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Δπραξηζηίεο  

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα θα Αλδξηάλα Πξέληδα γηα 

ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζή ηεο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο θα Φσηεηλή 

Παξαζθεπά  θαη θ. Μηραήι Φηιηππάθε πνπ κε ην ελδηαθέξνλ, ηηο ρξήζηκεο ππνδείμεηο 

θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπο ζπλέβαιαλ ζην λα νινθιεξσζεί απηή ε εξγαζία.  

Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ. Γεκνζζέλε Κπξηαδή θαη 

ηνπο θα Αξγπξψ Μαπξνγηψξγνπ θαη θ. Αζαλάζην Κηνχξηε γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

παξνπζίαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζεκηλαξίνπ ζηνπο δεπηεξνεηείο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο 

Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο.  

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ειεθηξνληθφ 

ζεκηλάξην γηα ηελ πξνζπκία, ηνλ πνιχηηκν ρξφλν, ηα ζρφιηα θαη ηηο ηδέεο ηνπο. 
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Σίηινο 

Αλάπηπμε πεξηβάιινληνο ε-κάζεζεο γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ ινγηζκηθνχ WordPress 

Πεξίιεςε 

Αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ 

καζήκαηνο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθκάζεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Πεξηερνκέλνπ WordPress.com βαζηζκέλν ζην δηδαθηηθφ κνληέιν ηεο Γλσζηηθήο 

Μαζεηείαο. Γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ δφζεθε έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ θαη φισλ ησλ επηπέδσλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηαμηλνκίαο ηνπ Bloom. Σν ε-κάζεκα πινπνηήζεθε 

παξακεηξνπνηψληαο ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο Moodle.  

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα αθνξνχζαλ: α) ηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο 

δεκηνπξγίαο ηζηφηνπσλ, β) ηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο αμηνιφγεζεο ηεο δνκήο 

ηζηφηνπσλ θαη γ) ηελ αχμεζε ηνπ απηνεθηηκνχκελνπ επηπέδνπ γλψζεσλ σο πξνο ην 

ρεηξηζκφ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ WordPress. Γηα ηνλ έιεγρφ ηνπο 

δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ ηζηφηνπν κε ζέκα 

επηινγήο ηνπο, λα αμηνινγήζνπλ δπν ηζηφηνπνπο ζπκθνηηεηψλ ηνπο θαη ηνλ δηθφ ηνπο 

κε ρξήζε ξνπκπξίθαο θαη λα απαληήζνπλ ζε δχν εξσηεκαηνιφγηα (πξηλ θαη κεηά ηελ 

εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε) ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο ηνπο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ WordPress. Σα απνηειέζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο έδεημαλ 

φηη ην ειεθηξνληθφ κάζεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε επηθχξσζε θαη ηα ηξία εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα, ιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα ζεηηθή απνδνρή απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Λέμεηο Κιεηδηά 

Ζιεθηξνληθή Μάζεζε, WordPress, Γλσζηηθή Μαζεηεία, Moodle, ρεδηαζκφο 

Ηζηφηνπσλ, χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ, χζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο 
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Title  

Development of an e-learning environment for the use of the WordPress Content 

Management System 

Abstract 

Objective of this master thesis is the creation of an electronic course for distance 

teaching the WordPress.com Content Management System, based on the didactic 

model of Cognitive Apprenticeship. During its development, emphasis was given to 

the incorporation of  all of the didactic model’s characteristics, as well as all of the 

levels of educational activities in Bloom’s taxonomy. The e-course was implemented 

using the Moodle Learning Management System.  

The research questions concerned: a) acquiring the capability of creating a website, 

b) acquiring the capability of evaluating websites’ structure and c) the increase of the 

self-estimated level of knowledge regarding the use of the WordPress Content 

Management System. In order to validate them, participants were asked to create a 

website on a subject of their choice, to evaluate two of their classmates’ websites as 

well as their own using a rubric and to answer two questionnaires (before and after the 

learning intervention) regarding their knowledge on specific WordPress functions. 

