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Περίληψη 

Η αλματώδης εξέλιξη που σημειώθηκε και εξακολουθεί να σημειώνεται τα 

τελευταία χρόνια στις τεχνολογίες του παγκόσμιου ιστού, έχει οδηγήσει σε 

προσπάθεια ενσωμάτωσης του παγκόσμιου ιστού (Web) σε όλες τις πτυχές 

της ζωής με στόχο την παροχή καλύτερων και πιο αποδοτικών υπηρεσιών. 

Το Web έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς 

και σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στις τεχνολογίες επικοινωνιών και 

ιδιαίτερα με την παροχή αξιόπιστων και ταχύτατων ευρυζωνικών δικτύων 

επικοινωνίας, έχει μετεξελιχθεί σε μία πλατφόρμα παροχής προηγμένων 

δικτυακών υπηρεσιών οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα 

εκπαιδευτικών αναγκών. 

Αυτό σε συνδυασμό με την σημασία που δίνεται παγκοσμίως στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και στη σχέση που έχει η εκπαίδευση με την εξέλιξη 

και ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας έχει οδηγήσει σε εκτεταμένες 

μελέτες και αναλύσεις σχετικά με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών 

και ιδιαίτερα των σχετικών με τον παγκόσμιο ιστό τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία από τα πρώιμα στάδια μέχρι και την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. 

Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί το κοινωνικό και 

οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται ο τομέας της εκπαίδευσης σε 

όλο της το φάσμα και να αποτυπωθούν οι διάφορες τάσεις σε σχέση με τις 

νέες τεχνολογικές προσεγγίσεις και ιδιαίτερα με τις τεχνολογίες παγκοσμίου 

ιστού και τον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρεάζουν την εκπαίδευση. 

Παρουσιάζεται συνοπτικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο επιχειρείται η 

ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και γίνεται αναφορά σε προγράμματα και δράσεις 

που υλοποιούνται και έχουν υλοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην 

Ελλάδα, καθώς και σε καλές πρακτικές εφαρμογές τεχνολογιών παγκοσμίου 

ιστού στην εκπαίδευση σε χώρες της ΕΕ και στην Ελλάδα. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι διάφορες τεχνολογίες και 

υπηρεσίες που συνθέτουν τον παγκόσμιο ιστό με ιδιαίτερη αναφορά στις πιο 
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σύγχρονες από αυτές. Γίνεται μία προσπάθεια να παρουσιαστεί ο τρόπος με 

τον οποίο οι τεχνολογίες και οι υπηρεσίες αυτές επηρεάζουν ή μπορούν να 

επηρεάσουν την εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της και η δυναμική που 

αυτές αναπτύσσουν. 

Τέλος, παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό λογισμικό ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ, το οποίο 

αποτελεί ένα δικτυακό υπερμεσικό εκπαιδευτικό περιβάλλον με στόχο τη 

διδασκαλία στην τάξη σε γνωστικά αντικείμενα όπως η Ιστορία και το οποίο 

αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες παγκοσμίου ιστού. 
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1. Εισαγωγή 

Η βασισμένη στο WEB εκπαίδευση έχει γίνει ένας πολύ σημαντικός κλάδος 

της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Για τους αρχαρίους, παρέχει την πρόσβαση 

στις πηγές πληροφοριών και γνώσης που είναι σχεδόν απεριόριστες, 

επιτρέποντας διάφορες ευκαιρίες για εξατομικευμένη μάθηση, τη μάθηση εξ 

αποστάσεως και τη συνεργασία, με τα σαφή πλεονεκτήματα της 

ανεξαρτησίας από την παραδοσιακή τάξη και της ανεξαρτησίας από τις 

διαφορετικές πλατφόρμες λογισμικού. Επίσης, οι βασισμένες στο WEB σειρές 

μαθημάτων και η εκπαίδευση από απόσταση (ΕαΑ) προσφέρουν πολυάριθμες 

δυνατότητες για τους δασκάλους και τους συντάκτες του εκπαιδευτικού 

υλικού, μέσω της διαθεσιμότητας των εργαλείων δημιουργίας διδακτικού 

υλικού για το web και τα φθηνά και αποδοτικά μέσα αποθήκευσης και 

διανομής, τους συνδέσμους υπερ-κειμένου στις προτεινόμενες αναγνώσεις, 

τις ψηφιακές βιβλιοθήκες και άλλες πηγές αναφορών σχετικών με τη σειρά 

μαθημάτων.  

Το Web έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς 

και σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στις τεχνολογίες επικοινωνιών και 

ιδιαίτερα με την παροχή αξιόπιστων και ταχύτατων ευρυζωνικών δικτύων 

επικοινωνίας, έχει μετεξελιχθεί σε μία πλατφόρμα παροχής προηγμένων 

δικτυακών υπηρεσιών οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα 

εκπαιδευτικών αναγκών. 

Αυτό σε συνδυασμό με την σημασία που δίνεται παγκοσμίως στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και στη σχέση που έχει η εκπαίδευση με την εξέλιξη 

και ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας έχει οδηγήσει σε εκτεταμένες 

μελέτες και αναλύσεις σχετικά με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών 

και ιδιαίτερα των σχετικών με τον παγκόσμιο ιστό τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία από τα πρώιμα στάδια μέχρι και την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. 

Την ώθηση σε αυτό έχει δώσει τα τελευταία χρόνια η μετεξέλιξη του 

παραδοσιακού Web σε ένα Web παροχής υπηρεσιών «δεύτερης γενιάς», στο 
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λεγόμενο Web 2.0, το οποίο αναλύεται σε ξεχωριστή παράγραφο στη 

συνέχεια. 

2. Εκπαίδευση και Κοινωνία της Πληροφορίας  

Το 2000, στη σύσκεψη της χιλιετίας που έλαβε χώρα στην Νέα Υόρκη υπό 

την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών ετέθησαν οι στόχοι της μείωσης της 

ανέχειας και της δημιουργίας πιο δίκαιων κοινωνιών. 

Οι στόχοι αυτοί αποσκοπούν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, τόσο σε 

εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο θα ενθαρρύνει την 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Οι οκτώ στόχοι, οι οποίοι υπογράφηκαν 

από 189 κράτη, συμπεριλάμβαναν δεσμεύσεις για την εκπαίδευση, την υγεία 

και το περιβάλλον. 

Καλούσαν σε παγκόσμια συνεργασία για την ανάπτυξη και συμπεριλάμβαναν 

τον στόχο «να γίνουν τα οφέλη των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) διαθέσιμα στο ευρύ 

κοινό» σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. 

Οι τεχνολογίες αυτές αποτελούν τις ατμομηχανές της ανάπτυξης και 

εργαλεία ενδυνάμωσης. Προσφέρουν απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορία 

και προκαλούν μία προφανή επανεξέταση του στόχου της εκπαίδευσης και 

της σχέσης της με την εθνική ανάπτυξη. 

Έχουν τη δυναμική για να διευρύνουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση σε 

όλα τα επίπεδα, να υπερκαλύψουν γεωγραφικές αποστάσεις, να 

πολλαπλασιάσουν ευκαιρίες εκπαίδευσης και να ενισχύσουν τους 

εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους μέσω της πρόσβασης σε πληροφορία 

και σε καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις – τόσο στην τάξη όσο και από 

απόσταση και χωρίς να είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί ο παραδοσιακός 

τρόπος εκπαίδευσης. 

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι χωρίς διακριτική χρήση της τεχνολογίας, στην 

ευρύτερη έννοιά της που συμπεριλαμβάνει το ράδιο, την τηλεόραση και τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πολλές αναπτυσσόμενες χώρες θα είναι 

αδύνατο να ικανοποιήσουν τις βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών, 

των νέων και των ανηλίκων και δεν θα μπορούν να είναι σε θέση να 
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ακολουθήσουν την ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη για υψηλότερη και 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση. 

Η κυρίαρχη σημασία της εκπαίδευσης ως ένα ανθρώπινο δικαίωμα και ως 

ενός καθοριστικού παράγοντα για κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη έχει 

επαναπροσδιοριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη εδώ και μία τουλάχιστον 

δεκαετία. Το Παγκόσμιο Συνέδριο για την Εκπαίδευση για Όλους το οποίο 

πραγματοποιήθηκε στην Jomtien της Ταϋλάνδης το 1990 συνήλθε κυρίως ως 

μία προσπάθεια αντιμετώπισης μεγάλης εκπαιδευτικής κρίσης η οποία 

αποτελούσε πισωγύρισμα στην ανάπτυξη πολλών αναπτυσσόμενων χωρών. 

Το συνέδριο αυτό εισήγαγε την έννοια της Εκπαίδευση για Όλους 

καλύπτοντας όλο τα φάσμα των ηλικιών, από την πρώιμη παιδική ηλικία, 

τον εγγραμματισμό των ενηλίκων, την κατάρτιση των νέων και των 

ενηλίκων και τη «γνώση και τα προσόντα τα οποία είναι απαραίτητα για την 

καλυτέρευση της ζωής και για την συνέχιση της ανάπτυξης». Το όραμα αυτό 

συνδέεται με την εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, σε τοπικό, σε εθνικό αλλά 

και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αναγνωρίζει ότι ένα μαθησιακό μοντέλο δεν 

καλύπτει τα πάντα και υποβαθμίζει την σημασία των εναλλακτικών 

προσεγγίσεων για την εκπαίδευση. Η σύσταση της επιτροπής του συνεδρίου 

ήταν ότι «Όλα τα διαθέσιμα όργανα και κανάλια πληροφορίας, επικοινωνιών 

και κοινωνικής δράσης πρέπει να χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στη 

σύλληψη της απαραίτητης γνώσης και για την πληροφόρηση και εκπαίδευση 

των ανθρώπων σχετικά με κοινωνικά ζητήματα. Προσθετικά στα 

παραδοσιακά μέσα και τρόπους, οι βιβλιοθήκες, η τηλεόραση, το ράδιο και 

άλλα μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διευκολυνθεί η κατάκτηση 

των βασικών εκπαιδευτικών αναγκών όλων»1. 

Παρά την πρόοδο που επετεύχθη παγκοσμίως από το 1990 στην αυξανόμενη 

εγγραφή των παιδιών στο τυπικό σχολείο και την μείωση των φυλετικών 

διακρίσεων στην εκπαίδευση, οι αντικειμενικοί στόχοι της Jomtien δεν 

επετεύχθησαν σε πολλές χώρες για πολλούς και διάφορους λόγους. 

                                         

1 Article V of the World Declaration on Education for All: Meeting Basic Learning Needs, World Conference on Education for All, Jomtien, 

Thailand, 5-9 March 1990. 
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Ταυτόχρονα την περασμένη δεκαετία η επανάσταση στις ΤΠΕ συνέχισε να 

επηρεάζει σχεδόν όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, πιέζοντας 

υπάρχοντες τομείς μεταξύ αυτών που έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία και 

αυτών που κινούνται στα όρια των υπερλεωφόρων πληροφορίας. 

Χτίζοντας πάνω στο όραμα της Jomtien, 164 κυβερνήσεις δεσμεύτηκαν στο 

Παγκόσμιο Εκπαιδευτικό Forum στο Dakar (Απρίλιος 2000) να διασφαλίσουν 

ότι μέχρι το 2015 όλα τα παιδιά θα λαμβάνουν μία πλήρη, καλής ποιότητας, 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, επεκτείνοντας έτσι σημαντικά τις ευκαιρίες 

μάθησης για τους νέους και τους ενήλικες, υποδιπλασιάζοντας τα επίπεδα 

αναλφαβητισμού και εξαλείφοντας τις φυλετικές ανομοιότητες σε όλα τα 

επίπεδα της εκπαίδευσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι δύο από τους στόχους, η 

λήψη γενικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι το 2015 και η εξάλειψη των 

φυλετικών ανισοτήτων, είχαν προσδιοριστεί ως Millennium Development 

Goals. Και οι δύο αυτοί στόχοι είχαν καθοριστεί ως κρίσιμοι για την εξάλειψη 

της ανέχειας. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 6 στόχοι που είχαν τεθεί 

σχετικά με την εκπαίδευση για όλους: 

Οι 6 στόχοι της Εκπαίδευσης για όλους 

1. Επέκταση και βελτίωση της φροντίδας και εκπαίδευσης σε πρώιμη παιδική 

ηλικία, ιδιαίτερα για τις πιο ευπαθείς και μειονεκτικές περιπτώσεις. 

2. Διασφάλιση ότι μέχρι το 2015 όλα τα παιδιά θα έχουν απολύτως ελεύθερη 

και υποχρεωτική πρόσβαση σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση καλής ποιότητας. 

3. Διασφάλιση ότι καλύπτονται όλες οι εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων 

ανθρώπων και των ενήλικων μέσω δίκαιης πρόσβασης σε κατάλληλα 

προγράμματα μάθησης και κατάρτισης. 

4. Αύξηση του εγγραμματισμού των ενηλίκων κατά 50% μέχρι το 2015, ειδικά 

για τις γυναίκες και αντίστοιχη πρόσβαση των ενηλίκων σε βασική και 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση. 

5. Απάλειψη φυλετικών ανισοτήτων στην πρωτοβάθμια και τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι το 2005 και εξίσωση των φύλων στην 

εκπαίδευση μέχρι το 2015. 
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6. Βελτίωση όλων των όψεων της ποιότητας στην εκπαίδευση και 

διασφάλιση της ποιότητας αυτής έτσι ώστε να επιτυγχάνονται από όλους 

αναγνωρίσιμα και μετρήσιμα αποτελέσματα, ιδιαίτερα στον αλφαβητισμό, 

την αριθμητική και σε αναγκαίες βασικές δεξιότητες. 

 

Όπως σημείωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΟΗΕ στο Παγκόσμιο Οικονομικό 

Forum του Davos τον Ιανουάριο του 2001, «δεν πρόκειται να υπάρξει 

πληροφορία για όλους χωρίς εκπαίδευση για όλους. Αυτό είναι πρώτη 

προτεραιότητα, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα»2 

Η Εκπαίδευση για Όλους εξάλλου είναι πρώτη προτεραιότητα για την 

UNESCO, γιατί η εκπαίδευση είναι ταυτόχρονα ένα θεμελιώδες δικαίωμα του 

ανθρώπου και το κλειδί για την συνεχιζόμενη ανάπτυξη και ειρήνη μεταξύ 

των χωρών. Η εκπλήρωση των στόχων που τέθηκαν στο Dakar και στο 

Millennium Development Summit απαιτεί την δέσμευση όλων για πρόσβαση, 

ισότητα και ποιότητα σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Για να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι στόχοι που προαναφέρθηκαν είναι 

απαραίτητο να πραγματοποιηθούν δραματικές αλλαγές στον τομέα της 

εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, τόσο στον τρόπο της παροχής της γνώσης 

όσο και στα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για αυτό. Είναι προφανές ότι 

πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτές τις αλλαγές θα διαδραματίσουν οι 

τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι οποίες 

παρουσιάζουν συνεχόμενη εξέλιξη και ανάπτυξη, παρέχοντας όλο και 

περισσότερους τρόπους και εργαλεία στα χέρια αυτών που χαράζουν και 

συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ιδιαίτερα, θα πρέπει να τονιστεί ο ρόλος του Internet γενικότερα και του 

Web ειδικότερα, ως πλατφόρμα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών και 

εφαρμογών.  

                                         

2 UNESCO, Address by Koïchiro Matsuura at the Special Session on the Global Digital Divide Initiative, annual meeting of the World Economic 

Forum, Davos, Switzerland, 29 January 2001. 
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3. Κοινωνικές και μαθησιακές τάσεις και νέες 

τεχνολογίες 

3.1. Κοινωνία 

Ο σύγχρονος πολιτισμός έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του τις ραγδαίες 

αλλαγές. Η σύγχρονη οικονομία διέπεται από έναν ταχύτατο μετασχηματισμό 

από γενιά σε γενιά. Το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής κατάστασης 

είναι η τεράστια δυσκολία κατανόησης, εκτίμησης ακόμα και επιβίωσης μέσα 

σε αυτές τις αλλαγές. Από την άλλη όμως όλες αυτές οι αλλαγές δεν 

προέκυψαν ξαφνικά, αλλά αποτελούν μέρος μία μεγαλύτερης ιστορικής 

αλλαγής, στην οποία πολύ σημαντικό ρόλο έχει παίξει η τεχνολογική 

ανάπτυξη. 

Οι ΤΠΕ θα αποτελέσουν τον παράγοντα κλειδί σε μία μελλοντική θετική 

αλλαγή, με την προϋπόθεση ότι θα αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης 

ανθρώπων οι οποίοι θα τις χρησιμοποιούν δημιουργικά και για το κοινό 

καλό. 

Η οικονομία παραδοσιακά διαχωρίζονταν σε αγροτική, βιομηχανική και 

οικονομία υπηρεσιών. Σήμερα, οι τρεις αυτοί τομείς έχουν συνδεθεί και με 

έναν τέταρτο: τον επερχόμενο γνωσιακό τομέα ο οποίος αποτελείται από 

εργάτες της γνώσης. Στο σύγχρονο «έξυπνο» και συνεχώς εξελίξιμο 

περιβάλλον, η διανοητική εργασία δημιουργεί συνεχώς νέα πληροφορία και 

γνώση με πολύ γρήγορο ρυθμό και στη συνέχεια την γνώση αυτή την 

ανταλλάσει και τη μοιράζεται επικοινωνώντας με άλλους συνεργάτες. 

Ο πανταχού παρόν ηλεκτρονικός υπολογιστής και οι σχετικές περιφερειακές 

του συσκευές, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των ΤΠΕ, έχουν γίνει 

πλέον κρίσιμα εργαλεία για το μεγαλύτερο ποσοστό της παγκόσμιας 

οικονομίας. 

Ταυτόχρονα, η εργασία πάνω στη γνώση έχει γίνει όχι απλά ένας ακόμα 

τομέας της οικονομίας, αλλά ένας οριζόντιος οδηγός, ο κύριος φορέας και η 

αιχμή για τις σύγχρονες οικονομικές δραστηριότητες. 
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Για τους λόγους αυτούς η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και 

η όσο το δυνατό μεγαλύτερη αφομοίωσή τους από τους νέους ανθρώπους 

είναι απαραίτητη για την πρόοδο και την ευημερία τους και κατ’ επέκταση 

και του κοινωνικού συνόλου. 

Ατομικές ανάγκες και προσδοκίες της κοινωνίας 

Η ζωή στην νέα κοινωνία της γνώσης απαιτεί πιο ανεξάρτητη και υπεύθυνη 

συμπεριφορά και σε πολύ μικρότερο βαθμό απλά εκτέλεση οδηγιών. Για την 

ευημερία και μερικές φορές για την επιβίωση ακόμα, οι άνθρωποι 

χρειάζονται σήμερα να είναι ικανοί στο να παίρνουν αποφάσεις σε νέες και 

αναπάντεχες καταστάσεις. 

Το σημαντικότερο είναι ότι πρέπει να συνεχίζουν να μαθαίνουν καθόλη τη 

διάρκεια της ζωής τους. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για προσωπική 

εξέλιξη, για δημιουργία και για ευεξία, για καταναλωτικούς λόγους και για 

υγεία. Επίσης πρέπει να μπορούν να αναλύουν την πληροφορία που 

δέχονται από τα ΜΜΕ με κριτικό τρόπο και να την χρησιμοποιούν 

παραγωγικά. 

Αυτές οι ατομικές ανάγκες απαιτούν γνώση και δεξιότητες για αναζήτηση 

πληροφορίας, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση, δρομολόγηση και 

παρουσίασή της στους άλλους και εξάσκηση της κρίσης έτσι ώστε να 

μπορούν να προβλέπουν, να σχεδιάζουν και να ελέγχουν γεγονότα που 

αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς. 

Οι παραπάνω δεξιότητες είναι απαραίτητες σε όλα τα περιβάλλοντα μάθησης 

είτε αυτά είναι υποστηριζόμενα από ΤΠΕ είτε όχι. Ωστόσο, όλο και 

περισσότερες βιομηχανικές, επαγγελματικές και επιχειρηματικές ιδιοκτησίες 

ψάχνουν για εργασία που απαιτεί τα παραπάνω χαρακτηριστικά εκτός από 

υψηλές διανοητικές δεξιότητες. Η ικανότητα ενός εργαζόμενου να 

χρησιμοποιεί με άνεση τις ΤΠΕ είναι όλο και περισσότερο αναγκαία σε όλους 

τους τομείς. 

Οι παλαιότερες δεξιότητες έχουν ξεπεραστεί. Οι ικανότητες για υπολογισμό 

αριθμητικών υπολογισμών στο χαρτί, για παράδειγμα, ή η ικανότητα 

καλλιγραφικής γραφής, θεωρούνται τώρα ως ειδικές ικανότητες, παρόλο 
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που και τα δύο είναι χρήσιμα και απαραίτητα στην εκπαίδευση των 

μαθητών. 

Ταυτόχρονα, είναι πλέον ζωτικής σημασίας για κάθε παιδί, έφηβο και 

ενήλικα, να έχει τουλάχιστον μία γενική ιδέα για το τεχνολογικό περιβάλλον 

είτε αυτό είναι στο σπίτι, είτε στο σχολείο, είτε στο δρόμο, στο γραφείο ή 

οπουδήποτε αλλού.  

Χρειάζονται δραματικές αλλαγές στα σχολεία 

Στον 21ο αιώνα, οι ολοένα και αυξανόμενες ατομικές και κοινωνικές ανάγκες 

θέτουν ένα βαρύ καθήκον για την ίδρυση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

Ταυτόχρονα οι παραδοσιακές δομές και τρόποι διδασκαλίας δείχνουν ότι 

ανταποκρίνονται όλο και λιγότερο στις προκλήσεις των καιρών.  

Υπάρχει μία πολύ δυνατή έκκληση για καινοτομία και μετασχηματισμό 

μεταξύ των εκπαιδευτικών παντού, ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το 

πιο κρίσιμο στάδιο της ανάπτυξης ενός ανθρώπου. Πρέπει να λάβουμε 

υπόψη ότι τα εσωτερικά προβλήματα στο σχολικό περιβάλλον δεν είναι 

ανεξάρτητα από το προβλήματα στον σύγχρονο κόσμο. Αυτά δεν πρόκειται 

να επιλυθούν αν δεν προσεγγιστούν και αντιμετωπιστούν εκπαιδευτικά, 

οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικο-πολιτιστικά. 

Οι μαθητές πλέον είναι επικοινωνιακοί, περίεργοι, δημιουργικοί και ικανοί 

να μαθαίνουν πολλά πράγματα και το αποδεικνύουν αυτό καθημερινά. 

Ωστόσο, το παραδοσιακό σχολείο του 20ου αιώνα, το οποίο είναι αυτό που 

υπερισχύει και σήμερα αποτελεί τροχοπέδη στη εξέλιξη και εκμετάλλευση 

των δυνατοτήτων αυτών κατά τη διάρκεια της μάθησης. Χρειαζόμαστε ένα 

καινούριο σχολείο για τον 21ο αιώνα και στο σχολείο αυτό θα πρέπει 

πρωτεύοντα ρόλο, είτε ως εργαλεία είτε ως αντικείμενο της μάθησης, να 

παίζουν οι ΤΠΕ και ειδικότερα το Internet. 

3.2. Εκπαίδευση 

Το πιο ευαίσθητο ίσως κομμάτι της εξέλιξης μίας κοινωνίας είναι η 

εκπαίδευση και ο τρόπος που αυτή παρέχεται στους πολίτες. Είναι πολύ 

σημαντικό η εκπαιδευτική διαδικασία να προσαρμόζεται στις κατά περιόδους 
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συνθήκες και να ενσωματώνει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις 

δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία. 

Εξάλλου το πιο ευαίσθητο τμήμα του κοινωνικού συνόλου, τα παιδιά και οι 

έφηβοι, είναι αυτοί που πρώτοι αφομοιώνουν τις εξελίξεις και για το λόγο 

αυτό είναι απαραίτητο να τους προσφέρεται η εκπαίδευση με τέτοιο τρόπο 

που θα τους κινεί το ενδιαφέρον. 

Δεν πρέπει να παραβλέπονται επίσης τα πλεονεκτήματα και τις ευκολίες που 

παρέχονται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών σε οποιονδήποτε τομέα. 

Τρεις απαιτήσεις για τον 21ο αιώνα 

Τα νέα είδη δραστηριοτήτων που θα πρέπει να διδαχθούν και οι νέες 

εκπαιδευτικές πρακτικές, οδηγούν αναπόφευκτα σε μία δραστική 

επανεξέταση της ιδέας του γραμματισμού, η οποία αποτελούσε για χρόνια 

μέχρι τώρα το βασικό στόχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ιδιαίτερα στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Η παραδοσιακή έννοια του γραμματισμού (συμπεριλαμβανομένου του 

αριθμητισμού) βασίζονταν στις τρεις παρακάτω απαιτήσεις: για ανάγνωση, 

γραφή και αριθμητική, σε συνδυασμό με ακριβή (κατά προτίμηση 

καλλιτεχνική) γραφή και αποστήθιση συγκεκριμένων τμημάτων από 

συγγράμματα και κλασική λογοτεχνία. 

Σήμερα, βλέπουμε μία άμεση ανάγκη για ένα νέο είδος γραμματισμού 

βασισμένου στις ΤΠΕ, ο οποίος μπορεί να παρουσιαστεί ως αποτελούμενος 

από τα παρακάτω τρία συστατικά, αντίστοιχα των τριών μέχρι τώρα 

βασικών συστατικών: 

• Ανάγνωση – εύρεση πληροφορίας με αναζήτηση σε γραπτές πηγές, 

παρατήρηση, συλλογή και καταγραφή 

• Γραφή – επικοινωνία με χρήση hypermedia με χρήση συνδυασμού 

όλων των τύπων της πληροφορίας και όλων των μέσων, και 

• Αριθμητική – σχεδιασμός αντικειμένων και πράξεων. 

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να επανασχεδιαστεί δραστικά το εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο και οι διαδικασίες μάθησης. Οι νέοι γραμματισμοί αποφεύγουν 
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την αποστήθιση των γεγονότων και των κανόνων. Ενισχύουν την ικανότητα 

της εύρεσης των γεγονότων και της υπόθεσης μη προκαθορισμένων 

επιλογών. Στο προσκήνιο έρχεται η ικανότητα της κατανόησης και της 

εφεύρεσης κανόνων, της επίλυσης των προβλημάτων, του σχεδιασμού 

προσωπικών δραστηριοτήτων. Ο στόχος της εκπαίδευσης αυτής δεν είναι μία 

στενή τεχνική γνώση, αλλά η προσωπική ανάπτυξη σε συνδυασμό με τις 

βασικές δεξιότητες της υψηλού επιπέδου σκέψης και δράσης. 

Κάλεσμα για νέες διαστάσεις στη διδασκαλία 

Οι μοντέρνες κοινωνίες χρειάζονται πολίτες που θα μπορούν να λαμβάνουν 

αποφάσεις και να τις υλοποιούν μέσα σε ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο 

κόσμο. Όλοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για δια βίου μάθηση. Η 

επεξεργασία της πληροφορίας και η επικοινωνία αποτελούν πλέον κύριες 

δραστηριότητες στην καθημερινή ζωή και οι αποδοτικοί πολίτες του 21ου 

αιώνα θα απαιτείται να καταλαβαίνουν και να χρησιμοποιούν με ευχέρεια τα 

τελευταίας τεχνολογίας εργαλεία για τη διαχείριση τεράστιων ποσοτήτων 

δεδομένων, πληροφορίας και μηνυμάτων.  

Για όλα τα παραπάνω η δια βίου μάθηση θα αποτελεί τη κανονική 

κατάσταση για ένα μοντέρνο άτομο.  

Μία από τις βασικές αλλαγές της εκπαίδευσης μπορεί να περιγραφεί ως η 

μετάβαση από τη διδασκαλία στη μάθηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού γίνεται λιγότερο σημαντικός. Αντίθετα, ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού ενισχύεται στην κατεύθυνση της παροχής βοήθειας στον 

εκπαιδευόμενο για να καταστεί καλός ΜΑΘΗΤΗΣ. Ταυτόχρονα κρίνεται όλο 

και περισσότερο αναγκαία η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών 

διαφορετικών ειδικοτήτων για την επίτευξη του κοινού στόχου. 

Καθολική ενημέρωση και συνεργασία 

Η καθολική ενημέρωση ενισχύεται από την πρόοδο των τεχνολογιών 

πληροφορίας και επικοινωνιών. Οι ΤΠΕ προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος από 

υλικά για τη δημιουργία νέων σχολικών συστημάτων τα οποία επιτρέπουν 

την ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ απομακρυσμένων σημείων και την 

αλληλεπίδραση γεωγραφικά απομακρυσμένων ομάδων εκπαιδευτών και 
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εκπαιδευομένων. Αυτά τα υλικά είναι ευέλικτα και ανταποκρίνονται στις 

δυναμικές ανάγκες των εκπαιδευομένων κάθε ηλικίας. 

Η εκπλήρωση βέβαια της πρόκλησης αυτής προϋποθέτει συνεργασία μεταξύ 

εθνικών, πολιτιστικών και καθιερωμένων ορίων και μεταξύ απομονωμένων 

ατόμων και ομάδων. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα συστήματα bulletin 

board systems, οι τηλεδιασκέψεις και οι εικονικές κοινότητες στον 

παγκόσμιο ιστό (WWW) επιτρέπουν την αμοιβαία επικοινωνία μεταξύ ατόμων 

και ομάδων με κοινά ενδιαφέροντα. 

Η μάθηση ως επεξεργασία πληροφορίας 

Γενικά, πληροφορία είναι το περιεχόμενο όλων των μηνυμάτων που 

λαμβάνουμε από άλλους ανθρώπους και γενικότερα από τον κόσμο, καθώς 

και αυτά που παράγουμε και εκπέμπουμε εμείς.  

Η ανθρώπινη επεξεργασία της πληροφορίας, είτε καθαρά οργανική είτε 

μηχανικά υποβοηθούμενη, συμπεριλαμβάνει τη συλλογή, αποθήκευση, 

ανάκτηση, ταξινόμηση, σύνθεση και αποσύνθεση, επανεπεξεργασία και 

μετάδοσή της. 

Οι ΤΠΕ έχουν πολύ μεγάλη εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία λόγω 

του απλού αλλά θεμελιώδους γεγονότος ότι η μάθηση βασίζεται στη 

διαχείριση πληροφορίας. 

Η ακρόαση, η συζήτηση, η ανάγνωση, η γραφή, η επαλήθευση, η εξέταση, η 

σύνθεση και η ανάλυση, η επίλυση μαθηματικών προβλημάτων και η 

απομνημόνευση φράσεων και κειμένων αποτελούν παραδείγματα της 

επεξεργασίας της πληροφορίας χωρίς τη χρήση υπολογιστή. Οι ΤΠΕ μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν σε πολύ βασικές πλέον καταστάσεις επεξεργασίας της 

πληροφορίας, όπως στο σχεδιασμό έργων ή στην αναζήτηση πληροφορίας 

εκτός σχολικών εγχειριδίων.  

Ιστορικά η επεξεργασία της πληροφορίας και οι επικοινωνίες υπήρξαν 

βασικές σχολικές δραστηριότητες. Αυτές συνέβαιναν κυρίως μεταξύ του 

καθηγητή και του μαθητή με τη χρήση μολυβιού, χαρτιού και του πίνακα. 

Σήμερα, με την εκτεταμένη χρήση των υπολογιστών, με χρήση έξυπνων 

αισθητήρων, περιφερειακών και επεκτάσεων είναι εύκολο για τους 
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εκπαιδευτικούς να διαμορφώσουν έναν εντελώς διαφορετικό ευέλικτο και 

φιλοσοφημένα τρόπο διδασκαλίας. 
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4. Χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

4.1. Γενικά 

Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών έχουν εξελιχθεί 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια. H εξέλιξη αυτή σχετίζεται με τις 

διεπιφάνειες ανθρώπου – μηχανής (human – computer interfaces), το 

διαδίκτυο, τα πολυμέσα και τα υπερμέσα και με τα σύγχρονα λογισμικά, που 

όντας όλο και περισσότερο φιλικά με το χρήστη, έχουν πλέον καταστεί κοινό 

σημείο αναφοράς.  

Ταυτόχρονα, η εξέλιξη της εισαγωγής και της ένταξης της πληροφορικής στο 

εκπαιδευτικό σύστημα υπήρξε επίσης αρκετά γρήγορη. Δεν έλειψαν, 

ωστόσο, οι διαφορετικές προσεγγίσεις και οι πολλαπλές θεωρήσεις για τη 

θέση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο σχολείο.  

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας - ΤΠΕ (ICT: 

Information and Communication Technologies) –όρος που έχει καθιερωθεί 

σε ευρεία κλίμακα τα τελευταία χρόνια– χαρακτηρίζουν όλα εκείνα τα μέσα 

που είναι φορείς μηνυμάτων (εικόνες, ήχοι, σειρές χαρακτήρων). Οι χρήσεις 

τους στην εκπαιδευτική διαδικασία έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη 

σημαντικών εκπαιδευτικών εφαρμογών τόσο όσον αφορά τη διδακτική και 

μαθησιακή διαδικασία όσο και τη διαχείριση του σχολικού περιβάλλοντος. 

Στη βιβλιογραφία γίνεται εκτενής αναφορά και ανάλυση των προτεινόμενων 

κατά καιρούς μοντέλων που αναφέρονται στην εισαγωγή της πληροφορικής 

και των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας γενικότερα στην 

εκπαίδευση.  

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις του θέματος της εισαγωγής της πληροφορικής 

ή, γενικότερα, των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι κάθε φορά 

συνάρτηση πολλών παραμέτρων που σχετίζονται: 

• με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, 

• τη βαθμίδα εκπαίδευσης που αφορά η εισαγωγή, 

• τους προς επίτευξη γνωστικούς στόχους, 
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• τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συγκυρίες κατά την περίοδο 

της εισαγωγής, 

• το επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης, 

• τις φιλοσοφικές και ιδεολογικές θεωρήσεις των πρωτεργατών. 

Κατά την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής στην 

πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μπορούμε να διακρίνουμε 

τρία σημαντικά στάδια ή φάσεις εισαγωγής: την πληροφορική προσέγγιση 

(1970–1980), το μέσο – αντικείμενο εκπαίδευσης (1980–1989), τις 

τεχνολογίες ως μέσο (μετά το 1990). 

Πρόδρομος όλων των παραπάνω φάσεων μπορεί να χαρακτηριστεί μια 

ολόκληρη περίοδος της εκπαιδευτικής τεχνολογίας που χαρακτηρίζεται από 

την προσπάθεια εισαγωγής και ένταξης των διαφόρων μέσων (media) και 

τεχνολογιών (πριν από το 1970) στην εκπαίδευση. 

Α) Δεκαετία 1970 – 1980 

Αν οι δεκαετίες του ’80 και ’90 χαρακτηρίζονται από τη μαζική εισαγωγή της 

πληροφορικής στην εκπαίδευση και σε κάθε πτυχή της ζωής μας γενικότερα, 

οι προβληματισμοί και οι πρώτες προσπάθειες εισαγωγής ανέρχονται σε μια 

δεκαετία τουλάχιστον προγενέστερα. Το 1970 υπήρξε μια σημαντική χρονιά 

για την εισαγωγή της πληροφορικής στην εκπαίδευση: μια πρώτη παγκόσμια 

συνάντηση οργανώνεται στο Amsterdam από την IFIP (International 

Federation of Information Processing) με θέμα τους υπολογιστές στην 

εκπαίδευση και τον επόμενο χρόνο οργανώνεται το πρώτο παγκόσμιο 

σεμινάριο (υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ) με θέμα την εισαγωγή της 

πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (υποδεικνύοντας την 

εισαγωγή της πληροφορικής σε όλα τα μαθήματα της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης), στο Παρίσι. 

Παρ’ ότι οι θέσεις που εκφράστηκαν στις συναντήσεις αυτές υιοθετούσαν την 

άποψη της εισαγωγής σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το 

πρακτικό αποτέλεσμα όλης της περιόδου αυτής χαρακτηρίζεται κυρίως από 

τη μάθηση για τους υπολογιστές παρά τη μάθηση με τους υπολογιστές. 
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Οι πιλοτικές εφαρμογές (κυρίως σε επίπεδο λυκείων) που είδαν το φως της 

ημέρας σε όλη τη δεκαετία του ’70 (αναφερόμαστε σε πιλοτικές εφαρμογές, 

γιατί σε καμία χώρα δεν είχαμε εισαγωγή υπολογιστών, παρά σε πολύ μικρό 

αριθμό σχολείων) έδιναν έμφαση σε μαθήματα αλφαβητισμού στους 

υπολογιστές και κυρίως στον προγραμματισμό τους. Η στήριξη της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας με υπολογιστές δεν γνώρισε μεγάλη έκταση και 

αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανυπαρξία κατάλληλου εκπαιδευτικού 

λογισμικού. Και αυτή την περίοδο υπήρξαν, ωστόσο, προσπάθειες ένταξης 

του υπολογιστή στη διδακτική πράξη σε σχετικά μεγάλη κλίμακα, κυρίως 

στις ΗΠΑ (όπως το σύστημα PLATO: Programmed Logic for Automatic 

Teaching Operation από τον R. Davis). 

Λίγα λογισμικά (κυρίως λογισμικά προσομοίωσης) ήταν τέτοιας ποιότητας 

ώστε να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά μέσα στην τάξη, ενώ η 

πλειονότητα του λογισμικού ήταν τύπου ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής 

(multiple choice) και συστήματα πρακτικής άσκησης και εφαρμογής (drill 

and practice). Η προσέγγιση αυτή βασίστηκε κυρίως στις απόψεις της 

θεωρίας της συμπεριφοράς και ως κύρια εφαρμογή των υπολογιστών στη 

μαθησιακή διαδικασία είχε τα αλληλεπιδραστικά ηλεκτρονικά βιβλία 

(interactive textbooks). Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι, παράλληλα με τις 

παραπάνω προσπάθειες, αλλά με έναν εντελώς διαφορετικό παιδαγωγικό 

και μαθησιακό προσανατολισμό, εφαρμόστηκε σε πολλά σχολεία εκείνη την 

περίοδο η γλώσσα προγραμματισμού Logo.  

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της πειραματικής φάσης εισαγωγής που 

χαρακτηρίζει αυτή την περίοδο παρέχει τα στοιχεία πάνω στα οποία θα 

στηριχτεί η εφαρμογή και γενίκευση της εισαγωγής της επόμενης δεκαετίας. 

Β) Δεκαετία 1980 – 1990: Τα χρόνια της πληροφορικής για όλους 

Η δεκαετία του ’80 υπήρξε αναμφισβήτητα η περίοδος κατά την οποία 

γενικεύτηκαν οι προσπάθειες της εισαγωγής και της ένταξης της 

πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στα διάφορα εκπαιδευτικά 

συστήματα. Ωστόσο, μόλις στα μέσα της δεκαετίας υιοθετήθηκε η καθολική 

εισαγωγή της πληροφορικής στα εκπαιδευτικά συστήματα των 

ανεπτυγμένων χωρών. Πριν από τη γενικευμένη εισαγωγή προϋπήρξε μια 
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περίοδος προβληματισμών και γενικότερων αναζητήσεων για το πώς και 

από πού πρέπει να αρχίσει η εισαγωγή των υπολογιστών στο σχολείο. 

Η εισαγωγή των υπολογιστών γίνεται κατά κανόνα μέσα από ολοκληρωμένα 

προγράμματα σε επίπεδο επικράτειας και με συνεργασία διαφόρων φορέων 

και (συνήθως) με τον έλεγχο του κάθε Υπουργείου Παιδείας. 

Ήδη από τις απαρχές της εισαγωγής της πληροφορικής στην εκπαίδευση, 

γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στην πληροφορική ως αντικείμενο μάθησης 

και την πληροφορική ως παιδαγωγικό και διδακτικό μέσο. Πρέπει, 

εντούτοις, να τονιστεί ότι οι πολλαπλοί τρόποι θεώρησης της εφαρμογής της 

πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, γενικότερα, στην εκπαίδευση και 

στην κατάρτιση έγιναν αντικείμενο έντονων συζητήσεων και 

προβληματισμών από πολύ νωρίς στο χώρο των παιδαγωγών. 

Η εισαγωγή και η ένταξη της πληροφορικής στην εκπαίδευση 

επικεντρώθηκαν πάνω σε τρία συμπληρωματικά ρεύματα. Το πρώτο είχε ως 

στόχο τις αλγοριθμικές μεθόδους και τη διδασκαλία του προγραμματισμού 

στα λύκεια (για το σκοπό αυτό μάλιστα δημιουργούνται και ειδικές γλώσσες 

προγραμματισμού, όπως από την ερευνητική ομάδα του J. Hebenstreit η LSE 

– Langage Symbolique d’Enseignement, Συμβολική Γλώσσα Διδασκαλίας), το 

δεύτερο στηρίχτηκε στη μάθηση των μαθητών γύρω από τη γλώσσα 

προγραμματισμού LOGO μέσα από την οικοδομηστική (constructivist) 

προοπτική, με αφετηρία τις εργασίες του J. Piaget και του S. Papert, στην 

πρωτοβάθμια κυρίως εκπαίδευση, ενώ το τρίτο έχει ως στόχο την ανάπτυξη 

της τεχνικής και πληροφορικής κουλτούρας, κατά κύριο λόγο στο γυμνάσιο. 

Η όλη, συνεπώς, προβληματική προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στα 

παρακάτω ερωτήματα:  

Μπορεί η πληροφορική να αποτελέσει αντικείμενο μάθησης, να γίνει 

αντικείμενο ενδιαφέροντος για τους μαθητές όσον αφορά τους τρόπους 

λειτουργίας και τις δυνατότητες των μηχανών;  

Μπορεί να γίνει εργαλείο ώστε να μπουν σε εφαρμογή λειτουργίες μάθησης; 
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Ο υπολογιστής μπορεί να ανανεώσει την αίσθηση της εμπειρίας μέσα στους 

επιστημονικούς χώρους, δίνοντας ένα νέο νόημα στις έννοιες της 

μεταβλητής, της τύχης, του επιστημονικού συμβάντος; 

Γ) 1990 – σήμερα 

H ραγδαία εξέλιξη του υλικού και του λογισμικού τα τελευταία χρόνια 

συνιστά ένα νέο δεδομένο που ανατρέπει πολλούς από τους καθιερωμένους 

προσανατολισμούς και θέτει εκ νέου το ζήτημα μιας συνολικής θεώρησης του 

προβλήματος της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Tο 

γεγονός αυτό έχει επιτρέψει μια σημαντική πτώση του κόστους, η οποία 

οδήγησε με τη σειρά της σε βαθιές αλλαγές των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων στις αλληλεπιδράσεις με τον υπολογιστή. Aν πριν από 

είκοσι χρόνια ο υπολογιστής συνιστούσε μια σπάνια και πολύπλοκη μηχανή, 

επαγγελματικό μηχάνημα χωρίς πρόσβαση από τον κοινό των θνητών, η 

έκρηξη της μικροπληροφορικής κατά τη δεκαετία του ’80 τον μετέτρεψε 

προοδευτικά σε ένα μοντέρνο μέσο «υψηλής τεχνολογίας». Στη σημερινή 

εποχή, γενικεύεται η διάδοσή του και έχει μετατραπεί σε ένα καταναλωτικό 

αντικείμενο καθημερινής χρήσης, τουλάχιστον στις προηγμένες χώρες. 

