον καθηγητή. 
 

Ανοίγοντας το παράθυρο εργασιών εµφανίζονται τρεις καρτέλες. Η πρώτη 
καρτέλα έχει όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί στο µαθητή. 
 

 
Εικόνα 100-Εργασίες που έχουν ανατεθεί στο µαθητή 

 
Στο επάνω µέρος είναι η λίστα µε τις εργασίες. Κάθε εργασία εµφανίζεται µε τον 

τίτλο της , το µάθηµα στο οποίο ανήκει και την ηµεροµηνία παράδοσης. Κάτω από τη 
λίστα αυτή, υπάρχει το κουµπί Αρχείο Εργασίας. Πατώντας το, ανοίγει το 
επισυναπτόµενο αρχείο της εργασίας. Στο δεξί µέρος της φόρµας υπάρχουν οι οδηγίες 
υλοποίησης. 
 

Αφού δει ο µαθητής την εργασία και την υλοποιήσει, χρειάζεται να την 
αποστείλει στον καθηγητή του για διόρθωση. Η τελευταία καρτέλα της φόρµας είναι 
αυτή της παράδοσης εργασιών. Στην καρτέλα αυτή υπάρχει η λίστα µε όλες τις 
εργασίες που δεν έχουν παραδοθεί. Ο µαθητής επιλέγει την εργασία που θέλει να 
παραδώσει και επιλέγει την τοποθεσία του αρχείου απάντησης. Στο κάτω µέρος της 
φόρµας υπάρχει χώρος για σχόλια που θα αποσταλούν µαζί µε την εργασία. 
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Εικόνα 101-Παράδοση εργασιών 

 
Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία παράδοσης της εργασίας, ο µαθητής πρέπει να 
πατήσει το κουµπί Παράδοση. 
 

Ο µαθητής έχει πρόσβαση στις εργασίες που έχει παραδώσει από την καρτέλα 
Παραδοµένες εργασίες. Στην καρτέλα αυτή, µπορεί να δει την εκφώνηση, τα σχόλια, 
το αρχείο εργασίας και το αρχείο απάντησης της εργασίας. 
 

 
Εικόνα 102-Λίστα εργασιών που έχουν παραδοθεί 
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5.17. Τυπικό Session µαθητή 
 

Στο σηµείο αυτό θα δούµε µια τυπική χρήση της εφαρµογής από ένα µαθητή. Ο 
µαθητής αφού ανοίξει την εφαρµογή και συµπληρώσει σωστά τα στοιχεία του, θα δει 
µπροστά του την παρακάτω οθόνη. 
 

 
Εικόνα 103-Οθόνη εφαρµογής για είσοδο µαθητή 

 
Στο κέντρο της οθόνης υπάρχει το παράθυρο επιλογής µαθήµατος. Κάθε είσοδος 

του µαθητή στο σύστηµα θεωρείται ως προσπάθεια για παρακολούθηση ενός 
µαθήµατος. Στην οθόνη υπάρχει και ο βοηθός του µαθητή (ο µάγος Merlin). Ο 
βοηθός είναι ένα χρήσιµο πληροφοριακό εργαλείο που καθοδηγεί το µαθητή κατά τη 
διάρκεια του session. 
 

 
Εικόνα 104-Βοηθός µαθητή (Μάγος Merlin) 

 
Αφού επιλεγεί κάποιο µάθηµα από τη λίστα µαθηµάτων, το παράθυρο επιλογής 

µαθήµατος και ο βοηθός εξαφανίζονται. Στη θέση τους εµφανίζεται η παρουσίαση 
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που έχει ανατεθεί στο µαθητή από τον καθηγητή του. Ο µαθητής µπορεί ταυτόχρονα 
µε την παρουσίαση που παρακολουθεί, να χρησιµοποιήσει και τα εργαλεία που του 
προσφέρονται, όπως επίσης και να λύσει κάποια τεστ πολλαπλής επιλογής που του 
έχει αναθέσει ο καθηγητής. 
 

 
Εικόνα 105-Οθόνη εφαρµογής κατά τη διάρκεια ενός session 

 
Στο κυρίος µενού της εφαρµογής, υπάρχει η επιλογή Τεστ Πολλαπλής Επιλογής. 

Εκεί εµφανίζονται όλα τα τεστ που έχουν ανατεθεί στο µαθητή για εξάσκηση. Ο 
µαθητής µπορεί να επιλέξει κάποιο τεστ και να πατήσει το κουµπί εµφάνιση Τεστ. 
 

 
Εικόνα 106-Επιλογή τεστ από µαθητή 

 
Είναι πιθανό ο µαθητής να κουραστεί ή για κάποιο λόγω να θέλει να βγει από την 

εφαρµογή και να εισέλθει αργότερα. Η εφαρµογή του παρέχει την δυνατότητα να 
αποθηκεύσει την τρέχουσα κατάσταση και να συνεχίσει την επόµενη φορά που θα 
εισέλθει. Για να αποθηκεύσει την κατάσταση πρέπει να επιλέξει από το µενού αρχείο 
το κουµπί Αποθήκευση Κατάστασης. 
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5.18. Τεκµηρίωση και Βοήθεια 
 

Η χρήση της εφαρµογής και οι τρόποι λειτουργία της περιγράφονται αναλυτικά 
στο συνοδευτικό έντυπο αλλά και στο µενού βοήθειας. Το µενού βοήθειας 
περιλαµβάνει τον οδηγό βοήθειας χρήστη, τη λίστα συντοµεύσεων, την ιστοσελίδα µε 
τις νεότερες εκδόσεις της εφαρµογής και τις πληροφορίες σχετικά µε την έκδοση και 
το δηµιουργό της εφαρµογή. 