The results of the learning intervention indicated that the e-course created, validated 

all three research questions and was largely appreciated by the participants. 

Key Words 

E-learning, WordPress, Cognitive Apprenticeship, Moodle, Web Design, Content 

Management System, Learning Management System 
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 1 

1. Δηζαγσγή 

1.1.  Οξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο  

Σν δηαδίθηπν έρεη γίλεη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο καο θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

βξίζθεηαη ζε ζπλερή άλνδν. χκθσλα κε παγθφζκηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην κήλα 

Ηνχλην ηνπ 2017 (Internetworldstats.com, 2017) πεξηζζφηεξνη απφ 3,88 δηζεθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη, δειαδή ην 51,7% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο, ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν θαη ε 

αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ απφ ην 2000 έσο ζήκεξα έρεη αγγίμεη ην 976,4%. Αθξηβψο 

επεηδή ην δηαδίθηπν είλαη ηφζν δεκνθηιέο, νη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί θαη εηαηξείεο 

ζεσξνχλ ηελ επηηπρεκέλε δηαδηθηπαθή ηνπο παξνπζία σο ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα θαη 

δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία ηζηφηνπσλ πςειήο πνηφηεηαο.   

Παξφιν πνπ θαη παιαηφηεξα ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ην δηαδίθηπν ήηαλ 

δηζεθαηνκκχξηα, κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ απφ απηά είρε ηε δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγήζεη πεξηερφκελν. ήκεξα ππάξρνπλ πνιιά εξγαιεία δηαζέζηκα ζε φινπο, ηα 

νπνία επηηξέπνπλ ηελ παξαγσγή δηαδηθηπαθνχ πιηθνχ, ηε ζπλεξγαζία γηα ηε βειηίσζε 

ηνπ πιηθνχ απηνχ θαη ηνλ δηακνηξαζκφ πιεξνθνξηψλ. Σν δηαδίθηπν έρεη κεηακνξθσζεί 

απφ ηερλνινγία πξφζβαζεο ζε ηερλνινγία ζπκκεηνρήο. Απηή ε αιιαγή, πνπ 

αλαθέξεηαη φρη ηφζν ζηελ ηερλνινγηθή φζν ζηελ θνηλσληθή επαλάζηαζε, έρεη 

επηθξαηήζεη λα απνθαιείηαη κε ηνλ φξν Ηζηφο 2.0 (Web 2.0) (Downes, 2005) θαη 

ππνλνεί ηελ πινπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ απινχ ρξήζηε λα ζπλεηζθέξεη θαη λα 

δηακνξθψλεη ην πεξηερφκελν ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαπίζησζεο είλαη ε ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο θαη αμηνιφγεζεο 

ηζηφηνπσλ λα ζεσξείηαη κηα απφ ηηο δεμηφηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα (Pinkham, Wintle and 

Silvernail, 2008). Γηα ην ιφγν απηφ, ε εθκάζεζε ρξήζεο εθαξκνγψλ δεκηνπξγίαο 

δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο εθπαηδεπηηθή πξνηεξαηφηεηα. 

Παξφια απηά, νη πεξηζζφηεξνη νδεγνί εθκάζεζεο εθαξκνγψλ δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ 

πθίζηαληαη κε ηε κνξθή έληππσλ ή ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ, παξνπζηάδνπλ ην 

πεξηερφκελν θνηλφηνπα θαη γξακκηθά, θαη επηθεληξψλνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο θάζε εθαξκνγήο. Απηνί νη νδεγνί πξννξίδνληαη θπξίσο γηα 

απηνδηδαζθαιία θαη δελ αθνινπζνχλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία. 

Γελ έρεη εληνπηζηεί θάπνηα εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε γηα ηελ εθκάζεζε δεκηνπξγίαο 

ηζηφηνπσλ, ε νπνία λα βαζίδεηαη ζε έλα απφ ηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά κνληέια.  