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια οι υπολογιστές έχουν πάρει πλέον τη θέση 

τους στα σχολικά συστήματα των ανεπτυγμένων χωρών. Άλλοτε ως 

εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, 

ενίοτε αντικείμενο γνώσης αυτό καθαυτό, γνωστικό εργαλείο για προσωπική 

έκφραση και οικοδόμηση, μέσο για τη διαχείριση του σχολικού 

περιβάλλοντος, απασχολεί όλο και περισσότερους εκπαιδευτικούς στις 

διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Παρά τα ενθαρρυντικά ερευνητικά 

συμπεράσματα για τη θέση του υπολογιστή ως μαθησιακού εργαλείου και 

παρά τη γενικότερη πολιτική βούληση των διαφόρων κυβερνήσεων να 

εντάξουν τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας ως 

αναπόσπαστο τμήμα του σχολικού συστήματος (βλέπε «Υπερλεωφόροι της 

Πληροφορίας» της Αμερικάνικης Κυβέρνησης και πλάνο Task Force της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης), δεν έχει εκλείψει ο σκεπτικισμός. 

Ένα γεγονός είναι σήμερα σίγουρο: ο υπολογιστής, πάνω στον οποίο τα 

διάφορα σχολικά συστήματα είχαν εναποθέσει πολλές ελπίδες για να 
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βγουν από τη βαθιά κρίση τους, δεν έχει επιφέρει προς το παρόν καμιά 

ριζική επανάσταση. Οι περισσότερες κριτικές επικεντρώνονται πάνω στην 

πτυχή της πληροφορικής ως αυτόνομου διδακτικού αντικειμένου, πτυχή για 

την οποία τα αποτελέσματα των ερευνών είναι και τα περισσότερο 

αμφιλεγόμενα. Για παράδειγμα, η προσπάθεια εξοβελισμού της 

πληροφορικής (και του προγραμματισμού) από το αναλυτικό πρόγραμμα 

(τάση που απαντάται στον ένα ή στον άλλο βαθμό σε διάφορες χώρες) 

φαίνεται από την άποψη που διατυπώνει το Γαλλικό Εθνικό Συμβούλιο 

Προγραμμάτων Σπουδών ότι «είναι άχρηστο να θεσπίσουμε μια διδασκαλία 

σύλληψης και λειτουργίας των μηχανημάτων και του λογισμικού της 

πληροφορικής πριν από το πανεπιστήμιο» [εφημερίδα Le Monde, 19–11–

1992]. 

Δε γίνεται, λοιπόν, πλέον λόγος για εισαγωγή των μαθητών στον 

προγραμματισμό (τεχνοκεντρική προσέγγιση), στη χρησιμοποίηση δηλαδή 

συμβολικών γλωσσών υψηλού εννοιολογικού επιπέδου για την επίτευξη 

συγκεκριμένων γνωστικών στόχων. Αντίθετα, οι μαθητές οφείλουν να είναι 

ικανοί να χρησιμοποιήσουν πληροφορικά μέσα, όπως ο επεξεργαστής 

κειμένου, οι βάσεις δεδομένων, άλλο ειδικό λογισμικό και εκπαιδευτικά 

προγράμματα, στα πλαίσια κάθε μαθήματος (πραγματολογική προσέγγιση, 

βλέπε επόμενη ενότητα). H προτεραιότητα στα πλαίσια αυτά μετατίθεται 

πλέον στην ενσωμάτωση της χρησιμοποίησης των πληροφορικών εργαλείων 

στην παιδαγωγική πράξη (και φαίνεται, συνεπώς, η τάση προς την 

ολοκληρωμένη προσέγγιση). 

4.2. ΤΠΕ και Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την κατάρτιση αποτελεί βασική 

προτεραιότητα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες την τελευταία 

δεκαετία, αλλά η πρόοδος που έχει συντελεστεί δεν είναι ομοιόμορφη. 

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές από χώρα σε χώρα και από σχολείο σε 

σχολείο, στη λεγόμενη ηλεκτρονική ωριμότητα (e-maturity3). Σε μερικές 

                                         

3 Η e-maturity προσδιορίζεται ως η στρατηγική και αποδοτική χρήση των ΤΠΕ σε οργανισμούς, με 

σκοπό την αύξηση των εκπαιδευτικών οφελών. 



Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών με τη χρήση τεχνολογιών 

Παγκοσμίου Ιστού   

22 

χώρες τα σχολεία έχουν ενσωματώσει τις ΤΠΕ και παρουσιάζουν υψηλό 

επίπεδο αποδοτικότητας και σωστής χρήσης των ΤΠΕ για την υποστήριξη της 

διδασκαλίας και της μάθησης σε ένα μεγάλο εύρος θεματικών ενοτήτων. Σε 

άλλες χώρες ωστόσο τα σχολείο βρίσκονται σε πρόωρη φάση ωρίμανσης και 

ενσωμάτωσης των ΤΠΕ, χωρίς να υπάρχουν σημαντικά οφέλη στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

4.2.1. Η δράση eEurope 

Η δράση eEurope ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2000 με στόχο να επιταχύνει τη 

μετάβαση προς μία οικονομία προσανατολισμένη στη γνώση και στην 

κατανόηση των δυναμικών πλεονεκτημάτων ενός υψηλότερου ρυθμού 

ανάπτυξης, περισσότερων ευκαιριών εργασίας και καλύτερης πρόσβασης 

από όλους τους πολίτες στις νέες υπηρεσίες της εποχής της πληροφορίας. 

Η πρώτη φάση – Σχέδιο Δράσης eEurope 2002 – συμπεριλάμβανε 64 

στόχους, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων επετεύχθησαν μέχρι το τέλος 

του 2002. Η δράση eEurope 2005 άρχισε τον Ιούνιο του 2002, 

επικεντρωμένη στην προώθηση μίας ασφαλούς ευρυζωνικής υποδομής, του 

eBusiness και διαφόρων άλλων δημόσιων online υπηρεσιών (eHealth, 

eLearning και eGovernment). 

Το νέο στρατηγικό πλαίσιο, i2010 – European Information Society 2010, 

προσανατολίζεται προς μία ανοιχτή και ανταγωνιστική ψηφιακή οικονομία 

και δίνει έμφαση στις ΤΠΕ ως τον οδηγό προς καλύτερη ποιότητα ζωής. 

4.2.2. Το σχέδιο δράσης E-learning 

Ένας από τους βασικούς άξονες προτεραιότητας της ΕΕ στο σχέδιο δράσης 

eEurope 2002 είναι η ηλεκτρονική μάθηση (e-Learning). 

Οι τεχνολογίες των πολυμέσων και του internet ανοίγουν καινούριους 

δρόμους προς την δια βίου μάθηση σε πανεπιστήμια, σχολεία και χώρους 

εργασίας. Η e-learning υπόσχεται την ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων των 

Ευρωπαίων δίνοντας στον καθένα το δικαίωμα ελέγχου πάνω στο τι, το που, 

το πότε και το πώς θα μελετήσει.  

Η μάθηση ως παράγοντας ανταγωνισμού 
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Χωρίς υψηλού επιπέδου ευκαιρίες για μάθηση, η Ευρώπη θα αδυνατεί να 

διατηρήσει και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της και την ευημερία της. 

Η ηλεκτρονική μάθηση περικλείει νέες εφαρμογές και υπηρεσίες βασισμένες 

στην πληροφορία και στις ΤΠΕ, σχεδιασμένες για να βοηθούν τα άτομα, τους 

οργανισμούς και την κοινωνία ως σύνολο να ενσωματώσουν ικανότητες 

μέσω καλύτερων και συνεχιζόμενων διαδικασιών μάθησης. 

Οι ΤΠΕ ήδη βοηθούν τους μαθητές να μελετούν σε ώρες και χώρους που 

αυτοί επιθυμούν. Διάφορα πιλοτικά ερευνητικά προγράμματα έχουν 

αναδείξει τη δυναμική της μάθησης «σε κίνηση» (mobile learning – m-

learning), και την προσέγγιση αποξενωμένων και αποκλεισμένων μαθητών. 

Μέσα σε οργανισμούς, η μάθηση με χρήση ΤΠΕ και η αυτό-κατευθυνόμενη 

μάθηση συνεισφέρουν σε νέα μοντέλα ανταγωνισμού και στην απόκτηση 

καινούριων δεξιοτήτων. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να εξομοιώσουν 

πραγματικές εργασιακές καταστάσεις παρέχοντας εκπαίδευση χωρίς ρίσκο. 

Αρχίζουν επίσης να υποστηρίζουν το μοίρασμα της γνώσης μεταξύ των 

μαθητών. 

Το e-learning ως προτεραιότητα της ΕΕ 

Η ΕΕ προσδιορίζει το e-learning ως “τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

πολυμέσων και του internet για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης 

παρέχοντας πρόσβαση σε πηγές και υπηρεσίες καθώς και απομακρυσμένες 

συναλλαγές και συνεργασίες”. 

Μέσω του προγράμματος eLearning παρέχεται υποστήριξη σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο για δράσεις που αποσκοπούν σε: 

• Βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού (γραφή – ανάγνωση) 

• Ανάπτυξη εικονικών πανεπιστημιουπόλεων 

• Διασχολική συνεργασία μέσω internet 

• Μοίρασμα εμπειρίας και καλών πρακτικών και 

• Ανάπτυξη εργαλείων ανάλυσης και πρόβλεψης 

Συμπληρωματικά στα παραπάνω, η έρευνα πάνω στη εμπλουτισμένη με 

τεχνολογία μάθηση αποσκοπεί σε: 

• Υποστήριξη συνεργατικής μάθησης 
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• Μελέτη της χρήσης της εικονικής παρουσίας και υπηρεσιών 
προσομοίωσης 

• Παροχή δυνατότητας μεταφοράς και διαμοιρασμού της γνώσης και 

• Επέκταση της πρόσβασης σε νέες μαθησιακές ευκαιρίες ανεξάρτητα 
του χρόνου και του χώρου. 

Η Επιτροπή δίνει νέα ώθηση στην eLearning και στις δεξιότητες της 

κοινωνίας της γνώσης με το πρόγραμμα i2010 για την περίοδο 2006-2010. Η 

πρόκληση είναι να βρεθεί ο τρόπος να χρησιμοποιηθούν τα πλεονεκτήματα 

που προσφέρουν οι ΤΠΕ με τρόπο τέτοιο, ο οποίος να διασφαλίζει ότι ο 

καθένας θα αποκτήσει τις απαραίτητες ικανότητες για να είναι ικανός να 

συμμετέχει στην κοινωνία της πληροφορίας. 

Καινοτόμες υπηρεσίες και συστήματα 

Τα εργαλεία εκμάθησης που είναι βασισμένα σε ΤΠΕ είναι όλο και 

περισσότερο κοινή πρακτική στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, στους 

εργασιακούς χώρους και στις αναδυόμενες υπηρεσίες για να υποστηρίξουν 

την ανεξάρτητη και δια βίου μάθηση. Εντούτοις, είναι απαραίτητη μια πιο 

θεμελιώδης αλλαγή, εάν θέλουμε να συναντήσουμε τους φιλόδοξους 

στόχους για την εκμάθηση και τις δεξιότητες που καθορίζονται στην ατζέντα 

της "Λισσαβώνας" (πολιτική της Επιτροπής που στοχεύει στην μετατροπή της 

Ευρώπης ως την επιτυχέστερη - βασισμένη στη γνώση - οικονομία στον 

κόσμο μέχρι το 2010).  

Τα σχολεία του αύριο  

Τα σχολεία χρησιμοποιούν πλέον τις ΤΠΕ για να μαθαίνουν δείχνοντας έτσι 

το πώς μπορούν να επεκτείνουν την εκμάθηση πέρα από την τάξη. Για 

παράδειγμα τα δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν σε φορητές συσκευές για 

την πιο πρόσφατη εξέταση στην τάξη. Τα εικονικά εργαστήρια μπορούν να 

είναι επισκέψιμα μέσω video links, που επιτρέπουν στις ομάδες μαθητών να 

πραγματοποιήσουν και να αναλύσουν τα πειράματα από απόσταση. Όλο 

αυτό στηρίζεται στην ευρέως διαθέσιμη ευρυζωνική ή γρήγορη πρόσβαση 

Διαδικτύου - μια άλλη προτεραιότητα του eEurope.  

Η ανάγκη για ποιοτικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο  
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Τα πανευρωπαϊκά δίκτυα και οι υποδομές έρχονται για να υποστηρίξουν τις 

ομάδες γνώσης των υψηλής ποιότητας πόρων εκμάθησης.  

Εντούτοις, παραμένουν ακόμα σημαντικά εμπόδια στην ανάπτυξη μιας 

ισχυρής ενιαίας αγοράς της ΕΕ για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Η εξάλειψη 

αυτών είναι μέρος της λογικής για το πρόγραμμα eContentplus της 

Επιτροπής, που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2005.  

Το μέλλον του e-Learning  

Παρά τις ιδιαίτερες προσπάθειες που αναλαμβάνονται, ο τομέας eLearning 

είναι ακόμα περιορισμένος και υπάρχουν πολλές ανοικτές ερωτήσεις σε 

σχέση με τη χρήση των ΤΠΕ και τις δεξιότητες που απαιτούνται για 

συμμετοχή στην κοινωνία των πληροφοριών. Απαιτείται μία ευρεία 

συνεργασία μεταξύ των διάφορων συμμετεχόντων: της βιομηχανίας, της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης, του δημόσιου τομέα και των αστικών 

κοινωνικών εταίρων για να σημειωθεί πρόοδος και να συγκεντρωθούν τα 

πλήρη οφέλη των ΤΠΕ και της εκμάθησης στην κοινωνία γνώσης. Έτσι η 

Επιτροπή οργάνωσε μια μεγάλη διάσκεψη το Μάιο του 2005 για να πάρει το 

απόθεμα και να προσδιορίσει τα πολιτικά χάσματα.  

Η διάσκεψη οδήγησε σε μια δήλωση, υπογεγραμμένη από τους Επιτρόπους 

Reding και Figel (κοινή δήλωση των Επιτρόπων). Η προώθηση των 

δεξιοτήτων και της ψηφιακής βασικής εκπαίδευσης είναι μια από τις βασικές 

προκλήσεις που εξετάζει η πρωτοβουλία i2010. 

4.2.3. Το European Schoolnet (EUN) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου European 

Schoolnet οργανώνει και υποστηρίζει προσπάθειες για χρήση νέων 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση.  

Το European Schoolnet (EUN) είναι μία μη κερδοσκοπική προσπάθεια από 28 

υπουργεία εκπαίδευσης χωρών της Ευρώπης και δημιουργήθηκε το 1997. Το  

EUN παρέχει ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά portals για διδασκαλία, μάθηση και 

συνεργασία, οδηγώντας την αλλαγή στη εκπαίδευση μέσω των ΤΠΕ. 
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Από τη στιγμή της ίδρυσής του το European Schoolnet (EUN) βρίσκεται στην 

πρώτη γραμμή υποστήριξης της ευρωπαϊκής διάστασης στα σχολείων. Ο 

στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω διαφόρων projects, διαγωνισμών, 

δραστηριοτήτων, επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφορίας σε όλα τα 

επίπεδα της σχολικής εκπαίδευσης με χρήση νέων και καινοτόμων 

τεχνολογιών. 

Το European Schoolnet αποτελεί το σταυροδρόμι των εθνικών εκπαιδευτικών 

δικτύων, αναπτύσσοντας συνεργασίες μεταξύ κοινοτήτων εκπαιδευτικών, 

μαθητών, προγραμματιστών και ερευνητών. 

Η δουλειά του EUN οργανώνεται σε τρία επίπεδα σε αρμονία με τον βασικό 

του στόχο της υποστήριξης της αποδοτικής χρήσης των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση και της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση: 

• Σχολική δικτύωση και υπηρεσίες  

• Δημιουργία γνώσης και ανταλλαγή με χρήση ΤΠΕ και 

• Διαλειτουργικότητα και ανταλλαγή περιεχομένου. 

Περισσότερα για τις δράσεις και τις υπηρεσίες του EUN αναφέρονται στην 

παράγραφο Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.. 

European Schoolnet projects 

Το European Schoolnet συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα της ευρωπαϊκής 

ένωσης όπως το eLearning, το Socrates, το Information Society Technologies 

(IST), το eContent και το Safer Internet. Σήμερα συμμετέχει σε περισσότερα 

από 15 τέτοια. Στη συνέχεια αναφέρονται ονομαστικά τα σημαντικότερα από 

τα προγράμματα αυτά, για τα οποία περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν 

στη σελίδα 

http://www.europeanschoolnet.org/ww/en/pub/eun/projects.htm.  

• Innovative Science Pedagogy in Research and Education (INSPIRE) 

• P2V: Peer to Peer networking for Valorisation 

• MELT: Metadata Ecology for Learning and Teaching 

• "Energy is our Future" – Futureenergia 
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• CALIBRATE: Calibrating eLearning in Schools 

• eTwinning: School partnerships in Europe 

• P2P – Policy and Practice Peer to Peer 

• INSAFE Plus: Internet Safety Awareness for Europe 

• eColours: eCONTENT feasibility study 

• ERNIST: European Research Network for ICT in Schools of Tomorrow 

• ESLN: European School Leadership Network 

• Life: Learning Interoperability Framework for Europe 

Συμπεράσματα σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση στην ΕΕ 

Σύμφωνα με τη μελέτη και τα αποτελέσματα σχετικά με την χρήση των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση «ICT IN SCHOOLS: TRENDS, INNOVATIONS AND ISSUES IN 

2006-2007» προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα. 

Υπάρχουν τρεις βασικοί δείκτες οι οποίοι σχετίζονται με τη χρήση των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση: 

1. Ευρυζωνική διείσδυση: Οι υπολογιστές και το Internet έχουν φθάσει 

στα ευρωπαϊκά σχολεία και χρησιμοποιούνται ευρέως στην τάξη στις 

περισσότερες χώρες. Σημαντική αύξηση έχει συντελεστεί τα τελευταία 

5 χρόνια και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός της δυνατότητας 

ευρυζωνικών συνδέσεων σε κάθε σχολείο. Τα περισσότερα μερίδια 

ευρυζωνικής χρήσης παρουσιάζονται στις σκανδιναβικές χώρες, την 

Ολλανδία, την Εσθονία και τη Μάλτα, όπου περισσότερα από το 90% 

των σχολείων διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση. Η μικρότερη διείσδυση 

εμφανίζεται σε Ελλάδα, Πολωνία, Κύπρο και Λιθουανία στις οποίες 

παρουσιάζονται οι μικρότεροι ρυθμοί διείσδυσης στα σχολειά της 

Ευρώπης (μικρότεροι από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου που 

είναι 70%). 

2. Αριθμός Υπολογιστών ανά Μαθητή: Σήμερα κατά μέσο όρο 

αντιστοιχεί ένας Η/Υ ανά 9 μαθητές στα σχολειά της Ευρώπης. 

Προφανώς η κατάσταση είναι χειρότερη στα νέα μέλη της Ευρώπης 
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και καλύτερη σε χώρες όπως το ΗΒ, η Δανία, η Ολλανδία στις οποίες 

αντιστοιχεί ένας Η/Υ ανά 4 ή 5 μαθητές. Αντίθετα σε χώρες όπως 

Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ελλάδα το ποσοστό 

αυτό βρίσκεται κάτω από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε 

περίπου έναν Η/Υ ανά 17 μαθητές. 

3. Χρήση ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς στην τάξη τους τελευταίους 

12 μήνες: Το 74% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα 

δήλωσαν ότι έχουν χρησιμοποιήσει ΤΠΕ στη τάξη. Ωστόσο υπάρχουν 

τεράστιες διαφορές μεταξύ των χωρών. Για παράδειγμα το ποσοστό 

αυτό από 35% και 36% σε Λετονία και Ελλάδα αντίστοιχα βρίσκεται στο 

96% και 95% σε ΗΒ και Δανία. Τα 2/3 δηλώνουν εξοικείωση με 

επεξεργαστές κειμένου, ενώ το 1/3 διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις 

και δεξιότητες για να δημιουργήσει μία πολυμεσική παρουσίαση. Το 

24% δηλώνει ότι το μάθημά τους δεν ενδείκνυται για χρήση ΤΠΕ στην 

τάξη. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο τρίτος δείκτης δεν είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένος με τους δύο πρώτους, και ένα καλό 

παράδειγμα για αυτό είναι η Γαλλία, στην οποία ενώ οι δύο πρώτοι 

δείκτες είναι από τους υψηλότερους στην ΕΕ, ο τρίτος είναι από τους 

χαμηλότερους. 

Παραδείγματα εθνικών πολιτικών για χρήση ΤΠΕ στην ΕΕ 

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη προχωρήσει στο σχεδιασμό και την 

υλοποίηση κατάλληλων δράσεων σύμφωνων με τους στόχους του EUN. 

Η Νορβηγία έχει ήδη δρομολογήσει μία μεγάλη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 

τα τελευταία χρόνια με βασικό στόχο την βελτίωση της ποιότητας στην 

εκπαίδευση. Αυτή περιλαμβάνει νέα σειρά μαθημάτων για πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την καθιέρωση ενός εθνικού συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας και την πολιτική βούληση για την προώθηση της 

επιστημονικής εκπαίδευσης. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση των βασικών 

δεξιοτήτων των Νορβηγών πολιτών στην χρήση των ΤΠΕ. Η μεταρρύθμιση 

αυτή αφορά και στην ανταγωνιστική βελτίωση των εκπαιδευτικών και των 

διαχειριστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη δημιουργία δικτύων 
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μάθησης όπως αυτά προσδιορίζονται στο Πρόγραμμα για Ψηφιακή Γνώση 

(2004 – 2008). 

Η e-Strategy για την εκπαίδευση του Ηνωμένου Βασιλείου περιγράφει τη 

χρήση ψηφιακών και διαδραστικών τεχνολογιών για την επίτευξη μίας 

περισσότερο προσωποποιημένης προσέγγισης σε όλες της βαθμίδες της 

εκπαίδευσης και των σχετικών υπηρεσιών. Έχει έξι προτεραιότητες: 

• Ένα σύνολο από ολοκληρωμένες ψηφιακές online υπηρεσίες για 

όλους τους πολίτες 

• Online προσωπική υποστήριξη για μαθητές και εκπαιδευτικούς 

• Συνεργατική προσέγγιση για την αλλαγή στην εκπαίδευση και τη 

μάθηση 

• Ένα υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό πακέτο για 

τους επαγγελματίες 

• Ένα πολύ καλό πακέτο ανάπτυξης για ικανότητα οργανισμών στη 

χρήση ΤΠΕ και 

• Ένα κοινό ψηφιακό πλαίσιο για την υποστήριξη του μετασχηματισμού 

της εκπαίδευσης. 

Η e-strategy έχει ως στόχο κάθε μαθητής στην Αγγλία να έχει πρόσβαση σε 

έναν προσωποποιημένο online χώρο μάθησης με δυνατότητα υποστήριξης e-

portfolios” και μέχρι το 2010 όλα τα σχολεία να έχουν ολοκληρωμένα 

learning and management systems.  

Παραδείγματα καινοτομιών 

Στο ΗΒ το project Mudlarking αποτελεί ένα παράδειγμα στο οποίο η 

τεχνολογία χρησιμοποιείται ως κίνητρο για την αναζήτηση εναλλακτικών 

μονοπατιών μάθησης. Το Mudlarking4 είναι μία παγκόσμια πρωτοβουλία για 

έρευνα σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Δίνει την 

ευκαιρία στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν κινητή τεχνολογία για την 

ανακάλυψη του περιβάλλοντος. 
                                         

4 http://www.futurelab.org.uk/projects/ 
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Στη Νορβηγία υπάρχει το project «Emigrants’ mother tongue project», ένα 

project γλώσσας, το οποίο δείχνει ότι αν χρησιμοποιηθούν σωστά οι ΤΠΕ 

μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και να 

προωθήσουν την ενσωμάτωση μεταναστών. Η μοναδικότητα του project 

εστιάζεται στην ενδυνάμωση της μητρικής γλώσσας των μεταναστών 

ταυτόχρονα με την μάθηση των Νορβηγικών με χρήση διαφόρων νέων 

τεχνολογιών.  

Catalan Blog project "Escoles en Xarxa"  

Η ιδέα του Catalan project "Escoles en Xarxa" έχει τις ρίζες του σε μία 

πρωτοβουλία ενός σχολείου στην Βαρκελώνη, το οποίο θέλησε να 

δημιουργήσει ένα blog για την υπηρεσία νέων του. Προσαρμοσμένες 

πρακτικές δημοσίευσης αποτελούν μία λογική μετάβαση στα Καταλανικά 

σχολεία και αφορούν κυρίως τη μετάβαση από τις έντυπες εκδόσεις στις 

ηλεκτρονικές (Web) και στα blogs. 

 

Εικόνα 1: http://escolesenxarxa.vilaweb.com 

Στο project αυτό συμμετέχουν ήδη 53 σχολεία της καταλανικής κοινότητας 

(Ανδόρα, Βαλεαρίδες Νήσοι, Γαλλικά Ανατολικά Πυρηναία, Καταλονία και 

Βαλένθια). Το Escoles en Xarxa επέτρεψε την εγκαθίδρυση μία κοινότητας 

και ενός δικτύου για την προώθηση μίας μειονοτικής γλώσσας. 
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Learning Management System and PCs in school’ project (Denmark) 

Το project ‘LMS and PCs in school’, ξεκίνησε το 2004 για την υποστήριξη της 

ενσωμάτωσης και ολοκλήρωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση με έμφαση σε 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Το project αυτό θεωρείται ως ένα αποφασιστικό βήμα για την ολοκλήρωση 

των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Τα αποτέλεσμα είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητικά. 

Στο 2005, τα σχολεία προμηθεύτηκαν 50.000 νέους Η/Υ έτσι ώστε να 

αντιστοιχούν λιγότεροι από 2 μαθητές προς 1 Η/Υ. Τον Μάρτιο του 2006, το 

ποσοστό των σχολείων με LMS έφτασε περίπου 70%. 

Αυτά και πολλά άλλα παραδείγματα δείχνουν ότι κάθε χώρα αντιμετωπίζει 

διαφορετικά το θέμα της χρήσης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Το 

σημαντικό είναι ότι υπάρχουν αρκετές πρωτοβουλίες και θέληση για τη 

δημιουργία μίας σύγχρονης εκπαίδευσης στηριζόμενης στη χρήση των ΤΠΕ 

και κυρίως στη χρήση του Web, ως μέσου. 

4.2.4. Η κατάσταση στην Ελλάδα 

Για να μπορούν να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, 

έχει τεθεί ως κύρια πολιτική προτεραιότητα η προώθηση της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας. Ενώ στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν επενδυθεί 

αρκετά στις ΤΠΕ στον εκπαιδευτικό τομέα από την αρχή της προηγούμενης 

δεκαετίας, η πρώτη εθνική ευρείας κλίμακας σχετική πρωτοβουλία στην 

Ελλάδα έλαβε χώρα το 1996, ακολουθούμενη από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠΚτΠ) (2000 – 2006). Αυτό 

καθορίζει μία συνολική στρατηγική, προτεραιότητες και συγκεκριμένους 

στόχους για το μέλλον, καθώς και τα μέσα, τις πρωτοβουλίες και τους 

μηχανισμούς για την επίτευξη των στόχων. Μέσω της δημιουργίας της 

κατάλληλης υποδομής, παρέχοντας κατάρτιση και υποστήριξη στους 

καθηγητές και αναπτύσσοντας το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, το 

πρόγραμμα στοχεύει στο να κάνει τους εκπαιδευτές και τους μαθητές να 

αντιληφθούν τις ΤΠΕ, όχι ως ένα ανεξάρτητο επιστημονικό πεδίο, αλλά ως 

ένα εργαλεία καθημερινής χρήσης στην διδασκαλία, τη μάθηση και την 

επικοινωνία. 
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Μία από τις βασικές εκπαιδευτικές πολιτικές είναι η συνεχιζόμενη βελτίωση 

με χρήση ΤΠΕ στον εκπαιδευτικό τομέα. Διάφορες δράσεις έχουν υλοποιηθεί 

και βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης. Οι δράσεις αυτές συντονίζονται 

από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) εντός του 

πλαισίου του ΕΠΚτΠ (http://en.infosoc.gr).  

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού υλοποιείται και συντηρείται η υποδομή 

(ευρυζωνικές συνδέσεις, δίκτυα και υπολογιστικός εξοπλισμός), 

εμπλουτίζεται το ψηφιακό υλικό και οι υπηρεσίες (εκπαιδευτικό λογισμικό, 

εκπαιδευτικές πύλες, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, e-management). 

Ταυτόχρονα το ΥΠΕΠΘ ενθαρρύνει την ολοκλήρωση των νέων τεχνολογιών 

στην εκπαιδευτική πρακτική, ως μέσο μάθησης. 

Τέλος το ΥΠΕΠΘ ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ελληνικών σχολείων σε 

προγράμματα της ευρωπαϊκής ένωσης και σε σχολικούς διαγωνισμούς 

(eTwinning, Green Week 2006, Spring Day in Europe, Global Gateway, Safer 

Internet, Development Youth Prize, "Energy is our Future" - Futureenergia, 

κλπ.). 

Επιτυχημένες Πρακτικές 

Σχολικό Δίκτυο 

Το ΥΠΕΠΘ (www.ypepth.gr) δημιούργησε το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 

(www.sch.gr) το οποίο διασυνδέει όλα τα σχολεία και παρέχει βασικές και 

πιο εξελιγμένες υπηρεσίες. Αυτό συνεισφέρει στη δημιουργία μίας νέας 

γενιάς εκπαιδευτικής κοινότητας, η οποία εκμεταλλεύεται τις ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

Το ΠΣΔ εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, εκπληρώνοντας – μεταξύ άλλων – τους παρακάτω στόχους:  

• Παρέχει τηλεπικοινωνιακή πρόσβαση και πρόσβαση σε υπηρεσίες 

• Παρέχει πρόσβαση σε ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό 

• Βοηθά την εκπαίδευση από απόσταση και την ηλεκτρονική μάθηση 

• Ενθαρρύνει τη συνεργασία 

• Βοηθά την ανταλλαγή πληροφορίας και απόψεων 
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• Συνεισφέρει θεματικές συζητήσεις, σεμινάρια, διαλέξεις κλπ. 

• Παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών 

• Βοηθά την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ όλων των 

εκπαιδευτικών δικτύων 

• Δρα υποστηρικτικά σε εκπαιδευτικά προγράμματα 

• Παρέχει εκπαίδευση σε άτομα με ειδικές ανάγκες 

• Πληροφορεί, εκπαιδεύει και ψυχαγωγεί. 

Το ΠΣΔ παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Πύλη πληροφοριών, Διαχείριση 

χρηστών, Mail, Instant Messaging, Teleconferencing, e-Learning, Web–

Hosting, LDAP Directory Service, Dial - up Connection, Helpdesk. Το δίκτυο 

ενημερώνεται συνεχώς και αναπτύσσει ευρυζωνικές συνδέσεις στο 

μεγαλύτερο ποσοστό των σχολείων. 

Στο ΠΣΔ έχουν πρόσβαση περίπου 14.000 σχολεία, 3.000 διαχειριστικές 

μονάδες, 65.000 καθηγητές και 13.500 μαθητές δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

 

Εικόνα 2: Η πρώτη σελίδα του ΠΣΔ 

Εκπαιδευτική Πύλη 

Η εκπαιδευτική πύλη (www.e-yliko.sch.gr) παρέχει εκπαιδευτικό λογισμικό, 

σενάρια εκπαίδευσης με χρήση ΤΠΕ, πηγές, συνδέσμους και περαιτέρω 

εκπαιδευτική υποστήριξη. Για να επεκταθούν οι υπηρεσίες και οι λειτουργίες 
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της πύλης έχει αναπτυχθεί μία περισσότερο δυναμική πλατφόρμα, η οποία 

δίνει έμφαση στην ανάπτυξη ασύγχρονης εκπαίδευσης καθώς και στην 

επικοινωνία εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

 

Εικόνα 3: Η πρώτη σελίδα της εκπαιδευτικής πύλης του ΥΠΕΠΘ 

Μέχρι το τέλος του 2008 η πύλη θα παρέχει καινοτόμες εκπαιδευτικές 

δράσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  

Μαθητική εκπαιδευτική πύλη 

Το ΠΣΔ έχει αναπτύξει μία εκπαιδευτική πύλη ειδικά για τους μαθητές 

(http://students.sch.gr).  
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Εικόνα 4: Η πρώτη σελίδα της μαθητικής εκπαιδευτικής πύλης 

Μέσω της πύλης, οι μαθητές μπορούν να βρουν νέα και πληροφορίες σχετικά 

με εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, να έχουν 

πρόσβαση σε εκπαιδευτικά υλικά (European Space Agency, Ελληνικό Κέντρο 

Θαλάσσιας Έρευνας, Εθνικό Αστεροσκοπίο Αθηνών, Πρόβλεψη Καιρού, 

Ελληνική Στρατιωτική Γεωγραφική Υπηρεσία), να βρουν πληροφορία για 

εξετάσεις και ανώτατη εκπαίδευση καθώς και να αποκτήσουν πρόσβαση σε 

εκπαιδευτικά παιχνίδια.  

Τέλος, οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τηλεματικές υπηρεσίες, 

όπως e-mail, forums, e-cards οι οποίες επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ 

τους. Υπάρχει ένα επίπεδο ασφάλειας που καλύπτει όλο το ΠΣΔ, ενώ κάθε 

σχολείο μπορεί να καθορίσει τους δικούς του κανόνες ασφάλειας, όπως να 

προσδιορίζει ποιος θα έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες που το αφορούν. 

Βαθμιαία όλοι οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα αποκτήσουν 

τον προσωπικό τους λογαριασμό στο σχολικό δίκτυο. 

Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης GUnet e-class 

Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 

Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση 

της κλασσικής διδασκαλίας και την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Υποστηρίζει την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση μέσα από ένα 

εύχρηστο και δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς 

επικοινωνίας.  
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Αναπτύχθηκε από την Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Ακαδημαϊκού 

Διαδικτύου, υποστηρίζεται κεντρικά από το GUnet και διανέμεται ελεύθερα 

ως Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα. 

Η πλατφόρμα eClass είναι σχεδιασμένη με προσανατολισμό την ενίσχυση της 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Κεντρικός ρόλος είναι αυτός του χρήστη - 

καθηγητή ο οποίος μπορεί εύκολα και γρήγορα να δημιουργεί εύχρηστα και 

λειτουργικά ηλεκτρονικά μαθήματα, χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό 

που διαθέτει (σημειώσεις, παρουσιάσεις, κείμενα, εικόνες, κλπ). Από την 

πλευρά τους οι εκπαιδευόμενοι (χρήστες - φοιτητές) αποκτούν ένα 

εναλλακτικό κανάλι πρόσβασης στην προσφερόμενη γνώση. 

Παράλληλα, η πλατφόρμα eClass υποστηρίζει τις υπηρεσίες Ασύγχρονης 

Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις, ακολουθώντας τη 

φιλοσοφία του Ανοικτού Λογισμικού. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με 

τη χρήση ενός απλού web browser χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων 

τεχνικών γνώσεων. 

 

Εικόνα 5: GUnet eclass 

Βασικά Χαρακτηριστικά 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας είναι: 

1. οι διακριτοί ρόλοι των χρηστών 
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2. οι διακριτές κατηγορίες των μαθημάτων 

3. η ευκολία χρήσης & δημιουργίας μαθήματος 

4. η δομημένη παρουσίαση του μαθήματος 

Ρόλοι Χρηστών 

Κεντρικός ρόλος είναι αυτός του χρήστη - καθηγητή ο οποίος είναι 

υπεύθυνος για τη δημιουργία και τη διαχείριση των ηλεκτρονικών 

μαθημάτων. Ο λογαριασμός του δημιουργείται από τους διαχειριστές της 

πλατφόρμας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου. Ο καθηγητής μπορεί να 

δημιουργήσει όσα μαθήματα επιθυμεί, να επικοινωνεί με τους χρήστες-

φοιτητές των μαθημάτων του, να εισάγει το εκπαιδευτικό υλικό του 

μαθήματος (κείμενα, εικόνες, παρουσιάσεις, βίντεο, εργασίες, ασκήσεις 

αυτοαξιολόγησης κλπ), καθώς επίσης να δημιουργεί ομάδες εργασίας και 

περιοχές συζητήσεων. 

Ο χρήστης - φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε όσα μαθήματα του 

επιτρέπεται, να έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που περιέχουν, και 

να συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας, περιοχές συζητήσεων και ασκήσεις 

αυτοαξιολόγησης. Ο λογαριασμός του δημιουργείται είτε αυτόματα με την 

εγγραφή του στην πλατφόρμα είτε από τους διαχειριστές της πλατφόρμας, 

κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου. 

Τέλος ο διαχειριστής είναι αυτός που έχει τη συνολική εποπτεία της 

πλατφόρμας. Δημιουργεί κι ελέγχει τους λογαριασμούς των χρηστών, 

διαχειρίζεται τα μαθήματα, καθώς επίσης παρακολουθεί και διαχειρίζεται 

τον εξυπηρετητή και τη βάση δεδομένων. 

Κατηγορίες Μαθημάτων 

Ανοικτά μαθήματα είναι τα μαθήματα ελεύθερης πρόσβασης, όπου έχουν 

πρόσβαση ακόμα και χρήστες που δεν διαθέτουν λογαριασμό. 

Ανοικτά σε εγγραφή είναι τα μαθήματα στα οποία ένας χρήστης μπορεί να 

έχει πρόσβαση μόνο αν διαθέτει λογαριασμό στην πλατφόρμα και εγγραφεί 

σε αυτά. 
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Τέλος κλειστά μαθήματα είναι τα μαθήματα στα οποία ένας χρήστης που 

έχει λογαριασμό στην πλατφόρμα έχει πρόσβαση μόνο αν του το επιτρέψει ο 

υπεύθυνος καθηγητής. 

Λειτουργίες & Δυνατότητες 

 

Εικόνα 6: Λειτουργίες - Δυνατότητες 

Η πλατφόρμα eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 

Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ειδικότερα, τα υποσυστήματα που συνθέτουν 

ένα Ηλεκτρονικό Μάθημα και εισάγονται / ελέγχονται από τον χρήστη - 

καθηγητή είναι τα εξής: 

1. Ατζέντα όπου παρουσιάζονται χρονικά τα γεγονότα σταθμοί του 

μαθήματος (διαλέξεις, συναντήσεις, αξιολογήσεις, κλπ). 

2. Έγγραφα όπου αποθηκεύεται και παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό 

υλικό του μαθήματος (κείμενα, παρουσιάσεις, εικόνες, κλπ). 

3. Ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα και ενημερώνουν τους 

χρήστες - φοιτητές.  

4. Περιοχές Συζητήσεων για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σε 

θέματα σχετικά με το μάθημα. 
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5. Ομάδες Εργασίας (ανοικτές ή κλειστές) που απαρτίζονται από 

εγγεγραμμένους χρήστες (φοιτητές και καθηγητές). 

6. Σύνδεσμοι από το Διαδίκτυο που αφορούν το αντικείμενο του 

μαθήματος. 

7. Εργασίες Φοιτητών, χώρος για την ηλεκτρονική διαχείριση των 

εργασιών του μαθήματος.  

8. Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης που δημιουργεί ο καθηγητής με στόχο 

την εξάσκηση των φοιτητών στην ύλη του μαθήματος. 

9. Περιγραφή Μαθήματος, χώρος όπου παρουσιάζονται πληροφορίες 

σχετικά με τους στόχους, την ύλη, τη δομή, κλπ του μαθήματος. 

10. Βίντεο Μαθήματος όπου αποθηκεύονται και παρουσιάζονται αρχεία 

βίντεο ή σύνδεσμοι σε αρχεία βίντεο αποθηκευμένα σε έναν Video on 

Demand Server που αφορούν το μάθημα.  

11. Κουβέντα, χώρος όπου πραγματοποιούνται συζητήσεις σε πραγματικό 

χρόνο ανάμεσα στους εγγεγραμμένους χρήστες (φοιτητές και 

καθηγητές) του μαθήματος. 

12. Χώρος Ανταλλαγής Αρχείων όπου υποστηρίζεται η ανταλλαγή 

αρχείων μεταξύ χρηστών φοιτητών και καθηγητών. 

13. Εργαλεία Διαχείρισης Μαθήματος που επιτρέπουν την αλλαγή των 

πληροφοριών ταυτότητας και πρόσβασης του μαθήματος, τη 

διαγραφή ή την ανανέωση του μαθήματος, τη διαχείριση των 

εγγεγραμμένων χρηστών, κλπ) 

Στόχοι - Οφέλη 

Οι βασικοί στόχοι της πλατφόρμας είναι οι εξής: 

• ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

δραστηριότητα  

• δημιουργία ενός εύχρηστου μέσου αλληλεπίδρασης και συνεχούς 

επικοινωνίας εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου. 
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• αξιοποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού (σημειώσεις, 

παρουσιάσεις, κλπ 

• εποικοδομητική χρήση του Διαδικτύου 

• ευκολία στη χρήση από εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους 

• παροχή μιας αξιόπιστης χαμηλού κόστους τηλεματικής υπηρεσίας για 

την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση 

• ευκολία στην εγκατάσταση και τη διαχείριση καθώς και 

προσαρμοστικότητα στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις 

• ενεργή υποστήριξη από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet, ελεύθερη 

διάθεση και χρήση χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις 

(http://portal.eclass.gunet.gr). 

4.3. Εκπαιδευτικές εφαρμογές 

Τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης των εφαρμογών (πριν δύο ή και τρεις 

ακόμα δεκαετίες) κυριαρχούσαν κυρίως τα εκπαιδευτικά λογισμικά 

πρακτικής και εξάσκησης, και η επικρατούσα θεώρηση χρήσης του 

‘υπολογιστή’ ήταν αυτή ως ‘μέσο παρουσίασης υλικού’, ή ως ‘μέσο 

πρακτικής εξάσκησης’ του κάθε μαθητή χωριστά και εξατομικευμένα. Οι 

τεχνολογίες της επικοινωνίας δεν είχαν αναπτυχθεί, και η θετική επίδραση 

της συνεργατικής χρήσης των τεχνολογικών εφαρμογών δεν είχε ακόμα 

διερευνηθεί.  

Οι λόγοι για τους οποίους οι εκπαιδευτικές εφαρμογές θεωρούνται 

σημαντικές για την εκπαιδευτική διαδικασία ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι οι ακόλουθοι:  

• Επιστημολογικοί λόγοι: Η χρήση των ΤΠΕ έχει αλλάξει τον τρόπο με τον 

οποίο οι επιστήμονες εργάζονται και αναπτύσσουν σήμερα τα γνωστικά 

τους πεδία. Οι δυνατότητες των γρήγορων υπολογισμών, της 

επεξεργασίας συμβόλων, της παραγωγής εικόνων, της προσομοίωσης και 

της μοντελοποίησης φαινομένων, της ενσύρματης και ασύρματης 

επικοινωνίας έχει μετατρέψει τον υπολογιστή σε βασικό εργαλείο κάθε 

επιστήμονα. Επιστήμονες από τη γλωσσολογία και την αρχαιολογία ως 
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αυτούς της βιολογίας, των μαθηματικών και της φυσικής έχουν αναπτύξει 

νέες μεθόδους για την αναζήτηση, τον έλεγχο και την επεξεργασία των 

δεδομένων και των μοντέλων τους, μεθόδους που βασίζονται στις ΤΠΕ. 