 

 
Εικόνα 107- Μενού Βοήθειας 

 

5.18.1. Ενσωµατωµένη στην εφαρµογή βοήθεια 
 
 

Επιλέγοντας το µενού βοήθεια, εµφανίζεται στην οθόνη το παράθυρο Βοήθεια 
Χρήσης εφαρµογής. Στο αριστερό µέρος του παραθύρου, υπάρχουν όλα τα Θέµατα 
βοήθειας. Για να εµφανιστεί κάποιο θέµα, πρέπει να κάνουµε κλικ στον τίτλο του. 
 

 
Εικόνα 108- Βοήθεια Χρήσης Εφαρµογής 
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Στο κεντρικό µέρος του παραθύρου, εµφανίζεται η σελίδα βοήθειας που περιέχει το 
σχετικό κείµενο, εικόνες και υπερσυνδέσεις σε άλλα σχετικά θέµατα.  
 

Το σύστηµα βοήθειας της εφαρµογής παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης κάποιου 
θέµατος µε λέξεις κλειδιά. Για να το κάνουµε αυτό, επιλέγουµε το µενού Search ή 
Index και πληκτρολογούµε τη λέξη που ψάχνουµε να βρούµε. Εάν βρεθεί η 
συγκεκριµένη λέξη, τότε θα εµφανιστούν όλα τα θέµατα που την περιλαµβάνουν και 
εναπόκειται σε εµάς να επιλέξουµε αυτό που µας ταιριάζει καλύτερα. 

 

 
Εικόνα 109-Αναζήτηση θέµατος Βοήθειας 

 

5.18.2. Λίστα Συντοµεύσεων 
 

Η εφαρµογή προσφέρει όλες τις λειτουργίες µέσω των µενού επιλογών και της 
εργαλειοθήκης γρήγορης πρόσβασης. Όµως, υπάρχει και ειδική πρόνοια για τους πιο 
έµπειρους χρήστες που θέλουν να εκτελέσουν άµεσα µια λειτουργία ή µια επιλογή µε 
το πάτηµα συνδυασµού πλήκτρων. Η εφαρµογή προσφέρει λίστα µε όλες τις 
συντοµεύσεις που υπάρχουν για κάθε λειτουργία. Η λίστα αυτή, είναι προσβάσιµη 
από το µενού Βοήθεια. 

 

 
Εικόνα 110- Λίστα Συντοµεύσεων 
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5.19. ∆υνατότητες επέκτασης 
 

Η πλατφόρµα για τη διαθεµατική υποστήριξη της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού 
λογισµικού, αποτελεί µια προσπάθεια για την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην ελληνική 
εκπαίδευση. Οι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να  επεκταθεί η συγκεκριµένη 
πλατφόρµα αφορούν (α) την ενσωµάτωση έξυπνων πρακτόρων για αυτοµατοποίηση 
διάφορων διαδικασιών καθώς επίσης και για µετατροπή της πλατφόρµας σε 
προσαρµοστικό περιβάλλον εκπαίδευσης, (β) µεταφορά της πλατφόρµας σε 
διαδικτυακή µορφή µε χρήση τεχνολογίας Java, PHP ή ASP (γ) προσθήκη εργαλείων 
για εξυπηρέτηση συγκεκριµένων µαθησιακών αναγκών που µπορεί να 
παρουσιαστούν από τη χρήση της εφαρµογής από Α.Μ.Ε.Α 

 
Για την επέκταση της εφαρµογής, µπορεί να χρησιµοποιηθούν τεχνολογίες 

αναγνώρισης οµιλίας και τεχνητής ανάγνωσης για τη δηµιουργία διεπαφής χρήστη 
που θα υποστηρίζει άτοµα µε δυσκολίες στην όραση. Με τον τρόπο αυτό, τα άτοµα 
που αντιµετωπίζουν τέτοιες δυσκολίες µπορούν να επιλέγουν λειτουργίες της 
εφαρµογής µέσω του µικροφώνου και να ακούνε τα κείµενα. 

 
Στο σηµείο αυτό, είναι σηµαντικό να διευκρινίσουµε ότι οι επεκτάσεις που 

προτείνονται αφορούν την ίδια την πλατφόρµα και όχι το εκπαιδευτικό υλικό που 
καταχωρείται σε αυτήν. Το υλικό αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του καθηγητή και 
µπορεί να το διαµορφώσει όπως αυτός επιθυµεί. Κατά συνέπεια, µπορεί να 
ενσωµατώσει της παραπάνω τεχνολογίες στο παραγόµενο υλικό. 
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