Παξφιν πνπ ππάξρνπλ αξθεηέο ζεκαληηθέο κειέηεο πάλσ ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

δηδαθηηθνχ κνληέινπ ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο ζηελ εθπαίδεπζε, ειάρηζηεο απφ απηέο 
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εξεπλνχλ ηε ρξήζε ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο ζε δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα (Dickey, 

2008). Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο δίλεη έκθαζε ζηελ πινπνίεζε ησλ έμη κεζφδσλ 

ηνπ κνληέινπ, αθήλνληαο αλαμηνπνίεηα ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δπηπιένλ, 

κειέηεο πάλσ ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε αλαθέξνπλ πνηθίινπο πεξηνξηζκνχο θαη 

κεηνλεθηήκαηα ζε πνιιά απφ ηα ζεκεξηλά δηαδηθηπαθά καζήκαηα (Benest, Carter and 

Chandler, 2006) θαη ηνλίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα πεξαηηέξσ έξεπλαο ζην ρψξν, ηδίσο 

φζσλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή δηδαθηηθψλ κεζνδνινγηψλ, ζηξαηεγηθψλ θαη ινγηζκηθνχ 

ζε ειεθηξνληθά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα θαη ζηελ επηθχξσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο απηψλ (Dickey, 2008; Oriol, Tumulty and Snyder, 2010). Σέινο, 

έρεη αλαθεξζεί ε αλάγθε πξνζαξκνγήο ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Μάζεζεο, ψζηε ε 

δηδαζθαιία κέζα απφ απηά λα κπνξεί λα πηνζεηεί θαη λα αθνινπζεί ηηο ζχγρξνλεο 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο (Saadati et al. 2015). 

 

1.2.  πλεηζθνξά ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

Ζ εξγαζία απηή πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε, ηελ 

πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε κηαο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ππφ ηε κνξθή ελφο 

ειεθηξνληθνχ ζεκηλαξίνπ, ηελ ελαξκφληζε ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο κε έλα απφ 

ηα ζχγρξνλα δηδαθηηθά κνληέια, ην νπνίν λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ ελεξγεηηθή 

θαη ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ηελ παξακεηξνπνίεζε θαη ρξήζε ελφο απφ ηα 

γλσζηφηεξα θαη πην επηηπρεκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο θαη ηελ πξνζαξκνγή 

ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο ζηηο αλάγθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε ελφο πεξηβάιινληνο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνπ 

ινγηζκηθνχ δεκηνπξγίαο ηζηφηνπσλ WordPress. Δηδηθφηεξα, πξαγκαηνπνηείηαη κηα 

πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κηαο ελαιιαθηηθήο κεζφδνπ εθκάζεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ 

WordPress βαζηζκέλε ζην δηδαθηηθφ κνληέιν ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο. 

Δπηκέξνπο ζηφρνη ηεο εξγαζίαο απνηεινχλ: 

 Ζ δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηα ειιεληθά, 

θαηάιιεισλ γηα λα δηδάμνπλ φιεο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο έθδνζεο 

WordPress.com ηνπ ινγηζκηθνχ WordPress. 

 Ζ ζχλζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο κε βάζε ηα βήκαηα ηνπ κνληέινπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ADDIE (Aldoobie, 2015). 
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 Ζ εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο θαηά ηε 

δεκηνπξγία θαη πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. 

 Ζ αμηνπνίεζε φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ ηεο 

γλσζηηθήο καζεηείαο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο κεζφδνπο ηεο. 

 Ζ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο moodle γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. 