Το γεγονός ότι οι ίδιες οι επιστήμες έχουν εξελιχθεί, έχει ως συνέπεια την 

αναπροσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών των γνωστικών 

αντικειμένων που διδάσκονται σήμερα στην εκπαίδευση, με την 

ενσωμάτωση δραστηριοτήτων που είναι πιο κοντά στις σημερινές 

επιστήμες και κατάλληλες για την εκπαίδευση των μαθητών. Ένας 

βασικός λόγος λοιπόν της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι η 

δυνατότητα που προσφέρουν, επιτρέποντας να εμπλακούν οι μαθητές σε 

«νέες δραστηριότητες». 

• Μαθησιακοί λόγοι: Αρκετά λογισμικά έχουν αναπτυχθεί με βασική 

υπόθεση τη βελτίωση και υποστήριξη της διαδικασίας της μάθησης. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τρεις τρόπους: 

(α) Ουσιαστικές ή αυθεντικές  δραστηριότητες με τις οποίες μπορούν 

πλέον να ασχοληθούν οι μαθητές, και επιτρέπουν προσεγγίσεις μάθησης 

μέσω διερεύνησης, έκφρασης και δοκιμής ιδεών, εφαρμογής και 

καλλιέργειας ερευνητικών διαδικασιών, επίλυσης σύνθετων 

προβλημάτων, συνεργατικής μάθησης, και άλλα.  

(β) Εμβάθυνση σε επιμέρους θέματα που δεν είχαν πριν οι μαθητές τη 

δυνατότητα να τα προσεγγίσουν  (π.χ. προσομοίωση και μοντελοποίηση 

ενός κόσμου μη ορατού). Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να επιτευχθούν 

στόχοι μάθησης υψηλού επιπέδου, οικοδόμηση κριτικής και δημιουργικής 

γνώσης, ερμηνεία, επίλυση  προβλημάτων, κ.ά.   

(γ) Ανάπτυξη και παροχή επιμέρους ‘γνωστικών εργαλείων’ που 

υποστηρίζουν το συλλογισμό των μαθητών αλλά και τη διαδικασία της 

μάθησης, όπως εργαλεία πολλαπλών και εναλλακτικών 

αναπαραστάσεων, ή εργαλεία που υποστηρίζουν την ανάπτυξη 

μεταγνωστικών ικανοτήτων’ (επιτρέπουν τον αναλογισμό πάνω στη 

πορεία της δραστηριότητας του ή/των μαθητών και την εξέλιξη των 

συλλογισμών και των διαδικασιών που ενεργοποιήθηκαν).  
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• Κοινωνικοί λόγοι: Οι ΤΠΕ έχουν καταστεί εργαλεία της καθημερινής 

ζωής. Οι υπολογιστές στην εποχή μας ‘βρίσκονται παντού γύρω μας’ σε 

κάθε είδους συσκευές και μέσα, και είναι δεδομένο ότι στον 21ο αιώνα, 

οι υπολογιστές θα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην εργασία, αλλά και 

στην καθημερινή μας ζωή. Κατά συνέπεια, το να μάθουμε να 

χρησιμοποιούμε τα εργαλεία των τεχνολογιών αυτών, να τα θέτουμε στην 

υπηρεσία των τρεχουσών δραστηριοτήτων και αναγκών μας, και να τα 

αξιοποιούμε για τις απαιτήσεις των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από 

μικρή ηλικία και με φυσικό τρόπο, χρειάζεται να ενταχθεί ανάμεσα στους 

πιο προφανείς στόχους, των σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών 

εκπαίδευσης 

4.3.1. Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού βάσει 
διδακτικής προσέγγισης 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό κατηγοριοποιείται σύμφωνα με τις τεχνολογικές 

πλατφόρμες πάνω στις οποίες αναπτύσσεται και τη διδακτική προσέγγιση 

που ακολουθεί καθώς και τις παιδαγωγικές θεωρίες και τις θεωρίες μάθησης 

πάνω στις οποίες στηρίζεται.  

Με βάση τη διδακτική προσέγγιση που ακολουθεί και με βάση τις θεωρίες 

μάθησης πάνω στις οποίες στηρίζεται διακρίνουμε τρεις μεγάλες κατηγορίες:  

• Περιβάλλοντα καθοδηγούμενης διδασκαλίας που στηρίζονται κυρίως σε 

συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης  

• Περιβάλλοντα μάθησης μέσω ανακάλυψης και διερεύνησης που 

στηρίζονται κυρίως σε γνωστικές και δομητιστικές θεωρίες μάθησης  

• Περιβάλλοντα έκφρασης, οικοδόμησης, αναζήτησης και επικοινωνίας 

της πληροφορίας που στηρίζονται κυρίως σε δομητιστικές και 

κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης  

4.3.1.1. Περιβάλλοντα διδασκαλίας καθοδηγούμενης από 

υπολογιστή 

Τα συστήματα διδασκαλίας με τη βοήθεια υπολογιστή είναι εκπαιδευτικά 

λογισμικά τα οποία αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου τη διδασκαλία των εννοιών 
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και όλης της διδακτέας ύλης κατά κανόνα σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό 

αντικείμενο. Υποκαθιστούν μ’ αυτόν τον τρόπο τον εκπαιδευτικό, 

αναλαμβάνοντας τόσο την παρουσίαση της ύλης, όσο και το έργο της 

αξιολόγησης του μαθητή, θέτοντας ερωτήματα και δίνοντας τεστ αποτίμησης 

των προσκτημένων γνώσεων. Η πλειονότητα αυτών των λογισμικών, 

μολονότι επιτρέπουν στο μαθητή να εργάζεται με τους δικούς του ρυθμούς, 

παρέχοντας έτσι κάποια εξατομίκευση της διδασκαλίας, δεν έχουν παρά μια 

περιορισμένη δυνατότητα προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες και στις γνώσεις 

του κάθε μαθητή.  

Στη σύγχρονη μορφή τους, τα προγράμματα αυτά οργανώνονται με τη 

μορφή πολυμέσων, προσφέρουν ένα προκαθορισμένο δρόμο μάθησης 

καθοδηγώντας το μαθητή και μπορούν να χαρακτηριστούν με τον όρο 

«ηλεκτρονικά αλληλεπιδραστικά βιβλία» (interactive textbooks).  

Τα συστήματα αυτά βασίζονται στο λεγόμενο Διδακτικό Μοντέλο 

(Instructional design) και έχουν ως στόχο τη μοντελοποίηση της 

πληροφορίας και γνώσης με στόχο τη μετάδοσή της στους μαθητές.  

Τα συστήματα αυτά χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:  

• Συστήματα εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice)  

• Περιβάλλοντα καθοδήγησης (tutorials)  

• Εκπαιδευτικά παιχνίδια  

• Διαλογικές ιστορίες και παραμύθια πολυμέσων  

• Έμπειρα συστήματα καθοδήγησης στην επίλυση προβλημάτων 

(Intelligent Tutoring Systems)  

 

4.3.1.2. Περιβάλλοντα μάθησης μέσω ανακάλυψης και 

διερεύνησης 

Σε αντίθεση με τα περιβάλλοντα της προηγούμενης κατηγορίας, που 

επικεντρώνονται κυρίως στον εκπαιδευτικό και στη μετάδοση της 

πληροφορίας, τα περιβάλλοντα αυτής της κατηγορίας εστιάζουν την 

προσοχή τους στην πλευρά του μαθητή και στους τρόπους με τους οποίους 
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οικοδομεί (ενίοτε στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης με τους άλλους) τις 

γνώσεις του.  

Η λογική αυτή αποτελεί σήμερα το κυρίαρχο μοντέλο στο σχεδιασμό 

σύγχρονου εκπαιδευτικού λογισμικού. Βασικός στόχος ενός τέτοιου 

εκπαιδευτικού λογισμικού είναι να παρέχει αυθεντικές μαθησιακές 

δραστηριότητες ενταγμένες σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων από τον 

πραγματικό κόσμο ώστε να γεφυρώνεται το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στο 

σχολείο και στις δραστηριότητες έξω από το σχολείο. Πρέπει επίσης να 

ενθαρρύνει την έκφραση και την προσωπική εμπλοκή στη μαθησιακή 

διαδικασία και παράλληλα, πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το γεγονός ότι το 

κοινωνικό πλαίσιο και η κοινωνική αλληλεπίδραση ευνοούν τις γνωστικές 

κατασκευές (αρχή που εκφράζεται κυρίως στο πλαίσιο του κοινωνικού 

οικοδομισμού).  

Τα περιβάλλοντα αυτά διακρίνονται σε συστήματα καθοδηγούμενης 

ανακάλυψης (discovery model) και διερεύνησης (exploratory model). Τέτοιες 

εφαρμογές είναι:  

• Συστήματα που στηρίζουν εργαστηριακές δραστηριότητες μέσω 

υπολογιστή (computer based laboratories).  

• Συστήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής (educational robotics).  

• "Έμπειρα Συστήματα" επίλυσης προβλημάτων (Intelligent Tutoring 

Systems) που εμπεριέχουν μοντέλα μαθητή.  

• Ανοιχτά συστήματα μάθησης (ανεξάρτητα γνωστικού αντικειμένου) 

για δραστηριότητες εκμάθησης προγραμματισμού και δραστηριότητες 

επίλυσης προβλημάτων (όπως LOGO, κλπ).  

• Συστήματα Προσομοιώσεων (Simulations)  

• Προγραμματιζόμενα περιβάλλοντα  

• Συστήματα μοντελοποίησης  

• Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (concept mapping) 
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4.3.1.3. Περιβάλλοντα συμβολικής έκφρασης, 

οικοδόμησης και επικοινωνίας 

Τα περιβάλλοντα συμβολικής έκφρασης, οικοδόμησης και επικοινωνίας 

διαχωρίζονται σε: 

• Περιβάλλοντα συμβολικής έκφρασης. Συγκαταλέγονται όλες εκείνες 

οι εφαρμογές γενικής χρήσης, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως γνωστικά εργαλεία και συστήματα που επιτρέπουν τη συμβολική 

έκφραση και οικοδόμηση εννοιών και ιδεών. Στο πλαίσιο αυτό, η 

διδασκαλία και η χρήση των επιμέρους λογισμικών γενικής χρήσης 

(εφαρμογές γραφείου, κλπ.) δεν εννοείται ως γνωστικό αντικείμενο 

αλλά αποτελεί μέσο που βοηθά τους μαθητές να εκφράσουν τις ιδέες 

και τις αντιλήψεις τους, να κατακτήσουν έννοιες και να οικοδομήσουν 

γνώσεις και δεξιότητες σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. 

(επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, επιτραπέζια συστήματα 

εκδόσεων κ.λ.π)  

• Περιβάλλοντα παρουσίασης αναζήτησης και διάδοσης 

πληροφορίας. Τα συστήματα αυτά καθιστούν επιχειρησιακά εύκολη 

και λειτουργικά αποτελεσματική την παρουσίαση, την αναζήτηση και 

γενικότερα τη διαχείριση της πληροφορίας. Σε μεγάλο βαθμό οδηγούν 

στην απεξάρτηση του χρήστη από δυσχέρειες χώρου και χρόνου 

πρόσβασης (ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες, ηλεκτρονικά λεξικά 

δικτυακοί τόποι εκπαιδευτικού περιεχομένου κ.τ.λ.) 

• Περιβάλλοντα συνεργατικής δραστηριότητας και μάθησης από 

απόσταση. Τα συστήματα αυτά υποστηρίζουν την επικοινωνία και 

συνεργασία από απόσταση στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης 

(εργαλεία επικοινωνίας, τηλεδιάσκεψης, συζητήσεων, περιβάλλοντα 

συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων κ.τ.λ.).  
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4.3.2. Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών εφαρμογών με βάση τη 
χρήση τους 

Σύμφωνα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση, το εκπαιδευτικό λογισμικό 

των ΤΠΕ που δύναται να αξιοποιηθεί από την εκπαίδευση αναλύεται 

(δίνοντας έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στα πεδία χρήσης τους) 

ως εξής:. 

4.3.2.1. Συστήματα Πρακτικής και Εξάσκησης 

Τα Συστήματα Πρακτικής και Εξάσκησης παρουσιάζουν συγκεκριμένα προς 

επίλυση προβλήματα από ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα . Σε 

αντίθεση με τα Περιβάλλοντα Καθοδήγησης (Tutorials), δεν περιέχουν 

παρουσιάσεις διδακτικών ενοτήτων αλλά τις συσχετίζουν με μια ποικιλία 

διαλογικών ασκήσεων (drills). Η διδασκαλία προηγείται στη χρήση των 

προγραμμάτων αυτών, είτε με τον παραδοσιακό τρόπο είτε με άλλες μορφές 

λογισμικού (π.χ. προσομοιώσεις και διάφορες πολυμεσικές εφαρμογές).  

Η δομή ενός τυπικού τέτοιου προγράμματος παρουσιάζεται στο ακόλουθο 

σχήμα: 

 

 

 

Στην εισαγωγή ο χρήστης πληροφορείται για τη φύση και το είδος των 

ασκήσεων. Στη συνέχεια ξεκινάει μια επαναληπτική διαδικασία, επιλέγεται 

μία άσκηση (βάσει κριτηρίων), αλληλεπιδρά ο χρήστης με το περιεχόμενό 

της και το σύστημα ελέγχει την απάντηση με πιθανή ανάδραση. Τέλος ο 

τερματισμός της διαδικασίας επιλέγεται είτε από το χρήστη είτε από το 

πρόγραμμα, με προβολή σχετικού υλικού. . Η καταλληλότητά τους 

συνδέεται κυρίως με την ποιότητα των ‘ασκήσεων’, την ανατροφοδότηση 

που παρέχουν στους μαθητές σε περίπτωση ‘λάθους’, στις συνιστώσες που 

παρουσιάζουν την επίδοση των μαθητών, κλπ.  

Είσοδος Επιλογή Ερώτηση & Απάντηση 

Έξοδος Ανάδραση Έέγχος απάντησης 
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4.3.2.2. Περιβάλλοντα καθοδήγησης (Tutorials) 

Τα Περιβάλλοντα Καθοδήγησης παρουσιάζουν το προς μελέτη θέμα, το 

γνωστικό αντικείμενο ή τις δεξιότητες που μοντελοποιούν. Ο χρήστης 

καθοδηγείται στις πληροφορίες αυτές είτε απλώς επιλέγοντας τα επιθυμητά 

θέματα είτε εξασκούμενος (υπό μορφή ασκήσεων) σε επιλεγμένες διδακτικές 

ενότητες.  

Η δομή ενός τυπικού τέτοιου προγράμματος είναι:  

 

 

 

 

 

Στην εισαγωγή ο χρήστης πληροφορείται για το σκοπό και τη φύση του 

προγράμματος. Στη συνέχεια ξεκινάει μια επαναληπτική διαδικασία, η οποία 

μπορεί να περιέχει 2 τουλάχιστον από τις 4 φάσεις για την παρουσίαση των 

επιμέρους διδακτικών ενοτήτων, την αλληλεπίδραση του χρήστη με το 

περιεχόμενό τους και τον έλεγχο ή την ανάδραση του συστήματος στις 

επιλογές του. Τέλος ο τερματισμός της διαδικασίας επιλέγεται είτε από το 

χρήστη είτε από το πρόγραμμα, με προβολή σχετικού υλικού.  

Τα Περιβάλλοντα Καθοδήγησης αναφέρονται σε συγκεκριμένους στόχους, 

τους οποίους θα μπορεί να ικανοποιήσει ο χρήστης μετά την ολοκλήρωσή 

τους. Οι στόχοι αυτοί συνήθως έχουν συμπεριφοριστική μορφή 

περιλαμβάνοντας: (α) προσδιορισμό των συνθηκών επίτευξής τους, (β) 

περιγραφή του διδακτικού αντικειμένου και (γ) κριτήρια για αποδοχή 

σχετικών επιδόσεων.  

Παραδείγματα εφαρμογών είναι  

• ΗΡΟΔΟΤΟΣ (ΙΕΛ) που απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου 

•  ‘21 ΕΝ ΠΛΩ  

Είσοδος 

(στόχοι) 

Παρουσίαση 
Πληροφορίας 

Ερώτηση & Απάντηση 

Έξοδος 

(Αποτελ.) 

Ανάδραση Έέγχος απάντησης 
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Εικόνα 7: Η πολυμεσική εφαρμογή "To '21 εν πλω" 

4.3.2.3. Εκπαιδευτικά Παιχνίδια 

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια θεωρούνται από τις πιο ενδιαφέρουσες 

εκπαιδευτικές εφαρμογές και ο λόγος είναι η δύναμη που έχουν τα να 

παρακινούν τους νέους να ασχολούνται με αυτά με έναν μοναδικό τρόπο, 

κάτι που δεν έχει τη δύναμη να κάνει ο παραδοσιακός τρόπος εκπαίδευσης. 

Οι νέοι, και όχι μόνο αυτοί, με δική τους πρωτοβουλία και επιθυμία 

εμπλέκονται αρκετές ώρες με το παιχνίδι διαφόρων συχνά αρκετά 

περίπλοκων ηλεκτρονικών παιχνιδιών έξω από το χώρο του σχολείου. Τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια προκαλούν τους νέους να ασχοληθούν με αυτά 

κεντρίζοντας τους το ενδιαφέρον.  

Εκτός της παραπάνω δυναμικής, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν τη 

δυνατότητα να “επαναπρογραμματίζουν” τη σκέψη των ενασχολούμενων με 

αυτά (Prensky, 2001) καθώς αυτοί αναπτύσσουν νέες γνωστικές ικανότητες 

όπως: ανάπτυξη αντανακλαστικών, παράλληλη επεξεργασία, πληροφορία 

μέσω γραφικών, τυχαία προσπέλαση, επικοινωνία, ενεργητικότητα, 

αναγνώριση, φαντασία, φιλική αντιμετώπιση της τεχνολογίας 

Οι χρήστες καλλιεργούν την ικανότητα τους να επεξεργάζονται τις 

πληροφορίες οι οποίες τους παρουσιάζονται πολύ γρήγορα. Αναπτύσσουν 

την ικανότητα να επεξεργάζονται πληροφορία από διάφορες πηγές 

παράλληλα και με τυχαία σειρά, να αναγνωρίζουν την πληροφορία πρώτα 

μέσω των εικόνων και των γραφικών και στη συνέχεια να χρησιμοποιούν 
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κείμενο. Επίσης αναπτύσσεται η δεξιότητα της επικοινωνίας των χρηστών οι 

οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους είτε για να παίξουν είτε για να 

αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και μεθόδους επίλυσης των 

προβλημάτων που τους παρουσιάζονται μέσα στο παιχνίδι. Οι χρήστες 

βρίσκουν το παιχνίδι ως χαλαρωτική διαδικασία και ως φυσική 

δραστηριότητα που τους οδηγεί στην θεώρηση του υπολογιστή ως εργαλείου 

για παιχνίδια. Αναμένουν την αναγνώριση των προσπαθειών τους μέσα από 

το παιχνίδι με τη μορφή ανατροφοδότησης που τους παρακινεί να 

συνεχίσουν σε ακόμα πιο δύσκολες διαδικασίες. Μέσω αυτής της διαδικασίας 

αναπτύσσεται το μοντέλο “κάνω για να μάθω” σε αντίθεση με το μοντέλο 

“μαθαίνω για να κάνω”. Τέλος οι χρήστες αναπτύσσουν την φαντασία τους 

μέσα από το περιβάλλον του παιχνιδιού και της εμπειρίας που αποκτούν από 

την αλληλεπίδραση με αυτό δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις να 

θεωρούν την τεχνολογία σαν φίλο αναπτυσσόμενοι παράλληλα με αυτή 

4.3.2.4. Νοήμονα συστήματα επίλυσης προβλημάτων 

Τα συστήματα αυτά αποτελούν εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης και 

είναι ικανά να επιλύουν προβλήματα μιας συγκεκριμένης γνωστικής 

περιοχής.  

Ορισμένα συστήματα επιτρέπουν τη «μελέτη παραδειγμάτων επίλυσης»: ο 

μαθητής παρατηρεί τον τρόπο επίλυσης ενός προβλήματος από το σύστημα 

και θέτει ερωτήματα («γιατί», «πώς») προκειμένου να κατανοήσει την 

επίλυση. Το νοήμον σύστημα προσαρμόζει τόσο την επίλυση που 

παρουσιάζει όσο και τις απαντήσεις που δίνει, στο γνωστικό προφίλ του 

μαθητή.  

Άλλα συστήματα υποστηρίζουν το μαθητή ενώ αυτός επιλύει προβλήματα, 

παρέχοντας κατάλληλη ανατροφοδότηση, προτείνοντας διορθώσεις ή νύξεις 

και υποδείξεις αναφορικά με την στρατηγική της επίλυσης ή άλλα 

διαδικαστικά ή εννοιολογικά επιμέρους «λάθη».  

Ελάχιστα είναι τα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί πλήρως και έχουν δοθεί 

στην εκπαίδευση ή στο εμπόριο για ευρεία χρήση. Τα έξυπνα διδακτικά 
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συστήματα (Intelligent Tutoring Systems) αποτελούν από τις πιο πρόσφατες 

εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευσης. 

Σκοπός των συστημάτων αυτών είναι η κάλυψη παιδαγωγικών αναγκών 

όπως:  

• η ικανότητα προσαρμογής της διδασκαλίας σε διαφορετικούς μαθητές.  

• η εξατομικευμένη επιλογή παραδειγμάτων και προβλημάτων ανά μαθητή.  

• η ελευθερία επίλυσης των προβλημάτων από τους μαθητές όπως θέλουν 

οι ίδιοι και ικανότητα ανίχνευσης και εντοπισμού των λαθών τους.  

• η αξιολόγηση και μαθησιακή υποστήριξη του εκπαιδευόμενου βασισμένη 

στην κατανόηση των αδυναμιών του 

4.3.2.5. Συστήματα προσομοιώσεων 

Πρόκειται για εκπαιδευτικά λογισμικά που επιτρέπουν τη δημιουργία 

προσομοιώσεων φαινομένων, καταστάσεων ή συσκευών. Οι μαθητές 

μπορούν να χειριστούν μεταβλητές που επηρεάζουν το φαινόμενο, να 

παρατηρήσουν τη συμπεριφορά του προσομοιούμενου φαινομένου καθώς 

και να μελετήσουν τις αναπαραστάσεις των μετρήσεων που παρέχει το 

λογισμικό. Η καταλληλότητα του λογισμικού συνδέεται κυρίως με την 

ευκολία να δημιουργεί ο χρήστης νέες καταστάσεις στις περιπτώσεις 

ανοικτών συστημάτων προσομοίωσης,  στην καταλληλότητα των 

μεταβλητών που παρέχονται για χειρισμό, καθώς και στις πολλαπλές 

αναπαραστάσεις που οπτικοποιούν τα δεδομένα του υπό προσομοίωση 

φαινομένου. Τα περισσότερα συστήματα προσομοίωσης φαινομένων 

δύνανται να ενταχθούν σε μαθήματα των φυσικών επιστημών, όπως τα 

λογισμικά ΓΑΙΑ και Ιnteractive Physics. 
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Εικόνα 8: Η πολυμεσική εφαρμογή "ΓΑΙΑ" 

4.3.2.6. Συστήματα μοντελοποίησης 

Πρόκειται για εκπαιδευτικά λογισμικά που επιτρέπουν τη  δημιουργία 

διερεύνηση, και έλεγχο μοντέλων. Η δημιουργία μοντέλων γίνεται στη βάση 

ενός ή περισσότερων φορμαλισμών μοντελοποίησης και αναπαραστάσεων.  

Στον ελληνικό χώρο, τυπικά συστήματα μοντελοποίησης συνιστούν το 

εκπαιδευτικό λογισμικό Modellus, που επιτρέπει ποσοτική μοντελοποίηση 

(μέσω έκφρασης αλγεβρικών εξισώσεων, το λογισμικό παρέχει γραφικές 

παραστάσεις, αλλά και αφαιρετικές προσομοιώσεις του υπό μοντελοποίηση 

συστήματος) και ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ, που παρέχει τη δυνατότητα 

έκφρασης μοντέλων, μέσω ποιοτικού, ημιποσοτικού και ποσοτικού 

συλλογισμού.   

Η καταλληλότητά τους έγκειται κυρίως στην επάρκεια και καταλληλότητα 

των βασικών οντοτήτων και των βασικών σχέσεων, στον τρόπο εκτέλεσης 

και προσομοίωσης των μοντέλων, καθώς και στην παροχή 

συμπληρωματικών εργαλείων που υποστηρίζουν τους μαθητές κατά τη 

διάρκεια της μοντελοποίησης. 
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Εικόνα 9: Η πολυμεσική εφαρμογή "Modellus" 

4.3.2.7. Συστήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής 

Αποτελούνται συνήθως από ένα σύνολο εξωτερικών συσκευών, ενώ 

συγχρόνως συνοδεύονται από ειδικό λογισμικό για τον προγραμματισμό της 

επικοινωνίας ανάμεσα στις συσκευές αλλά και τον προσδιορισμό της 

λειτουργία τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις το λογισμικό επιτρέπει 

παράλληλα την αναπαράσταση της κατάστασης του συστήματος των 

συσκευών (για παράδειγμα, ένα σύστημα ικανό να αναπαραστήσει σε 

απλοποιημένη μορφή τη λειτουργία μιας εργοστασιακής αλυσίδας).   

Στον ελληνικό χώρο, δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί πλήρη συστήματα 

εκπαιδευτικής ρομποτικής. Μπορούμε όμως να αναζητήσουμε τέτοια 

συστήματα στο εμπόριο, όπως για παράδειγμα τη χελώνα εδάφους LOGO, 

που εφοδιασμένη με ειδικούς αισθητήρες (π.χ. επαφής) και συνδεόμενη με 

ειδικό λογισμικό, επιτρέπει σε μικρής ηλικίας μαθητές μια πλούσια σειρά 

δραστηριοτήτων.  
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Εικόνα 10: Η χελώνα εδάφους LOGO 

4.3.2.8. Συστήματα υποστήριξης εργαστηριακών 

δραστηριοτήτων μέσω υπολογιστή 

Ειδικά λογισμικά και συσκευές λήψης δεδομένων από τα εργαστηριακά 

πειράματα επιτρέπουν, μέσω της κατάλληλης σύνδεσης με τον υπολογιστή, 

τη μεταφορά, ψηφιοποίηση, παρουσίαση και επεξεργασία των δεδομένων 

των πειραμάτων. Με τα συστήματα αυτά είναι δυνατό να μετρηθεί, για 

παράδειγμα δύναμη και κίνηση ταυτόχρονα, ένταση ρεύματος και τάση, ή 

ακόμα ένταση φωτός, θερμοκρασία, ιονίζουσα ακτινοβολία και άλλες 

φυσικές μεταβλητές χρησιμοποιώντας κάθε φορά κατάλληλους ανιχνευτές 

και αισθητήρες.  

Στην Ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά εκπαιδευτικού λογισμικού αλλά και στην 

αγορά πειραματικών συσκευών μπορεί κανείς να αναζητήσει τέτοια 

συστήματα, ιδιαίτερα για τα μαθήματα  Φυσικής και Χημείας, Γυμνασίου και 

Λυκείου. 
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Εικόνα 11: Το λογισμικό Σ.Ε.Π. 

4.3.2.9. Ανοικτά συστήματα μάθησης 

Μπορούμε να διακρίνουμε δύο επιμέρους κατηγορίες:  

(α) Περιβάλλοντα που επιτρέπουν διερευνήσεις σε συγκεκριμένα γνωστικά 

αντικείμενα όπως το Cabri-Geometer, και το Geometer-Sketchpad στη 

γεωμετρία, ή το Function Prob στην άλγεβρα.  

(β) Περιβάλλοντα που επιτρέπουν δραστηριότητες και διερευνήσεις για 

οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο  όπως το Table Top και το  Inspiration 

(έκφραση μέσω χαρτών εννοιών).  

Τα περιβάλλοντα και των δύο κατηγοριών, είναι ανοικτά σε ‘κατασκευές’ 

που μπορεί να υποστηρίξουν, επιτρέποντας ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων, που επιτρέπει τελικά να αξιοποιηθούν σε διαφορετικά 

γνωστικά αντικείμενα. 

Τα ανοιχτά συστήματα μάθησης επιτρέπουν στους μαθητές την ελεύθερη 

εξερεύνηση μέσα σε κατάλληλα οριοθετημένο πλαίσιο ώστε αναπόφευκτα να 

εμπλέκονται στις έννοιες και γνωστικούς στόχους που έχουν ενσωματωθεί 

προσεκτικά στο λογισμικό από τους κατασκευαστές του. Οι μαθητές 

μαθαίνουν φτιάχνοντας, δημιουργώντας δηλαδή κατασκευές διαφόρων 

τύπων και νοητικών επιπέδων. Κάνουν πειράματα και εργάζονται με 

προσομοιωτές φυσικών φαινομένων έχοντας τη δυνατότητα να παρατηρούν 

και να χειρίζονται ταυτόχρονα πολλές οπτικές γωνίες και αναπαραστάσεις 
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κάθε φαινομένου με στόχο την απόκτηση ολιστικής κατανόησής του. 

Παρακινούνται στη γραπτή έκφραση μέσα από τη χρήση κάποιας συμβολικής 

γλώσσας (π.χ. μαθηματικής γραφής, παραμέτρων ή γλώσσας 

προγραμματισμού) με στόχο να συγκεκριμενοποιήσουν τις διαισθητικές τους 

ιδέες, να τις εκφράσουν με κάποια σύμβολα, να τις «εκτελέσουν» στον 

υπολογιστή και να παρατηρήσουν άμεσα το αποτέλεσμα, συγκρίνοντάς το με 

προηγούμενες αντιλήψεις τους. 

Σε ένα ανοιχτό περιβάλλον μάθησης, δεν υπάρχει προκαθορισμένος τρόπος 

χρήσης ή «μονόδρομος» για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Δεν υπάρχει 

αξιωματικά «σωστό ή λάθος». Οι μαθητές ερευνούν, ερμηνεύουν, 

διαμορφώνουν κανόνες, τους δοκιμάζουν, οδηγούνται στην απορία και μέσα 

από τα εργαλεία που τους παρέχει το λογισμικό ανακαλύπτουν τις έννοιες 

και τους μεταξύ τους συσχετισμούς. Δρώντας δε, μέσα από «ρόλους» που 

αναλαμβάνουν στο πλαίσιο πραγματικών «αποστολών», αισθάνονται 

πρόκληση και παρακινούνται σε εκούσια συμμετοχή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

και προσωπική επένδυση. 

Η παιδαγωγική αξία του λογισμικού αυτού συνδέεται με τη διαδικασία 

μάθησης που η χρήση του ευνοεί και της οποίας κύρια χαρακτηριστικά είναι: 

• η δράση  

• το βίωμα 

• ο διάλογος 

• η εικασία, το πείραμα 

• η δημιουργία 

• το νόημα 

• ο συμβολισμός 

Ο πειραματισμός και η κατασκευή αναδεικνύονται σε κεντρικά στοιχεία της 

μαθησιακής διαδικασίας. Η γνώση δεν αντιμετωπίζεται ως στοιχείο στατικό 

που ο εκπαιδευτικός οργανώνει και μεταβιβάζει στο μαθητή αλλά ως 

στοιχείο δυναμικό που ο μαθητής δομεί, αλληλεπιδρώντας με το λογισμικό 

και με άλλους ανθρώπους. Αυτή η προσέγγιση της γνώσης σημαίνει έμφαση 
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στη διαδικασία έναντι του αποτελέσματος, έμφαση που αντικατοπτρίζεται 

στις ακόλουθες ικανότητες που ένα τέτοιο λογισμικό προάγει: 

• γραπτή έκφραση 

• συμβολική έκφραση και πειραματισμός 

• δημιουργία και κατανόηση μοντέλων 

• διαχείριση πληροφορίας 

• επικοινωνία 

• έλεγχος μηχανών 

4.3.2.10. Προγραμματιζόμενα περιβάλλοντα 

 Είναι συστήματα που επιτρέπουν στους μαθητές να δημιουργήσουν δικά 

τους μικρά ή πιο σύνθετα προγράμματα χρησιμοποιώντας ένα σύνολο 

βασικών οντοτήτων προγραμματισμού.  

Οι μαθητές οπτικοποιούν συνήθως την εκτέλεση του προγράμματός τους σε 

ένα χώρο γραφικών (όπως συμβαίνει στα LOGO ή ‘τύπου LOGO’ 

περιβάλλοντα). Η καταλληλότητά τους σχετίζεται με την καταλληλότητα και 

επάρκεια των βασικών εντολών, τον τρόπο εκτέλεσης των προγραμμάτων, 

του τρόπου επαναχρησιμοποίησης προγραμμάτων για την παραγωγή πιο 

σύνθετων, τη συνέργια τους  με άλλα εργαλεία, κλπ.  Παράλληλα, 

σχετίζεται με την ευχρηστία του συστήματος και με το κατά πόσο 

διευκολύνουν τις γνωστικές λειτουργίες των μαθητών κατά την εκτέλεση 

σύνθετων έργων. Περιβάλλοντα αυτής της κατηγορίας είναι το ΜicroWorlds-

Pro, καθώς και οι ‘Χελωνόκοσμοι’  (βασίζονται στη πλατφόρμα ‘Αβάκιο’). 

Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν τη δημιουργία μικρόκοσμων με κατάλληλο 

συνδυασμό επιμέρους προγραμμάτων.  
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Εικόνα 12: ΜicroWorlds-Pro 

4.3.2.11. Συστήματα συνεργατικής μάθησης 

Περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μαθητές ή 

εκπαιδευόμενους, με τρόπο ώστε να επιτρέπουν και να υποστηρίζουν τη 

συνεργασία μαθητών από απόσταση μέσω τοπικού δικτύου και κυρίως μέσω 

διαδικτύου (με μαθητές που βρίσκονται σε διαφορετικές τάξεις, σχολεία, 

τόπους αλλά και χώρες) κατά τη διάρκεια ενιαίων δραστηριοτήτων όπως 

σύνθεση κειμένων, επιστημονικές δραστηριότητες συλλογής, επεξεργασίας 

και ανάλυσης δεδομένων, έκφρασης και δημιουργίας χαρτών εννοιών, κ.ά. 

Στην ελληνική γλώσσα δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί πλήρη συστήματα αυτής 

της κατηγορίας, αλλά χρησιμοποιούνται σε ορισμένα σχολεία πειραματικά 

(π.χ το Διαδικτυακό προσαρμοστικό περιβάλλον μάθησης SCALE)   
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Εικόνα 13: SCALE 

4.3.2.12. Ανοικτά εργαλεία, ανεξάρτητα περιεχομένου 

Εργαλεία για επαγγελματική ή προσωπική χρήση, που δεν αποτελούν 

εκπαιδευτικά λογισμικά, όπως κειμενογράφοι, λογιστικά φύλλα, βάσεις 

δεδομένων, γραφιστικά εργαλεία, έχουν εκτεταμένα χρησιμοποιηθεί σε 

μαθησιακές δραστηριότητες. Τα εργαλεία αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί είτε 

μεμονωμένα, π.χ. επεξεργαστής κειμένου, ως μέσο βελτίωσης γραπτού 

λόγου, λογιστικά φύλλα σε δραστηριότητες μοντελοποίησης σε μαθηματικά, 

είτε σε συνδυασμό, κυρίως στα πλαίσια συνθετικών εργασιών. Σημαντική 

νέα κατηγορία εργαλείων ανεξάρτητων περιεχομένου, αποτελούν τα 

εργαλεία που παρέχονται στο διαδίκτυο.  Οι μαθητές, πέρα από την 

αναζήτηση πληροφοριών στους κόμβους του  παγκόσμιου ιστού (World Wide 

Web), μπορούν εύκολα να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-

mail), εργαλεία ταυτόχρονης συζήτησης (chats), ή ακόμα συστήματα τηλε-

συνδιάσκεψης (videoconference), στα πλαίσια μαθησιακών δραστηριοτήτων. 

4.3.2.13. Πολυμεσικές Εφαρμογές 

Η κατηγορία αυτή εξελίσσεται με εντυπωσιακό ρυθμό μετά την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας των πολυμέσων κατά την προηγούμενη δεκαετία. 
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Ο όρος Πολυμέσα υποδεικνύει το κάθε λογισμικό που συμπεριλαμβάνει ήχο, 

γραφικά, εικόνες, video, κείμενο και υπερκείμενο με διαλογική ικανότητα.  

Η κατηγοριοποίηση ενός λογισμικού ως πολυμέσο δεν είναι απαραίτητο να 

βρίσκεται σε αντίθεση με τα είδη εκπαιδευτικού λογισμικού που 

περιγράψαμε παραπάνω. Ουσιαστικά διαφέρει το κριτήριο ταξινόμησης. Στη 

συγκεκριμένη κατηγορία αναφερόμαστε στα τεχνολογικά μέσα που έχουν 

χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του λογισμικού και όχι στη χρήση του κατά 

τη διαδικασία εκμάθησης ενός γνωστικού αντικειμένου. Για παράδειγμα ένα 

λογισμικό παρουσίασης θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί και ως πολυμεσικό 

λογισμικό παρουσίασης κοκ.  

Τα πολυμέσα συμπεριλαμβάνουν γραφικά και animation γεγονός που 

θεωρείται πολύ σημαντικό δεδομένου ότι το 80% των ανθρώπων έχει 

οπτικοποιημένες αναμνήσεις (Brown 1996).  

Το μεγαλύτερο κομμάτι εκπαιδευτικού λογισμικού παγκοσμίως 

υλοποιείται με τη χρήση πολυμέσων. 

 

 

Εικόνα 14: Πολυμεσική εφαρμογή για την Ιστορία Β’ Γυμνασίου 

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι υπάρχουν εκπαιδευτικά λογισμικά που 

συνδυάζουν στοιχεία από δύο ή περισσότερες κατηγορίες και δύσκολα θα 

μπορούσαν να ενταχθούν σε μία συγκεκριμένη κατηγορία. Για παράδειγμα, 

συχνά τα λογισμικά πρακτικής και εξάσκησης εμπεριέχουν και ένα τμήμα 
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παρουσίασης περιεχομένου με τη μορφή πολυμέσων ή ακόμα και κάποιες 

απλές προσομοιώσεις περιορισμένης δυνατότητας αλληλεπίδρασης.    

4.4. Εκπαίδευση από απόσταση με χρήση ΤΠΕ  

Το συντριπτικό ποσοστό των εφαρμογών και λογισμικών που 

παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο αφορά λογισμικό, η χρήση 

του οποίου πραγματοποιείται μέσα στην τάξη.  

Οι νέες τάσεις όμως ευνοούν τη λεγόμενη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

(distance learning) με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και τεχνολογιών ΤΠΕ.  

Εδώ θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός μεταξύ της εκπαίδευσης από 

απόσταση (ΕαΑ) και της ηλεκτρονικής μάθησης. Πρόκειται για δύο 

διαφορετικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες όμως είναι στενά 

συνδεδεμένες, αφού για να προαγματοποιηθεί αποδοτικά εκπαίδευση από 

απόσταση θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό εργαλεία 

και τεχνικές που άπτοννται της ηλεκτρονικής μάθησης.  

Οι δύο αυτές διαφορετικές, αλλά συνδυαζόμενες μορφές εκπαίδευσης, η εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευση (distance learning) και η ηλεκτρονική μάθηση (e-

learning) παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους. 

4.4.1. Εκπαίδευση από Απόσταση (ΕαΑ)  

«Ξεκίνησε ως οργάνωση σπουδών μερικής φοίτησης, συνέχισε με την 

αλληλογραφία μέσω ταχυδρομείου με ήδη δοκιμασμένα συμβατικά βιβλία, 

χρησιμοποίησε το ραδιόφωνο, μετά την τηλεόραση και το τηλέφωνο και τα 

τελευταία χρόνια υιοθέτησε όλες σχεδόν τις μορφές της σύγχρονης 

τεχνολογίας, από δορυφόρους έως κινητά τηλέφωνα» (Keegan, D. 2001). Ο 

λόγος για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση που χρησιμοποιήθηκε και 

χρησιμοποιείται ως βοηθητικό εργαλείο για μορφές ευέλικτης μάθησης 

ακαδημαϊκής και μη, εκπαίδευσης των ενηλίκων, κατάρτισης και 

επιμόρφωσης. 

Αν θέλαμε να περιγράψουμε απλώς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, θα 

λέγαμε ότι πρόκειται για μια εκπαιδευτική διαδικασία όπου ο διδασκόμενος 

βρίσκεται σε φυσική απόσταση από το διδάσκοντα και τον εκπαιδευτικό 
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φορέα. Ωστόσο οφείλουμε να δώσουμε κι έναν επιπλέον, παιδαγωγικής 

διάστασης ορισμό: η εκπαίδευση που διδάσκει το μαθητή πώς να μαθαίνει 

μόνος του και πώς να λειτουργεί αυτόνομα προς μια ευεργετική πορεία 

αυτομάθησης και γνώσης. 

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Η πρόκληση για το συμβατικό 

εκπαιδευτικό σύστημα 

Η παροχή σπουδών  στα ιδρύματα ανοικτής εκπαίδευσης, γίνεται με τη 

μέθοδο της εξ αποστάσεως εποπτείας, παρακολούθησης, συμβουλευτικής 

επικοινωνίας και συνεργασίας. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία επικεντρώνεται 

σ’ ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο, οπτικοακουστικό και 

ηλεκτρονικό) και οργανώνεται στο πλαίσιο ενός ενδεικτικού 

χρονοδιαγράμματος που προσφέρει ολοκληρωμένο προγραμματισμό της 

μελέτης των συμβουλευτικών συναντήσεων, των γραπτών εργασιών 

(σύνταξη, αξιολόγηση, ανατροφοδότηση) και των τελικών εξετάσεων. Η 

προσδιοριστική αυτή διευθέτηση, είναι φανερό ότι ανατρέπει τις συμβατικές 

εκπαιδευτικές διαδικασίες που κυριαρχούν στην πρωτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρόκειται για αρχές οργάνωσης 

σπουδών και μελέτης που ευνοούν την ευελιξία μελέτης στο χώρο και το 

χρόνο, την αυτορρύθμιση του ρυθμού μελέτης και προόδου, την 

εξατομικευμένη σχέση με το εκπαιδευτικό υλικό και τη δυνατότητα 

αξιοποίησης του διδακτικού εκπαιδευτικού υλικού με όρους αυτάρκειας και 

πληρότητας. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ευρετική πορεία προς τη γνώση, 

στη σαφήνεια στόχων και επιδιώξεων, στην εμφανή γνωστοποίηση του 

νοήματος που έχουν όσα προτείνονται και στην ευθύνη των ατομικών 

επιλογών. 