 Ζ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο moodle γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία επηρεηξείηαη λα δνζεί απάληεζε κέζα απφ απηή 

ηελ εξγαζία είλαη: 

1. Μπνξεί έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, 

ππνζηεξηδφκελν απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο Moodle θαη ην δηδαθηηθφ 

κνληέιν ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο, λα πξνζθέξεη κηα απνηειεζκαηηθή 

πξνζέγγηζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο δεκηνπξγίαο ηζηφηνπσλ κε ρξήζε 

ηνπ WordPress.com; 

2. Μπνξεί έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, 

ππνζηεξηδφκελν απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο Moodle θαη ην δηδαθηηθφ 

κνληέιν ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο, λα πξνζθέξεη κηα απνηειεζκαηηθή 

πξνζέγγηζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο αμηνιφγεζεο ηεο δνκήο 

ηζηφηνπσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ην WordPress.com;  

3. Μπνξεί έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, 

ππνζηεξηδφκελν απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο Moodle θαη ην δηδαθηηθφ 

κνληέιν ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο, λα πξνζθέξεη κηα απνηειεζκαηηθή 

πξνζέγγηζε γηα ηελ αχμεζε ηνπ απηνεθηηκνχκελνπ επηπέδνπ γλψζεσλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ηνπ ινγηζκηθνχ 

WordPress.com;  

 

1.3.  Γνκή ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο  

ην 2
ν
 θεθάιαην γίλεηαη αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη παξνπζηάδεηαη ε 

ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ ηεο Γλσζηηθήο Μαζεηείαο, ζην νπνίν 

βαζίζηεθε ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζεκηλαξίνπ. Σαπηφρξνλα, 

γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηα βαζηθά ζεκεία ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο απφ ηηο νπνίεο 

επεξεάζηεθε ε Γλσζηηθή Μαζεηεία, δειαδή ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκηζκνχ, ηεο 

δψλεο επηθείκελεο αλάπηπμεο, ηεο εκπιαηζησκέλεο κάζεζεο θαη ηεο παξαδνζηαθήο 
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καζεηείαο. Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάδεηαη ην κνληέιν εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

ADDIE, ε ηαμηλνκία εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Bloom θαη πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά 

νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

Αθνινπζεί αλαθνξά ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί κε ρξήζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ κνληέινπ ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο ζε ειεθηξνληθά καζήκαηα γηα ηελ 

εθκάζεζε γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη 

κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ δεκηνπξγίαο ηζηφηνπσλ WordPress, ησλ δχν 

δηαθνξεηηθψλ εθδφζεψλ ηνπ, αξθεηψλ απφ ηηο πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο 

εθαξκνγέο δεκηνπξγίαο ηζηφηνπσλ, θαζψο ηνπ ινγηζκηθνχ Moodle πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζεκηλαξίνπ. Σέινο, αλαιχεηαη ην 

κνληέιν απνδνρήο ηερλνινγίαο (TAM) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ. 

ην 3
ν
 θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ αλάιπζε, 

ηε ζρεδίαζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζεκηλαξίνπ θαη πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο 

παξακεηξνπνίεζεο ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ ηνπ moodle, ψζηε απηά λα εμππεξεηνχλ 

ηηο αλάγθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. ηε ζπλέρεηα, αληηζηνηρίδνληαη ηα 18 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Σέινο, αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία 

πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ επηθχξσζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. 

 ην 4
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε πινπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζεκηλαξίνπ 

αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Moodlecloud, επίζεκνπ παξφρνπ θηινμελίαο 

καζεκάησλ moodle (Moodlecloud.com, 2017) θαη πεξηγξάθεηαη ε πηινηηθή δηεμαγσγή 

ηνπ ειεθηξνληθνχ ζεκηλαξίνπ. 

ην 5
ν
 θεθάιαην αλαιχνληαη ηα δεδνκέλα απφ ηελ πηινηηθή δνθηκή ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ζεκηλαξίνπ θαη επηρεηξείηαη κηα πξψηε αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζηελ εθκάζεζε ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ WordPress κέζσ 

αμηνιφγεζεο ησλ αζθήζεσλ θαη εξγαζηψλ πνπ ππέβαιιαλ νη εθπαηδεπφκελνη ζηα 

πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, κέζσ εμέηαζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηήλ, 

αιιά θαη κέζσ αλάιπζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ 

ην 6
ν
 θεθάιαην ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ζρεδίαζε, ηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ πηινηηθή ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζεκηλαξίνπ θαη πξνηείλνληαη ηξφπνη βειηίσζήο 

ηνπ. 