Προς αναζήτηση μιας νέας θεωρίας 

Στην εκπαιδευτική διαδικασία του συμβατικού συστήματος εκπαίδευσης, 

υπάρχουν και λειτουργούν δυο βασικοί συντελεστές: ο διδάσκων και ο 

διδασκόμενος. Η επικοινωνιακή τους σχέση διαμορφώνεται σε μια δυαδική 

σχέση με αμφίδρομες κατευθύνσεις αλληλεπίδρασης που έρχονται μεταξύ 

τους(ή τουλάχιστον θα πρέπει) σε μια εκπαιδευτική αρμονία. Ο διδάσκων, 

έχοντας ως βοηθήματα ορισμένα διδακτικά εργαλεία(βιβλία, διαφάνειες, 
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σημειώσεις κ.α.), μέσα στην αίθουσα διδάσκει μεταφέροντας στο 

διδασκόμενο τις ζητούμενες γνώσεις. 

Η μάθηση εδώ έρχεται ως απόρροια της διδασκαλίας και εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τις ικανότητες του διδάσκοντα, από τις δεξιότητές του 

στο χειρισμό υποστηρικτικού διδακτικού υλικού όταν υπάρχει και ασφαλώς 

από τον τρόπο μελέτης του διδασκομένου. Στα συστήματα ανοικτής και εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, η δυαδική αυτή σχέση διαφοροποιείται και 

γίνεται τριαδική, λαμβάνοντας υπόψη ένα τρίτο στοιχείο που είναι το 

εκπαιδευτικό (διδακτικό) υλικό. Αυτό , που ουσιαστικά διδάσκει τον 

διδασκόμενο που βρίσκεται σε διαδικασία αυτομάθησης. Έτσι, ο διδάσκων 

αποκτά έναν άλλο ρόλο, αυτόν που θα υποστηρίξει το διδακτικό υλικό πλέον 

και θα συμβουλεύσει και ενθαρρύνει τη μαθησιακή διαδικασία του 

διδασκομένου. 

H διδασκαλία στα συστήματα ανοικτής εκπαίδευσης- 

διαφορές με την αντίστοιχη στα συμβατικά συστήματα εκπαίδευση  

Ο διδάσκων, στο συμβατικό σύστημα εκπαίδευσης θέτει το σκοπό και τους 

ειδικούς στόχους του μαθήματος και φροντίζει για την επίτευξή τους. Ακόμη, 

φροντίζει οι διδασκόμενοι να αφομοιώσουν και να κατανοήσουν τη διδακτέα 

ύλη, οργανώνοντάς την σε ενότητες, συντονίζοντας το ρυθμό πρόσβασης σε 

αυτές και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους, ώστε να 

γίνει η μάθηση αποτελεσματική. Υποκινεί την ενεργητική συμμετοχή των 

διδασκομένων, συνδέει τις υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους με το 

αντικείμενο της μάθησης και βοηθά την εμπέδωση μέσα από 

ανακεφαλαιώσεις, πρακτικές ασκήσεις, ατομικές ή ομαδικές εργασίες.  

Στην εκπαίδευση από απόσταση, όλες αυτές οι λειτουργίες επιδιώκεται να 

εκπληρώνονται μέσα από το διδακτικό υλικό. Πράγματι, ένα κατάλληλα 

διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό είναι δυνατό να θέτει στόχους, να δίνει 

διευκρινήσεις, ανατροφοδότηση, εναύσματα για εμβάθυνση και εφαρμογή, 

να προσφέρει στοιχεία ώστε οι διδασκόμενοι να βρίσκονται σε σχέση 

αλληλεπίδρασης με το αντικείμενο που μελετούν (Race, Ph., 1999). Συνέπεια 

αυτού είναι ότι στην εκπαίδευση από απόσταση η διδασκαλία «εμπεριέχεται» 

στο διδακτικό υλικό, με αποτέλεσμα να μην είναι συγχρονική η πράξη της 
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διδασκαλίας – μάθησης. Οι διδασκόμενοι  μελετούν και μαθαίνουν κατ’ ιδίαν, 

σε όποιο χρόνο και τόπο επιθυμούν. Η πράξη της μάθησης συντελείται 

λοιπόν ανεξάρτητα από την πράξη της διδασκαλίας.  

Το γεγονός ότι οι διδασκόμενοι στην εκπαίδευση από απόσταση μελετούν 

κατ’ ιδίαν, επηρεάζει αναπόφευκτα τη συμπεριφορά τους. Ωθούνται εκ των 

πραγμάτων να έχουν υψηλό βαθμό ευθύνης σε ό,τι αφορά την οργάνωση και 

τον έλεγχο της σπουδαστικής τους πορείας. Η ευθύνη τους αυτή, συνίσταται 

στο ότι μπορούν - και συχνά χρειάζεται - να παίρνουν τις εξής 

πρωτοβουλίες: 

• Να καθορίζουν οι ίδιοι το χρόνο, το ρυθμό, τον τόπο και το χώρο της 

μελέτης τους. 

• Να επιλέγουν την έκταση στην οποία θα αξιοποιήσουν την υποστήριξη 

που τους προσφέρεται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

• Να αποφασίσουν πόσο πολύ, πόσο έντονα και με ποια αλληλουχία θα 

προσεγγίσουν τα διάφορα τμήματα του διδακτικού υλικού, καθώς και 

τις πηγές για περαιτέρω μελέτη που τους προτείνονται. 

• Να αξιολογούν οι ίδιοι την πορεία των σπουδών τους μέσα από 

ασκήσεις αυτοαξιολόγησης που εκπονούν και μέσα από αυτοέλεγχο 

του κατά πόσο επιτυγχάνουν τους στόχους. 

• Επειδή συναντούν σπάνια τον καθηγητή-σύμβουλο, έχουν τη 

δυνατότητα να αξιοποιούν τα μηνύματά του σε όποιο χρόνο 

επιθυμούν. Έχουν λοιπόν μεγαλύτερη άνεση-συγκριτικά μ’ αυτήν που 

υπάρχει συνήθως σε μια αίθουσα διδασκαλίας- προκειμένου να τα 

επεξεργάζονται και να τα προσαρμόζουν στις ανάγκες τους. 

Η σημαντική ανεξαρτησία του σπουδαστή της ΕαΑ απέναντι στο διδάσκοντα 

(διαμορφωτή του υλικού ή/και καθηγητή-σύμβουλο) αποτελεί την ειδοποιό 

διαφορά της από τη συμβατική εκπαίδευση. 

Υπό αυτό το πρίσμα, η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως εκπαίδευση (ΑΕαΑ), δεν 

αποτελεί απλά μια διδακτική μέθοδο αλλά ένα αυτοτελές είδος εκπαίδευσης 

που διαφέρει από τη συμβατική στο ότι δε βασίζεται στην πρόσωπο με 

πρόσωπο μετάδοση της γνώσης αλλά στην εξατομίκευση της μάθησης, 
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κυρίως μέσα από κατ’ ιδίαν μελέτη διδακτικού υλικού που προσφέρει το 

εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

Αναμφισβήτητα, η εκπαιδευτική διαδικασία αλλάζει και παίρνει μια νέα 

μορφή άγνωστη έως σήμερα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Πολύ περισσότερο 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα που καθορίζεται εδώ και πολλές 

δεκαετίες από μια καθηγητοκεντρική λογική μέσα από διάφορους 

επηρεασμούς αλληλοσυμπληρωμένων θεωριών μάθησης και διδακτικής. Η 

αποδοχή του νέου ρόλου διδάσκοντα είναι μια επίπονη διαδικασία που όπως 

φαίνεται θα πάρει χρόνια να γίνει πρακτική υιοθέτησης από το σύνολο του 

εκπαιδευτικού κόσμου. 

Τα νέα δεδομένα της εξ αποστάσεως πρακτικής, φέρουν μια σειρά από 

αλλαγές ρόλων και μεθοδολογιών που το καθένα αναζητά τη θέση του στην 

εκπαιδευτική πράξη και στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η ζητούμενη 

ευελιξία δημιουργεί ένα υποσύστημα παραμέτρων με μαθητικοκεντρικό  

περιβάλλον που αυτοκαθορίζεται από τους νέους ρόλους: 

Η διδακτική αλλάζει χέρια και προσανατολισμό και από την ευθύνη του 

διδάσκοντα περνά στη σφαίρα ευθύνης του διδακτικού υλικού, το οποίο 

είναι πλέον διαμορφωμένο ως διδακτικό εγχειρίδιο ανεξάρτητα από τον τόπο 

και τη μορφή που ακολουθεί. Η ευθύνη του διδάσκοντα ως προς τη 

διδακτική περιορίζεται τυπικά, αλλά συγχρόνως αναβαθμίζεται η εμπλοκή 

του σε ρόλο συμβουλευτικό, υποστηρικτικό και ενθαρρυντικό προς τον 

διδασκόμενο. Παρακολουθεί την επιστημονική πρόοδο των διδασκομένων 

και ταυτόχρονα τους βοηθάει να συμμετέχουν ενεργά στην πορεία της 

μάθησης. 

Αξιολογεί τις εργασίες τους, τους ανατροφοδοτεί, τους δίνει οδηγίες για 

περαιτέρω διερεύνηση, προτείνει στον καθένα αποτελεσματικές μεθόδους 

μελέτης εναρμονίζει το πρόγραμμα σπουδών με τις ανάγκες και τις 

ικανότητές τους, τους βοηθάει να έρχονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους, 

φροντίζει να αξιοποιούνται οι υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους, 

επικεντρώνει το ενδιαφέρον τους στα κομβικά σημεία της ύλης, αναπτύσσει 

τις μαθησιακές τους ικανότητες, τους δίνει εναύσματα για εμπέδωση.  
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Ο ρόλος του διδάσκοντα στην εκπαίδευση από απόσταση λοιπόν, είναι ριζικά 

διαφορετικός από εκείνον των συναδέλφων του στη συμβατική εκπαίδευση. 

Δε διδάσκει με τη μορφή παροχής πληροφοριών. Δεν είναι η πηγή της προς 

μετάδοση γνώσης. Είναι ο σύμβουλος, ο εμψυχωτής, αυτός που συντονίζει 

τη διεργασία της μάθησης και επιδιώκει να εμπλέξει ενεργητικά σε αυτήν 

τους διδασκόμενους. Είναι ένας δημιουργός καταστάσεων που ευνοούν τη 

μάθηση, όχι ένας πομπός γνώσεων. Έτσι, απαγκιστρωνόμαστε από την 

παραδοσιακή παιδαγωγική αντίληψη ( ο διδάσκων είναι ρυθμιστής της 

πορείας προς τη γνώση, την οποία έχει καθήκον να μεταφέρει στους 

διδασκόμενους, κυρίως μέσα από προφορική παρουσίαση), στην 

φοιτητοκεντρική αντίληψη (ποιοι είναι οι φοιτητές, ποιες είναι οι ανάγκες 

τους , πώς μπορούμε να τις καλυτερέψουμε?). 

Το διδακτικό υλικό-εγχειρίδιο σχεδιάζεται και δημιουργείται σύμφωνα με 

νέα ποιοτικά κριτήρια από τη στιγμή που αποτελεί τον κύριο μοχλό της 

διδασκαλίας. Δεν αποτελεί αυτοσκοπό στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά 

ευέλικτο διδακτικό εργαλείο που αποσκοπεί στο να προσλάβει ένα μεγάλο, 

ίσως το μεγαλύτερο μέρος του ρόλου του διδάσκοντα (Λιοναράκης, Α.1999). 

Το διδακτικό εγχειρίδιο ενεργοποιείται και λειτουργεί μέσα από ένα σύνολο 

εργαλείων μεταφοράς της γνώσης που κυρίαρχο και πρωταρχικό ρόλο έχει 

το έντυπο. Η έντυπη μορφή του εκπαιδευτικού υλικού στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο ως ο κύριος κορμός του 

διδακτικού υλικού. Τα άλλα εργαλεία μεταφοράς που συνοδεύουν το βασικό 

κορμό και βρίσκονται σε μαγνητική ή ψηφιακή μορφή(οπτικοακουστικά, 

διαδίκτυο, υπολογιστές), έχουν στόχο τον εμπλουτισμό του βασικού κορμού 

και την ανάπτυξη διδακτικών δεδομένων που η έντυπη μορφή δεν είναι 

ικανή να αποδώσει τόσο αποτελεσματικά. 

Η μάθηση διαφοροποιείται και αποκτά μεγαλύτερη αυτονομία στα χέρια του 

διδασκόμενου, ο οποίος πλέον λειτουργεί πολύ πιο ανεξάρτητα απ’ ότι στο 

παρελθόν. Η μάθηση δεν θεωρείται πλέον αυτονόητη διαδικασία και δεν 

λειτουργεί αυτόνομα και αυτεξούσια από τη διδασκαλία, αλλά έρχεται ως 

φυσική απόρροιά της. Γίνεται ένα με το διδασκόμενο και αποτελεί δυναμική 

αυτενέργειά του. Οι δυο διαδικασίες (διδακτικής και μάθησης) 

εναρμονίζονται μεταξύ τους και γίνονται πιο αποτελεσματικές και 
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οροθετημένες. Το καινοτόμο που εισάγει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη 

διαδικασία αυτή είναι το μετρήσιμο. Στη φάση που οι δυο διαδικασίες 

λαμβάνουν συγκεκριμένες τιμές και αξίες, μπορούν να μετρηθούν με 

συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια. 

Η χρήση της τεχνολογίας στην Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση  

Η τεχνολογία πάντα λειτουργούσε και λειτουργεί ως μοχλός ανύψωσης του 

επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ένα άλμα της τεχνολογίας 

επιβάλλει σχεδόν πάντα στην εκπαίδευση να πάει και αυτή ένα βήμα 

μπροστά.  

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί ένα σημαντικό τεχνολογικό επίτευγμα 

και μαζί με όλες τις παρεμφερείς τεχνολογικές συσκευές του 20ού αιώνα 

(τηλεόραση, βίντεο κ.α.) διαμόρφωσαν παγκόσμια την ποιότητα της 

εκπαίδευσης. 

Ο Η/Υ είναι ένας σημαντικός βοηθός του εκπαιδευτικού και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως ένα πολύτιμο εργαλείο στην εξατομικευμένη μάθηση. 

Αυτό το χαρακτηριστικό συνδέει άμεσα τον Η/Υ με την Ανοικτή και εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευση. Όπως είναι γνωστό η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση επιτρέπει σε πολλούς ανθρώπους να αποκτήσουν δικαίωμα στη 

μάθηση υπερπηδώντας εξαιρετικά σημαντικά εμπόδια. Η δυναμική της 

χρήσης Η/Υ προσδίδει επιπλέον πλεονεκτήματα στην πορεία προς τη γνώση, 

μέσα από κατάλληλα κατασκευασμένο διδακτικό υλικό. Με χρήση 

προσομοιώσεων και έξυπνων «διδακτικών συστημάτων» σημαντικό μέρος 

του ελέγχου των γνώσεων αλλά και των διδακτικών στρατηγικών μπορεί να 

«περάσει» στους χρήστες. Είναι ξεκάθαρο ότι αρκετές διδακτικές χρήσεις 

του Η/Υ δίνουν πλεονεκτήματα όχι μόνο σε φοιτητές Ανοικτών 

Πανεπιστημίων αλλά σε αυτούς της συμβατικής εκπαίδευσης (ως εργαλείο 

για εκμάθηση προγραμματισμού , ως μέσο γενικής χρήσης υποβοήθησης της 

μελέτης, ως μέσο βαθμολόγησης –αποτίμησης της μελέτης των φοιτητών, ως 

μέσο εκπαιδευτικής αξιολόγησης). 

Όμως, κάποιες μορφές της χρήσης του Η/Υ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

είναι πραγματικά αναντικατάστατες, ενώ θα μπορούσαν να τις παρακάμψουν 

οι φοιτητές της συμβατικής εκπαίδευσης (Παναγιωτακόπουλος, 1998): 
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• Ως μέσο υποβοήθησης της μάθησης (υποβοήθησης της 

εξατομικευμένης μάθησης με χρήση ειδικών προγραμμάτων 

εφαρμογών, προβολής εικόνας βίντεο). Η ανάπτυξη εναλλακτικών 

μεθόδων για εξατομικευμένη διδασκαλία είναι απαραίτητη, μια και ο 

φοιτητής ενός Ανοικτού Πανεπιστημίου δεν μπορεί να σπουδάσει μέσα 

από την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία. 

•  Ως επικοινωνιακό μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεσυναντήσεις, 

μετάδοση ήχου, μετάδοση εικόνας). Ο φοιτητής ενός Ανοικτού 

Πανεπιστημίου έχει άμεση ανάγκη επικοινωνίας από το σπίτι του με 

τον διδάσκοντα. 

• Ως μέσο αναζήτησης βιβλιογραφίας και επαφής με βιβλιοθήκες μέσω 

Internet. O φοιτητής ενός Ανοικτού Πανεπιστημίου μπορεί εύκολα να 

«επισκεφθεί» βιβλιοθήκες από το σπίτι του και τον υπολογιστή του με 

την βοήθεια του διαδικτύου. 

•  Ως μέσο «μεταφοράς» διδακτικού υλικού από το Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο προς τον φοιτητή. Ο τελευταίος πρέπει να μπορεί να 

παραλαμβάνει το διδακτικό του υλικό (έντυπο ή οπτικοακουστικό) με 

το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφόσον το υλικό αυτό είναι 

αποθηκευμένο ηλεκτρονικά από το Ίδρυμα. 

•  Ως μέσο για φοιτητές με ειδικές ανάγκες (σύστημα Braille στην οθόνη 

ή το πληκτρολόγιο, συνθεσάιζερ ομιλίας). Ο φοιτητής ενός 

συμβατικού Πανεπιστημίου που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες έχει τη 

δυνατότητα να επωφεληθεί από την πρόσωπο με πρόσωπο 

διδασκαλία. Αντίθετα, ο φοιτητής με ειδικές ανάγκες ενός Ανοικτού 

Πανεπιστημίου δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Ο Η/Υ με κατάλληλα 

περιφερειακά και λογισμικό, μπορεί να τον βοηθήσει να τα καταφέρει 

στη μελέτη του. 

 Η εισαγωγή και η χρήση του έντυπου διδακτικού υλικού, των 

οπτικοακουστικών μέσων, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του δικτύου και 

του διαδικτύου (Carswell, 2000) σε συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

έχει δημιουργήσει έναν προβληματισμό ως προς τη δυνατότητες 

αποτελεσματικής χρήσης τους και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να 
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συγκεντρώνουν. Αυτό όμως που διαφαίνεται μέσα από την εκπαιδευτική 

πρακτική είναι ότι η στρατηγική των «αντικαταστάσεων», η αντικατάσταση 

δηλαδή ενός μέσου από ένα άλλο δεν μπορεί να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά, αλλά ούτε με τη λογική της υποκατάστασης. Σε καμία 

περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν ν’ 

αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές τεχνικές διδασκαλίες (Debe, 1996, 

Daniel, 1998, Bischoff, 1996, Moskal, 1997). Ασφαλώς μπορούν να έχουν το 

δικό τους ρόλο στην εκπαίδευση ή την επικοινωνιακή διαδικασία  της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά η χρήση τους ως κύριος μοχλός 

εκπαιδευτικού υλικού θα ήταν προβληματικός από εκπαιδευτική και 

ενδεχομένως τεχνική άποψη. Ούτε επίσης θα πρέπει να συνδυάσουμε, όπως 

πρόχειρα ορισμένοι πράττουν, τις νέες τεχνολογίες με την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση. 

Αυτοσκοπός, πανάκεια ή απόρροια; 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν είναι ούτε αυτοσκοπός ούτε πανάκεια. 

Έρχεται να καλύψει κενά που έχουν δημιουργηθεί από εκπαιδευτικές 

πρακτικές άλλων εποχών και σύνθετων εμπειρικών εκπαιδευτικών 

μοντέλων. Δεν είναι όμως ούτε πανάκεια για τα γενικότερα προβλήματα της 

εκπαίδευσης. Έρχεται ως μια φυσική απόρροια εκπαιδευτικής πρακτικής 

δεκάδων χρόνων από πολλά σημεία του πλανήτη σε σύγχρονα και 

επιτακτικά ερωτήματα. Μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά όταν 

ακολουθεί ορισμένες βασικές εκπαιδευτικές αρχές και όταν σχεδιαστεί με τα 

εκάστοτε κατάλληλα ποιοτικά κριτήρια. Δεν είναι τυχαίο ότι με την 

εξάπλωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια 

έχουν ιδρυθεί και αναπτυχθεί εκατοντάδες εκπαιδευτικοί φορείς κάθε 

βαθμίδας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ανάπτυξη αυτή δεν θα είχε υπάρξει, ή 

έστω θα ήταν πολύ πιο περιορισμένη, αν δεν είχαν σημειωθεί ιδιαίτερες 

δυναμικές με εμφανή ποιοτικά και μετρήσιμα αποτελέσματα σε γνωστά εξ 

αποστάσεως εκπαιδευτικά ιδρύματα, κυρίως ανοικτά πανεπιστήμια, αλλά 

και συμβατικά που χρησιμοποιούν εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
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4.4.2. Ηλεκτρονική Μάθηση 

Η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) γενικά θεωρείται ως η χρήση των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για εκπαίδευση και μάθηση. Οι 

τεχνολογίες αυτές συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, τα 

παρακάτω: τεχνολογίες παρουσίασης (π.χ PowerPoint), το Internet, 

videoconferencing, e-mail, learning management systems όπως το WebCT, 

προσωμοιώσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Το e-learning μπορεί να 

περιλαμβάνει επίσης υλικό, όπως οι Η/Υ, οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί 

και τα κινητά τηλέφωνα. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται μπορεί να είναι 

audio, video, εικόνων και κειμένου σε διαφόρους συνδυασμούς και 

χρησιμοποιώντας ένα εύρος διαφορετικών προσεγγίσεων. 

Το E-learning θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα σύνολο από εργαλεία και όχι 

ως μία συγκεκριμένη εκπαιδευτική μέθοδος. Στην πραγματικότητα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει σχεδόν κάθε είδος εκπαιδευτικής 

προσέγγισης.  

Η ηλεκτρονική μάθηση έχει τη δυναμική να επανακαθορίσει τις βασικές 

αρχές της μάθησης μετατοπίζοντας το βάρος στο άτομο έναντι του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος, περιορίζοντας τους χρονικούς περιορισμούς προς 

όφελος της απόδοσης και δίνοντας έμφαση σε προσαρμοζόμενες λύσεις 

έναντι παραδοσιακών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων.  

Η ηλεκτρονική μάθησηγίνεται ολοένα και περισσότερο σημαντική. Οι λόγοι 

είναι η πρωτεύουσα σημασία της γνώσης, η δια βίου μάθηση, η 

παγκοσμιοποίηση και η κινητικότητα. Όμως έχοντας μία καλή στρατηγική 

για την ηλεκτρονική μάθηση και καλά προγράμματα δεν εγγυώνται την 

επιτυχία. Χρειάζεται ξεκάθαρη και σωστά σχεδιασμένη στρατηγική 

υλοποίησης για να επιτευχθούν οι στόχοι και να καλυφθούν οι ανάγκες των 

εκπαιδευομένων. 

Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις η ηλεκτρονική μάθηση και ιδιαίτερα το 

βασισμένο στο web κομμάτι της αποτελεί και θα αποτελέσει μία διαρκώς 

αναπτυσσόμενη αγορά στην ψηφιακή οικονομία. 

Παραδείγματα επικοιδομιτικής χρήσης της e-learning συμπεριλαμβάνουν 

προσεγγίσεις οι οποίες συνδυάζουν τις παραδοσιακές μεθόδους με ΤΠΕ. Για 
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παράδειγμα, ένας εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το Internet κατά τη 

διάρκεια της διάλεξής του για πρόσβαση σε online υλικό το οποίο 

συμπληρώνει τα λεγόμενά του.  

Από λειτουργικής πλευράς η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να συμπεριλάβει 

ένα μεγάλο εύρος από στρατηγικές και τεχνολογίες μάθησης, εκτεινόμενες 

από εκπαίδευση με χρήση CD-ROMs και υπολογιστών μέχρι 

βιντεοτηλδιάσκεψη (videoconference), περιεχόμενο μεταδιδόμενο μέσω 

δορυφόρου και εικονικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

Με άλλα λόγια δεν είναι μόνο εκπαίδευση μέσω web ή εκπαιδευση από 

απόσταση αλλά συμπεριλαμβάνει πολλούς τρόπους με τους οποίους γίνεται 

η ανταλλαγή της πληροφορίας και της γνώσης. 

Η ηλεκτρονική μάθηση έχει το πλεονέκτημα να παρέχει τη σωστή 

πληροφορία στα σωστά άτομα τη σωστή στιγμή και στο σωστό χώρο με 

χρήση του σωστού μέσου. Ο Tom Kelly της εταιρείας CISCO εκτιμά ότι: η 

ηλεκτρονική μάθηση αφορά την πληροφορία, την επικοινωνία, την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ανεξάρτητα από τον τρόπο που 

κατηγοριοποιούν την κατάρτιση και την εκπαίδευση οι εκπαιδευτές, ο 

εκπαιδευόμενος ζητά μόνο τη γνώση και τις δεξιότητες για να επιτύχει μία 

καλύτερη δουλειά ή για να απαντήσει σε όλα τα πιθανά ερωτήματα που θα 

του τεθούν». 

Συμπερασματικά η ηλεκτρονική μάθηση χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ για να 

μεταδίδει περιεχόμενο (μάθηση, γνώση και δεξιότητες) σε ένα ή σε 

περισσότερα από ένα σημεία. 

• Τεχνολογίες μονόδρομης (ασύγχρονες) μετάδοσης. Τεχνολογίες που 

μεταδίδουν περιεχόμενο μονόδρομα σε ένα σημείο τη φορά. 

Συμπεριλαμβάνουν: 

o Τηλεόραση εκπομπής 

o Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 

o CD-ROMs 

o Οπτικοακουστικά βοηθήματα  
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o E-mail  

o Ταινίες 

o Internet/Intranet/Extranet δίκτυα  

o Video 

o Wireless technologies  

o Digital video disk (DVD)  

• Τεχνολογίες μετάδοσης περιεχομένου σε περισσότερα του ενός σημεία 

συγχρόνως. Συμπεριλαμβάνουν:  

o ICQ/IRC— αλληλεπιδραστική διάσκεψη και chat rooms  

o Τηλεδιάσκεψη 

o Internet/intranet δίκτυα  

o Web conferencing 

o Wireless technologies  

Η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να θεωρηθεί ως το μέσο για την υποστήριξη 

τριών βασικών πραγμάτων:  

• εξελισσόμενων και σταθερών ρυθμών δια βίου μάθησης,  

• βελτιωμένης παραγωγικότητας και  

• βελτιωμένης καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας.  

Η παγκοσμιοποίηση της εκπαίδευσης αυξάνεται ραγδαία. Μαθητές 

παρακολουθούν σειρές μαθημάτων από όλο τον κόσμο, εργαζόμενοι 

εργάζονται και μελετούν παγκόσμια σε πολυεθνικές εταιρείες. Η εκπαίδευση 

σε παγκόσμιο επίπεδο συνδέεται ολοένα και περισσότερο με τα δίκτυα 

επικοινωνίας και γίνονται πλέον ορατές θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο 

οργάνωσης της εκπαίδευσης.  

Μπορούμε να θεωρήσουμε βασιζόμενοι στην πολυπλοκότητά τους τέσσερις 

τύπους εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης:  

i. εφαρμογές εξάσκησης,  

ii. έξυπνα περιβάλλοντα καθοδήγησης,  
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iii. προσομοιώσεις και  

iv. εφαρμογές συνεργατικής μάθησης υποστηριζόμενης από υπολογιστή 

(CSCL - computer supported collaborative learning).  

Από τεχνικής πλευράς υπάρχει ο διαχωρισμός εκπαίδευσης βασισμένης σε 

υπολογιστή (CBT) και εκπαίδευσης βασισμένης στο web (WBT) (Hoppe, 

Breitner; 2003:4). Επίσης τα εκπαιδευτικά προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί 

για συσκευές όπως laptops, handhelds και γενικότερα φορητές συσκευές 

κατηγοριοποιούνται ως mobile based training (MBT). Η MBT δεν είναι 

διαδεδομένη σήμερα, όμως αναμένεται να γίνεται με την πάροδο του χρόνου 

όλο και πιο σημαντική και σύνθετη. 

Ο βαθμός χρήσης του e-learning από τους εκπαιδευτικούς διαφέρει αρκετά 

και εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων συμπεριλαμβανομένων των 

προσωπικών εκπαιδευτικών θεωρήσεων, τη φύση του αντικειμένου, τους 

εκπαιδευόμενους καθώς και τη διαθεσιμότητα του κατάλληλου εξοπλισμού 

στον χώρο της διδασκαλίας.  

Η επιτροπή της ΕΕ για την ηλεκτρονική μάθηση έχει προσδιορίσει τους 

παρακάτω παράγοντες οι οποίοι συνεισφέρουν στην ανάγκη για 

μετασχηματισμό της διαδασκαλίας και της μάθησης στην ανώτερη 

εκπαίδευση:  

• Η εξελισσόμενη φύση των «βασικών δεξιοτήτων» είναι απαραίτητη 

για ανταγωνιστικούς επαγγελματίες 

• Οι ευκαιρίες που παρέχονται από την αυξανόμενη αποδοτικότητα και 

τα μειωμένα κόστη χρήσης των ΤΠΕ 

• Η διυσδειτική χρήση των ΤΠΕ από τους σπουδαστές οδηγεί σε 

αλλαγές των μαθησιακών προτιμήσεων 

• Συνέργεια της διαδασκαλίας και της έρευνας 

• Αυξανόμενη απαίτηση για εναλλακτικά μοντέλα μάθησης για τη 

βελτίωση της μάθησης 

• Καλύτερη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών μαθησιακών πόρων και 

των πανεπιστημιακών εκδόσεων  
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Η ηλεκτρονική μάθηση δίνει στους εκπαιδευόμενους τη ευκαιρία να είναι 

περισσότερο ενεργοί και να αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη αναφορικά 

με την προσωπικής τους εξέλιξη κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Παρέχει 

επίσης στους εκπαιδευτικούς μία ευρύτερη γκάμα εργαλείων για την 

ενθάρρυνση της συμμετοχής και της συνεργασίας. 

Κάθε τμήμα της ηλεκτρονικής μάθησης το οποίο μπορεί να λειτουργήσει 

αυτόνομα θεωρείται προϊόν ηλεκτρονικής μάθησης. Τα προϊόντα αυτά 

αποτελούνται από τη μία πλευρά από το hardware, το software και το 

περιεχόμενο σε διάφορες μορφές και από την άλλη πλευρά από τις 

υπηρεσίες. 

Τα προϊόντα της ηλεκτρονικής μάθησης παρέχονται από τους παρόχους 

ηλεκτρονικής μάθησης.  

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζονται σχηματικά τα βασικά συστατικά 

στοιχεία ενός συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης. 

 

 

Εικόνα 15: Συστατικά στοιχεία ενός συστήματος E-learning 

Η σύγκλιση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης με την ηλεκτρονική μάθηση 

είναι πλέον δυνατή με τη χρήση των τεχνολογιών παγκοσμίου ιστού. Οι 

τεχνολογίες αυτές έχουν παρουσιάσει τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία 

χρόνια και αποτελούν πλέον μία έτοιμη και εύρωστη πλατφόρμα ανάπτυξης 

περιβαλλόντων ηλεκτρονικής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης πολύ υψηλής 

ποιότητας. 
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5. Τεχνολογίες και υπηρεσίες Παγκοσμίου Ιστού  

Την τελευταία δεκαετία υπήρξε μία τεράστια εξέλιξη στον τομέα των 

τεχνολογιών παγκοσμίου ιστού σε όλα τα επίπεδα, η οποία οδήγησε τελικά 

στο να μιλάμε πλέον για μία καινούρια έκδοση του Web την έκδοση 2, στην 

οποία παρέχεται πλήθος νέων εφαρμογών και υπηρεσιών οι οποίες 

παρέχουν σημαντικό βαθμό αλληλεπίδρασης και είναι προσανατολισμένες 

στα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε χρήστη (personalization). Στην 

ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι βασικές από τις τεχνολογίες που συνιστούν 

την υποδομή του σύγχρονου Web και οι υπηρεσίες που παρέχονται από το 

μέσο αυτό. 

5.1. Τεχνολογίες Παγκοσμίου Ιστού 

Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες Web  (XML, Web 

services, semantic Web, κλπ.) διευκολύνει την ανάπτυξη νέων ομάδων 

εφαρμογών και νέων τάσεων στο σχεδιασμό των Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Το Internet και οι σχετικές με αυτό τεχνολογίες έχουν 

δημιουργήσει έναν διασυνδεδεμένο κόσμο στον οποίο η ανταλλαγή της 

πληροφορίας είναι πλέον πολύ εύκολη, οι διάφορες εργασίες μπορούν να 

πραγματοποιηθούν συνεργατικά. Μπορούν να δημιουργηθούν ομάδες 

ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα για να επιτύχουν αποδοτικότητα και να 

βελτιώσουν την απόδοση.  

Όλες οι υπάρχουσες τεχνολογίες του Web βασίζονται σε ευρέως 

διαδεδομένα πρότυπα τα οποία βασίζονται το πρωτόκολλο HTTP. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο οι βασικές τεχνολογίες που 

χρησιμοποιούνται στον παγκόσμιο ιστό σήμερα και γίνεται πιο λεπτομερής 

αναφορά στις νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες οι οποίες συνιστούν και το 

λεγόμενο Web 2.0. 

5.1.1. Η γλώσσα περιγραφής σελίδων HTML 

Η γλώσσα HTML είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των 

σελίδων του παγκόσμιου ιστού. Υπάρχουν τρεις διαδοχικές εκδόσεις (1.0, 

2.0, 3.0) της HTML που έχουν βασιστεί στα πρότυπα που είχε εκδώσει το 

W3C (World-Wide Web Consortium). Παράλληλα εταιρείες όπως η Netscape 
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και η Microsoft προέκτειναν με δικές τους αποκλειστικά εντολές το σύνολο 

των εντολών που υπήρχε, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών επιπλέον 

εντολών που δίνουν στο χρήστη μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης στο 

όλο οπτικό αποτέλεσμα των εμφανιζόμενων σελίδων. 

Έτσι τελικά προτάθηκε η HTML 3.2, η οποία ενσωματώνει πλήθος από τα 

χαρακτηριστικά που είχαν χρησιμοποιήσει αποκλειστικά και μόνο κάποιοι 

κατασκευαστές πελατών παγκόσμιου ιστού και προτείνει άλλα νέα. Η HTML 

3.2 είναι η τελευταία έκδοση της πιο δημοφιλούς γλώσσας του Web και είναι 

αυτή η οποία περιγράφεται στη συνέχεια με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Σε 

επόμενο κεφάλαιο περιγράφεται η Dynamic HTML (D-HTML) που δίνει ακόμη 

πιο πολλά δυναμικά χαρακτηριστικά για σελίδες παγκόσμιου ιστού. 

5.1.2. Η γλώσσα Javascript 

Η JavaScript είναι μία scripting γλώσσα που αρχικά δημιουργήθηκε για 

χρήση εντός των ιστοσελίδων. Η προτυποποιημένη έκδοσή της είναι η 

ECMAScript. Έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία Netscape και παρόλο που 

το όνομά της παραπέμπει στην γλώσσα Java, δεν έχει κοινά σημεία και η 

σύνταξή της βασίζεται στην C. Σε συνδυασμό με το  Document Object Model, 

η Javascript απέκτησε πολύ μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες δυνατότητες. 

Η διαχείριση του DOM μίας σελίδας έπειτα από την μεταφορά της σελίδας 

καλείται Dynamic HTML (DHTML), για να δοθεί έμφαση στη διαφορά του από 

την στατική HTML. 

5.1.3. Dynamic HTML 

Η Dynamic HTML (DHTML) αποτέλεσε μια φυσιολογική εξέλιξη και μια 

καταπληκτική συνέχεια της απλής HTML. Αυτό σκέφτηκαν η Netscape και η 

Microsoft και έτσι ενσωμάτωσαν στους φυλλομετρητές παγκόσμιου ιστού 

των εταιρειών τους χαρακτηριστικά της Dynamic HTML. Η υλοποίηση όμως 

της παραπάνω ιδέας ήταν διαφορετική. Η Netscape υλοποίησε μια σχετικά 

συντηρητική εκδοχή της DHTML στον Navigator 4.0. Ουσιαστικά η DHTML της 

Netscape περιορίστηκε στην εισαγωγή της έννοιας των "layers," που 

ονομάζονται επίσης οριοθέτηση με Cascading Style Sheet. Η Microsoft από 

την άλλη πλευρά υλοποίησε μια πολύ διευρυμένη έκδοση δίνοντας στους 
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κατασκευαστές σελίδων τεράστιες δυνατότητες υποστήριξης των 

περισσοτέρων χαρακτηριστικών της DHTML στον Internet Explorer 4.0, στον 

οποίο όλα τα αντικείμενα μιας σελίδας ήταν διαθέσιμα προς μεταβολή μέσω 

κώδικα και περιλάμβανε υποστήριξη οριοθέτησης. 

Δυστυχώς μέχρι τώρα μεγάλο μέρος του χρόνου κατασκευής σελίδων DHTML 

αφιερώνεται στην κατασκευή κώδικα που να είναι συμβατός και με τις δύο 

θεωρήσεις (κατά Netscape ή Microsoft) δημιουργώντας την επιτακτική 

ανάγκη για τη δημιουργία ενός κοινού προτύπου DHTML. Έτσι οι 

κατασκευαστές σελίδων θα είναι απορροφημένη στην ανάπτυξη σελίδων και 

όχι σε θέματα συμβατότητας μεταξύ των εκδόσεων που χρησιμοποιεί ο κάθε 

φυλλομετρητής. 

Το μεγαλύτερο μέρους του όρου που ονομάζουμε "Dynamic HTML" – του 

συνόλου των στοιχείων μιας σελίδας που είναι διαθέσιμα προς μεταβολή – 

καθορίζεται από ένα μοντέλο που ονομάζεται Document Object Model (ή για 

συντομία "DOM"). Αυτό το μοντέλο περιγράφει όλα τα στοιχεία που 

βρίσκονται σε μια σελίδα και ποιό από τα χαρακτηριστικά τους μπορεί να 

μεταβληθεί. Όπως ειπώθηκε και παραπάνω η Netscape και Microsoft 

υποστηρίζουν διαφορετικά DOM. Όλες οι ελπίδες για τυποποίηση της DHTML 

βρίσκονται στην επιτυχία ενός προτεινόμενου DOM το οποίο είναι στην 

τελευταία φάση ανάπτυξης από το World Wide Web Consortium (W3C) - 

http://www.w3c.org/DOM/UTH. 

Η DHTML δεν είναι μια νέα γλώσσα από μόνη της. Στην πράξη είναι ένας 

συνδυασμός από HTML, Cascading Style Sheets, και JavaScript. Το 

Document Object Model προσφέρει μια προγραμματιστική διεπαφή μεταξύ 

των HTML/CSS και της JavaScript. 

5.1.4. Server Side Scripting  

Η τεχνολογία Server-side scripting είναι μία τεχνολογία στην οποία μία 

αίτηση ολοκληρώνεται τρέχοντας ένα script απευθείας στον web server για 

τη δυναμική παραγωγή σελίδων HTML. Χρησιμοποιείται συνήθως για παροχή 

αλληλεπιδραστικών web sites τα οποία επικοινωνούν με βάσεις δεδομένων ή 

άλλες αποθήκες δεδομένων. Είναι διαφορετικό από το client-side scripting 

στο οποίο οι εντολές τρέχουν στον web browser, χρησιμοποιώντας 
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JavaScript. Το βασικό πλεονέκτημα του server-side scripting είναι η 

ικανότητα υψηλής προσαρμογής της ανταπόκρισης ανάλογα με τις 

απαιτήσεις του χρήστη, των δικαιωμάτων πρόσβασης ή ερωτημάτων σε 

αποθήκες δεδομένων. 

Το php είναι το πιο διαδεδομένο server-side scripting περιβάλλον το οποίο 

επιτρέπει τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων (HTML pages). Συνδυάζει 

κώδικα σε HTML και εντολές script γραμμένες σε μία C-like γλώσσα. Ένα 

server-side script εκτελείται όταν ο φυλλομετρητής του χρήστη ζητήσει 

ένα.php3 αρχείο από το Web εξυπηρετητή. Ο Web εξυπηρετητής, στη 

συνέχεια, καλεί το php module το οποίο επεξεργάζεται σειριακά το αρχείο 

εκτελώντας τις εντολές script και στέλνει μία ιστοσελίδα στο φυλλομετρητή. 

Ο χρήστης δεν μπορεί να δει τις εντολές script που δημιούργησαν την 

ιστοσελίδα. 

Το server-side scripting δίνει σχεδόν τις ίδιες υπολογιστικές δυνατότητες 

στους σχεδιαστές της Web εφαρμογής με το CGI (Common Gateway 

Interface) χωρίς τους περιορισμούς στην απόδοση του συστήματος και τις 

δυσκολίες ανάπτυξης των CGI εφαρμογών. Συγκεκριμένα το php module 

μεταγλωττίζεται μαζί με το module του Apache επιτρέποντας την εκτέλεση 

του HTML pre-processor μέσα στη διεργασία (process) του web εξυπηρετητή 

και όχι με τη δημιουργία νέας διεργασίας όπως γίνεται στην περίπτωση των 

CGI εφαρμογών. Το server-side scripting υποστηρίζει διατήρηση 

πληροφορίας για τους χρήστες από σελίδα σε σελίδα και πρόσβαση σε 

βάσεις δεδομένων. Διαχωρίζει το περιεχόμενο από την παρουσίαση για 

ευκολότερο σχεδιασμό και διαχείριση των δεδομένων. Το περιεχόμενο μίας 

σελίδας μπορεί να προέρχεται από διάφορες πηγές –βάσεις δεδομένων, 

αρχεία κειμένου, αποτελέσματα αναζήτησης, υπολογισμούς– και εισάγεται 

δυναμικά πριν την αποστολή της σελίδας στο χρήστη. 

Οι δυνατότητες επικοινωνίας μέσω της PHP με οποιαδήποτε από τα γνωστά 

συστήματα βάσεων δεδομένων προσθέτει τεράστιες δυνατότητες στην PHP, 

καθιστώντας τη ως μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών 

διαδικτύου. 
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Το server-side scripting υποστηρίζεται από όλους τους δημοφιλείς Web 

εξυπηρετητές. Η Microsoft, για παράδειγμα, ονομάζει το server-side 

scripting περιβάλλον της ASP (active server pages). Όμως η συμβατότητά 

του περιορίζεται στους Web εξυπηρετητές που αποτελούν προϊόντα της 

Microsoft –συγκεκριμένα τον IIS (Internet Information Server)–. Το php, 

αντίθετα, αποτελεί ένα freeware προϊόν που είναι συμβατό με τα 

περισσότερα λειτουργικά συστήματα και με τους δύο δημοφιλέστερους Web 

εξυπηρετητές (Apache και MS IIS).  

Λίστα τεχνολογιών server-side scripting  

Κάθε γλώσσα προγραμματισμού μπορεί να παράγει ιστοσελίδες μέσω CGI ή 

ένα module επέκτασης ή μία εφαρμογή. Στη συνέχεια παρατίθενται 

τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν κυρίως ή αποκλειστικά για server-side 

scripting, ενσωματώνοντας εντολές κατευθείαν σε ιστοσελίδες πρότυπα. 

ASP (Active Server Pages) 

Η Microsoft σχεδίασε μία λύση επιτρέποντας να χρησιμοποιούνται μέσα σε 

HTML διάφορες γλώσσες προγραμματισμού (αν και η κύρια είναι η VBscript). 

Πρόκειται για μία τεχνολογία κυρίως των Windows, με ελάχιστη υποστήριξη 

σε άλλες πλατφόρμες. 

ASP.NET 

Το ASP.NET είναι ένα σύνολο από τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών για το 

web της Microsoft. Οι προγραμματιστές μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για 

να δημιουργήσουν δυναμικές σελίδες και sites, εφαρμογές web και XML web 

υπηρεσίες. Αποτελεί τμήμα της πλατφόρμας .NET της Microsoft  και είναι ο 

διάδοχος της τεχνολογίας Active Server Pages (ASP). 

ColdFusion 

Πρόκειται για ένα εμπορικό server side scripting σύστημα, το οποίο 

βασίζεται σε tag και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες πλατφόρμες. 

ESP 

Το ESP ή Escapade δημιουργήθηκε το 1997 από τον Ed Carp και απολαμβάνει 

μεγάλης χρήσης στην Ευρώπη, αλλά ελάχιστης στις ΗΠΑ. 
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JSP 

Σύστημα βασισμένο σε Java για ενσωμάτωση κώδικα σχετικό με Java σε 

HTML σελίδες. 

LSP 

Η Lua Server Pages, η οποία βασίζεται στην γλώσσα προγραμματισμού Lua, 

είναι μία γρήγορη scripting γλώσσα κατάλληλη για συστήματα με 

περιορισμούς σε CPU ή μνήμη. Η The LSP διατίθεται ως plugin στον Web 

server Barracuda. Η LSP engine ενσωματώνεται επίσης στον BarracudaDrive 

home/small business server. Οι εφαρμογές LSP περιλαμβάνουν και ένα 

Content Management System και ένα Bulletin Board. 

Server-side JavaScript 

Γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται κυρίως στην πλευρά του πελάτη, αλλά 

περιστασιακά και στην πλευρά του εξυπηρετητή. 

SMX 

Πρόκειται για μία Lisp-like γλώσσα ανοιχτού κώδικα σχεδιασμένη για να 

ενσωματώνεται σε HTML σελίδες. 

Server Side Includes 

Ένα σχετικά βασικό σύστημα το οποίο αποτελεί τμήμα του κοινού web server 

Apache, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για συνδυασμό εγγράφων ή 

τμημάτων εγγράφων στην πλευρά του server. 

5.1.5. Η γλώσσα XML (Extensible Markup Language) 

H XML είναι μια γλώσσα που σχεδιάστηκε για την περιγραφή δεδομένων. 

Mοιάζει αρκετά με την HTML, γεγονός που οφείλεται στο ότι και οι δύο έχουν 

προκύψει από την SGML (Standard Generalized Markup Language). Η XML 

χρησιμοποιείται για την περιγραφή της πληροφορίας ενώ η HTML για την 

παρουσίαση της πληροφορίας. 

Στην XML μπορούμε να ορίσουμε τα δικά μας tags προκειμένου να 

περιγράψουμε την πληροφορία που θέλουμε. 
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Συνδυάζεται με τη γλώσσα XSL (EΧtensible Stylesheet Language), η οποία 

είναι μια γλώσσα που χρησιμοποιείται για να ορίσει τον τρόπο 

αναπαράστασης της πληροφορίας που βρίσκεται σε ένα XML αρχείο 

μετατρέποντας το σε μορφή αναγνωρίσιμη από έναν browser (π.χ. HTML). 

Επίσης η XSL Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσθέσει ή να αφαιρέσει 

tags σε ένα XML αρχείο, ή να ταξινομήσει τα tags με βάση συγκεκριμένα 

κριτήρια. Η γλώσσα XSL δημιουργεί templates τα οποία παίρνουν τα 

πραγματικά δεδομένα που θα απεικονισθούν από αρχεία XML. 

5.2. Υπηρεσίες Παγκοσμίου Ιστού 

Το μέλλον του διαδικτύου βασίζεται στην εγκαθίδρυση ενός πιο αποδοτικού 

μέσου ανταλλαγής δεδομένων, από τις HTML σελίδες που χρησιμοποιούνται 

σήμερα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ικανές να: 

• Δημοσιεύουν interfaces για τις υπηρεσίες που παρέχουν, με τρόπο 

παρόμοιο με αυτόν που δημοσιεύουν σήμερα σελίδες κειμένου σε 

HTML, έτσι ώστε άλλες επιχειρήσεις να μπορούν να βρουν αυτές τις 

υπηρεσίες και να τις χρησιμοποιήσουν. 

• Αναζητήσουν και να ανακαλύψουν δημοσιευμένα interfaces 

εμπορικών συνεργατών, ή άλλων επιχειρήσεων με τις οποίες 

επιθυμούν συνεργασία μέσω του διαδικτύου. 

• Αλληλεπιδρούν με υπηρεσίες που δημοσιεύονται από άλλες 

επιχειρήσεις, και αντίστροφα να επιτρέπουν σε άλλες επιχειρήσεις να 

συνεργάζονται με τις δικές τους υπηρεσίες και να καθορίζουν 

εμπορικές συμφωνίες για ροή εγγράφων. 

Οι υπηρεσίες διαδικτύου (web services) είναι XML αναπαραστάσεις 

προγραμμάτων, αντικειμένων ή κειμένων που είναι προσπελάσιμα μέσω 

Internet για απ’ ευθείας αλληλεπίδραση μεταξύ εφαρμογών. Οι υπηρεσίες 

διαδικτύου μπορούν να προσπελαστούν με χρήση φυλλομετρητών , αλλά δεν 

απαιτείται η χρήση ούτε φυλλομετρητή ούτε HTML. Οι υπηρεσίες διαδικτύου 

παρέχουν έναν ανεξάρτητο από δεδομένα μηχανισμό παρουσίασης των 

υπηρεσιών της επιχείρησης, με χρήση στάνταρντ XML πρωτοκόλλων. 
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Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται συμπεριλαμβάνουν: 

• XML, που περιλαμβάνει βασική XML, XML schemas και XML parsers. 

• SOAP (Simple Object Access Protocol), που αποτελεί ένα πρωτόκολλο 

επικοινωνίας εφαρμογών βασισμένο σε XML.  

• WSDL (Web Services Description Languages), που είναι ένα XML 

schema για περιγραφή των μηνυμάτων, λειτουργιών και 

αντιστοιχήσεις πρωτοκόλλων των υπηρεσιών διαδικτύου.  

• UDDI (Universal Description Discovery and Integration), που είναι ο 

χώρος αποθήκευσης για καταχώρηση και αναζήτηση περιγραφών 

υπηρεσιών διαδικτύου. 

5.2.1. Simple Object Access Protocol (SOAP) 

Το SOAP είναι ένα πλαίσιο ανταλλαγής μηνυμάτων βασισμένο σε XML. Είναι 

ειδικά σχεδιασμένο για την ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω διαδικτύου. Είναι 

απλό στη χρήση, και εντελώς ανεξάρτητο από λειτουργικό σύστημα, γλώσσα 

προγραμματισμού ή πλατφόρμα κατανεμημένων συστημάτων. 

Εκτός από το να παρέχει μια αντιστοίχηση σε ένα επίπεδο μεταφοράς για την 

ανταλλαγή XML μηνυμάτων μέσω του διαδικτύου, με το SOAP μια επιχείρηση 

μπορεί να: 

• Δημοσιοποιήσει τις υπηρεσίες της για ανταλλαγή XML εταιρικών 

δεδομένων. 

• Ανακαλύψει την τοποθεσία και την μορφή υπηρεσιών άλλων 

επιχειρήσεων. 

• Καθορίσει ιδιότητες των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων που 

σχετίζονται με την ποιότητα της υπηρεσίας. 
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Εικόνα 16: SOAP Μηνύματα για διασύνδεση απομακρυσμένων δικτυακών τόπων 

Όπως φαίνεται στο σχήμα παραπάνω, το SOAP παρέχει έναν ανεξάρτητο και 

γενικό πρωτόκολλο επικοινωνίας για την σύνδεση δύο ή περισσότερων 

πυλών ή εταιρικών δικτυακών τόπων. Τα σημερινά συστήματα αποτελούνται 

από έναν συνδυασμό πολλών διαφορετικών κατηγοριών υλικού και 

λογισμικού. Το SOAP και η XML βοηθούν στην συμφωνία ενός κοινού τρόπου 

ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ ετερογενών συστημάτων. Το WSDL 

χρησιμοποιείται για την περιγραφή των υπηρεσιών και το SOAP για την 

μετάδοση της πληροφορίας. 

5.2.2. Web Services Description Language (WSDL) 

Αφού το SOAP έγινε διαθέσιμο σαν ένας μηχανισμός ανταλλαγής XML 

μηνυμάτων μεταξύ επιχειρήσεων (ή ξεχωριστών εφαρμογών μέσα στην ίδια 

επιχείρηση), παρουσιάστηκε η ανάγκη ενός καλύτερου τρόπου για την 

περιγραφή των μηνυμάτων καθώς και του τρόπου με τον οποίο γίνεται η 

ανταλλαγή τους.  

Το WSDL είναι ένα XML schema, που αναπτύχθηκε από την Microsoft και την 

IBM με σκοπό να ορίσει το XML μήνυμα, τη λειτουργία και το πρωτόκολλο 

αντιστοίχησης μιας υπηρεσίας διαδικτύου που προσπελαύνεται 

χρησιμοποιώντας SOAP ή κάποιο άλλο XML πρωτόκολλο. Το συντακτικό του 

WSDL επιτρέπει τον αφαιρετικό ορισμό τόσο των μηνυμάτων όσο και των 

λειτουργιών των μηνυμάτων, έτσι ώστε να μπορούν να αντιστοιχηθούν σε 

πολλαπλές φυσικές υλοποιήσεις. 
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5.2.3. Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI) 

Το UDDI, ορίζει ένα μοντέλο δεδομένων (σε XML) και SOAP APIs για 

καταχώρηση και αναζήτηση πληροφορίας μιας επιχείρησης, 

συμπεριλαμβανομένης της πληροφορίας που σχετίζεται με τις υπηρεσίες που 

παρέχει η επιχείρηση στο διαδίκτυο. Η βασική ιδέα είναι ότι οι επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν τα SOAP APIs για να καταχωρούν τις υπηρεσίες που παρέχουν 

στο UDDI. Άλλες επιχειρήσεις ψάχνουν στο UDDI όταν θέλουν να 

ανακαλύψουν έναν εμπορικό συνεργάτη. Η πληροφορία στο UDDI 

κατηγοριοποιείται σύμφωνα με τον τύπο των εταιρειών και την γεωγραφική 

τους θέση. Από τη στιγμή που βάσει των παραπάνω κριτηρίων βρεθεί η 

επιθυμητή επιχείρηση, το UDDI μπορεί να παρέχει πληροφορία εύρεσης των 

υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση, δίνοντας ουσιαστικά έναν «δείκτη» 

στο WSDL αρχείο που περιγράφει τις υπηρεσίες διαδικτύου που παρέχει η 

συγκεκριμένη επιχείρηση. 

Το επόμενο σχήμα δείχνει πως μια επιχείρηση καταχωρεί το WSDL αρχείο της 

στο UDDI, 

 

Εικόνα 17: Καταχώρηση WSDL στο UDDI 

και το επόμενο σχήμα πως μια άλλη επιχείρηση μπορεί να έχει πρόσβαση σε 

αυτή την πληροφορία. 
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Εικόνα 18: Ανακάλυψη υπηρεσιών διαδικτύου (WSDL περιγραφή) μέσω UDDI 

5.3. Web 2.0 

Μέσα στα τελευταία 15 περίπου χρόνια το Web έχει διευρυνθεί και έχει 

εξελιχθεί από ένα εργαλείο για επιστήμονες στο ερευνητικό κέντρο CERN σε 

έναν παγκόσμιο χώρο πληροφορίας με περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο 

χρήστες. Πρόσφατα φαίνεται ότι το Web επιστρέφει στις ρίζες του ως ένα 

εργαλείο ανάγνωσης / γραφής και επίσης εισέρχεται σε μία καινούρια, 

περισσότερο κοινωνική και συμμετοχική φάση.  

Οι τάσεις αυτές οδήγησαν στην αίσθηση ότι το Web εισέρχεται στη δεύτερη 

φάση του, σε μία νέα βελτιωμένη έκδοσή του την έκδοση Web 2.0.  

Ο όρος ‘Web 2.0’ εμφανίστηκε επισήμως το 2004 από τον Dale Dougherty, 

έναν αντιπρόεδρο της εταιρείας O’Reilly Media Inc. (διάσημη για σχετικά με 

την τεχνολογία συνέδρια και για βιβλία υψηλής ποιότητας) κατά τη διάρκεια 

μίας ομαδικής συζήτησης σχετικά με τη δυναμική ενός μελλοντικού 

συνεδρίου σχετικού με το Web (O’Reilly, 2005a). Η ομάδα ήθελε να 

αποτυπώσει την αίσθηση ότι παρά την έξαρση του Web (dot-com boom) και 

την επακόλουθη έξαρση, το Web ήταν περισσότερο σημαντικό από ποτέ, με 

νέες εφαρμογές και κόμβους (O’Reilly, 2005a, p. 1). Διαπιστώθηκε επίσης 

ότι οι εταιρείες που είχαν επιβιώσει από τις καταιγίδες του dot-com στα τέλη 

της δεκαετίας του 90, εμφανίζονταν πλέον ενδυναμωμένες και με πολλά 

κοινά σημεία.  
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Έτσι είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο όρος δεν προέκυψε από την ανάγκη 

για την περιγραφή συγκεκριμένων τεχνολογιών, αλλά ως προσπάθεια να 

αποτυπωθεί κάτι πιο άμορφο. 

Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι το Web 2.0 δεν αποτελεί κάτι το εντελώς 

διαφορετικό σε σχέση με το παραδοσιακό Web (1.0), αφού ουσιαστικά είναι 

βασισμένο σε τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν για τον προκάτοχό του. Θα 

πρέπει έτσι να θεωρείται ως ο διάδοχος του Web 1.0 και ως μία πιο 

ολοκληρωμένη έκδοσή του με περισσότερες εφαρμογές και δυνατότητες. 

Το σημείο κλειδί είναι να καταλάβουμε ποια είναι τα όρια μεταξύ του Web 

ως σύνολο τεχνολογιών και του Web 2.0 ως την προσπάθεια θεμελίωσης της 

σημασίας του σαν ένα σύνολο από παραγόμενα αποτελέσματα από τη χρήση 

αυτών των τεχνολογιών. 

Κατανοώντας αυτή τη διάκριση είναι πιο εύκολο να σκεφτόμαστε πιο 

ξεκάθαρα για τα θέματα που προκύπτουν από το συνδυασμό των 

τεχνολογιών και των αποτελεσμάτων των τεχνολογιών. Αυτό βοηθά στην 

καλύτερη κατανόηση του τι κατηγοριοποιείται ως Web 2.0 ή όχι. 

5.3.1.1. Βασικές υπηρεσίες / εφαρμογές του Web 2.0 

Υπάρχει ένας αριθμός από Web-based υπηρεσίες και εφαρμογές οι οποίες 

αποτυπώνουν τις θεμελιώδεις αρχές της ιδέας του Web 2.0, και 

χρησιμοποιούνται ήδη αρκετά στον χώρο της εκπαίδευσης. Ουσιαστικά δεν 

αναφερόμαστε σε τεχνολογίες ακριβώς, αλλά σε υπηρεσίες (ή διεργασίες 

χρήστη), οι οποίες υλοποιούνται χρησιμοποιώντας τα δομικά στοιχεία των  

προϋπαρχόντων τεχνολογιών και των ανοιχτών προτύπων του Web.  

Οι υπηρεσίες αυτές συμπεριλαμβάνουν τα blogs, τα wikis, multimedia 

sharing services, content syndication, podcasting και υπηρεσίες σήμανσης 

περιεχομένου. Πολλές από αυτές τις τεχνολογίες είναι σχετικά ώριμες, αφού 

έχουν χρησιμοποιηθεί για αρκετά χρόνια, αν και προστίθενται συνεχώς νέα 

χαρακτηριστικά και δυνατότητες.  

Blogs – Ιστολόγια 
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Ένα Ιστολόγιο (επίσης: μπλογκ, blog ή weblog) είναι μια διαδικτυακή 

έκδοση που αποτελείται από περιοδικά άρθρα (συνήθως σε ανάστροφη 

χρονολογική σειρά). 

Ιστολόγιο είναι η ελληνική απόδοση της λέξεως weblog (web + log). 

Ο όρος web-log ή blog, επινοήθηκε από τον Jorn Barger το 1997 και 

αναφέρονταν σε μία απλή ιστοσελίδα, η οποία αποτελούνταν από σύντομες 

παραγράφους απόψεων, πληροφορίας, καταχωρήσεων προσωπικού 

ημερολογίου ή συνδέσμους τα οποία καλούνταν posts και ήταν ταξινομημένα 

χρονολογικά από το πιο πρόσφατο προς το πιο παλιό. Τα περισσότερα blogs 

επιτρέπουν στους χρήστες να καταχωρήσουν τα σχόλιά τους σε ένα post. 

Αυτή η διαδικασία της εισαγωγής post και σχολίων σε αυτά συνεισφέρουν 

στη φύση του blogging (ως ανταλλαγή απόψεων) ως κάτι το οποίο ο 

καθηγητής νομικής τους Yale University, Yochai Benkler, αποκαλεί 

«ζυγιζόμενη συζήτηση» μεταξύ ενός βασικού συγγραφέα και ενός συνόλου 

από δευτερεύοντες σχολιαστές. Συνεισφέρει επίσης στην έννοια της 

αμεσότητας.  

Το κάθε post συνήθως σηματοδοτείται με ένα ή δύο κλειδιά, επιτρέποντας 

έτσι την κατηγοριοποίηση του θέματός του σε ένα σύστημα. Πατώντας πάνω 

στην περιγραφή του post ή στο tag (το οποίο εμφανίζεται κάτω από το 

post), μεταβαίνετε σε μία λίστα από άλλα posts του ίδιου συγγραφέα κλπ. 

Το λογισμικό των blogs έχει και δυνατότητες syndication, στο οποίο η 

πληροφορία σχετικά με τις εγγραφές του blog, για παράδειγμα η 

επικεφαλίδα, είναι διαθέσιμη σε άλλα λογισμικά μέσω RSS ή/ και Atom.  Το 

περιεχόμενο τότε ομαδοποιείται σε feeds και ένα πλήθος από blog 

aggregators και εξειδικευμένα εργαλεία ανάγνωσης blog μπορούν να κάνουν 

χρήση των feeds αυτών.  

Ο μεγάλος αριθμός των ανθρώπων που ασχολούνται με τα blogs έχει δώσει 

την ώθηση στην blog-όσφαιρα να εκφράσει την αίσθηση ότι όλος ο κόσμος 

των bloggers λειτουργεί στο δικό τους περιβάλλον. Καθώς η τεχνολογία 

γίνεται περισσότερο φιλοσοφημένη, οι bloggers έχουν αρχίσει να 

ενσωματώνουν multimedia στα blog τους και σήμερα υπάρχουν photo-blogs, 
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video blogs (vlogs) και εσχάτως οι bloggers μπορούν να φορτώνουν υλικό 

κατευθείαν από το κινητό τους (mob-blogging).  

Τα ιστολόγια ξεκίνησαν κυρίως από προγραμματιστές και άλλους φίλους της 

τεχνολογίας, σαν ηλεκτρονικά ημερολόγια όπου ο καθένας παραθέτει 

σκόρπιες σκέψεις του. Σήμερα έχουν πολλαπλασιαστεί τρομερά, χάρη στις 

δωρεάν πλατφόρμες όπως τα Blogger και Wordpress, που κάνουν την 

δημιουργία όμορφων, έξυπνων άρτιων ιστολογίων, υπόθεση μερικών 

λεπτών. 

Η επιρροή τους έχει αρχίσει να αυξάνει, καθώς πολλοί άνθρωποι είναι 

απογοητευμένοι με την ποιότητα των καθιερωμένων Μ.Μ.Ε. και με την 

έλλειψη διαδραστικότητάς τους. Στις τελευταίες εκλογές στις Η.Π.Α. η φωνή 

των ιστολογίων ήταν ιδιαίτερα δυνατή, καθώς θεωρείται ότι επηρέασαν το 

αποτέλεσμα διαχέοντας πληροφορίες πολύ γρήγορα και καταρρίπτοντας 

σαθρά επιχειρήματα. 

Wikis  

'Wiki' (προφέρεται ουίκι) είναι ένας τύπος ιστοτόπου που επιτρέπει σε 

οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις σελίδες του. Το 

όνομα προέρχεται από την αργκό του διαδικτύου και συγκεκριμένα είναι 

συντόμευση του όρου WikiWikiWeb. «Wikiwiki» είναι μια χαβανέζικη λέξη 

που σημαίνει «γρήγορα». 

Ένα wiki είναι ένα σύνολο ιστοσελίδων οι οποίες μπορούν να τροποποιηθούν 

εύκολα από τον οποιονδήποτε έχει πρόσβαση με κατάλληλα δικαιώματα σε 

αυτές.  

Η επιτυχία της wikipedia σημαίνει ότι η έννοια του wiki, ως ένα συνεργατικό 

εργαλείο το οποίο διευκολύνει την παραγωγή ομαδικής δουλειάς είναι 

ευρέως αποδεκτή. Οι σελίδες wiki έχουν ένα κουμπί τροποποίησης στην 

οθόνη το οποίο μπορεί να το πατήσει ο χρήστης και, εφόσον έχει τα 

κατάλληλα δικαιώματα, χρησιμοποιώντας ένα διαδικτυακό εργαλείο 

επεξεργασίας κειμένου να αλλάξει ή/ και να σβήσει ακόμα το περιεχόμενο 
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της σελίδας. Παρέχεται και η δυνατότητα για δημιουργία απλών συνδέσμων 

για τη δημιουργία ενός συνόλου από σελίδες με σχετικό περιεχόμενο. 

Σε αντίθεση με τα blogs τα wikis παρέχουν λειτουργία ιστορικότητας, η 

οποία επιτρέπει την εξέταση των προηγούμενων εκδόσεων, και συνάρτηση 

rollback για επαναφορά προηγούμενων εκδόσεων. 

Τα πλεονεκτήματα των wikis είναι η ευκολία της χρήσης όλων των 

εργαλείων τους, η τεράστια ευελιξία και η ανοιχτή πρόσβαση στο 

περιεχόμενο.  

Σηματοδότηση και social bookmarking 

Ένα tag είναι μία λέξη κλειδί η οποία προστίθεται σε ένα ψηφιακό 

αντικείμενο (π.χ. ένα website, μία φωτογραφία ή ένα video) για να το 

περιγράψει, αλλά όχι ως μέρος ενός κλασικού συστήματος 

κατηγοριοποίησης. Μία από τις πρώτες μεγάλης κλίμακας εφαρμογές για 

tagging ήταν το website του Joshua Schacter del.icio.us, το οποίο εισήγαγε 

το φαινόμενο του ‘social bookmarking’. 

Τα συστήματα social bookmarking μοιράζονται έναν αριθμό από κοινά 

χαρακτηριστικά: Επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν λίστες από 

‘bookmarks’ ή ‘favorites’, να τις αποθηκεύουν κεντρικά σε μία 

απομακρυσμένη υπηρεσία, αντί να γίνεται αυτό στον client, και να τις 

μοιράζονται με άλλους χρήστες του συστήματος. Αυτά τα bookmarks 

μπορούν να επισημανθούν με keywords και μία σημαντική διαφορά από την 

κλασική κατηγοριοποίηση (folder-based) είναι ότι ένα bookmark μπορεί να 

ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες.  

Η έννοια του tagging έχει διευρυνθεί πέρα από τα όρια του κλασικού website 

bookmarking και υπηρεσίες όπως το Flickr (photos), το YouTube (video) και 

το Odeo (podcasts) επιτρέπουν σε μία ποικιλία από ψηφιακά αντικείμενα να 

σημανθούν. Για παράδειγμα το project του BBC Shared Tags5 είναι μία 

                                         

5 http://backstage.bbc.co.uk/prototypes/archives/2005/05/bbc_shared_tags.html 
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πειραματική υπηρεσία που επιτρέπει στο κοινό να τοποθετεί σήμανση στα 

online νέα. Ένα αρκετά σημαντικό παράδειγμα στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής 

κοινότητας είναι το CiteULike6 του Richard Cameron, μία δωρεάν υπηρεσία 

που βοηθά τους ακαδημαϊκούς να αποθηκεύουν, να οργανώνουν και να 

μοιράζονται ακαδημαϊκές εργασίες τις οποίες διαβάζουν. Όταν δεις μία 

εργασία στο Web που σε ενδιαφέρει, πατάς σε ένα κουμπί και αυτή 

προστίθεται στην προσωπική σου βιβλιοθήκη. 

Η ιδέα του tagging έχει επεκταθεί για να συμπεριλάβει τα λεγόμενα tag 

clouds: σύνολα από tags προερχόμενα από έναν αριθμό χρηστών της 

υπηρεσίας, τα οποία συλλέγουν πληροφορία σχετικά με τη συχνότητα 

χρήσης διαφόρων tags. Η πληροφορία αυτή συχνά παρουσιάζεται με 

γραφικό τρόπο ως ένα συννεφάκι, στο οποίο τα tags με την υψηλότερη 

συχνότητα χρήσης παρουσιάζονται με μεγαλύτερη γραμματοσειρά. 

                                         

6 http://www.citeulike.org/ 
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Εικόνα 19: Το ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ της εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Μεγάλοι οργανισμοί έχουν αρχίσει να διερευνούν τη δυναμική των νέων 

αυτών εργαλείων και τις έννοιες σχετικά με τη διαχείριση γνώσης. Για 

παράδειγμα η IBM επενδύει στο social bookmarking μέσω του ενδοδικτυακού 
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της εργαλείου DogEar7. Στην εκπαίδευση η υπηρεσία e-Learning Focus του 

JISC έχει δημιουργήσει έναν λογαριασμό στο: 

http://del.icio.us/elearningfocus. 

Multimedia sharing 

Μία περιοχή με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη είναι αυτή των υπηρεσιών που 

διευκολύνουν την αποθήκευση και το μοίρασμα του πολυμεσικού 

περιεχομένου. Τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι το YouTube για video, το 

Flickr για φωτογραφίες και το Odeo για podcasts. 

 

Εικόνα 20: Ο δικτυακός τόπος του YouTube 

                                         

7 http://domino.watson.ibm.com/cambridge/research.nsf/0/1c181ee5fbcf59fb852570fc0052ad75 
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Εικόνα 21: Ο δικτυακός τόπος του Flickr 

 

Εικόνα 22: Ο δικτυακός τόπος του Odeo 

Αυτές οι δημοφιλείς υπηρεσίες βασίζονται στην ιδέα του “writable” Web, 

στο οποίο οι χρήστες δεν είναι μόνο καταναλωτές, αλλά συνεισφέρουν 
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ενεργά στην παραγωγή του περιεχομένου. Εκατομμύρια ανθρώπων 

συμμετέχουν πλέον στο μοίρασμα και την ανταλλαγή πολυμεσικού 

περιεχομένου παράγοντας τα δικά τους podcasts, videos και φωτογραφίες.  

Την ώθηση για ανάπτυξη υπηρεσιών τέτοιου είδους έδωσε βέβαια και η 

ανάπτυξη των τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών και ιδιαίτερα η ανάπτυξη στις 

τεχνολογίες ευρυζωνικής δικτύωσης, καθώς και η εξέλιξη της τεχνολογίας 

ψηφιακών μέσων, όπως οι βιντεοκάμερες και οι ψηφιακές φωτογραφικές 

μηχανές.  

Audio blogging and podcasting 

Τα Podcasts είναι εγγραφές ήχου, συνήθως σε MP3 format, από συνομιλίες, 

συνεντεύξεις και διαλέξεις, τα οποία μπορούν να αναπαραχθούν σε έναν Η/Υ 

ή σε ένα μεγάλο εύρος από συσκευές MP3 χειρός. Αρχικά καλούνταν audio 

blogs και έχουν τις ρίζες τους σε προσπάθειες να ενσωματωθούν audio 

streams στα πρώτα blogs (Felix and Stolarz, 2006).  Όταν καθορίστηκαν τα 

standards και η Apple παρουσίασε το επιτυχημένο iPod MP3 και το σχετικό 

με αυτό λογισμικό iTunes, η διαδικασία άρχισε να γίνεται γνωστή ως 

podcasting8.  

                                         

8 Άρθρο του Ben Hammersley στον Guardian στις 12/2/2004. 

http://www.guardian.co.uk/media/2004/feb/12/broadcasting.digitalmedia 
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Εικόνα 23: Οδηγίες για podcasting από την ιστοσελίδα της Apple 

Μία τελευταία εξέλιξη είναι η εισαγωγή των video podcasts (μερικές φορές 

λέγονται εν συντομία vidcast ή vodcast) η οποία είναι η online μετάδοση 

video-on-demand clips τα οποία μπορούν να αναπαραχθούν σε Η/Υ, ή σε μία 

συσκευή χειρός που διαθέτει ανάλογες δυνατότητες. 

Ένα podcast κατασκευάζεται δημιουργώντας ένα αρχείο ήχου MP3, 

ανεβάζοντάς το σε έναν server και στη συνέχεια ενημερώνοντας τον κόσμο 

για την ύπαρξή του μέσω RSS. Αυτή η διαδικασία προσθέτει στο RSS αρχείο 

ένα link στο αρχείου ήχου, καθώς και οδηγίες για την τοποθεσία του αρχείο 

στον server (Patterson, 2006).  

Οι ακροατές των podcast γίνονται συνδρομητές στα RSS feeds και λαμβάνουν 

πληροφορίες σχετικά με τα νέα podcasts όταν αυτά είναι διαθέσιμα. Η 

διάδοση είναι έτσι σχετικά εύκολη και απλή. 

Το podcasting αρχίζει να χρησιμοποιείται και στην εκπαίδευση και ένα καλό 

παράδειγμα είναι το EPN (Education Podcast Network) το οποίο είναι μία 

προσπάθεια να συγκεντρωθούν σε ένα site όλες οι εφαρμογές και οι 

υπηρεσίες podcasting οι οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες στους 

εκπαιδευτικούς. 
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Εικόνα 24: Education Podcast Network 

RSS και syndication 

Τα RSS είναι μία οικογένεια από formats τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες 

να βρίσκουν ενημερώσεις από sites που υποστηρίζουν RSS, από blogs ή 

podcasts, χωρίς στην πραγματικότητα να χρειάζεται να επισκεφθούν το site. 

Αντίθετα, η πληροφορία από το website συλλέγεται σε ένα feed (με χρήση 

RSS format) και προωθείται στον χρήστη με μία διαδικασία γνωστή ως 

syndication. 

Για να μπορεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει ένα feed θα πρέπει να 

εγκαταστήσει στον Η/Υ του ένα εργαλείο λογισμικού, γνωστό ως 

συγκεντρωτής (aggregator) ή feed reader. Στη συνέχεια επιλέγει ποια RSS 

feed τον ενδιαφέρουν και πραγματοποιεί την εγγραφή σε 

αυτά. 

Από τεχνολογικής άποψης, τα RSS είναι δεδομένα σε μορφή 

XML για την ανταλλαγή, μεταξύ websites, αρχείων που 
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περιέχουν πληροφορία δημοσίευσης και περιλήψεις των περιεχομένων του 

site. Τα αρχικά RSS προέρχονται από το Rich Site Summary (Doctorow, 

2002). Για ιστορικούς λόγους υπάρχει ένας αριθμός από RSS formats (RSS 

0.91, RSS 0.92, RSS 1.0, RSS 2.0). Το RSS 2.0 είναι η τελευταία έκδοση, η 

οποία είναι και αρκετά διαφορετική από τις προηγούμενες. Επειδή 

χρησιμοποιείται περισσότερο για blog content syndication, το RSS έγινε 

γνωστό και ως Really Simple Syndication9.  

Το 2003 ένα νέο syndication σύστημα προτάθηκε και υλοποιήθηκε με το 

όνομα Atom με στόχο να ξεκαθαρίσει κάποιες από τις ασυμβατότητες μεταξύ 

των διαφόρων RSS εκδόσεων και τα προβλήματα με τον τρόπο που αυτές 

αλληλεπιδρούν. Αποτελείται από 2 standards:  

• το Atom Syndication Format, μία XML γλώσσα που χρησιμοποιείται 

για Web feeds, και  

• το  Atom Publishing Protocol (APP), ένα HTTP πρωτόκολλο για τη 

δημιουργία και ενημέρωση των Web resources. 

Οι δύο πιο σημαντικές διαφορές μεταξύ του RSS και του Atom είναι: 

• ότι η ανάπτυξη του Atom γίνεται μέσω μίας συμβατικής και ανοιχτών 

προτύπων διαδικασίας εντός του IETF10 και 

• ότι με το Atom το πραγματικό περιεχόμενο της κωδικοποίησης των 

feed items είναι πιο ξεκαθαρισμένο. 

Επίσης το Atom μπορεί να υποστηρίξει την ενθυλάκωση περισσότερων του 

ενός podcast αρχείων την ίδια στιγμή, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα να 

μεταδίδονται ταυτόχρονα πολλαπλά format αρχείων του ίδιου podcast. 

Νεώτερες υπηρεσίες και εφαρμογές του Web 2.0  

                                         

9 http://www.rssboard.org/ 

10 Internet Engineering Task Force. 
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Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται ως υπηρεσίες Web 2.0. 

Ωστόσο, προκύπτουν συνεχώς νέες ιδέες, εφαρμογές και εταιρείες που 

δουλεύουν για την υλοποίησή τους και την επέκτασή τους. Μερικές από 

αυτές θα είναι περισσότερο σημαντικές από τις υπόλοιπες και προφανώς 

κάποιες θα είναι περισσότερο κατάλληλες για εφαρμογή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Ο διαχωρισμός είναι και θα παραμείνει αρκετά δύσκολη 

υπόθεση. Έτσι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μία σωστή κατηγοριοποίηση 

των υπηρεσιών αυτών και κάθε φορά που εμφανίζεται μία τέτοια υπηρεσία 

να υφίσταται την κατάλληλη κατηγοριοποίηση. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ενδεικτικά μία κατηγοριοποίηση 

των υπηρεσιών του Web 2.0 χωρίς να είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί 

κατά γράμμα. 

Υπάρχουν διάφορες προσπαθείς κατηγοριοποίησης των υπηρεσιών και των 

εταιρειών του Web. Ενδεικτικά αναφέρονται η ιστοσελίδα TechCrunch11, η 

οποία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2005, είναι ένα weblog αφοσιωμένο στην 

ενημέρωση σχετικά με νέα προϊόντα και εταιρείες του Internet, και η «Web 

2.0 Directory: eConsultant»12, η οποία είναι μία αρκετά ενημερωμένη 

ιστοσελίδα, στην οποία συγκεντρώνονται κατηγοριοποιημένες υπηρεσίες 

Web 2.0.  

 

                                         

11 http://www.techcrunch.com/ 

12 http://web2.econsultant.com/ 
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Κατηγοριοποίηση (βασισμένη 
στο στόχο της εφαρμογής) 

Περιγραφή  Παραδείγματα 

Social Networking – Κοινωνική 
Δικτύωση 

Κόμβοι επαγγελματικής και κοινωνικής δικτύωσης που διευκολύνουν τη 
συνάντηση μεταξύ ατόμων, διαμοιράζουν περιεχόμενο κλπ. 
 

Professional networking: 
http://www.siphs.com/aboutus.jsp 
https://www.linkedin.com/ 
http://www.zoominfo.com/ 
Social networking: 
www.myspace.com 
www.facebook.com 
http://fo.rtuito.us/ 
http://www.flock.com/ 
http://www.bebo.com/ 

Aggregation services – Υπηρεσίες 
ολοκλήρωσης 

Συγκεντρώνουν περιεχόμενο από διάφορες πηγές στο Web και το 
δημοσιοποιούν σε ένα μέρος. Περιλαμβάνουν συγκεντρωτές νέων και RSS 
και εργαλεία δημιουργίας μίας σελίδας με όλα τα feeds και τα email 
συγκεντρωμένα. 

http://www.techmeme.com/ 
http://www.google.co.uk/nwshp?hl=en 
http://www.blogbridge.com/ 
http://www.suprglu.com/ 
http://www.netvibes.com/ 

Συλλέγουν και ολοκληρώνουν δεδομένα χρηστών, user ‘attention’ (που 
κοιτά ο χρήστης) και σκοπούς του χρήστη. 

http://www.attentiontrust.org/ 
http://www.digg.com/ 

Data 'mash-ups' Υπηρεσίες Web που συνενώνουν δεδομένα από διαφορετικές πηγές και 
δημιουργούν μία νέα υπηρεσία. 

http://www.housingmaps.com/ 
http://darwin.zoology.gla.ac.uk/~rpage/
ispecies/ 
http://www.rrove.com/set/item/59/top
-11-us-universities 
http://www.blears.net/weather/ (world 
weather from BBC RSS feed) 

Ιχνηλάτηση και φιλτράρισμα 
περιεχομένου 

Υπηρεσίες που ιχνηλατούν, φιλτράρουν, αναλύουν και επιτρέπουν 
αναζήτηση στα ολοένα και αυξανόμενα ποσά πληροφορίας του 
περιεχομένου του Web 2.0 από blogs, υπηρεσίες multimedia sharing κλπ. 

http://technorati.com/about/ 
http://www.digg.com/ 
http://www.blogpulse.com 
http://cloudalicio.us/about/ 

Collaborating Συνεργατικές υπηρεσίες (όπως η Wikipedia) που δημιουργούνται 
χρησιμοποιώντας εργαλεία λογισμικού wiki-like.  

http://www.squidoo.com/ 
http://wikia.com/wiki/Wikia 

Συνεργατικά, Web-based project και εργασίες. http://vyew.com/always-
on/collaboration/ 
http://www.systemone.at/en/technolog
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y/overview# 
http://www.37signals.com/ 

Δημιουργία office-style 
λογισμικού στον browser 

Web-based desktop application/document tools. http://www.google.com/google-d-
s/tour1.html 
http://www.stikkit.com/ 
http://www.backpackit.com/tour 

Source ideas or work from the 
crowd 

Αναζήτηση ιδεών, λύσεων σε προβλήματα ή ολοκλήρωση τμημάτων 
εργασιών χρησιμοποιώντας ως outsourcing τους χρήστες του Web.  

http://www.mturk.com/mturk/welcome 
http://www.innocentive.com/ 
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5.3.2. Τεχνολογίες και πρότυπα 

Μία συνέπεια του Web ως πλατφόρμα είναι ότι δίνεται μικρότερη έμφαση 

στο λογισμικό (ως πακέτο το οποίο αδειοδοτείται και διανέμεται) και πολύ 

μεγαλύτερη σε μία εφαρμογή η οποία παρέχεται ως υπηρεσία. Το 

αποτέλεσμα αυτού είναι ότι δίνεται πολύ μικρότερη σημασία στην έκδοση 

του λογισμικού. Στην πραγματικότητα πολλές από τις γνωστές υπηρεσίες 

του Web 2.0 παραμένουν σε beta έκδοση. 

Τα τελευταία χρόνια η ιδέα του Web ως πλατφόρμα έγινε πραγματικότητα. 

Αυτό πραγματοποιήθηκε γιατί η τεχνολογία των browsers εξελίχθηκε αρκετά 

με την ανάπτυξη των λεγόμενων Rich Internet Applications (RIA). Σήμερα η 

κύρια τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την μετάδοση RIAs είναι η Ajax, 

αλλά υπάρχουν και αρκετές εναλλακτικές τεχνολογίες οι οποίες κατά κύριο 

λόγο είναι βασισμένες στην τεχνολογία Flash. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά μερικές από τις σημαντικότερες 

τεχνολογικές κατευθύνσεις σχετικές με τον παγκόσμιο ιστό, οι οποίες 

θεωρείται ότι επηρεάζουν ή θα επηρεάσουν στο μέλλον σε μεγάλο βαθμό την 

εξέλιξη του Web. 

5.3.2.1. AJAX 

Η διάδοση των εφαρμογών και των υπηρεσιών του Web 2.0 έχει οδηγηθεί 

από την παγκόσμια αποδοχή ενός συγκεκριμένου σετ τεχνολογιών, οι οποίες 

αναφέρονται ως Ajax (Asynchronous Javascript + XML), ένας όρος που 

πρωτοεμφανίστηκε από τον Jesse James Garrett (Johnson, 2005; Garrett, 

2005).  

Η τεχνολογία Ajax ήρθε για να καλύψει την αδυναμία που παρουσιάζουν οι 

παραδοσιακές HTML-based σελίδες στην περίπτωση που χρειάζεται να 

πραγματοποιηθεί επαναφόρτωση ή ανανέωση, έπειτα από μία ενέργεια του 

χρήστη και απαιτείται υπερβολικός χρόνος. 

Έχουν γίνει διάφορες απόπειρες για τη βελτίωση της δυνατότητας παροχής 

δυναμικού περιεχομένου των σελίδων, μέσω αυτόνομων τεχνικών, όπως η 

JavaScript, τα hidden frames, η Dynamic HTML (DHTML), τα CSS και το 

εργαλείο XMLHttpRequest ActiveX της Microsoft. Με την εισαγωγή του Ajax 
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όλες οι παραπάνω τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα επιτυχημένης 

συνεργασίας. Με την τεχνολογία Ajax μόνο ένα μικρό κομμάτι πληροφορίας 

διακινούνται από και προς τον server όταν μία σελίδα φορτώνεται για πρώτη 

φορά. Αυτό επιτρέπει σε ένα μέρος της σελίδας να επαναφορτώνεται 

δυναμικά σε πραγματικό χρόνο και να δημιουργείται έτσι η εντύπωση 

πλουσιότερων και περισσότερο ουδέτερων εφαρμογών (Το Google calendar 

είναι ένα καλό παράδειγμα). 

Αν και το Ajax είναι μία ομάδα τεχνολογιών, ο πυρήνας είναι η Ajax engine, 

η οποία δρα ως ενδιάμεσος. Τοποθετείται στον browser του χρήστη και 

βοηθά στην ασύγχρονη επικοινωνία με τον server για πληροφορία 

κομματιών μικρού όγκου. Έτσι, αν για παράδειγμα μία ιστοσελίδα περιέχει 

πολύ κείμενο και σε ένα σημείο της ένα γράφημα με real-time δεδομένα 

(π.χ. χρηματιστηριακός δείκτης), το γράφημα αυτό μπορεί να ενημερώνεται 

ασύγχρονα και ανεξάρτητα από το υπόλοιπο περιεχόμενο της σελίδας, χωρίς 

να είναι απαραίτητη η επαναφόρτωση ολόκληρης της σελίδας. 

Το Ajax βασίζεται κυρίως στην υπόθεση ότι η Javascript και η XML 

διαχειρίζονται από τον browser αποδοτικά και με ακρίβεια. 