 5 

2. Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε 

2.1.  Δηζαγσγή 

ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν βαζίδεηαη ε 

δηπισκαηηθή εξγαζία, θαζψο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. 

 

2.2.  Ζ ζεσξία ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνύ 

Ο επνηθνδνκηζκόο ή θνλζηξνπθηηβηζκόο (Constructivism) πεξηγξάθεη ηελ κάζεζε 

ζαλ ηελ αιιαγή ζηελ θαηαλφεζε, ε νπνία αιιαγή δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ηελ 

εκπεηξία. χκθσλα κε απηφλ ε γλψζε δελ κεηαδίδεηαη αιιά δεκηνπξγείηαη απφ ηα ίδηα 

ηα άηνκα θαη δελ ππάξρεη έμσ απφ ην αλζξψπηλν κπαιφ. Έηζη, νη εθπαηδεπφκελνη δελ 

ελζηεξλίδνληαη παζεηηθά φζα δηαβάδνπλ, αθνχλ ή δηδάζθνληαη, αιιά ςάρλνπλ γηα 

λφεκα ζηα γεγνλφηα θαη θαηαζθεπάδνπλ γλψζε αθφκα θαη φηαλ ππάξρεη ειιηπήο 

πιεξνθφξεζε. πλεπψο, νη εθπαηδεπφκελνη παίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο, ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζε απηήλ. 

Καηά ηε δεκηνπξγία ηεο γλψζεο θάζε εθπαηδεπφκελνο αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά 

ηνλ έμσ θφζκν, θαζψο απηή ε αληίιεςε επεξεάδεηαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο θαη 

πεπνηζήζεηο ηνπ θάζε ελφο. Μπνξνχλ φκσο νη εθπαηδεπφκελνη λα ζπδεηήζνπλ κεηαμχ 

ηνπο ηηο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ θνηλή θαηαλφεζε. 

Ο θνηλσληθφο επνηθνδνκηζκφο (Social Constructivism) εζηηάδεη ζην ξφιν ησλ 

θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ ζηελ θαηαζθεπή ηεο γλψζεο. Τπνζηεξίδεη φηη ε γλψζε 

πξνζδηνξίδεηαη απφ κηα πνιχπινθε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ θαη ηνπ πξνβιήκαηνο πξνο επίιπζε. Ζ 

ζπλεξγαζία ελζαξξχλεη ηελ αίζζεζε φηη αλήθνπλ ζε κηα θνηλφηεηα κε θνηλνχο ζηφρνπο. 

Γηα απηφ ην ιφγν πξνηείλεηαη, ε εθπαίδεπζε λα παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο έλα 

ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν ζα έρνπλ ηφζν ηα κέζα, φζν θαη ηελ επθαηξία 

λα ζπλζέζνπλ λέα γλψζε αμηνπνηψληαο πξνεγνχκελε γλψζε απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο. 

Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ πξνηείλεηαη απφ ηε θηινζνθία ηνπ θνηλσληθνχ 

επνηθνδνκηζκνχ έρεη δχν θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά (Tam, 2000): 

 Σα απζεληηθά πξνβιήκαηα. Οη εθπαηδεπφκελνη ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

γλψζε ηνπο γηα λα επηιχνπλ ζεκαληηθά, ελδηαθέξνληα θαη ξεαιηζηηθά 

πνιχπινθα πξνβιήκαηα. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα πξνβιήκαηα παξέρνπλ ζηνπο 
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εθπαηδεπφκελνπο ην πιαίζην γηα λα εθαξκφζνπλ ηε γλψζε θαη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν λα ηελ θαηαθηήζνπλ. Σα απζεληηθά πξνβιήκαηα πξέπεη λα παξαθηλνχλ 