Ένα σημαντικό θέμα που προκύπτει είναι η ανάγκη να υποστηρίζονται και τα 

υπάρχοντα πρότυπα. Ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με την υιοθέτηση ή όχι 

των νέων προτύπων. Για παράδειγμα υπάρχει διαφωνία σχετικά με τα 

πρότυπα διεπαφής χρήστη που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για της Ajax-

like εφαρμογές. Η Mozilla χρησιμοποιεί το πρότυπο XML User Interface 

(XUL13) ενώ η Microsoft χρησιμοποιεί το δικό της Extensible Application 

Markup Language (XAML14). 

Οι τεχνολογίες του Ajax: 

• HTML/XHTML 

• CSS 

• Document Object Model (DOM) (για δυναμικό έλεγχο του εγγράφου) 
                                         

13 http://www.xulplanet.com/ 

14 http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms752059.aspx 
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• XML (ανταλλαγή και διαχείριση των δεδομένων) 

• XSLT (ανταλλαγή και διαχείριση των δεδομένων) 

• XMLHttpRequest15 (ασύγχρονη ανάκτηση δεδομένων από τον server) 

• Javascript (ή ECMA script) 

Λεπτομερής αναφορά για την τεχνολογία Ajax και την εφαρμογής της στις 

υπηρεσίες του Web παρέχεται από την ομάδα εργασίας του Ajax στη σελίδα 

http://www.openajax.org/whitepaper.html 

5.3.2.2. Εναλλακτικές του AJAX 

Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές του Ajax, οι σημαντικότερες των οποίων 

χρησιμοποιούν Flash της εταιρείας Adobe. Επιτρέπει «έξυπνα», αλλά 

γρήγορα στην καταβίβαση, διανυσματικά γραφικά και animation να 

εμφανίζονται στον browser. Το Flash απαιτεί την ύπαρξη ενός plug-in, το 

οποίο είναι πλέον ενσωματωμένο στους περισσότερους Η/Υ. 

Το Flash χρησιμοποιείται ακόμα για τη μεταφορά υποχρεωτικού υλικού στον  

browser. Έχει χρησιμοποιηθεί ως η βάση για εργαλεία ανάπτυξης RIA, 

συμπεριλαμβανομένων των Flex της Adobe και του OpenLaszlo. 

Οι προγραμματιστές τείνουν προς το OpenLaszlo καθώς χρησιμοποιεί 

μοντέλο ανοιχτού κώδικα: Τα προγράμματα OpenLaszlo είναι γραμμένα σε 

XML και Javascript και μεταγλωττίζονται αδιαφανώς τόσο σε Flash όσο και 

σε κλασική Dynamic HTML. 

Εκτός από τα συστήματα που περιγράφτηκαν πριν, υπάρχουν και διάφορες 

άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες οι οποίες επικεντρώνονται στην 

αναπαραγωγή πλούσιων γραφικών στον browser. Μερικές από αυτές είναι η 

WPF/E32 της Microsoft, η XBAP και η σχετική με αυτή XAML33 (όλες 

αναπτυγμένες πάνω στο λειτουργικό σύστημα Vista), η XUL της Mozilla και 

επίσης η προτεινόμενη από τον Ethan Nicholas μινιμαλιστική έκδοση ενός 

Java Browser (Hinchcliffe, 2006). 

                                         

15 http://www.w3.org/TR/XMLHttpRequest/ 
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Μερικές από αυτές τις τεχνολογίες χρειάζονται την ύπαρξη ενός plug-in στον 

browser και κάνουν χρήση κυρίων ιδιωτικής τεχνολογίας. 

5.3.2.3. SOAP  

Το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη των τεχνολογιών του Web είναι τα 

λεγόμενα «ελαφρά» ή «απλοποιημένα» προγραμματιστικά μοντέλα, τα οποία 

βοηθούν στη δημιουργία «χαλαρών» συστημάτων.  

Το SOAP (αρχικά των λέξεων Simple Object Access Protocol) είναι ένα 

ελαφρύ πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δομημένης 

πληροφορίας σε ένα αποκεντρικοποιημένο και κατανεμημένο περιβάλλον, 

όπως ο Παγκόσμιος Ιστός16. 

Το SOAP είναι ένα πρωτόκολλο για ανταλλαγή XML μηνυμάτων πάνω από 

δίκτυα υπολογιστών, συνήθως χρησιμοποιώντας HTTP ή/ και HTTPs. Το 

SOAP αποτελεί το θεμελιώδες επίπεδο της στοίβας πρωτοκόλλων των Web 

υπηρεσιών, παρέχοντας ένα βασικό πλαίσιο ανταλλαγής μηνυμάτων πάνω 

από το οποίο μπορούν να υλοποιηθούν αφαιρετικά επίπεδα. 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι πρότυπα μηνυμάτων στο SOAP, αλλά 

το πιο κοινό είναι το πρότυπο Remote Procedure Call (RPC), στο οποίο ο 

ένας κόμβος (πελάτης) στέλνει ένα μήνυμα αίτησης στο άλλο κόμβο 

(εξυπηρετητής) και ο εξυπηρετητής στέλνει άμεση επιβεβαίωση. Το SOAP 

είναι ο διάδοχος του XML-RPC, ωστόσο δανείζεται την ουδετερότητα στη 

μεταφορά και στην αλληλεπίδραση από το XML-RPC, ενώ τη δομή του 

μηνύματος (φάκελος/κεφαλίδα/σώμα) από αλλού, πιθανώς από το WDDX. 

5.3.2.4. REST 

Το REST είναι τα αρχικά των λέξεων Representational State Transfer, μία 

ιδέας αρχιτεκτονικής και ενός συνόλου αρχών που πρωτοπαρουσιάστηκαν 

από τον Roy Fielding (Costello, 2005). Δεν αποτελεί πρότυπο, αλλά απλά μία 

περιγραφή μία απόπειρας δημιουργία μίας stateless αρχιτεκτονικής 

πελάτη/εξυπηρετητή η οποία παρέχει μία απλή διεπαφή επικοινωνίας με 

                                         

16 http://www.w3c.gr/office/pressreleases/2003/06/SOAP-pressrelease.el.html 
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χρήση XML και HTTP. Κάθε πόρος προσδιορίζεται με ένα URI και η χρήση του 

HTTP επιτρέπει την επικοινωνία μέσω των εντολών GET, POST, PUT και 

DELETE. 

Τα SOAP και WS αντίθετα είναι περισσότερο τυποποιημένα και 

χρησιμοποιούν μηνύματα, πολύπλοκα πρωτόκολλα και Web Services 

Description Language (WSDL). 

5.3.2.5. Microformats 

Τα microformats χρησιμοποιούνται ευρέως από τους Web developers για την 

ενσωμάτωση ημι-δομημένης σημασιολογικής πληροφορίας (π.χ. κάποιο 

επίπεδο «νοήματος») μέσα σε μία σελίδα XHTML. 

Η πληροφορία που βασίζεται σε ανοιχτά format δεδομένων βρίσκεται εντός 

συγκεκριμένων XHTML tags (όπως τα tags “class” και “div”) ή σε ιδιοτήτων 

(όπως τα “rel” και “rev”). Η πληροφορία που βρίσκεται μέσα στα tags αυτά 

δεν χρησιμοποιείται για λόγους προβολής του περιεχομένου στη σελίδα, 

αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλες εφαρμογές για διαφορετική 

χρήση, όπως για παράδειγμα είναι οι μηχανές αναζήτησης. 

Ένα παράδειγμα ενός microfomat είναι το hCard, το οποίο επιτρέπει την 

ενσωμάτωση των πληροφοριών επαφής ενός ατόμου ή ενός οργανισμού (οι 

οποίες βασίζονται στο πρότυπο vCard) σε μία ιστοσελίδα. Είναι προφανές ότι 

η ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών θα επηρεάσει σημαντικά και τις υπόλοιπες 

τεχνολογίες του Web, όπως π.χ. τα blogs, επιτρέποντας στους διαχειριστές 

τους να ενσωματώνουν σε αυτές πληροφορίες τις οποίες θα μπορούν να τις 

χειριστούν άλλες υπηρεσίες του Web, χωρίς να είναι απαραίτητο να 

επισκέπτονται την ιστοσελίδα της εφαρμογής. Κάτι το οποίο γίνεται σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό σήμερα από τις μηχανές αναζήτησης. 

Τα microformats παρέχουν επιπρόσθετη πληροφορία για τέτοιου είδους 

υπηρεσίες. Για παράδειγμα, η παροχή πληροφορίας μέσω του hListing 

microformat (το οποίο υπάρχει για μικρές διαφημίσεις) σε ένα blog θα 

επέτρεπε σε μια υπηρεσία μικρών διαφημίσεων να εντοπίζει αυτόματα και 
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γρήγορα τέτοιου είδους διαφημίσεις. Οι επόμενες εκδόσεις του Firefox17 

είναι πιθανό να ενσωματώνει λειτουργικότητα που κάνει χρήση των 

microformat, για να μεταφέρει τέτοια δεδομένα στις επιλεγμένες από τον 

χρήστη εφαρμογές ή σε online υπηρεσίες (όπως για παράδειγμα 

μεταφέροντας αυτόματα μία πληροφορία επαφής που βρίσκεται σε μορφή 

microformat σε ένα site, στις επαφές του Gmail του χρήστη). 

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται σχηματικά το όραμα της Mozilla 

για τη λειτουργία του Web ως ολοκληρωμένη πλατφόρμα εφαρμογών.  

 

Εικόνα 25: Το Web ως πλατφόρμα ολοκλήρωσης υπηρεσιών 

Η χρήση των microformats  φαίνεται ότι δίνει την ώθηση και επιταχύνει τη 

διαδικασία μετάβασης του περιεχομένου του Web προς το όραμα του 

σημασιολογικού ιστού (Semantic Web), ο οποίος περιγράφεται αναλυτικά σε 

επόμενη παράγραφο. 

5.3.2.6. Open APIs 

Ένα Application Programming Interface (API) παρέχει στους 

προγραμματιστές ένα μηχανισμό με τον οποίο μπορούν να κάνουν χρήση της 

λειτουργικότητας ενός συνόλου τμημάτων εφαρμογών χωρίς να είναι 

απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. 

                                         

17 http://developer.mozilla.org/en/docs/Using_microformats 
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Ένα API, το οποίο δεν απαιτεί από τον χρήστη – προγραμματιστή να 

πληρώσει άδεια χρήσης ή δικαιωμάτων χρήσης περιγράφεται ως ανοιχτό. 

Τέτοια ανοιχτά APIs έχουν βοηθήσει σημαντικά στην ραγδαία ανάπτυξη των 

εφαρμογών του Web 2.0 και έχουν βοηθήσει στην κατεύθυνση παραγωγής 

τεράστιου όγκου δεδομένων από διάφορες πηγές. 

Ο δικτυακό τόπος Programmable Web (http://programmableweb.com/) 

είναι ένα σημείο αναφοράς για τα διάφορα APIs και πως τα χρησιμοποιούν οι 

χρήστες. 

Ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι το Google Maps API 

(http://www.google.com/apis/maps/), το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να 

ενσωματώσουν στις σελίδες τους χάρτες με διαφόρων επιπέδων 

πληροφορίες. 

Βέβαια υπάρχουν διάφορες συζητήσεις σχετικά με το τι θεωρείται ανοιχτό 

στο Web. Μία χαρακτηριστική θέση είναι η θέση του Tim Bray, ενός από τους 

εφευρέτες της XML, ο οποίος λέει ότι «ότι δεδομένα μας δίνεται, θα σας 

επιτρέπουμε να τα ξαναπαίρνετε πίσω, χωρίς να κρατάμε τίποτα ή να τα 

κωδικοποιούμε σε κάποιο ιδιωτικό format ή να απαιτούμε οτιδήποτε σχετικό 

με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας» 

5.3.2.7. Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) 

Ο Σημασιολογικός Ιστός παρέχει ένα κοινό πλαίσιο εργασίας, το οποίο 

επιτρέπει η πληροφορία να διαμοιράζεται και να επαναχρησιμοποιείται σε 

διαφορετικές εφαρμογές ανεξάρτητα από τα όριά τους. Αποτελεί ουσιαστικά 

μία συνεργατική προσπάθεια καθοδηγούμενη από το W3C με συμμετοχή ενός 

μεγάλου αριθμού ερευνητών και βιομηχανικών συνεργατών.  

Ο Σημασιολογικός Ιστός (σύμφωνα με το W3C) είναι ένας ιστός δεδομένων. 

Υπάρχει τεράστια ποσότητα δεδομένων τα οποία χρησιμοποιούμε 

καθημερινά, τα οποία δεν αποτελούν μέρος αυτού του ιστού. Για 

παράδειγμα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να δούμε τις τραπεζικές μας 

καταθέσεις στο Web δεν υπάρχει η δυνατότητα να συσχετίσουμε τον 

τραπεζικό μας λογαριασμό με ένα ημερολόγιο κλπ. 
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Αυτό συμβαίνει γιατί ουσιαστικά το Web δεν είναι σωστά προσανατολισμένο 

στα δεδομένα. Αυτό συμβαίνει γιατί τα δεδομένα ελέγχονται από τις 

εφαρμογές, καθεμία από τις οποίες τα κρατά για την ίδια. 

Ο Σημασιολογικός Ιστός αφορά ουσιαστικά 2 πράγματα. Αφορά σε κοινά 

formats για την ολοκλήρωση και συνδυασμό των δεδομένων, τα οποία 

προέρχονται από ετερόκλητες πηγές, όταν το original Web επικεντρώνεται 

κυρίως στην ανταλλαγή δεδομένων. Αφορά επίσης και μία γλώσσα για την 

καταγραφή του συσχετισμού των δεδομένων με τα πραγματικά αντικείμενα. 

Αυτό επιτρέπει σε ένα άτομα, ή σε μία μηχανή, να ξεκινήσει 

χρησιμοποιώντας μία βάση και στη συνέχεια να συνεχίζει χρησιμοποιώντας 

ένα άλλο σύνολο βάσεων δεδομένων οι οποίες δεν είναι συνδεδεμένες με 

καλώδια, αλλά όντας συσχετισμένες με το ίδιο αντικείμενο. 

6. Εκπαίδευση και Web 

Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται σε ολοένα αυξανόμενο βαθμό ως εργαλείο 

παροχής ανοικτής και εξ-αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Οι λόγοι είναι πολλοί:  

• Είναι εύκολα προσβάσιμο,  

• υποστηρίζει πολλαπλές επιλογές αποθήκευσης και απεικόνισης,  

• παρέχει μία απλή αλλά συγχρόνως ισχυρή πλατφόρμα δημοσίευσης 

και τρόπους ώστε να ενσωματώνονται σε μία εφαρμογή πολλαπλά 

μέσα.  

• Τα χαρακτηριστικά υπερ-μέσου του WWW έχουν ευρεία αποδοχή ενώ  

• η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο παγκόσμιος ιστός ως εργαλείο 

μάθησης, πηγάζει από την ίδια τη δομή του και την αρχική ιδέα 

δημιουργίας του.  

Το διαδίκτυο για πολλούς θεωρητικούς είναι ήδη ένα περιβάλλον 

δημιουργικότητας και ενεργούς μάθησης (Becker 1994), το οποίο 

υποστηρίζει και ενθαρρύνει την εξερεύνηση και το περιδιάβασμα 

(browsing), συμπεριφορές που σχετίζονται με την μάθηση (Thuring 95). Η 

οργάνωση της πληροφορίας στον παγκόσμιο ιστό μοιάζει με την 
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ανθρώπινη μνήμη, και οι μέθοδοι ανάκλησης της πληροφορίας αυτής 

προσομοιάζουν τις διαδικασίες της ανθρώπινης σκέψης.  Βεβαίως θα 

πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ένα περιβάλλον υπερ-μέσου, όπως το 

διαδίκτυο, δεν διδάσκει από μόνο του αλλά αποτελεί ένα μέσο, το οποίο 

με την κατάλληλη χρήση μπορεί να υποστηρίξει τη μάθηση (Eklund 95, 

Alexander 95). Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια ανάπτυξη των 

τεχνολογιών και των μέσων υλοποίησης συστημάτων από απόσταση 

εκπαίδευσης. Οι δυνατότητες γρήγορης μετάδοσης εκπαιδευτικού υλικού 

από απόσταση είχαν ως συνέπεια την εκτεταμένη υλοποίηση 

προγραμμάτων εκπαίδευσης από απόσταση, συγχρόνως όμως και τη 

διατύπωση αμφιβολιών για την αποτελεσματικότητα των νέων μεθόδων 

(Fitzelle 96).   

6.1. Πως επηρεάζει το Web την εκπαίδευση 

Το Διαδίκτυο και ιδιαίτερα ο Παγκόσμιος Ιστός προσφέρει την πλατφόρμα 

για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος το οποίο 

συνδέει άμεσα εκπαιδευόμενους, με εκπαιδευτές και πηγές εκπαιδευτικού 

υλικού. Οι δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης αλληλεπίδρασης που 

παρέχει το Διαδίκτυο, μέσα από υπηρεσίες όπως το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (e-mail), οι λίστες συζήτησης (discussion forums), οι 

ταχυδρομικές λίστες (mailing lists), η γραπτή συνομιλία (chat), 

υποστηρίζουν τη συνεργασία και την ανθρώπινη επικοινωνία στο πλαίσιο της 

εικονικής τάξης.  

Βασικοί παράγοντες μιας εικονικής τάξης είναι: 

• το σύστημα παροχής και διαχείρισης μαθημάτων που φιλοξενείται 

στον Παγκόσμιο Ιστό και παρέχει σε εκπαιδευόμενους και 

εκπαιδευτές, πρόσβαση στην εικονική τάξη διευκολύνοντας τη 

διαμόρφωση μιας κοινότητας μάθησης που επικοινωνεί και 

συνεργάζεται,  

• το εκπαιδευτικό υλικό που ενσωματώνεται στο σύστημα και συνήθως 

αναπτύσσεται από ειδικούς εκπαιδευτικούς σχεδιαστές (instructional 
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designers) σε συνεργασία με τους υπεύθυνους καθηγητές των 

μαθημάτων (Race 1995, Γρηγοριάδου κ.α. 1999), 

• οι εκπαιδευτές (tutors) που είναι συνήθως ειδικοί του γνωστικού 

αντικειμένου και ταυτόχρονα γνωρίζουν και είναι σε θέση να 

διαχειριστούν τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής 

πρακτικής. Ο ρόλος τους είναι κύρια υποστηρικτικός και 

συμβουλευτικός: σχολιάζουν και αξιολογούν τις εργασίες των 

εκπαιδευόμενων παρέχοντας συμβουλές και ανατροφοδότηση, 

επιλύουν απορίες όσον αφορά στο εκπαιδευτικό υλικό και στις 

εργασίες τους, στοχεύοντας στην ενίσχυση της προσπάθειας των 

εκπαιδευόμενων και στην εξατομικευμένη υποστήριξη και 

καθοδήγησή τους, 

• οι εκπαιδευόμενοι μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό, επικοινωνούν και 

συνεργάζονται με τον εκπαιδευτή και τους υπόλοιπους 

εκπαιδευόμενους. Οι ίδιοι αναλαμβάνουν την κύρια ευθύνη της 

μάθησής τους και αυτό απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες μελέτης καθώς 

και αναζήτησης/αξιολόγησης της πληροφορίας. 

6.1.1. Μοντέλα οργάνωσης διαδικτυακών μαθημάτων 

Στη Διαδικτυακή εκπαίδευση από απόσταση ΔΕαΑ, το Διαδίκτυο παρέχει μία 

ποικιλία εργαλείων για τη δημιουργία, οργάνωση και διαχείριση των 

μαθημάτων. Ωστόσο δεν υπάρχει ένα προκαθορισμένο πρότυπο που να 

κατευθύνει το σχεδιασμό και την παροχή διαδικτυακών μαθημάτων (Cronjé 

2001). Οι παραδοσιακές εκπαιδευτικές τεχνικές που υιοθετούνται όπως η 

παρουσίαση, η συζήτηση, οι ομαδικές εργασίες, οι συνεργατικές 

δραστηριότητες, επαναδιαμορφώνονται και επαναπροσδιορίζονται με βάση 

τις νέες συνθήκες. Μέχρι σήμερα οι παραπάνω τεχνικές έχουν αξιοποιηθεί με 

ποικίλους τρόπους σε μαθήματα που έχουν σχεδιαστεί για το Διαδίκτυο 

αναδεικνύοντας ως δομικά στοιχεία των διαδικτυακών μαθημάτων (Mason 

1998): την ασύγχρονη ανταλλαγή μηνυμάτων, την πρόσβαση σε 

εκπαιδευτικό υλικό, και τα αλληλεπιδραστικά συμβάντα σε πραγματικό 

χρόνο. 
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Στη συνέχεια παρουσιάζουμε δύο ενδιαφέρουσες κατηγοριοποιήσεις που 

αφορούν στην οργάνωση διαδικτυακών μαθημάτων και επικεντρώνονται 

στην εκπαιδευτική τους διάσταση. Η πρώτη κατηγοριοποίηση (Rumble 2001) 

αναφέρεται σε μοντέλα εκπαίδευσης που έχουν υιοθετηθεί στο χώρο της ΕαΑ 

και που η ΔΕαΑ μπορεί να υποστηρίξει και να ενισχύσει, και η δεύτερη 

(Mason 1998) στις εκπαιδευτικές τεχνικές που έχουν μέχρι σήμερα 

εφαρμοσθεί στην ΔΕαΑ και στον τρόπο που αυτές επιδρούν και 

διαμορφώνουν τους ρόλους εκπαιδευτών-εκπαιδευόμενων-εκπαιδευτικού 

υλικού. 

Ο Rumble (2001) αναφέρεται σε τέσσερα μοντέλα εκπαίδευσης: μοντέλο 

μεταβίβασης της διδασκαλίας και της μάθησης (transmission model of 

teaching and learning), εποικοδομητικό μοντέλο (constructivist model), 

κοινωνικο-πολιτισμικό μοντέλο (sociocultural model), μεταγνωστικό 

μοντέλο (metacognitive model). 

Μοντέλο μεταβίβασης της διδασκαλίας και της μάθησης, όπου η 

διδασκαλία βασίζεται στη σειριακή παροχή πληροφορίας σε ένα δομημένο 

περιβάλλον. Η μάθηση εδώ αντιμετωπίζεται ως η σωστή εκτέλεση μιας 

εργασίας και βασίζεται στη συνεχή πρακτική εξάσκηση μέχρι ο 

εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να αναπαράγει τις γνώσεις, δεξιότητες και 

συμπεριφορές που απέκτησε. 

Το μοντέλο αυτό προϋποθέτει ένα προκαθορισμένο εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο το οποίο είναι κατάλληλα δομημένο, παρέχει όλη την 

απαραίτητη πληροφορία αλλά και δυνατότητες αξιολόγησης της μάθησης. 

Σύμφωνα με τον Rumble (2001) αυτό το μοντέλο υιοθετήθηκε στις 

παλιότερες γενιές συστημάτων ΕαΑ όπου οι τεχνολογίες και τα μέσα που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν η αλληλογραφία και το έντυπο υλικό, τα συστήματα 

εκπομπής (broadcast-based systems) και τα συστήματα πολυμέσων που 

βασίζονταν σε μέσα μιας κατεύθυνσης (one-way media). 

Εποικοδομητικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο η μάθηση βασίζεται στην 

προσωπική οικοδόμηση της γνώσης και ο ρόλος της διδασκαλίας είναι: (i) να 

θέτει ενδιαφέρουσες και ουσιαστικές εργασίες στον εκπαιδευόμενο και (ii) 

να λειτουργεί υποστηρικτικά στη δραστηριότητα του εκπαιδευόμενου. 
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Κοινωνικο-πολιτισμικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο η μάθηση είναι μια 

κοινωνική διεργασία, βασίζεται στην αλληλεπίδραση, ρυθμίζεται από την 

ομάδα και ενισχύει την διαμόρφωση και αξιολόγηση κοινών αξιών μεταξύ 

των μελών της ομάδας. Εδώ η διδασκαλία αποτελεί μια αρθρωτή 

δραστηριότητα που κατευθύνει τη συζήτηση και βοηθά την οικοδόμηση 

κοινών δομών και αξιών. 

Σύμφωνα με τον Rumble (2001) η αμφίδρομη / πολλών κατευθύνσεων 

τεχνολογία της Διαδικτυακής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΔεαΑ) μπορεί να 

επιδράσει σημαντικά και να ενισχύσει την ανάπτυξη του εποικοδομητικού και 

του κοινωνικο-πολιτισμικού μοντέλου. 

Γενικότερα, οι νέες δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο μπορούν να 

υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τη σχεδίαση και λειτουργία διαδικτυακών 

μαθημάτων με βάση τα μοντέλα στα οποία αναφέρεται ο Rumble (2001), 

διευκολύνοντας τόσο την ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού όσο 

και την αλληλεπίδραση και συνεργασία της εικονικής τάξης. 

Η δεύτερη κατηγοριοποίηση που προτείνει η Mason (1998), είναι αρκετά 

γενική. Σε αυτήν εντάσσεται η πληθώρα των μαθημάτων που προσφέρονται 

με την πρακτική τη ΔΕαΑ. Η κατηγοριοποίηση που προτείνει δομείται σε τρία 

διαφορετικά μοντέλα: 

Μοντέλο «Περιεχόμενο και Υποστήριξη» (Content + Support Model). Το 

μοντέλο αυτό αποτελεί το παλαιότερο και το πιο διαδεδομένο μοντέλο. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο του μοντέλου αποτελεί ο διαχωρισμός του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου του μαθήματος από τη διδακτική υποστήριξη. Η 

βασική ιδέα είναι ότι παρέχεται στους εκπαιδευόμενους συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό υλικό το οποίο “εποπτεύεται” συχνά από εκπαιδευτές που δεν 

είναι απαραίτητα και οι συγγραφείς του. 

Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέσω του 

Παγκόσμιου Ιστού, ενώ η διδακτική υποστήριξη γίνεται μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή εναλλακτικά μέσω συνδιάσκεψης. Επίσης, οι στοιχειώδεις 

συνεργατικές δραστηριότητες και η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων 

μπορούν να πραγματοποιηθούν σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδιάσκεψης. 
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Μοντέλο «Περιτυλιγμένο Περιεχόμενο» (Wrap Around Model). Τα 

μαθήματα που ανήκουν σε αυτό το μοντέλο χρησιμοποιούν βοηθητικό υλικό 

(οδηγούς μελέτης, δραστηριότητες και συζήτηση), το οποίο πλαισιώνει ή 

«περιτυλίγει» το προκαθορισμένο υλικό (βιβλία, CD-ROM ή μαθήματα – 

tutorials). Οι αλληλεπιδράσεις και συζητήσεις που πραγματοποιούνται σε 

πραγματικό χρόνο καταλαμβάνουν το 50% του χρόνου μελέτης των 

εκπαιδευόμενων. Το συγκεκριμένο μοντέλο τείνει προς ένα μοντέλο μάθησης 

που βασίζεται σε πηγές παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους ελευθερία 

κινήσεων και τη δυνατότητα να προσαρμόσουν το μάθημα στα ενδιαφέροντα 

και στις ανάγκες τους. Επίσης, ο ρόλος του εκπαιδευτή διαφοροποιείται σε 

σχέση με το πρώτο μοντέλο και επεκτείνεται εφόσον μόνο ένα μικρό μέρος 

του μαθήματος είναι προκαθορισμένο και το υπόλοιπο δημιουργείται σε κάθε 

μάθημα μέσα από συζητήσεις και δραστηριότητες. 

Ολοκληρωμένο Μοντέλο (Integrated Model). Στο μοντέλο αυτό τα 

μαθήματα βασίζονται σε συνεργατικές δραστηριότητες, μαθησιακές πηγές 

και ομαδικές εργασίες. Το μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος 

πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο μέσα από συζήτηση, πρόσβαση σε 

και επεξεργασία πληροφοριακού υλικού, καθώς και εκπόνηση εργασιών. Τα 

περιεχόμενα του μαθήματος διαμορφώνονται δυναμικά και προκύπτουν από 

την ατομική και ομαδική δραστηριότητα. Ουσιαστικά αυτό το μοντέλο 

ανατρέπει το διαχωρισμό μεταξύ περιεχομένου και υποστήριξης, και 

ενθαρρύνει τη δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης. 

Γενικότερα, στο χώρο της ΔΕαΑ οι τρέχουσες τάσεις επικεντρώνουν:  

• στη σπουδαιότητα της αλληλεπίδρασης στη μαθησιακή διαδικασία,  

• στην αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτή από μοναδικού κατόχου της 

γνώσης σε σύμβουλο και καθοδηγητή,  

• στην ανάγκη οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης 

της γνώσης και ικανότητες συνεργασίας, και  

• στη μετατόπιση προς ένα μοντέλο μάθησης που βασίζεται σε 

αναζήτηση πηγών. 
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6.2. Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης 

Ένα εικονικό περιβάλλον μάθησης (virtual learning environment - VLE) είναι 

ένα λογισμικό σχεδιασμένο για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας σε αντίθεση με τα Managed Learning Environment (MLE) όπου 

δίνεται έμφαση στη διαχείριση της διαδικασίας. Ένα VLE λειτουργεί στο 

Internet και παρέχει μία συλλογή από εργαλεία για διάφορες λειτουργίες, 

όπως για αξιολόγηση, επικοινωνία, μεταφόρτωση περιεχομένου, επιστροφή 

εργασιών από μαθητές, διαχείριση μαθητικών ομάδων, συλλογή και 

οργάνωση βαθμών μαθητών, ερωτηματολόγια κλπ. Πλέον τα συστήματα 

αυτά ενσωματώνουν και λειτουργίες wikis, blogs και RSS. 

Ενώ αρχικά δημιουργήθηκαν για εκπαίδευση από απόσταση, τα VLEs 

χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για υποστήριξη της παραδοσιακής 

διδασκαλίας. 

 

Εικόνα 26: CyberExtension Virtual Managed Learning Environment με chat, messaging, 

course creation και εργαλεία διαχείρισης 
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Λειτουργίες 

Ένα VLE θα πρέπει να δίνει δυνατότητα σε ένα σχεδιαστή μίας σειράς 

μαθημάτων να παρουσιάσει στους εκπαιδευόμενους όλα τα απαραίτητη 

συστατικά του μαθήματος μέσα από ένα μοναδικό, συνεπές και αισθητικό 

περιβάλλον διεπαφής.  

Ένα VLE θα πρέπει να υποστηρίζει τα παρακάτω: 

• The syllabus for the course 

• Διαχειριστική πληροφορία 

• Έναν «πίνακα ανακοινώσεων» για ενημέρωση σχετικά με το μάθημα 

• Λειτουργίες εγγραφής και ανίχνευσης μαθητών 

• Βασικά εκπαιδευτικά υλικά. Αυτά μπορεί να αφορούν σε πλήρες 

περιεχόμενο του μαθήματος, αν πρόκειται για εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, ή αντίγραφα από οπτικοακουστικό υλικό που 

χρησιμοποιείται την τάξη. 

• Επιπρόσθετους όρους, συμπεριλαμβανομένων υλικού ανάγνωσης και 

συνδέσμους σε εξωτερικούς πόρους σε βιβλιοθήκες και στο Internet. 

• Quizzes τα οποία να βαθμολογούνται αυτόματα 

• Τυπικές διαδικασίες αξιολόγησης 

• Ηλεκτρονική υποστήριξη, όπως e-mail, threaded discussions και chat 

room, με ή χωρίς μεσολαβητή. 

• Διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης χρηστών 

• Παραγωγή τεκμηρίωσης και στατιστικών του μαθήματος σε διάφορα 

format  

• Διασυνδεσιμότητα των παραπάνω λειτουργιών 

• Εύχρηστα εργαλεία δημιουργίας των απαραίτητων εγγράφων 

• Επιπρόσθετα ένα VLE πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει πολλά 

μαθήματα 
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Τα περισσότερα VLEs υποστηρίζουν το πρότυπο Shareable Content Object 

Reference Model (SCORM) ως τρόπο για μεταφόρτωση υλικού, για ανάκτησή 

του και για τη διαχείριση του μαθήματος.  

Η χρήση VLEs ανοιχτού κώδικα όπως το Moodle (το οποίο αναφέρεται ως 

moodle CMS ή Course Management System) έχουν πρόσφατα διευκολύνει σε 

μεγάλο βαθμό το μοίρασμα του εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

 

Εικόνα 27: Moodle 1.3 sample course 

Διαθέσιμα συστήματα 

Υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα VLEs, ελεύθερα ανοιχτού κώδικα και μη. Οι on-

demand υπηρεσίες e-learning αποτελούν επίσης μία πολύ δημοφιλή επιλογή 

αφού μπορούν να δημιουργηθούν πολύ γρήγορα και δεν απαιτούν την 

ύπαρξη server. 

Πολλά VLEs τοποθετούνται σε ένα web server. Σε ένα τυπικό VLE υπάρχουν 

περισσότερα από ένα προγράμματα και γλώσσες για το σχεδιασμό της 
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διεπαφής χρήστη και για την αλληλεπίδραση με βάση δεδομένων. Για 

παράδειγμα ένα VLE μπορεί να χρησιμοποιεί PHP με βάση δεδομένων MySQL. 

Ένα εξαιρετικά φιλόδοξο VLE project είναι το Sloodle18. Το Sloodle είναι μία 

συγχώνευση του Second Life, με την εικονική του πραγματικότητα, και το 

Moodle, με το σύστημα διαχείρισης μαθημάτων του. Αν και το project αυτό 

δεν έχει ολοκληρωθεί, ως προσέγγιση σηματοδοτεί νέες επιλογές ανοίγοντας 

νέους δρόμους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Μία ενδιαφέρουσα προσπάθεια επίσης είναι ένα τρισδιάστατο VLE, το Edusim 

το οποίο επιτρέπει το χειρισμό τρισδιάστατων εικονικών αντικειμένων. 

Ακολουθεί μία λίστα από VLE, χωριζόμενα σε τρεις κατηγορίες: Learning 

management systems, Course management systems και Virtual learning 

environments. 

Learning management systems 

• ANGEL Learning 

• Claroline 

• Scholar360 

Course management system 

• Dokeos (ελεύθερο λογισμικό και open source) 

• ILIAS (ελεύθερο λογισμικό και open source) 

• KEWL.nextgen (ελεύθερο λογισμικό και open source) 

• Moodle (ελεύθερο λογισμικό και open source) 

• Sakai (ελεύθερο λογισμικό και open source) 

Virtual learning environment 

• CyberExtension - Virtual Managed Learning Environment 

                                         

18 http://www.sloodle.org/ 
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6.2.1. Learning Management Systems (LMS) και Course 
Management Systems (CMS) 

Η διαφορά μεταξύ των LMSs και των CMSs έγκειται στο ότι τα CMSs 

διαθέτουν κάποιες επιπλέον λειτουργίες και εργαλεία για διαχείριση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας on-line.  

Διαθέτουν εργαλεία για την μετάδοση και διαχείριση από τον εκπαιδευτή της 

online εκπαίδευσης με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο βασισμένα στη 

μεθοδολογία learning object.  

Παρά τον διαχωρισμό όμως αυτό ο όρος LMS χρησιμοποιείται και για τις δύο 

αυτές κατηγορίες συστημάτων αν και πλέον για να αποφεύγεται η σύγχυση 

χρησιμοποιείται ο όρος Clcims το οποίο αποτελεί τα ακρωνύμια των 

Computer Learning Content Information Management System. 

Γενικά ένα LMS είναι μία υψηλού επιπέδου λύση για σχεδιασμό, μετάδοση 

και διαχείριση των περισσότερων ενεργειών σε μία εκπαιδευτική 

διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων εικονικών τάξεων και μαθημάτων 

καθοδηγούμενων από εκπαιδευτή. Εκτελούν βαριά διαχειριστικά tasks όπως 

αναφορές σε εκπαιδευτές, σε συστήματα HR και ERP, αλλά δεν 

χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου για μία 

σειρά μαθημάτων. 

Αντίθετα τα CMSs δίνουν έμφαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Παρέχουν 

στους συγγραφείς και τους σχεδιαστές του μαθήματος τα μέσα για τη 

δημιουργία  και την επαναχρησιμοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού 

αποδοτικά. Το κύριο πρόβλημα που επιλύουν τα CMSs είναι η δημιουργία του 

απαραίτητου περιεχομένου την ώρα που πρέπει για να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου ή κάθε ομάδας εκπαιδευόμενων. Αντί να 

αναπτύσσονται ολόκληρες σειρές μαθημάτων προσαρμοσμένες σε πολλαπλά 

κοινά, οι σχεδιαστές περιεχομένου δημιουργούν επαναχρησιμοποιούμενο 

υλικό ή αντικείμενα μάθησης τα οποία τα διαθέτουν στους  υπεύθυνους 

σχεδιασμού και δημιουργίας των μαθημάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

μειώνεται σημαντικά το κόστος ανάπτυξης και επιτρέπει την γρήγορη 

σύνθεση προσαρμοζόμενου περιεχομένου. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται μερικά από τα πιο γνωστά 

συστήματα LMS. 

Ανοιχτού Κώδικα Εμπορικά 

ATutor  

Claroline 

Dokeos 

eFront 

Fle3 

ILIAS 

KEWL.nextgen 

LON-CAPA 

Moodle 

OLAT 

Sakai Project 

24x7 Learning 

ANGEL Learning 

Apex Learning 

Blackboard Inc. 

Desire2Learn 

eCollege 

Learn.com 

Meridian KSI 

Saba Software 

SAP Enterprise Learning 

 

 

6.2.2. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Moodle 

Το Moodle (Modular Object - Oriented Dynamic – or Developmental - 

Learning Environment) είναι ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης που 

ήλθε στο προσκήνιο τη δεκαετία του ’90 από τον Martin Dugiamas , έναν 

ελληνικής καταγωγής διδάκτορα στην Εκπαίδευση και ειδήμονα στην 

Πληροφορική, το οποίο είναι βασισμένο σε συγκεκριμένες παιδαγωγικές 

αρχές και δομημένο με συγκεκριμένη φιλοσοφία.  

Αναλύοντας τους όρους που συνθέτουν το όνομα Moodle , έχουμε:  

- modular: Το περιβάλλον της πλατφόρμας απαρτίζεται από αυτοτελή 

τμήματα κώδικα ( modules ή αρθρώματα ή λειτουργικές μονάδες ή 

υπομονάδες) που επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες. 

Παραδείγματα αθρωμάτων είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι 

διάλογοι, οι ομάδες συζήτησης, τα κουίζ, τα εργαστήρια κ.ά. Νέα 
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αρθρώματα κατασκευάζονται συνεχώς, δοκιμάζονται και 

προσφέρονται σε δημόσια χρήση από τα μέλη της ευρύτατης 

κοινότητας επιστημόνων και ειδικών που παράγουν κώδικα για το 

Moodle. 

- object – oriented: Αντικειμενοστραφές περιβάλλον, δηλαδή 

πρόκειται για λογισμικό καθοδηγούμενο από τις ενέργειες των 

χρηστών (δράσεις που ασκούν σε αντικείμενα του περιβάλλοντος). Το 

χαρακτηριστικό αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απαλλάσσει το χρήστη 

από χρονοβόρα μελέτη και έρευνα για να γνωρίσει τις λειτουργίες της 

πλατφόρμας και καθιστά τη χρήση του συστήματος πολύ εύκολη. 

- dynamic: Πρόκειται για δυναμικό, συνεχώς ανανεούμενο περιβάλλον, 

που επιτρέπει την είσοδο και την αποθήκευση των δεδομένων των 

χρηστών (προσωπικό προφίλ, δεδομένα παρακολούθησης, βαθμοί 

κ.ά.) και μπορεί να παρουσιάζει διαφορετικά στοιχεία για κάθε 

χρήστη χάρη στην ύπαρξη μίας εκτεταμένης βάσης δεδομένων. Αυτό 

σημαίνει ότι οι ιστοσελίδες δεν είναι στατικές, αλλά δυναμικές, 

προσαρμοσμένες σε κάθε χρήστη και με τη δυνατότητα τροποποίησης 

από καθηγητές και διαχειριστές μέσα από εύκολες φόρμες.  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ MOODLE 

Παρακάτω περιγράφονται ορισμένα χαρακτηριστικά που καθιστούν 

μοναδικό το Moodle :  

Α) Η πλατφόρμα Moodle διανέμεται σαν λογισμικό ανοιχτού κώδικα ( open 

source ) μέσω Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU. Αυτό σημαίνει ότι είναι 

δυνατή η λήψη του κώδικα από το Διαδίκτυο, η ελεύθερη και χωρίς 

περιορισμούς χρήση του, καθώς και επεμβάσεις, διορθώσεις και επαυξήσεις 

στον κώδικα. Έτσι δεν υφίσταται κόστος αγοράς και περιορισμός αδειών 

χρήσης.  

Β) Είναι διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο. Σήμερα υπάρχουν 19685 

εγκαταστάσεις σε 171 χώρες και το λογισμικό του moodle είναι διαθέσιμο σε 

75 γλώσσες. Μεταξύ των οργανισμών που το χρησιμοποιούν είναι το MIT , το 

Yale άλλα πανεπιστήμια στην Αμερική και στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα η 
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πλατφόρμα έχει εγκατασταθεί σε περισσότερους από 45 φορείς εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, μεταξύ των οποίων το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και τα 

Πανεπιστήμια Μακεδονίας και Θεσσαλίας.  

Στο κεντρικό portal επικοινωνίας της παγκόσμιας κοινότητας χρηστών του 

moodle ( moodle community ), το οποίο αντιστοιχεί στη διεύθυνση 

http://moodle.org , είναι εγγεγραμμένοι πάνω από 150.000 χρήστες.  

Από την κοινότητα χρηστών υπάρχει μία ομάδα που ασχολείται μόνιμα και 

αποκλειστικά με την ανάπτυξη λογισμικού για το moodle και συγκεκριμένα: 

• Διορθώνουν πιθανές ατέλειες (bugs) στον κώδικα.  

• Κατασκευάζουν καινούρια εργαλεία και αρθρώματα με νέες 

λειτουργίες.  

• Λύνουν απορίες και προβλήματα μέσα από συζητήσεις  

Το εκτεταμένο σύνολο χρηστών σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιεί τα νέα 

χαρακτηριστικά του moodle και παρέχει feedback στους κατασκευαστές 

τους. Όσα νέα στοιχεία πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας εμπεριέχονται 

στις νέες επίσημες εκδόσεις του moodle. Έτσι η συνεργασία 

προγραμματιστών και απλών χρηστών ισοδυναμεί με ένα ευρύτατο τμήμα 

ελέγχου ποιότητας (quality control) του λογισμικού του moodle. 

Η τελευταία τέλεια έκδοση του λογισμικού είναι η 1.6 και ήδη είναι 

διαθέσιμη στο Διαδίκτυο μία πρώτη μορφή της επόμενης έκδοσης (1.7).  

Γ) Αντίθετα με άλλα, εμπορικά πακέτα LMS , τα οποία είναι επικεντρωμένα 

στα εργαλεία που διαθέτουν ( tool – centered ), η πλατφόρμα moodle είναι 

επικεντρωμένη στην αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης ( learning – 

centered ) και βασισμένη σε ορισμένες παιδαγωγικές αρχές. Έτσι πέρα από 

το προσφερόμενο εκπαιδευτικό υλικό, δίνεται μεγάλη σημασία στη 

συνεργασία των εκπαιδευόμενων στη δόμηση της γνώσης, την κοινή χρήση 

πόρων, την επικοινωνία μέσω συζητήσεων και την ανταλλαγή ιδεών.  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ MOODLE 

Ο σχεδιασμός του Moodle έχει βασιστεί στη φιλοσοφία μάθησης που 

ονομάζεται «κοινωνική εποικοδομητική μάθηση» ( social constructionist 
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pedagogy ). Παρακάτω παρουσιάζονται στοιχεία που περιγράφουν το 

υπόβαθρο αυτής της θεωρίας.  

ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ( personal construct theory ) 

Η θεωρία της προσωπικής δόμησης αναπτύχθηκε αρχικά από τον G . Kelly 

(1955) και σήμερα αποκτά όλο και περισσότερο ενδιαφέρον καθώς μπορεί 

να εφαρμοστεί στην κοινωνιολογία, την ψυχολογία και την παιδαγωγική.  

Η γενική ιδέα της θεωρίας αυτής είναι ότι ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον 

κόσμο μέσα από το δικό του πρίσμα, μέσα από μοντέλα που έχει 

κατασκευάσει (δομήσει). Τα μοντέλα αυτά ελέγχονται συνεχώς, από το ίδιο 

το άτομο, από το πόσο καλά μπορούν να ερμηνεύουν και να προβλέπουν 

πραγματικά γεγονότα και ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να αλλάξουν ριζικά 

εάν δεν είναι συμβατά με την πραγματικότητα. 

Άλλη αρχή της θεωρίας αυτής είναι ότι η γνώση αποτελείται από μικρά 

επιμέρους γεγονότα, «ψήγματα αλήθειας», σαν ψηφίδες σε ψηφιδωτό.  

Κάθε άνθρωπος συσσωρεύει με την πάροδο του χρόνου μικρά «κομμάτια» 

αλήθειας και σχηματίζει, δομεί τα δικά του προσωπικά μοντέλα ερμηνείας 

του κόσμου. Τα μοντέλα αυτά χαρακτηρίζουν μοναδικά το άτομο και 

ρυθμίζουν τη συμπεριφορά του. Κάθε νέα πληροφορία, προκειμένου να γίνει 

αποδεκτή από το άτομο, ελέγχεται εάν συμφωνεί με τα ήδη δομημένα 

μοντέλα. Εάν γίνει αποδεκτή, προστίθεται ως ένα κομμάτι στο «οικοδόμημα» 

γνώσεων του ανθρώπου και, ειδικότερα, εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο 

σύνολο συσχετισμένων εννοιών. Εάν δεν συμφωνεί, υπάρχει περίπτωση είτε 

να απορριφθεί, είτε να γίνει αφορμή για να αλλάξει το μοντέλο θεώρησης 

της πραγματικότητας. Αυτό εξαρτάται από τη σημασία της νέας πληροφορίας 

και από τον τρόπο που «προσφέρεται» στο άτομο. Δηλαδή αν η πληροφορία 

αυτή έχει τη δύναμη να τον «πείσει» ότι πρέπει να κάνει αλλαγές στα 

μοντέλα ερμηνείας που έχει σχηματίσει.  

Ο ρόλος του δασκάλου είναι να προσπαθήσει να καταλάβει ποια «μοντέλα» 

χρησιμοποιούν οι μαθητές, τα λανθασμένα σημεία τους και στη συνέχεια να 

εφαρμόσει μια μέθοδο που θα οδηγήσει στην αλλαγή αυτών των μοντέλων 

ώστε να είναι συνεπή με την πραγματικότητα.  
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Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗΣ (SOCIAL 

CONSTRUCTIONIST PEDAGOGY) 

Constructivism: Μέσα από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον οι 

άνθρωποι αποκτούν νέες νοητικές δομές. Όλες οι νέες πληροφορίες 

ελέγχονται σε σχέση με τις προηγούμενες γνώσεις και αν υπάρχει 

συμβατότητα, αφομοιώνονται σχηματίζοντας νέες δομές επάνω στις παλιές. 

Constructionism: Μαθαίνουμε πιο αποτελεσματικά όταν προσπαθήσουμε να 

μεταφέρουμε τη γνώση που μόλις αποκτήσαμε σε άλλα άτομα, για 

παράδειγμα όταν προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε με τα δικά μας λόγια ή να 

δημιουργήσουμε μία παρουσίαση.  

Social Constructionism: Επέκταση των παραπάνω ιδεών σε μία ομάδα 

προσώπων που συνεργάζονται στη δημιουργία κοινόχρηστων μορφών 

πληροφορίας. Η γνώση εμπεδώνεται καλύτερα όταν μοιράζεται και 

εφαρμόζεται σε ένα ευρύ κοινωνικό περιβάλλον.  

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

Η συμπεριφορά των ατόμων σε συζητήσεις μπορεί να αξιολογηθεί σύμφωνα 

με τους εξής χαρακτηρισμούς: 

Separate: Το άτομο θεωρεί ότι οι γνώσεις και ιδέες του αποτελούν 

αντικειμενική αλήθεια και τις υπερασπίζεται χρησιμοποιώντας τη λογική για 

να βρει ελαττώματα στις αντίθετες απόψεις. 

Connected: Το άτομο ακούει και κάνει ερωτήσεις προσπαθώντας να 

κατανοήσει τις ιδέες των συνομιλητών του, ακόμα και αν αντικρούουν τις 

δικές του απόψεις. 

Contructed: Το άτομο υιοθετεί πότε τον ένα και πότε τον άλλο τύπο 

συμπεριφοράς ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίπτωση.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι μία λογική χρήση του δεύτερου τύπου 

συμπεριφοράς προάγει τη γνώση των ατόμων που ανήκουν στην ομάδα διότι 

επιτρέπει την ανταλλαγή ιδεών και την επανεξέταση των προσωπικών 

απόψεων.  
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MOODLE 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

Απορίες 

Κάθε μαθητής μπορεί να εκφράσει κάποια απορία δίνοντας τίτλο, 

περιγραφή, λέξεις-κλειδιά και να λάβει απάντηση είτε από αυτές που ήδη 

υπάρχουν, είτε αν δεν καλυφθεί από τις ήδη υπάρχουσες απαντήσεις, να 

λάβει μια νέα απάντηση από τον καθηγητή.  

Απουσιολόγια (Attendance rolls)  

Ο μαθητής μπορεί να δει την παρακολούθηση των παρουσιών του που 

κατεγράφησαν με βάση τη συμμετοχή του σε ένα διαδικτυακό μάθημα ή την 

δραστηριότητα του στο μάθημα.  

Καταχώριση παρουσιών των μαθητών σε κάποια συνεδρία ή κατά την 

επίσκεψη της ιστοσελίδας. Η καταχώρηση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους 

είτε μηχανικά από τον καθηγητή είτε αυτόματα με βάση τη συμμετοχή του 

μαθητή σε κάποια δραστηριότητα σε διάστημα 24 ωρών μέσα σε ένα 24ωρο 

μέσω των αρχείων καταγραφής. Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας 

πολλαπλών απουσιολογίων.  

Ασκήσεις (Exercises)  

Υποβολή από το μαθητή της αξιολόγησης της εργασίας που έκανε και του 

ανέθεσε ο εκπαιδευτής και υποβολή της ίδιας της εργασίας.  

Ο εκπαιδευτής μπορεί να αναθέσει άσκηση (έκθεση, αναφορά, παρουσίαση) 

στον μαθητή. Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αξιολογήσουν μόνοι 

τους την άσκηση πριν την υποβάλλουν στο εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής 

μπορεί να δώσει ανατροφοδότηση στον μαθητή και να του ζητήσει να 

βελτιώσει την άσκηση του και να την υποβάλλει εκ νέου. Ο βαθμός που θα 

πάρει ο μαθητής για την άσκηση, είναι ένας συνδυασμός του πόσο καλή ήταν 

η άσκηση και πόσο σωστή ήταν η βαθμολόγηση που έδωσαν στον εαυτό τους 

για την άσκηση αυτή.  

Βιβλία (Books)  
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Το βιβλίο αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύσσεται σε πολλαπλές 

σελίδες. Είναι σαν να διαβάζετε ένα βιβλίο στο διαδίκτυο. Το βιβλίο μπορεί 

να χωρίζεται σε κεφάλαια και υποκεφάλαια. Οι μαθητές μπορούν μόνο να 

δουν το βιβλίο και δεν μπορούν να επέμβουν στην δημιουργία του.  

Διάλογοι (Dialogues)  

Παρέχει μια απλή μέθοδο επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων (μαθητών 

και εκπαιδευτών). Ένας μαθητής μπορεί να ανοίξει διάλογο με έναν 

εκπαιδευτή, ο εκπαιδευτής με την σειρά του μπορεί να ανοίξει διάλογο με 

κάποιον μαθητή και είναι δυνατό να δημιουργηθεί συνομιλία ανάμεσα σε δύο 

ή περισσότερους μαθητές μεταξύ τους.  

Επιλογές  

Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να εκφράσουν την άποψη τους για 

κάποιο θέμα που θα ορίσει ο εκπαιδευτής. Οι επιλογές λειτουργούν σαν 

ψηφοφορία και έτσι οι μαθητές μπορούν να αποφασίσουν για κάποιο θέμα 

που τους αφορά.  

Ο εκπαιδευτής μπορεί να κάνει μια ερώτηση στους μαθητές και να καθορίσει 

μια επιλογή πολλαπλών απαντήσεων για να δει την άποψη τους πάνω σε ένα 

θέμα. Η επιλογή μπορεί να φανεί χρήσιμη σαν μια γρήγορη ψηφοφορία για 

να υποκινήσει τη σκέψη για ένα θέμα, για να επιτρέψει στην τάξη να 

ψηφίσει μια κατεύθυνση για το μάθημα ή για να συγκεντρώσει τη 

συγκατάθεση για την έρευνα.  

Εργασίες ή αναθέσεις (Assignements)  

Υποβολή εργασίας των μαθητών που τους ανατέθηκε από τον εκπαιδευτή 

τους. Οι αναθέσεις δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να καθορίσει μια 

εργασία που απαιτεί από τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα αρχείο και να 

το υποβάλουν «φορτώνοντάς» το στη σελίδα. Οι συνηθισμένες αναθέσεις 

περιλαμβάνουν δοκίμια, εργασίες, εκθέσεις κ.λπ. Αυτή η ενότητα 

περιλαμβάνει ευκολίες βαθμολόγησης και γι’ αυτό μπορεί πολύ εύκολα να 

χρησιμοποιηθεί.  

Εργαστήρια (Workshops)  
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Επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τις μεταξύ τους εργασίες ή 

να αξιολογήσουν δείγματα εργασιών που τους έχουν δοθεί από τον 

εκπαιδευτή, έτσι ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν τι περιμένει ο 

εκπαιδευτής από τις δικές τους εργασίες.  

Το Εργαστήριο είναι ένα είδος αξιολόγησης με μια τεράστια γκάμα 

επιλογών. Επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τις μεταξύ τους 

εργασίες, καθώς και τα υποδείγματα των εργασιών με πολλούς τρόπους. 

Επίσης, συντονίζει τη συλλογή και κατανομή αυτών των εκτιμήσεων με 

διάφορους τρόπους.  

Έρευνες  

Δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή μέσω κάποιον τυποποιημένων ερευνών να 

εκφράσει την άποψη του σχετικά με το μάθημα, τη διδακτική ύλη ή τη 

διαδικασία διδασκαλίας.  

Με τις έρευνας παρέχεται ένας αριθμός ελεγμένων ερευνών που είναι 

χρήσιμες στην αξιολόγηση και ενίσχυση της μάθησης στο περιβάλλον του 

διαδικτύου. Οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις έρευνες αυτές 

για να συλλέξουν δεδομένα από τους μαθητές τους, τα οποία μπορούν να 

τους βοηθήσουν να μάθουν καλύτερα την τάξη τους αλλά και τον τρόπο που 

διδάσκουν.  

Κουίζ  

Κάτι σαν τεστ στο οποίο ο μαθητής πρέπει να απαντήσει. Το κουίζ μπορεί να 

έχει διάφορες μορφές ερωτήσεων όπως πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος 

και ερωτήσεις με σύντομες απαντήσεις.  

Ο εκπαιδευτής μπορεί να σχεδιάσει και να δημιουργήσει τεστ, που να 

περιέχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος και ερωτήσεις με 

σύντομες απαντήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις φυλάσσονται σε μια 

κατηγοριοποιημένη βάση δεδομένων και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν 

στο μάθημα ακόμα κι ανάμεσα σε δύο μαθήματα. Τα κουίζ επιτρέπουν τις 

πολλαπλές προσπάθειες. Κάθε προσπάθεια «μαρκάρεται» αυτόματα και ο 

μαθητής μπορεί να επιλέξει αν θα δώσει βοήθεια ή αν θα δείξει τη σωστή 

απάντηση. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει ευκολίες βαθμολόγησης.  



Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών με τη χρήση τεχνολογιών 

Παγκοσμίου Ιστού 

126 

Λεξικά / λίστες όρων (Glossaries)  

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να διατηρήσετε έναν κατάλογο ορισμών, 

όπως ένα λεξικό. Κάθε μάθημα μπορεί να έχει ένα βασικό και πολλά 

δευτερεύοντα λεξικά. Ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει το λεξικό που 

όρισε ο εκπαιδευτής και του δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης με τη χρήση 

λέξεων κλειδιά, με αλφαβητική αναζήτηση, αναζήτηση ανά κατηγορία κα 

αναζήτηση με βάση το συγγραφέα. Μπορεί να δοθεί στο μαθητή η 

δυνατότητα να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό του λεξικού καταχωρώντας 

εγγραφές στα δευτερεύοντα λεξικά, τις οποίες μπορεί να επεξεργαστεί ή να 

διαγράψει, και να εισπράξει βαθμολογία. Τις εγγραφές αυτές ο εκπαιδευτής 

μπορεί να τις επεξεργαστεί, να τις διαγράψει ή να τις μεταφέρει στο βασικό 

λεξικό. Είναι επίσης εφικτό να δημιουργηθούν αυτόματα σύνδεσμοι σε 

αυτούς τους ορισμούς μέσα από τα μαθήματα.  

Μαθήματα (Lessons)  

Ο μαθητής μπορεί να δει την παρουσίαση του μαθήματος σε τμήματα. Κάθε 

τμήμα μπορεί να έχει μια ερώτηση που ανάλογα με την απάντηση που θα 

επιλέξει να τον οδηγεί σε διαφορετικό τμήμα του μαθήματος.  

Παρουσίαση του μαθήματος με ευέλικτο τρόπο που να προκαλεί το 

ενδιαφέρον. Το κάθε Μάθημα αποτελείται από πολλές σελίδες. Στο τέλος 

κάθε σελίδας υπάρχει μια ερώτηση και διάφορες πιθανές απαντήσεις. 

Ανάλογα με την επιλογή της απάντησης του μαθητή είτε συνεχίζει στην 

επόμενη σελίδα είτε επιστρέφει πίσω σε μια προηγούμενη σελίδα.  

Ομάδες συζητήσεων (Forums)  

Επιτρέπει τις συζητήσεις μεταξύ συμμετεχόντων σε ένα μάθημα. Ο κάθε 

μαθητής μπορεί να ξεκινήσει μια νέα συζήτηση και μπορεί να στείλει 

μηνύματα σε οποιαδήποτε συζήτηση, εφόσον είναι ανοικτή σε μαθητές.  

Οι ομάδες συζητήσεων μπορούν να δομηθούν με διάφορους τρόπους και να 

συμπεριλάβουν εκτιμήσεις των συμμετεχόντων για κάθε μήνυμα. Τα 

μηνύματα μπορούν να εμφανιστούν με ποικιλία μορφών και μπορούν να 

περιέχουν συνημμένα. Με τη συνδρομή σε μια ομάδα συζητήσεων, οι 

συμμετέχοντες λαμβάνουν αντίγραφα κάθε νέου μηνύματος στο ηλεκτρονικό 
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τους ταχυδρομείο. Ο εκπαιδευτής μπορεί να επιβάλει τη συνδρομή σε όλους 

αν το επιθυμεί.  

Συνομιλίες πραγματικού χρόνου (Chats)  

Ο μαθητής μπορεί να πραγματοποιήσει απευθείας επικοινωνία πραγματικού 

χρόνου με συμμετέχοντες ενός μαθήματος. Είναι δυνατή η ύπαρξη 

πολλαπλών chats με διαφορετικό θέμα σε κάθε μάθημα.  

Το chats επιτρέπει στους συμμετέχοντες να έχουν μια συγχρονισμένη 

συζήτηση σε πραγματικό χρόνο στο Διαδίκτυο. Μπορούν να υπάρχουν πολλά 

Chats για ένα μάθημα που να αφορούν διάφορα θέματα. Ο εκπαιδευτής 

μπορεί να συνομιλήσει με τους μαθητές του και οι μαθητές μεταξύ τους με 

την προϋπόθεση να βρίσκονται και αυτοί στο διαδίκτυο και να έχουν ανοικτό 

το ίδιο chat.  

Scorm (Shareable Content Object Reference Model).  

Το SCORM αποτελεί σύστημα χρήσης μαθησιακού περιεχομένου, το οποίο 

βρίσκεται στο διαδίκτυο ως αντικείμενο εκμάθησης στη βάση ενός κοινού 

τεχνικού πλαισίου για e-learning. Το πακέτο SCORM είναι σύνολο 

περιεχομένων στο δίκτυο που ακολουθεί το σύστημα αυτό. Τα πακέτα αυτά 

περιλαμβάνουν συνήθως ιστοσελίδες, γραφικά, προγράμματα Javascript, 

παρουσιάσεις και οτιδήποτε λειτουργεί σε έναν web browser. Η 

δραστηριότητα SCORM επιτρέπει την εύκολη “φόρτωση” ενός πακέτου 

SCORM ώστε να καταστεί τμήμα των μαθημάτων.  

Wikis.  

Συλλογική συγγραφή αρχείων σε μια απλή γλώσσα προγραμματισμού 

χρησιμοποιώντας web browser.  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ (BLOCKS)  

Αναζήτηση .  

Στο block “Αναζήτηση” με την χρήση λέξεων-κλειδιών μπορείτε να κάνετε 

αναζήτηση στις ομάδες συζητήσεων. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για το 

θέμα που θέλετε με την χρήση πολλών λέξεων κάθε φορά.  

Άτομα  
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Στο block “Άτομα” μπορείτε να δείτε τη λίστα με τους συμμετέχοντες σε αυτό 

το μάθημα, τις διάφορες ομάδες που έχουν δημιουργηθεί και να 

επεξεργαστείτε το προφίλ σας. Μπορείτε επίσης να τους στείλετε ένα μήνυμα 

ή e-mail και να δείτε την δραστηριότητα τους σε αυτό το μάθημα.  

Διαχείριση  

Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό μπλοκ για τον μαθητή, καθώς του 

επιτρέπει να εκτελέσει κάποιες ιδιαίτερα χρήσιμες ενέργειες. Αυτές είναι η 

προβολή μιας λίστας βαθμών που έχει πάρει ο μαθητής για το συγκεκριμένο 

μάθημα, η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του μαθητή στο Moodle και η 

ακύρωση της εγγραφής του στο μάθημα.  

Στον εκπαιδευτή προσφέρονται διάφορες επιλογές για την γενική διαχείριση 

του μαθήματος, όπως επεξεργασία, ρυθμίσεις, administrators, users, 

αντίγραφο ασφαλείας, επαναφορά, κλίμακες, βαθμοί, Αρχεία καταγραφής, 

Αρχεία, Βοήθεια και Ομάδα συζητήσεων εκπαιδευτών.  

Δραστηριότητες.  

Με τη βοήθεια του μπλοκ αυτού μπορείτε να διαχειριστείτε τις διάφορες 

δραστηριότητες που αφορούν το μάθημα σας. Κάθε νέα δραστηριότητα που 

δημιουργείτε, καταγράφεται αυτόματα στο μενού των δραστηριοτήτων.  

Επικείμενα Γεγονότα  

Στο block “Επικείμενα γεγονότα” εμφανίζονται τα πιο πρόσφατα γεγονότα 

μετά από την τελευταία πρόσβαση σας στο δικτυακό τόπο. Είναι ουσιαστικά 

μια λίστα με τα γεγονότα που πρόκειται να συμβούν στο προσεχές μέλλον 

βοηθώντας έτσι τους μαθητές να προγραμματίσουν καλύτερα τις 

δραστηριότητές τους. 

Ημερολόγιο  

Αποτελεί ένα απλό και συμπαγές μέσο παρακολούθησης του προγράμματος 

δραστηριοτήτων των μαθημάτων, του συστήματος του Moodle και των 

χρηστών. Όταν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στον δικτυακό τόπο τότε έχει 

την δυνατότητα να προσθέσει ένα νέο γεγονός.  

Μαθήματα  
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Στο block “Μαθήματα” μπορείτε να μεταφερθείτε στο περιβάλλον κάποιου 

άλλου μαθήματος σας ή μπορείτε να μεταφερθείτε στην κεντρική σελίδα 

όλων των μαθημάτων επιλέγοντας “Όλα τα μαθήματα”. Στην κεντρική 

σελίδα μπορείτε να κάνετε προσθήκη νέου μαθήματος ή αναζήτηση κάποιου 

ήδη υπάρχοντος.  

Πρόσφατη δραστηριότητα  

Το μπλοκ αυτό περιέχει συνδέσμους οι οποίοι επιτρέπουν στους μαθητές να 

παρακολουθούν την πρόσφατη δραστηριότητα σε ένα μάθημα.  

Προσωπικά μηνύματα  

Αποστολή και λήψη προσωπικών μηνυμάτων, όπως ακριβώς ισχύει και σε 

ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αλλά η μεταφορά μηνυμάτων γίνεται μέσα 

από το Moodle. Οι εκπαιδευτές μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ή 

με κάποιον μαθητή αποστέλλοντας μηνύματα στο άτομο που τους 

ενδιαφέρει.  

Συνδεδεμένοι Χρήστες  

Ο εκπαιδευτής μπορεί να δει ποιοι συμμετέχοντες βρίσκονταν τα τελευταία 

15 λεπτά μέσα στο μάθημα.  

Τα μαθήματα μου  

Περιέχει συνδέσμους για τα άλλα μαθήματα, στα οποία είναι γραμμένος ο 

μαθητής  

Τελευταία νέα  

Ανακοινώσεις για τα πιο πρόσφατα μηνύματα που έχουν καταχωρηθεί στην 

ομάδα συζητήσεων ειδήσεων. Μέσω αυτού του μπλοκ οι μαθητές μπορούν να 

ενημερώνονται για τα πρόσφατα μηνύματα. Μπορούν ακόμα να κάνουν 

“προσθήκη νέου θέματος”.  
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6.3. (Προσαρμοστικά) Adaptive και (Ευφυή) intelligent 

Web-based (εκπαιδευτικά συστήματα) educational 

systems (AIWBES) 

Η υπερμεσική μορφή παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού σε ένα 

διαδικτυακό εκπαιδευτικό σύστημα ανάγει τη μάθηση σε μια ενεργητική 

διεργασία, όπου οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν 

εναλλακτικά μονοπάτια μέσα στο πεδίο γνώσης και διαφορετικές πηγές ανά 

τον κόσμο. Σε ένα τέτοιο όμως πλαίσιο, το εκπαιδευτικό υλικό 

παρουσιάζεται πάντα με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους εκπαιδευόμενους 

ανεξάρτητα από την πρότερη γνώση τους, τους μαθησιακούς στόχους τους, 

την εμπειρία τους, την πρόοδό τους κατά την αλληλεπίδραση με το σύστημα, 

χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες και δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν. 

Ένα σημαντικό θέμα επομένως που προκύπτει, και αξίζει περαιτέρω να 

διερευνηθεί, είναι η δυνατότητα παροχής εξατομικευμένης υποστήριξης 

στους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια της μελέτης τους. Το θέμα αυτό 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο της ΔΕαΑ, όπου οι εκπαιδευόμενοι 

καλούνται να αναλάβουν τη βασική ευθύνη της μάθησής τους και πολύ 

συχνά αποτελούν ένα ανομοιογενές κοινό όσον αφορά στην ηλικία, στις 

εμπειρίες, στο γνωστικό και πολιτισμικό τους υπόβαθρο, στο επάγγελμα, 

στα κίνητρα και στους στόχους τους. 

Με τους παραπάνω στόχους, τελευταία αναπτύσσεται μια νέα ερευνητική 

περιοχή στα Εκπαιδευτικά Συστήματα Υπερμέσων (Educational Hypermedia 

Systems), τα Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα Υπερμέσων – ΠΕΣΥ 

(Adaptive Educational Hypermedia systems) (Brusilovsky 1996, 1999, 2001, 

Παπανικολάου και Γρηγοριάδου 2005), η οποία ασχολείται τόσο με τoν 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό όσο και τις τεχνικές δυνατότητες υλοποίησης 

συστημάτων ικανών να παίρνουν αποφάσεις σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις 

που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της μάθησης και να παρέχουν στον 

τελικό χρήστη δυνατότητες ελέγχου της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα ΠΕΣΥ 

προσαρμόζουν το περιεχόμενο ή/και την εμφάνιση των υπερμέσων με βάση 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου. Σε ένα ΠΕΣΥ, το 
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περιεχόμενο του μαθήματος δεν παρουσιάζεται με βάση μια προκαθορισμένη 

και στατική σειρά, αλλά προκύπτει δυναμικά από την αλληλεπίδραση 

συστήματος και εκπαιδευόμενου, ακολουθώντας συγκεκριμένους 

παιδαγωγικούς και μαθησιακούς στόχους, και λαμβάνοντας υπόψη τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

καταγράφονται στο μοντέλο εκπαιδευόμενου, που αποτελεί δομική μονάδα 

του συστήματος, και το οποίο δυναμικά ενημερώνεται ώστε να διατηρεί την 

τρέχουσα κατάσταση του εκπαιδευόμενου σε όλη τη διάρκεια της 

αλληλεπίδρασης. 

Τα ΠΕΣΥ αποτελούν μια σχετικά νέα ερευνητική περιοχή που στοχεύει στον 

αποτελεσματικό συνδυασμό δύο αντίθετων προσεγγίσεων στο χώρο της 

υποστηριζόμενης από υπολογιστή μάθησης (computer-assisted learning) 

(Eklund and Zeilinger 1996): 

• το κατευθυνόμενο δασκαλο-κεντρικό στυλ των Νοημόνων 

Εκπαιδευτικών Συστημάτων (Intelligent Tutoring Systems) και 

• την ευέλικτη μαθητο-κεντρική προσέγγιση της ελεύθερης πλοήγησης 

των Εκπαιδευτικών Συστημάτων Υπερμέσων (Educational Hypermedia 

Systems). 

Στο πλαίσιο των ΠΕΣΥ η προσαρμογή (adaptation) ορίζεται ως η υλοποίηση 

ρυθμίσεων σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη και 

αξιοποιώντας τη διαφορετικότητα των εκπαιδευτικών αναγκών και 

δυνατοτήτων των εκπαιδευόμενων, με στόχο να διαμορφωθεί κατάλληλα το 

πλαίσιο της αλληλεπίδρασης (εκπαιδευόμενου και συστήματος) και να 

αυξηθεί η λειτουργικότητα των υπερμέσων εξατομικεύοντάς τα (Brusilovsky 

1996, 1999, 2001). Διακρίνονται διάφορα επίπεδα προσαρμογής ανάλογα με 

το ποιος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία της προσαρμογής: ο εκπαιδευόμενος 

ή το σύστημα (Kay 2001, Murray 1991). Ένα επομένως σημαντικό θέμα στο 

σχεδιασμό ΠΕΣΥ είναι ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούνται και 

εξισορροπούνται οι δύο διαφορετικές μορφές προσαρμογής: 

- η προσαρμοστικότητα (adaptivity): το σύστημα προσαρμόζεται στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου με έναν τρόπο 

ελεγχόμενο από το σύστημα (system-controlled) και 
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- η δυνατότητα προσαρμογής (adaptability): το σύστημα υποστηρίζει 

τροποποιήσεις από τον τελικό-χρήστη, δηλαδή τον εκπαιδευόμενο, 

προσφέροντάς του τον έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(learner-controlled). 

Ιδιαίτερα η προσαρμοστικότητα, η οποία αποτελεί γενικά ένα κοινό 

λειτουργικό στόχο των νοημόνων συστημάτων, στην περίπτωση των ΠΕΣΥ, 

επικεντρώνεται: (α) στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού περιεχομένου, 

(β) στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, (γ) στην υποστήριξη 

της πλοήγησης του εκπαιδευόμενου στο πεδίο γνώσης, (δ) στη διαμόρφωση 

ομάδων εργασίας, (ε) στην υποστήριξη του εκπαιδευόμενου κατά την 

επίλυση προβλημάτων. 

Διάφορες τεχνολογίες έχουν υιοθετηθεί για την υλοποίηση της 

προσαρμοστικότητας όπως η αλληλουχία μαθημάτων, η προσαρμοστική 

υποστήριξη συνεργασίας και η υποστήριξη στην επίλυση προβλημάτων, οι 

οποίες προέρχονται από την περιοχή των Νοημόνων Εκπαιδευτικών 

Συστημάτων, και η προσαρμοστική παρουσίαση και η προσαρμοστική 

υποστήριξη πλοήγηση οι οποίες προέρχονται από την περιοχή των 

Προσαρμοστικών Συστημάτων Υπερμέσων. Πιο αναλυτικά, οι διάφορες 

προσαρμοστικές και νοήμονες τεχνολογίες που έχουν υιοθετηθεί στα ΠΕΣΥ 

είναι (Brusilovsky 1996, 1998): 

- αλληλουχία μαθημάτων στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος 

(curriculum sequencing), σύμφωνα με την οποία το σύστημα παρέχει 

στον εκπαιδευόμενο την πιο κατάλληλη γι αυτόν αλληλουχία 

εκπαιδευτικού περιεχομένου, 

- υποστήριξη στην επίλυση προβλημάτων (problem-solving support), 

όπου η βασική ιδέα είναι η εξατομικευμένη υποστήριξη των 

εκπαιδευόμενων στην επίλυση εκπαιδευτικών προβλημάτων, 

- προσαρμοστική υποστήριξη συνεργασίας (adaptive collaboration 

support) όπου η γνώση του συστήματος για τους εκπαιδευόμενους 

(διατηρείται στα αντίστοιχα μοντέλα των εκπαιδευόμενων) 

αξιοποιείται για τη διαμόρφωση ομάδων εργασίας δηλαδή για την 

επιλογή των μελών της κάθε ομάδας, 
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- προσαρμοστική παρουσίαση (adaptive presentation) σύμφωνα με την 

οποία η μορφή ή/και το περιεχόμενο των σελίδων του εκπαιδευτικού 

υλικού προσαρμόζεται στον εκπαιδευόμενο, 

- προσαρμοστική υποστήριξη πλοήγησης (adaptive navigation support), 

σύμφωνα με την οποία το σύστημα υποστηρίζει την πλοήγηση και τον 

προσανατολισμό των εκπαιδευόμενων, προσαρμόζοντας την εμφάνιση 

των ορατών συνδέσμων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

Σχετικά με τη διάσταση της προσαρμοστικότητας των ΠΕΣΥ, δηλαδή των 

δυνατοτήτων παρέμβασης που προσφέρουν στους εκπαιδευόμενους, 

διάφορες προσεγγίσεις έχουν προταθεί. Τα επίπεδα προσαρμοστικότητας 

που έχουν υιοθετηθεί ποικίλουν από τη δυνατότητα επιλογής του 

μαθησιακού στόχου/επόμενης ενότητας ή συμμετοχής στις εκπαιδευτικές 

αποφάσεις του συστήματος μέχρι την πλήρη απενεργοποίηση της 

προσαρμοστικότητας. Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα 

τελευταία χρόνια σημαντική έρευνα διεξάγεται στην περιοχή της ανοιχτής 

μοντελοποίησης εκπαιδευόμενου όπου στόχος είναι η εμπλοκή του 

εκπαιδευόμενου στη διαδικασία της διάγνωσης των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του (Open learner modeling – Lemore 2004, Bull 2004). 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα προσαρμοστικού συστήματος υπερμέσων 

είναι το INSPIRE (http://hermes.di.uoa.gr/inspire/), η βασική οθόνη του 

οποίου παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 28: Βασική οθόνη του INSPIRE 
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Αντιπροσωπευτικά ΠΕΣΥ που έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία 

είναι το ELM-ART (Weber and Brusilovsky 2001) με γνωστικό αντικείμενο τη 

γλώσσα προγραμματισμού LISP, το INSPIRE (Papanikolaou 2003), το 

InterBook (Eklund and Brusilovsky 1999) 

(http://www2.sis.pitt.edu/~peterb/InterBook.html) που αποτελεί ένα 

σύστημα συγγραφής και παροχής προσαρμοστικών ηλεκτρονικών βιβλίων 

στον Παγκόσμιο Ιστό, το KBS Hyperbook (Henze et al. 1999) με γνωστικό 

αντικείμενο «Εισαγωγή στον προγραμματισμό (βασισμένο σε Java)» στο 

οποίο ο εκπαιδευόμενος αναλαμβάνει συγκεκριμένες συνθετικές εργασίες 

(project) και το σύστημα τον υποστηρίζει στην ολοκλήρωσή τους, το AES-CS 

(Triantafillou et al. 2003) με γνωστικό αντικείμενο τα «Συστήματα 

Πολυμέσων» όπου η προσαρμογή βασίζεται στο γνωστικό στυλ του 

εκπαιδευόμενου με βάση την Field Dependent - Field Independent 

κατηγοριοποίηση (Witkin et al. 1997). Επίσης το περιβάλλον του 

KnowledgeTree (Brusilovsky 2004) 

(http://kt2.exp.sis.pitt.edu:8080/InCoM/index.html) παρέχει πρόσβαση σε 

ένα σύνολο προσαρμοστικών εργαλείων (KnowledgeSea, NaxEx, QuizGuide) 

για μελέτη και εξάσκηση στη γλώσσα προγραμματισμού C. Για μία 

επισκόπηση τέτοιων συστημάτων συμβουλευτείτε τα (Brusilovsky 1996, 1999, 

2001, Papanikolaou et al. 2003). 

Συγκεκριμένα, το ELM-ART (http://apsymac33.uni-trier.de:8080/elm-

art/login-e) (Weber and Brusilovsky 2001) υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους 

στην πλοήγησή τους στο εκπαιδευτικό του υλικό - βασικές έννοιες της LISP - 

καθώς και στην επίλυση προβλημάτων - ανάπτυξη προγραμμάτων σε LISP. 

Συγκεκριμένα, το σύστημα χρησιμοποιεί οπτικές ενδείξεις (όπως έγχρωμες 

μπάλες – υιοθετείται η μεταφορά του φωτεινού σηματοδότη) για να 

«σχολιάσει» τα περιεχόμενα των μαθημάτων σχετικά με τον τύπο του 

παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού, όπως θεωρία ή πρόβλημα, και το 

επίπεδο γνώσης του εκπαιδευόμενου σε αυτά, όπως «κόμβος έτοιμος για 

μελέτη και προτεινόμενος», «μη έτοιμος για μελέτη», «πρόβλημα που έχει 

επιλυθεί σωστά, ή κόμβος που ο εκπαιδευόμενος έχει ήδη επισκεφθεί» 

(υιοθετείται η τεχνολογία προσαρμοστικής υποστήριξης πλοήγησης - τεχνική 

προσαρμοστικού σχολιασμού). 
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Επιπρόσθετα, το σύστημα συμβουλεύει τους εκπαιδευόμενους για το 

επόμενο τους βήμα παρέχοντας έναν σύνδεσμο που οδηγεί στην επόμενη 

κατάλληλη προς μελέτη θεματική ενότητα (τεχνολογία αλληλουχίας 

μαθημάτων). Επίσης, το ELM-ART προτείνει στους εκπαιδευόμενους, κατά τη 

διάρκεια επίλυσης ενός νέου προβλήματος, να συμβουλευτούν τον κώδικα 

σχετικών παραδειγμάτων που έχουν προηγούμενα επιτυχώς επιλύσει. Το 

σύστημα έχει τη δυνατότητα να προβλέπει τον τρόπο με τον οποίο ο 

εκπαιδευόμενος επιλύει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και να εντοπίζει τα πιο 

σχετικά παραδείγματα από το ιστορικό του, τα οποία και παρουσιάζει 

ταξινομημένα σύμφωνα με τη σχετικότητά τους με το προς επίλυση 

πρόβλημα (τεχνολογία επίλυσης προβλημάτων που βασίζεται σε 

παραδείγματα - τεχνική προσαρμοστικής ταξινόμησης). Tο μοντέλο 

εκπαιδευόμενου περιλαμβάνει διάφορα χαρακτηριστικά του όπως το επίπεδο 

γνώσης στις θεματικές ενότητες του μαθήματος, προτιμήσεις σχετικά με την 

προσαρμοστική συμπεριφορά του συστήματος και το σχεδιασμό της 

διεπαφής. Η διάσταση της προσαρμοστικότητας του ELM-ART επιτρέπει 

στους εκπαιδευόμενους πρόσβαση στο μοντέλο τους ώστε να ελέγξουν και 

να τροποποιήσουν τα περιεχόμενά του. Κατά την προσαρμογή του το 

σύστημα συνυπολογίζει και αυτήν την πληροφορία και ανταποκρίνεται 

ανάλογα. 

6.4. Σημασιολογικός Ιστός και εκπαίδευση 

Οι πρόσφατες εξελίξεις στις τεχνολογίες του Web και η χρήση τεχνικών 

Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για την υποστήριξη της προσπάθεια προς ένα 

περισσότερο ευφυές Web και για παροχή υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες 

στους χρήστες του έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη του λεγόμενου Semantic 

Web. Το γεγονός αυτό παρουσιάζει έναν αριθμό από σημαντικές επιπτώσεις 

για την βασισμένη στο Web εκπαίδευση, από τη στιγμή που αυτή αποτελεί 

ένα σημαντικό γρανάζι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ανεξαρτησία από 

την τάξη και από κάποια συγκεκριμένη πλατφόρμα λογισμικού, η 

διαθεσιμότητα εργαλείων για τη δημιουργία μαθημάτων στο Web, η φθηνή 

και αποδοτική αποθήκευση και διανομή του υλικού των μαθημάτων, 

υπερσύνδεσμοι σε προτεινόμενες σελίδες και υλικό, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες 
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και διάφορες άλλες πηγές αποτελούν μερικά από τα πλεονεκτήματα που 

προσφέρει η βασισμένη στο Web εκπαίδευση. Ωστόσο, οι προκλήσεις της 

σημερινής εποχής είναι η βελτίωση της εκπαίδευσης μέσω Web, παρέχοντας 

περισσότερη προσαρμοστικότητα και ευφυΐα. Προς αυτή την κατεύθυνση 

συμβάλλουν οι εξελίξεις στον σημασιολογικό ιστό.  

Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανισθεί αρκετά και ενδιαφέροντα Ευφυή 

εκπαιδευτικά συστήματα βασισμένα στο Web, καθώς και αντίστοιχες 

εφαρμογές. Είναι σαφές ότι τα συστήματα αυτά εισάγουν ένα ποσό ευφυΐας 

και προσαρμοστικότητας στην εκπαίδευση και τη μάθηση μέσω Web. Η 

ευφυΐα ενός τέτοιου συστήματος έγκειται στην δυνατότητα παρουσίασης 

κάποιας βασισμένης στη γνώση αιτιολογία κατά τη διάρκεια του μαθήματος, 

στην ανάλυση των λύσεων των μαθητών και στην παροχή 

αλληλεπιδραστικής υποστήριξης στην επίλυση των προβλημάτων.  

Η προσαρμοστικότητα μπορεί να πάρει, σύμφωνα με τον Brusilovsky τις 

ακόλουθες μορφές: 

• Συλλογή κάποιων δεδομένων σχετικά με την εργασία του χρήστη στο 

σύστημα και να δημιουργήσει το μοντέλο του μαθητή 

• Προσαρμογή της παρουσίασης του υλικού του μαθήματος, πλοήγηση 

μέσω αυτού, της ακολουθίας του και της σήμανσής του 

• Χρήση μοντέλων διαφορετικών μαθητών για το σχηματισμό ενός 

ταιριαστού γκρουπ μαθητών για διαφορετικά είδη συνεργασίας 

• Προσδιορισμός των μαθητών που έχουν πορεία μάθησης διαφορετική 

από κάποιους άλλους και ανάλογη δράση (π.χ. εμφάνιση 

επιπρόσθετων επεξηγήσεων, παρουσίαση πιο εξελιγμένου υλικού 

κλπ). 

Αν και τέτοια συστήματα έχουν υλοποιηθεί με σχετική επιτυχία, υπάρχουν 

πολλά περισσότερα που μπορούν να γίνουν. Υπό την έννοια του 

σημασιολογικού ιστού, η εκπαίδευση στο Web παίρνει καινούριες 

διαστάσεις. 

Η ρύθμιση 
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Η διδασκαλία, η μάθηση, η συνεργασία, η αξιολόγηση και άλλες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον σημασιολογικό ιστό συμβαίνουν στη 

μορφή που φαίνεται στην Εικόνα 29. Ευφυείς παιδαγωγικοί agents παρέχουν 

την απαραίτητη υποδομή για τη ροή της γνώσης και της πληροφορίας μεταξύ 

των πελατών και εξυπηρετητών. 

Υπάρχουν αυτόνομες μονάδες λογισμικού οι οποίες υποστηρίζουν την 

μάθηση των ατόμων αλληλεπιδρώντας με τους εκπαιδευόμενους και τους 

εκπαιδευτές και όντας σε συνεργασία με άλλους agents, κατά την έννοια 

των αλληλεπιδραστικών μαθησιακών περιβαλλόντων. Οι παιδαγωγικοί 

agents βοηθούν σημαντικά στην εύρεση, την πλοήγηση, την επιλογή, την 

ταξινόμηση, την ολοκλήρωση και άλλων λειτουργιών χρησιμοποιώντας 

εκπαιδευτικό υλικό από διαφορετικούς εξυπηρετητές. Οι παιδαγωγικοί 

agents μπορούν να υποστηρίξουν ταυτόχρονα συνεργατική και ατομική 

μάθηση. 

Οι παιδαγωγικοί agents έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό σε έναν 

εξυπηρετητή, χρησιμοποιώντας υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες, 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 30, και ο εξυπηρετητής κατέχει αρκετή ευφυΐα 

έτσι ώστε να διευθετήσει θέματα προσωποποίησης των μαθησιακών 

λειτουργιών που υποστηρίζει. Στην πραγματικότητα από την οπτική του 

εκπαιδευόμενου, ο εξυπηρετητής φαίνεται να δρα ως ένας ευφυής 

καθοδηγητής με γνώσεις τόσο πεδίου, όσο και παιδαγωγικές έτσι ώστε να 

μπορεί να διενεργήσει ένα μάθημα.  
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Εικόνα 29: Η μορφή του σημασιολογικού ιστού για την εκπαίδευση 

Χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο παρουσίασης για την επιλογή, 

προετοιμασία και προσαρμογή του υλικού που θα εμφανίσει στον μαθητή. 

Επίσης σταδιακά χτίζει το μοντέλο του μαθητή κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίας, έτσι ώστε να κρατά πληροφορίες για τις ενέργειες των μαθητών 

και για την μαθησιακή τους πρόοδο, εντοπίζει και διορθώνει τα λάθη τους 

και τις παραλείψεις και πιθανώς επαναδρομολογεί το session ανάλογα με την 

περίσταση. 

Οι εκπαιδευτές δημιουργούν το εκπαιδευτικό υλικό στον εξυπηρετητή 

σύμφωνα με σημαντικούς παιδαγωγικούς κανόνες, όπως εκπαιδευτικός 

σχεδιασμός και θεωρίες μάθησης, για να διασφαλίσουν την εκπαιδευτική 

πλευρά της μάθησης, την αξιολόγηση και πιθανή συνεργασία μεταξύ των 

μαθητών. 

Ο τρόπος για να γίνει το υλικό αναγνωρίσιμο και επεξεργάσιμο από τη 

μηχανή είναι να παρέχεται σημασιολογική σήμανση με δείκτες σε έναν 

αριθμό από διαμοιραζόμενες εκπαιδευτικές οντολογίες. Για την ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών οντολογιών, πολύ καλή επιλογή είναι σύγχρονες 

υψηλότερου επιπέδου γλώσσες αναπαράστασης οντολογιών (ανεπτυγμένες 

πάνω σε XML/RDF). Η παροχή δυνατότητας δημιουργίας ιστοσελίδων με 
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εκπαιδευτικό υλικό εξαρτάται από τους προγραμματιστές των authoring 

εργαλείων, έτσι ώστε αυτά να ενσωματώνουν δείκτες προς τις κατάλληλες 

οντότητες και επίσης από τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες οι οποίες 

διασφαλίζουν εύκολη και αυτόματη πρόσβαση στο περιεχόμενο από τους 

παιδαγωγικούς agents. 

 

 

Εικόνα 30: Εκπαιδευτικός εξυπηρετητής (Oi - οντολογίες) 

6.5. Οι υπηρεσίες του Web 2.0 στην εκπαίδευση 

Η εξέλιξη στις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Web 

σήμερα (Web 2.0) διαμορφώνει πλέον διαφορετικά και το τοπίο στον τομέα 

του e-learning.  
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"Όπως συνέβη και με το ίδιο το Web, δυνατότητες του e-learning δεν είχαν 

γίνει από την αρχή αντιληπτές. Η πολύχρονη εμπειρία από το e-learning μας 

δείχνει ότι ουσιαστικά δεν ήταν τίποτε άλλο εκτός από on-line συγγράμματα 

συνοδευόμενα από απλά multiple-choice quiz. Αλλά με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών και υπηρεσιών του Web, η e-learning έχει τη δυναμική να γίνει 

περισσότερο προσωπική, κοινωνική και ευέλικτη."19 

Η παραδοσιακή προσέγγιση του e-learning ήταν να υποβοηθά τη χρήση ενός 

Εικονικού Μαθησιακού Περιβάλλοντος (Virtual Learning Environment - VLE), 

λογισμικού συχνά πολύπλοκου και ακριβού, το οποίο συνήθως δομείται 

γύρων από σειρές μαθημάτων, timetables και εξετάσεις. Αυτή η προσέγγιση 

οδηγείται κυρίως από την ανάγκη τω ν ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, παρά από 

την ατομική ανάγκη του εκπαιδευόμενου. Αντίθετα το η νέα έκφανση του e-

learning (e-learning 2.0 όπως παρουσιάστηκε από τον Stephen Downes) 

ακολουθεί μία τελείως διαφορετική προσέγγιση, βασισμένη σε μικρά 

τμήματα, χαλαρά διασυνδεδεμένα μεταξύ τους. Συνδυάζει τη χρήση 

διακριτών αλλά συμπληρωματικών εργαλείων και υπηρεσιών του Web, 

όπως τα blogs, τα wikis και άλλα λογισμικά, για την υποστήριξη και 

δημιουργία ad-hoc μαθησιακών κοινοτήτων. 

6.5.1. Blogging 

Το Blogging βρίσκει ολοένα και περισσότερο χώρο στην εκπαίδευση (τόσο 

στο σχολείο, όσο και στο πανεπιστήμιο), καθώς δεν προσφέρει μόνο ευκολία 

στη δημιουργία και δημοσίευση υλικού στον ιστό, αλλά παρέχει στον χρήστη 

τη δυνατότητα να κρατάει ένα είδος ημερολογίου σκέψεων. Επίσης 

παρέχουν επίσης δυνατότητα για ανάδραση, επιτρέποντας στους 

αναγνώστες να προσθέτουν σχόλια, τα οποία μπορεί να είναι από τους 

εκπαιδευτές, ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος της διαδικασίας, ή από το 

ευρύτερο κοινό. 

Η χρήση των blogs από τους μαθητές είναι ευρεία. Υπάρχουν ατομικά Blogs, 

τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προσωπικός διαδικτυακός χώρος, 

                                         

19 Stephen O'Hear στον Guardian 15/11/2005.  
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για τη παράθεση ερωτήσεων ή/ και για τη δημοσίευση εργασιών. Υπάρχουν 

όμως και Blogs τα οποία είναι ομαδικά από μαθητές, εκπαιδευτικούς ή / και 

από ειδικούς σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα. 

Ο πρωτοπόρος στο edu-blogging Will Richardson (συγγραφέας του βιβλίου 

'Blogs, Wikis, Podcasts and Other Powerful Web Tools for Classrooms') 

χρησιμοποίησε το εργαλείο λογισμικού Manila για να δώσει τη δυνατότητα 

στους σπουδαστές του να δημοσιεύσουν έναν οδηγό ανάγνωσης για το 

βιβλίο The Secret Life of Bees20. Στη διαδικασία συμμετείχε και η 

συγγραφέας του βιβλίου διαβάζοντας και απαντώντας στα σχόλια των 

εκπαιδευόμενων. Η προσπάθεια είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 

πλήρως δημοκρατικού μαθησιακού χώρου. 

 

Εικόνα 31: Τμήμα του Blog 

6.5.2. Podcasting 

Το Podcasting έχει γίνει πολύ δημοφιλές στην εκπαίδευση, γιατί παρέχει ένα 

τρόπο δημοσίευσης εκπαιδευτικού περιεχομένου στους εκπαιδευόμενους. Για 

                                         

20 http://weblogs.hcrhs.k12.nj.us/bees/ 
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παράδειγμα το Stanford University σε συνεργασία με την εταιρεία Apple 

δημιούργησε το Stanford iTunes University – το οποίο παρέχει ψηφιακό 

περιεχόμενο μεγάλου εύρους το οποίο οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να το 

προσπελάσουν κάνοντας εγγραφή και χρήση του λογισμικού iTunes της 

Apple. 

 

Εικόνα 32: Stanford iTunes University 

Η Apple με τη σημαντική της παρουσία στην αγορά της εκπαίδευσης έχει 

αναγνωρίσει πολύ νωρίς τη εκπαιδευτική δυναμική του student podcasting. 

Έτσι έχει δώσει σημαντική έμφαση στην προσαρμογή του iPod και των 

σχετικών με αυτό εργαλείων λογισμικού (iMovie, GarageBand και iTunes) 

στις ανάγκες του τομέα της εκπαίδευσης. Ο τομέας του podcasting του 

iTunes διαθέτει ακόμα και κατηγορία αφοσιωμένη στην εκπαίδευση. 

Ένα πολύ καλό παράδειγμα podcast παραγόμενου από μαθητές είναι το MGS 

Podcast.  

6.5.3. Media sharing 

Το site μοιράσματος φωτογραφίας Flickr βρίσκει επίσης εφαρμογή στην 

εκπαίδευση, καθώς παρέχει έναν πολύτιμο πόρο στους μαθητές και τους 

εκπαιδευτές που ψάχνουν για φωτογραφίες γα χρήση σε παρουσιάσεις, 

εκπαιδευτικό υλικό κλπ. Πολλές από τις εικόνες που φορτώνονται στο Flickr 

έχουν τη λεγόμενη Creative Commons license, η οποία τις κάνει κατάλληλες 
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για εκπαιδευτική χρήση, ενώ η σήμανση των εικόνων διευκολύνει την 

εύρεση σχετικού υλικού. 

Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Flickr για να δημοσιεύσουν τις 

ψηφιακές τους φωτογραφίες. Όπως και στο blogging οι λειτουργικότητα 

σχολιασμού στο Flickr επιτρέπει την ανάδραση. Ένα επίσης σημαντικό 

χαρακτηριστικό του Flickr, η δυνατότητα για σήμανση σημείων σε εικόνα, 

έχει πολύ δυναμική ως μαθησιακό εργαλείο.   

Παράδειγμα είναι η χρήση της δυνατότητας αυτής από την Beth Harris, 

καθηγητή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Fashion Institute of Technology 

του State University of New York, για να δώσει τη δυνατότητα στους 

φοιτητές της να σημάνουν και να συζητήσουν πάνω σε μία σειρά από 

πίνακες, ως τμήμα μίας σειρά δικτυακών μαθημάτων. 

 

Εικόνα 33: Σχολιασμός και συζήτηση στο Flickr 

 

Ένα άλλο εργαλείο διαμοίρασης μέσων είναι το YouTube για διαμοίραση 

video. 
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7. Εκπαιδευτικό λογισμικό ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ αποτελεί υποέργο του έργου 

ΠΛΕΙΑΔΕΣ21 και συγκεκριμένα της υποενότητας «ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΕΣ: Ανάπτυξη 

ολοκληρωμένων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού».  

Το έργο «ΠΛΕΙΑΔΕΣ» εντάσσεται στην Κατ. Πράξεων 1: «Ψηφιακό 

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Λογισμικό», του Μέτρου 1.2 «Εισαγωγή και 

Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση», του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» Γ΄ΚΠΣ. Φορέας 

Χρηματοδότησης και Επίβλεψης είναι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Φορέας Λειτουργίας το Γραφείο για την Κοινωνία της 

Πληροφορίας του Υπ.Ε.Π.Θ. και Φορέας Υλοποίησης & παρακολούθησης της 

καλής εκτέλεσης υποέργων το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο 

Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ.ΙΤΥ). 

Αντικείμενο της ενότητας ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΕΣ είναι η ανάπτυξη μικρού αριθμού (9) 

ολοκληρωμένων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού τα οποία αφορούν σε 

γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

για τα οποία δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμο εκπαιδευτικό λογισμικό. Για την 

ανάπτυξη των ολοκληρωμένων αυτών προϊόντων, επεκτείνονται ποιοτικά 

και ποσοτικά (τόσο ως προς τη λειτουργικότητά τους και το τεχνικό τους 

μέρος όσο και ως προς το ψηφιακό περιεχόμενό τους και τις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες) υπάρχοντα πιλοτικά εργαλεία ή περιβάλλοντα 

εκπαιδευτικού λογισμικού. 

Το ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ αποτελεί ένα δικτυακό υπερμεσικό εκπαιδευτικό περιβάλλον 

με στόχο τη διδασκαλία στην τάξη σε γνωστικά αντικείμενα όπως η Ιστορία. 

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο στηρίζεται σε πολυιεραρχικά δομημένο 

υπερκείμενο και συνδυάζει διάφορα μέσα, όπως είναι το κείμενο, οι 

φωτογραφίες, το video, οι υπερσύνδεσμοι και οι διαδραστικοί γεωγραφικοί 

                                         

21 http://pleiades.cti.gr  
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χάρτες. Η διαχείριση του περιεχομένου διενεργείται μέσα από υποσύστημα 

διαχείρισης περιεχομένου διαθέσιμο στους συγγραφείς υλικού.  

Η βασική μονάδα του περιεχομένου είναι η ενότητα. Το περιεχόμενο που 

ενσωματώνεται στο λογισμικό, στην τελική του μορφή, περιλαμβάνει 78 

ενότητες από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη ιστορία. Κάθε ενότητα 

απαρτίζεται από:  

• Την πολυμεσική της παρουσίαση και το αντίστοιχο κείμενο 

παρουσίασης: Ένα σύντομο video διάρκειας 3-8 λεπτών κατά 

περίπτωση  

• Τα συμπληρωματικά κείμενα που περιλαμβάνουν και τη δική τους 

εικονογράφηση  

• Το οπτικό υλικό (φωτογραφίες, με σύντομη και εκτεταμένη λεζάντα) 

• Πηγές (σε μορφή εικόνας, κειμένου ή και τα δυο) 

• Διασυνδέσεις (υπερσύνδεσμοι σε σχετική με την ενότητα πληροφορία, 

προσβάσιμη από το διαδίκτυο). 

Κατ' ελάχιστο, μια ενότητα έχει την πολυμεσική της παρουσίαση, τα 

συμπληρωματικά κείμενα και την εικονογράφησή της.  

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο δίνεται μέσα από εργαλεία πρόσβασης που 

εκμεταλλεύονται την ιεραρχική του δομή (ταξινόμηση με βάση κριτήρια όπως 

ο χρόνος / τόπος / θέμα): 

• Θεματικός κατάλογος: Κατηγοριοποιεί ενότητες και συμπληρωματικά 

κείμενα και, σε περιορισμένη έκταση, φωτογραφίες (οπτικό υλικό), 

με βάση την ένταξή τους σε μια θεματική ιεραρχία.  

• Χρονολόγιο: Κατηγοριοποιεί ενότητες και συμπληρωματικά κείμενα 

με βάση την ένταξή τους σε χρονολογικές περιόδους και δίνει 

δυνατότητα λεπτομερούς αναζήτησης με βάση περιόδου αλλά και πιο 

λεπτομερούς χρονολόγησης (σε επίπεδο έτους). Η δυνατότητα 

αναζήτησης με λεπτομερή χρονολόγηση δεν υποστηρίζεται για την 

εποχή του λίθου, καθώς αυτή καλύπτει πολύ μεγάλο χρονικό 

διάστημα. 
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• Χάρτης: Κατηγοροποιεί ενότητες και συμπληρωματικά κείμενα με 

βάση την ένταξή τους – συσχέτισή τους σε κάποια γεωγραφική 

περιοχή. Αν η ενότητα ή το κείμενο μπορεί να συσχετιστεί με 

συγκεκριμένο σημείο, τότε εμφανίζεται τοποθετημένο σε σημείο του 

χάρτη, αλλιώς παρουσιάζεται κάτω από τον χάρτη της περιοχής με 

την οποία συσχετίστηκε. Οι γεωγραφικές κατηγορίες είναι 

οργανωμένες ιεραρχικά. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κατηγορίες των εργαλείων πρόσβασης είναι 

απόλυτα ρυθμίσιμες από το περιβάλλον διαχείρισης περιεχομένου και 

επιτρέπουν τη μεταβολή του θεματικού καταλόγου με την προσθαφαίρεση 

κατηγοριών, του χρονολογίου με την αλλαγή ορίων περιόδων και την 

προσθήκη νέων, πιο λεπτομερών περιόδων και του χάρτη με τον ορισμό 

νέων χαρτών με απλό, οπτικοποιημένο τρόπο, πάνω σε ενιαίο χάρτη 

αναφοράς.  

Τα εργαλεία πρόσβασης είναι στενά ολοκληρωμένα, επιτρέποντας ενέργειες 

όπως φιλτράρισμα χρονολογίου βάσει γεωγραφικών ή θεματικών κριτηρίων. 

Επιπλέον, πρόσβαση στο περιεχόμενο δίνεται και μέσα από απλούστερους 

καταλόγους (ενοτήτων, οπτικού υλικού, πηγών, διασυνδέσεων). 

Η οργάνωση της διδασκαλίας γίνεται μέσα από εκπαιδευτικά σενάρια τα 

οποία περιλαμβάνονται στο λογισμικό ή σενάρια που μπορεί να 

κατασκευάσει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός με τη βοήθεια κατάλληλου εργαλείου 

κατασκευής σεναρίων. Το τελευταίο μάλιστα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και για άλλα αντικείμενα σε συνέργεια με άλλα εκπαιδευτικά λογισμικά. 

Οι διαδικασίες της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης υποστηρίζονται 

μέσα από: 

• ασκήσεις αυτοαξιολόγησης (με τη μορφή τεστ) που ορίζει ο 

εκπαιδευτικός, συμπληρώνει και υποβάλει ο μαθητής και ελέγχει και 

(αν χρειάζεται βαθμολογεί) ο εκπαιδευτικός 

• περιβάλλον συγγραφής και δημοσίευσης εργασιών με το οποίο ο 

μαθητής μπορεί να κατασκευάσει και να δημοσιεύσει σύνθετες 
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υπερμεσικές εργασίες. Η διαδικασία κατασκευής εργασίας 

περιλαμβάνει διακριτά επαναλαμβανόμενα στάδια: 

o έρευνας στο περιεχόμενο, αξιοποιώντας τα εργαλεία 

πρόσβασης 

o εντοπισμού και προσωρινής αποθήκευσης πολυμεσικών 

στοιχείων (με έμφαση σε κείμενο, εικόνες, υπερσυνδέσμους) 

o ένταξη των στοιχείων αυτών στις σελίδες της εργασίας του 

μαθητή 

Η χρήση του περιβάλλοντος συγγραφής εργασιών εντάσσεται οργανικά στα 

εκπαιδευτικά σενάρια που κατασκευάζει ο εκπαιδευτικός, καθώς μπορεί να 

αξιοποιήσει στοιχεία των σεναρίων οριζόμενα με τυπικό τρόπο (λ.χ. οδηγίες 

/ κατεύθυνσης έρευνας). 

Το ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ υποστηρίζει τρία διαφορετικά είδη χρηστών που 

περιγράφονται παρακάτω. Η αναγνώριση του είδους χρήστη γίνεται με την 

καταχώρηση του ονόματος χρήστη και του κωδικού του.  

1. Τον διαχειριστή. Καταχωρεί τον κωδικό του σχολείου (3-4 αριθμοί και 

γράμματα που μπορεί να προκύπτουν από το όνομα του σχολείου) που 

χρειάζεται για να προσδιορίζονται μοναδικά τα σενάρια που κατασκευάζουν 

οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Επίσης ορίζει τους εκπαιδευτικούς 

(πραγματικό όνομα, όνομα χρήστη, κωδικός χρήστη) που χρησιμοποιούν το 

λογισμικό, τις τάξεις (τμήματα) που χρησιμοποιούν το λογισμικό και τον 

εκπαιδευτικό που τις έχει αναλάβει, καθώς και τους μαθητές κάθε τάξης 

(πραγματικό όνομα, όνομα χρήστη και κωδικός). Το όνομα χρήστη του 

διαχειριστή είναι admin και ο κωδικός χρήστη του είναι πάλι admin.  

2. Τους μαθητές, που έχουν δυνατότητες πλοήγησης στο περιεχόμενο, 

κατασκευής εργασιών και δημιουργίας ασκήσεων.  

3. Τους εκπαιδευτικούς, που έχουν όλες τις δυνατότητες των μαθητών και 

επιπλέον τις δυνατότητες που παρέχει η σελίδα (ή εργαλείο) εκπαιδευτικού 

και συγκεκριμένα την εισαγωγή – εξαγωγή και επεξεργασία σεναρίων, την 

ανάθεση σεναρίων στις τάξεις για τις οποίες είναι υπεύθυνοι και τη 

βαθμολόγηση των ασκήσεων των μαθητών. 
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7.1. Αρχιτεκτονική εφαρμογής 

Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής ακολουθεί το μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή 

(client – server),παρέχοντας σε όλους τους χρήστες εξαιρετική ευκολία, 

αφού το μόνο που χρειάζεται να διαθέτη ο χρήστης της εφαρμογής είναι 

έναν σύγχρονο web browser. 

Το σύνολο του περιεχομένου βρίσκεται στον server σε βάση δεδομένων 

MySQL και σε ιεραρχικά δομημένους καταλόγους αρχείων πολυμέσων. 

Η λογική της αρχιτεκτονικής δομείται σε 3 επίπεδα: 

1) Το επίπεδο δεδομένων: Το αποτελεί η βάση δεδομένων (MySQL22), 

στατικές html σελίδες και το σύστημα αποθήκευσης αρχείων του 

server 

2) Το επίπεδο εφαρμογής, το οποίο το αποτελεί ο Web Server Apache23 

σε συνδυασμό με το server-side scripting λογισμικό εφαρμογών PHP24 

και 

3) Το επίπεδο παρουσίασης, το οποίο αποτελείται από τον web browser 

που χρησιμοποιεί ο χρήστης. 

Η επιλογή των λογισμικών που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της 

εφαρμογής έγινε τόσο με γνώμονα την πανευρωπαϊκή τάση για 

χρησιμοποίηση λογισμικού ανοιχτού κώδικα (η εφαρμογή υλοποιήθηκε στο 

σύνολό της χρησιμοποιώντας λογισμικά ανοιχτού κώδικα και στα 3 επίπεδα), 

όσο και με τον μεγάλο βαθμό διαλειτουργικότητας που εξασφαλίζει ο 

συνδυασμός των παραπάνω λογισμικών. 

7.1.1. Αρχιτεκτονική Εφαρμογής στον Server του σχολικού 
εργαστηρίου 

Τα βασικά ζητήματα αρχιτεκτονικής εφαρμογών στον Server του σχολικού 

εργαστηρίου είναι: 
                                         

22 http://www.mysql.org 

23 http://httpd.apache.org 

24 http://www.php.net 
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(α) η οργάνωση της λογικής και του περιεχομένου σε modules, όχι από 

πλευράς λειτουργιών αλλά από πλευράς υλοποίησης  

(β) η διάκριση μεταξύ στατικού και δυναμικά παραγόμενου περιεχομένου 

Τμήματα της εφαρμογής που εξαρτώνται από στοιχεία που εισάγονται 

δυναμικά στην τάξη (μαθητές και σενάρια) αναγκαστικά υλοποιούν τις 

οθόνες τους με δυναμικά παραγόμενο κώδικα. Τμήματα της εφαρμογής που 

χρησιμοποιούν πληροφορία που εισάγεται δυναμικά στην τάξη (λ.χ. 

ταυτότητα χρήστη) υλοποιούνται με δυναμικά παραγόμενες σελίδες, με τον 

βασικό κώδικα να ενσωματώνεται σε server side scripts. Αντίθετα, τμήματα 

της εφαρμογής που δεν εξαρτώνται από τέτοια στοιχεία, υλοποιούνται σε 

στατικές σελίδες, με περισσότερο κώδικα στην πλευρά του client (λ.χ. 

εργαλεία πρόσβασης). Η διάκριση μεταξύ στατικού και δυναμικού 

περιεχομένου είναι αυτή που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αρχιτεκτονική 

της εφαρμογής. Επιπλέον, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τα περιεχόμενα 

της βάσης δεδομένων λειτουργίας (που πρέπει να είναι σε θέση να 

υποστηρίζουν την παραγωγή των απαραίτητων δυναμικών σελίδων). 

Η βασική εφαρμογή στο web server του σχολικού εργαστηρίου 

περιλαμβάνει: 

• Τμήμα Πιστοποίησης στοιχείων χρήστη (Authentication Module):  
Αναγνωρίζει τον χρήστη – αναθέτει τον χώρο εργασίας του. Σε session 

scoped variable καταγράφεται ο κωδικός του τρέχοντος χρήστη. Το session 

time out πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο (περίπου μια ώρα). Σε αυτό βοηθά ο 

μικρός αριθμός των χρηστών και ο διαθέσιμος χρόνος διδασκαλίας (μια ή 

δυο ώρες) ώστε και να μην επιβαρύνονται οι πόροι του server και να μην 

εκπνέει το time-out υπερβολικά γρήγορα 

• Τμήμα Περιεχομένου (Content Module): 
Κυρίως στατικό περιεχόμενο που μπορεί να δει ο κάθε χρήστης με τον ίδιο 

τρόπο. Περιλαμβάνει το κυρίως περιεχόμενο (ΘΕ, Εισαγωγές, 

Συμπληρωματικά κείμενα, Πηγές, Οπτικό Υλικό) και τα βασικά ευρετήρια. Το 

γεγονός ότι πρόκειται για περιεχόμενο ανεξάρτητο του χρήστη και του 

τρέχοντος σεναρίου επιτρέπει την αξιοποίηση στατικών σελίδων που 

παράγονται από κατάλληλο κώδικα στο εργαλείο συγγραφής περιεχομένου. 
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• Βιβλίο Μαθητή 
Οι επιλογές του βιβλίου μαθητή εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 

ταυτότητα του χρήστη («οι αξιολογήσεις μου», «οι εργασίες της τάξης μου») 

ή από άλλα στοιχεία που εισάγονται δυναμικά στην τάξη (σενάρια). Οι 

σελίδες αυτές παράγονται δυναμικά. Εξαίρεση αποτελούν οι αρχικοί 

κατάλογοι επιλογών που κατασκευάζονται σαν στατικές σελίδες.  

• Συμπλήρωση άσκησης 
Η συμπλήρωση άσκησης αν και έχει σαν αφετηρία επιλογής χρήστη το βιβλίο 

μαθητή συνδυάζει στατικές σελίδες με δυναμικές σελίδες καταχώρησης στη 

βάση λειτουργίας των δεδομένων που υποβάλλει ο μαθητής κατά την 

επίλυση της άσκησης. Οι στατικές σελίδες παράγονται από την εφαρμογή 

διαχείρισης σεναρίων 

• Κατασκευή εργασίας 
Εδώ τα δυναμικά εισαγόμενα στην τάξη στοιχεία (σελίδες μαθητή, 

προσωρινή αποθήκευση περιεχομένου) και η σαφής και έντονη εξάρτηση 

των οθονών από την ταυτότητα του χρήστη υπαγορεύουν τη χρήση δυναμικά 

παραγόμενων σελίδων. Εξαίρεση ίσως αποτελούν οι σελίδες του μαθητή που 

για λόγους διαμοίρασης αν και κατά την επεξεργασία τους αποθηκεύονται 

στη βάση, μετά τη δημοσίευση της εργασίας υφίστανται ως στατικό 

περιεχόμενο. Με την αποθήκευση των εργασιών των μαθητών στη βάση για 

την επεξεργασία τους υπάρχει και το εξής αποτέλεσμα: Προστατεύεται η 

επεξεργασία των σελίδων από επεξεργασία από άλλους μαθητές, με έλεγχο 

της ταυτότητας του μαθητή κατά την ανάκτηση και αποθήκευση της σελίδας 

στη βάση. Έτσι, δεν απαιτείται ο ορισμός χρηστών σε επίπεδο web server 

για την διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης, κάτι που απλοποιεί την 

διαδικασία εγκατάστασης και συντήρησης του λογισμικού. 

Χώρος του μαθητή στον server 

Για κάθε μαθητή υπάρχει αφοσιωμένος χώρος στον server. Δεν γίνεται καμία 

αποθήκευση περιεχομένου τοπικά στον client του χρήστη. Ο χώρος αυτός 

χρησιμεύει για την αποθήκευση των εργασιών του μαθητή μετά τη 

δημοσίευση και για την αποθήκευση οπτικού υλικού από το internet (αν 

τελικά διατηρηθεί η απόφαση για τοπική αποθήκευση εικόνων από το 

Internet κατά τη διαδικασία συλλογής περιεχομένου). Γίνεται έντονη χρήση 
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και της βάσης δεδομένων για αποθήκευση στοιχείων του μαθητή αλλά και 

προσωρινή αποθήκευση περιεχομένου που επαναχρησιμοποιεί στις εργασίες 

του, με εξαίρεση τις εικόνες.  

Προφανώς στην περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας υπολογιστής, αυτός θα 

παίζει το ρόλο και του server και του client. Άλλωστε, ο client είναι ο web 

browser του χρήστη. 

7.2. Περιβάλλον της Εφαρμογής 

Η είσοδος στο περιβάλλον της εφαρμογής γίνεται χρησιμοποιώντας την 

κατάλληλη διεύθυνση του server στον οποίο είναι εγκατεστημένη η 

εφαρμογή. 

Η πρώτη οθόνη που βλέπει ο χρήστης είναι η παρακάτω, στην οποία 

καλείται να δώσει το όνομα χρήστη και το συνθηματικό του: 

 

Εικόνα 34: Αρχική οθόνη ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ 

Αφού γίνει επιβεβαίωση του ονόματος χρήστη και του συνθηματικού ο 

χρήστης εισέρχεται στο περιβάλλον της εφαρμογής, στο οποίο μπορεί να 

πλοηγηθεί εύκολα χρησιμοποιώντας τον χώρο επικεφαλίδας: 
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Εικόνα 35: Επικεφαλίδα Εφαρμογής 

Στο πάνω αριστερό μέρος της επικεφαλίδας φαίνεται ο κωδικός χρήστη και η 

ομάδα του. Υπάρχουν επίσης δεξιά πλήκτρα εισαγωγής και εξόδου. Τα κύρια 

κουμπιά της επικεφαλίδας είναι τα εξής: 

• Ενότητες: Μετάβαση στην αρχική σελίδα των ενοτήτων 

• Θεματικός Κατάλογος: Μετάβαση στην αρχική σελίδα του Θεματικού 

Καταλόγου 

• Χάρτης: Μετάβαση στην αρχική σελίδα της Γεωγραφικής 

κατηγοριοποίησης 

• Χρονολόγιο : Μετάβαση στην αρχική σελίδα του Χρονολογίου 

• Βιβλίο Μαθητή: Μετάβαση στην αρχική σελίδα του Βιβλίου Μαθητή 

• Κατάλογος Πηγών: Μετάβαση στην αρχική σελίδα των Πηγών 

• Κατάλογος Οπτικού Υλικού: Μετάβαση στην αρχική σελίδα του 

καταλόγου Οπτικού Υλικού 

• Λεξικό όρων: Μετάβαση στο γλωσσάρι της εφαρμογής 

• Διασυνδέσεις: Μετάβαση στη λίστα των υπερσυνδέσμων της 

εφαρμογής 

• Βιβλίο Καθηγητή: Μετάβαση στο Βιβλίο Καθηγητή (δε φαίνεται στο 

σχήμα – ενεργοποιείται κάτω δεξιά όταν ο χρήστης που έχει εισέλθει 

στο σύστημα έχει ιδιότητα καθηγητή) 

Χρησιμοποιώντας την επικεφαλίδα ο χρήστης μπορεί να μεταβεί σε 

οποιαδήποτε ενότητα της εφαρμογής επιθυμεί. 

Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας το περιβάλλον αυτό μπορεί να 

διαχειριστεί τα μαθήματα μίας τάξης, αφού πρώτα την επιλέξει. 
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Εικόνα 36: Επιλογή Τάξης 

Ο εκπαιδευτικό τότε μπορεί να: 

• Κατασκευάσει σενάρια μαθημάτων για τη συγκεκριμένη τάξη 

• Διαχειριστεί την τάξη 

• Διαχειριστεί τα καταχωρημένα σενάρια για την τάξη 

Στη συνέχεια περιγράφονται δύο από τις βασικότερες συνιστώσες της 

εφαρμογής, οι οποίες είναι η Διαχείριση Σεναρίων και το Βιβλίο Μαθητή. 

Διαχείριση Σεναρίου 

Επιλέγοντας ένα σενάριο, ο εκπαιδευτικός μεταβαίνει στην οθόνη 

διαχείρισης σεναρίου (βλ. Εικόνα 37) στην οποία έχει τις παρακάτω 

δυνατότητες: 

 

Εικόνα 37: Οθόνη διαχείρισης σεναρίου 

• Να τροποποιήσει τα στοιχεία της περίληψης του σεναρίου 

• Να τροποποιήσει στοιχεία που αφορούν στο παιδαγωγικό πλαίσιο 
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Εικόνα 38: Διαχείριση σεναρίου - Παιδαγωγικό πλαίσιο 

• Να τροποποιήσει στοιχεία ασκήσεων 

 

Εικόνα 39: Διαχείριση σεναρίου - Ασκήσεις 

• Να τροποποιήσει στοιχεία εργασιών 
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Εικόνα 40: Διαχείριση σεναρίου - Εργασίες 

 

• Να ορίσει υποδείξεις με αντίστοιχους συνδέσμους  

 

Εικόνα 41: Διαχείριση σεναρίου - Εργασίες 

• Να εισάγει την δική του «Κριτική Προσέγγιση» του θέματος.  

Βιβλίο Μαθητή 
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Χρησιμοποιώντας την επιλογή «Βιβλίο Μαθητή» παρέχεται η δυνατότητα 

διαχείρισης των μαθημάτων και των εργασιών των μαθητών. 

Επιλέγοντας μαθήματα ο εκπαιδευτικός μεταβαίνει στη σελίδα των 

μαθημάτων  

 

Εικόνα 42: Βιβλίο Μαθητή - Επιλογή Μαθήματος 

Σε καθένα από τα μαθήματα υπάρχουν αναλυτικές υποδείξεις – προτάσεις 

για εργασίες, με παραπομπές σε πηγές υλικού, ασκήσεις καθώς και οι 

δημοσιευμένες εργασίες. 

 

Εικόνα 43: Σελίδα Μαθήματος 
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Η εφαρμογή διαθέτει πληθώρα δυνατοτήτων, εκτός από τις αναφερόμενες 

προηγούμενα.  

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της είναι το γεγονός ότι τόσο το 

περιεχόμενο, όσο και η λειτουργικότητά της βρίσκονται στην πλευρά του 

server της εφαρμογής, επιτρέποντας την χρήση clients με ελάχιστες 

δυνατότητες που συνοψίζονται στις βασικές δυνατότητες που παρέχει ένας 

κοινός, σύγχρονος web browser. Είναι προφανές ότι έτσι η εφαρμογή μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε σχολικά περιβάλλοντα με ελάχιστες 

δυνατότητες σε οικονομικούς πόρους και σε εγκαταστάσεις τύπου thin 

client. 

Επίσης η εφαρμογή αποτελεί ένα εργαλείο με ελάχιστες απαιτήσεις και από 

την πλευρά του server, καθώς είναι απαραίτητη η εγκατάσταση των 

λογισμικών MySQL, Apache Httpd και PHP, τα οποία απαιτούν σχετικά μικρή 

υπολογιστική και επεξεργαστική ισχύ στην πλευρά του εξυπηρετητή. 



Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών με τη χρήση τεχνολογιών 

Παγκοσμίου Ιστού 

158 

 

8. Βιβλιογραφία 

[1]. «Η Εκπαίδευση στο Νέο Ψηφιακό Περιβάλλον», », Ελληνικό Ανοιχτό 

Πανεπιστήμιο, 2001 

[2]. Βασίλειος Κόμης – Αναστάσιος Μικρόπουλος, «Πληροφορική στην 

Εκπαίδευση», Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, 2001 

[3]. Βασίλειος Κόμης, «Διδακτική της Πληροφορικής», Ελληνικό Ανοιχτό 

Πανεπιστήμιο, 2001 

[4]. Cynthia Guttman, UNESCO Publications for the World Summit on the 

Information Society, «Education in and for the Information Society», 

2003 

[5]. UNESCO, «ICT in schools, A HANDBOOK FOR TEACHERS, or How ICT 

Can Create New, Open Learning Environments », 2003 

[6]. Cynthia Guttman, UNESCO Publications for the World Summit on the 

Information Society, «Cultural and Linguistic Diversity in the 

Information Society», 2003 

[7]. Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, 

2001 

[8]. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «eLearning – Να σκεφτούμε 

την εκπαίδευση του αύριο», 2000 

[9]. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Λευκό βιβλίο της ΕΕ – Μία 

νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία», 2001 

[10]. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Implementation of 

Education & Training 2010 Work Programm Report», 2003 

[11]. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Information Society and 

Education, Linking European Policies», 2006 

[12]. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Education & Training 2010 

Main policy initiatives and outputs in education and training since 

the year 2000», 2007 



Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών με τη χρήση τεχνολογιών 

Παγκοσμίου Ιστού 

159 

[13]. Anja Balanskat, Roger Blamire, Stella Kefala, European Schoolnet, 

«The ICT Impact Report - A review of studies of ICT impact on 

schools in Europe», 2006 

[14]. Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, «Βέλτιστες 

Πρακτικές χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στο 

Δημόσιο – Στα κράτη Μέλη της ΕΕ25 και Διεθνώς», Φεβρουάριος 2007 

[15]. University of Alberta, «E-Learning Report 2005: A Foundation for 

Transformation», Νοέμβριος 2005 

[16]. Ομάδα εργασίας της επιτροπής στρατηγικής για την πληροφορική 

στην εκπαίδευση, «Λογισμικό της εκπαίδευσης», Μάρτιος 2002 

[17]. Ruth Reynard, «Hybrid Learning: Challenges for Teachers», 2004 

[18]. Georgescu Mircea, Ph. D. Associate Professor University “Al. I. Cuza”, 

Department of Business Informatics, Faculty of Business 

Administration, Iaşi, Romania, «Τhe future of e-learning: designing 

tomorrow's education», 2006 

[19]. PricewaterhouseCoopers LLP, «Moving Towards e-Learning in Schools 

and FE Colleges: Models of Resource Planning at the Institution 

Level», 2004 

[20]. Ε. Βοζαλής, Θ. Γιουβανάκης, Χ. Σαμαρά, Α. Νικολάου, Κ. 

Ταραμπάνης, Κ.Γ. Μαργαρίτης, «Ευφυείς πράκτορες στην εκπαίδευση: 

μία μελέτη», 2001 

[21]. Karen Leach, Scott Walker, Education Department Our Lady of the 

Lake University, «Internet-Based Distance Education: Barriers, 

Models, and New Research», 2000 

[22]. The web-based education commission,  «The power of the internet 

for learning: moving from promise to practice», 2000 

[23]. Judith Stern, Journal of Science Education and Technology, Vol. 9, 

No. 1, 2000, «The Design of Learning Software: Principles Learned 

from the Computer as Learning Partner Project» 



Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών με τη χρήση τεχνολογιών 

Παγκοσμίου Ιστού 

160 

[24]. Rosa Maria Bottino, British Journal of Educational Technology Vol 35 

No 5 2004 p.553–567, «The evolution of ICT-based learning 

environments: which perspectives for the school of the future?» 

[25]. Κατερίνα Γεωργιάδου & Δημήτριος Τσώλης, «Ιστότοποι Πολιτισμού & 

Εκπαιδευτικές Εφαρμογές: Υφιστάμενη Κατάσταση» 

[26]. Brian Benzinger, «Back to School with the Class of Web 2.0», 2006 

[27]. Harvard Graduate School of Education, «Making sense of the Future, 

A position paper on the role of technology in science, mathematics, 

and computing education by the Educational Technology Center», 

2004 

[28]. Sotiris Christodoulou and Theodore Papatheodorou, «WEP: A 

Reference Model and the Portal of Web Engineering Resources», 2004 

[29]. Nikos Karousos, Manolis Tzagarakis, Nicolas Koumbarou, «Selecting 

Services for Web Applications: The Open Hypermedia Case», 2004 

[30]. Steve O'Hear, 2006, «e-learning 2.0 - how Web technologies are 

shaping education» 

[31]. eEurope: eLearning, «Bringing knowledge within reach», 2005 

[32]. The ICT Impact Report – «A review of studies of ICT impact on schools 

in Europe», 2006 

[33]. «ICT in schools: trends, innovations and issues in 2006-2007» 

[34]. Mourad Ouziri, Centre de Recherche en Informatique de Paris, 

«Semantic web-based interoperability of distributed learner 

profile».  

[35]. Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ & Πληροφορικής, «Προτάσεις για 

Εκπαιδευτικό λογισμικό» 

[36]. Νικόλαος Αβούρης, Κωσταντίνος Σολωμός, Νικόλαος Τσέλιος, «Το 

διαδίκτυο ως εργαλείο παροχής ανοικτής και εξ-αποστάσεως 

εκπαίδευσης: εναλλακτικοί μηχανισμοί ελέγχου ποιότητας» 



Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών με τη χρήση τεχνολογιών 

Παγκοσμίου Ιστού 

161 

[37]. Αθηνά Βαρσαμίδου, Γιάννης Ρες, «Ανοικτή και Εξ αποστάσεως 

Εκπαίδευση: Μια ευέλικτη, πολυμορφική, «μαθητοκεντρική» 

αντιπρόταση», 2007 

[38]. Zoran Jeremić, Vladan Devedžić, Dragan Gašević – School of Business 

Administration, University of Belgrade, «An intelligent tutoring 

system for learning design patterns» 

[39]. Nenad Krdžavac, «Description logics reasoning in web-based 

education environments» 

[40]. Bruce M. Mclaren, Kenneth R. Koedinger, Mike Schneider, «Τoward 

cognitive tutoring in a collaborative, web-based environment» 

[41]. Diana G. Oblinger, Ph.D., «The Next Generation of Educational 

Engagement», Journal of Interactive Media in Education, 2004 

[42]. Gord McCalla, «The Ecological Approach to the Design of E-Learning 

Environments: Purpose-based Capture and Use of Information About 

Learners», Journal of Interactive Media in Education, 2004 

[43]. Kendall Clark, Bijan Parsia and Jim Hendler, «Will the Semantic Web 

Change Education?», Journal of Interactive Media in Education, 2004 

[44]. Betty Collis and Allard Strijker, «Technology and Human Issues in 

Reusing Learning Objects», Journal of Interactive Media in Education, 

2004 

[45]. Rob Koper, « Use of the Semantic Web to Solve Some Basic Problems 

in Education Increase flexible, distributed lifelong learning, decrease 

teachers’ workload», Journal of Interactive Media in Education, 2004 

[46]. Peter Brusilovsky, International Journal of Artificial Intelligence in 

Education 13 (2003) 156–169, «Adaptive and Intelligent Web-based 

Educational Systems» 

[47]. Kabassi, K., & Virvou, M. (2003). «Using Web Services for 

Personalised Web-based Learning. Educational Technology & 

Society», 6(3), 61-71 



Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών με τη χρήση τεχνολογιών 

Παγκοσμίου Ιστού 

162 

[48]. Vladan Devedzic, International Journal of Artificial Intelligence in 

Education 14 (2003) 39–65, «Education and the Semantic Web» 

[49]. Jennifer De Vries, Josh Bersin, «Rapid E-Learning: What Works, 

Market, Tools, Techniques and Best Practices for Building E-Learning 

Programs in Weeks» 

[50]. Paul Anderson, What is Web 2.0? – «Ideas, technologies and 

implications for education» 

[51]. Μιχάλης Καλογιαννάκης, «ΤΠΕ και παιδαγωγικό πλαίσιο στην εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευση (εξΑΕ)» 

[52]. Lin Qiu, «The Design for Authoring and Deploying Web-based 

Interactive Learning Environments», 2005 

[53]. «The use of ICT for learning and teaching in initial Vocational 

Education and Training», Final Report to the EU Commission, DG 

Education & Culture, 2005 

[54]. Vladimir Uskov, Alexander Uskov, «Web-based education: what is 

next?», 2006 

[55]. Bryan Alexander, «Web 2.0 – A new wave of innovation for teaching 

and learning», 2006 

[56]. Ratan Kumar, «Scientific content creation for web-based education», 

2006 

[57]. Riina Vuorikari, May 2007, «Folksonomies, social bookmarking and 

tagging: state-of-the-art the future of e-learning: designing 

tomorrow's education» 

[58]. W.J. Pelgrum, J.M. Voogt, «Innovative Didactics via Web Based 

Learning - Final Report», January, 2007 

[59]. Karen Leach, «Internet-Based Distance Education: Barriers, Models, 

and New Research», 2004 

[60]. http://www.w3.org  

[61]. http://www.elearningpapers.eu  



Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών με τη χρήση τεχνολογιών 

Παγκοσμίου Ιστού 

163 

[62]. http://insight.eun.org/  

[63]. http://www.netschoolbook.gr/edmyc.html 

[64]. http://users.sch.gr/kusman/logismiko.htm 

[65]. http://moodle.org  

[66]. http://www.w3c.org/DOM/UTH  

[67]. http://www.php.net  

[68]. http://www.wikipedia.org  