ηελ εμεξεχλεζε θαη ηνλ αλαζηνραζκφ, ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο γλψζεο 

 Σε ζπλεξγαζία. Οη εθπαηδεπφκελνη καζαίλνπλ κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε 

ηνπο άιινπο. πλεξγάδνληαη κε ηνπο νκφηηκνχο ηνπο θαη εθαξκφδνπλ ηε 

ζπλδπαζκέλε γλψζε γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο. Μέζα απφ απηή ηελ 

ζπλδπαζκέλε πξνζπάζεηα νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηελ επθαηξία λα ειέγμνπλ 

θαη λα βειηηψζνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο. πλεξγαζία ππάξρεη επίζεο θαη κε ηνπο 

εθπαηδεπηέο 

Έλα επνηθνδνκεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη απφ: α) θνηλή γλψζε 

πνπ κνηξάδεηαη αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, β) θνηλή επζχλε 

γηα ηε κάζεζε πνπ κνηξάδεηαη αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, 

γ) ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή ζαλ θαζνδεγεηή θαη δηεπθνιπληή ηεο κάζεζεο θαη δ) κηθξέο 

εηεξνγελείο νκάδεο εθπαηδεπφκελσλ. 

 

2.2.1. Ζ Εώλε ηεο Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο  

ηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκηζκνχ είλαη ε έλλνηα ηεο 

Εώλεο Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο (Zone of Proximal Development, ZPD), ε νπνία 

πξνηάζεθε απφ ηνλ Vygotsky ην 1978 θαη νξίδεηαη σο ε απφζηαζε αλάκεζα ζην 

πξαγκαηηθφ επίπεδν αλάπηπμεο ελφο παηδηνχ, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ 

ηθαλφηεηα απηφλνκεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ην αλψηεξν επίπεδν ηεο ελ δπλάκεη 

αλάπηπμήο ηνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε ελφο ελήιηθα ή ζε ζπλεξγαζία κε πην ηθαλνχο ζπλνκήιηθνπο (Vygotsky, 

1978; Kincheloe and Horn, 2007). 

Ζ Εψλε Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο είλαη κηα έλλνηα πνπ ηζρχεη γηα φινπο ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, αλεμαξηήησο ειηθίαο ή επηπέδνπ ηθαλνηήησλ. Πην αλαιπηηθά, ν 

Vygotsky θαηεγνξηνπνίεζε ηηο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ σο εμήο: 

 Γεμηφηεηεο πνπ νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ θαηαλνήζεη θαη θαηέρνπλ πιήξσο θαη 

ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ηηο εθαξκφζνπλ ρσξίο θακία εμσηεξηθή βνήζεηα 

 Γεμηφηεηεο πνπ νη εθπαηδεπφκελνη δελ θαηέρνπλ αθφκα, ηηο νπνίεο φκσο 

κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ κέζα απφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

εηδηθψλ ή ηελ ζπλεξγαζία κε πην έκπεηξνπο ή πην ηθαλνχο ζπλεθπαηδεπκέλνπο 
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 Γεμηφηεηεο πνπ είλαη πάλσ απφ ην επίπεδν δπλαηνηήησλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

θαη ηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ αθφκα θαη κε ηε βνήζεηα ησλ πην 

έκπεηξσλ 

Όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα, νη δεμηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Εψλε 

Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο είλαη απηέο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο. 

Γεμηόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ 

ρωξίο εμωηεξηθή βνήζεηα

Γεμηόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ 

κόλν κε εμωηεξηθή βνήζεηα

Γεμηόηεηεο πνπ δελ κπνξνύλ λα 

εθαξκνζηνύλ αθόκα θαη κε εμωηεξηθή βνήζεηα

Ζώνη Επικείμενης 

Ανάπησξης

 
  

ρήκα 1: Ζ Εώλε Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο 

 

Ζ Εψλε Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο είλαη κηα δπλακηθή πεξηνρή, ε νπνία αληαλαθιά ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ βξίζθνληαη ιίγν πην πάλσ απφ ην ηξέρνλ επίπεδν ηθαλνηήησλ ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. Καζψο ν εθπαηδεπφκελνο απνθηά λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ε Εψλε 

Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο κεηαθηλείηαη πξνο ηα δεμηά (ρήκα 2). Ο Vygotsky ππνζηήξημε 

φηη ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζα πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζε εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο, 

ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπφκελνη δελ θαηέρνπλ αθφκα αιιά είλαη ζε ζέζε λα κάζνπλ, 

δειαδή ζε απηέο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ εθάζηνηε Εψλε Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο. 

πλεπψο, νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα είλαη ηφζν δχζθνιεο ψζηε λα 

παξέρνπλ ηθαλνπνηεηηθή πξφθιεζε γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν ζχκθσλα κε ην ηξέρνλ 

επίπεδν δεμηνηήησλ ηνπ, αιιά φρη ππεξβνιηθά δχζθνιεο ψζηε λα κελ κπνξέζεη λα ηηο 

νινθιεξψζεη. 

ZPD

ZPD

Πριν ηην Εκπαιδεσηική Παρέμβαζη

Μεηά ηην Εκπαιδεσηική Παρέμβαζη
 

ρήκα 2: Μεηαθίλεζε ηεο Εώλεο Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή 

παξέκβαζε 

 

Δίλαη θαλεξφ φηη ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αμηνπνηψληαο ηε 

Εψλε Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγή θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ηφζν 

κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελνπ, φζν θαη κεηαμχ ζπλεθπαηδεπκέλσλ. Ζ 

ππνζηήξημε πνπ παξέρνπλ νη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ην ηξέρνλ 

επίπεδν ηθαλνηήησλ ηνπ θάζε μερσξηζηνχ εθπαηδεπφκελνπ θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

δηθέο ηνπ αηνκηθέο αλάγθεο ππνζηήξημεο. Άηνκα κε κηθξφ εχξνο Εψλεο Δπηθείκελεο 
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Αλάπηπμεο κπνξεί λα ρξεηάδνληαη ζπρλφηεξα ππνζηήξημε (Roehler and Cantlon, 1997 

φπσο αλαθέξεηαη απφ Dennen and Burner, 2008). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Εψλε Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο δελ εμαξηάηαη νχηε απφ ηελ 

ειηθία, νχηε απφ ηε βαζκνινγηθή επίδνζε ελφο καζεηή, αιιά είλαη θαζαξά αηνκηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ. 

 

2.3.  Ζ Δκπιαηζησκέλε Μάζεζε / Γλώζε 

Ζ Δκπιαηζησκέλε Μάζεζε / Γλώζε (Situated Learning / Cognition) αλήθεη ζηηο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο κάζεζεο θαη ππνζηεξίδεη φηη ε κάζεζε είλαη κηα 

ιεηηνπξγία δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία εκθαλίδεηαη θπζηνινγηθά θαη αθνχζηα κέζσ ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη είλαη πεξίπινθα δεκέλε κε ην πιαίζην θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ φπνπ εκθαλίδεηαη. Πξνηάζεθε απφ ηνπο Brown, Collins θαη Duguid ην 1989, 

νη νπνίνη ζηεξίρζεθαλ ζηελ πεπνίζεζε φηη ε γλψζε δελ είλαη αλεμάξηεηε θαη φηη ε 

κάζεζε ζπκβαίλεη κέζσ ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ζε απζεληηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

(authentic activities), δειαδή δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, θαη κέζσ ηεο 

εκβχζηζεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ ζε απζεληηθφ πιαίζην (Brown, Collins and Duguid, 

1989). 

Σα βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο είλαη (Ghefaili, 2003): 

 Το πλαίζιο. Ζ γλψζε βξίζθεηαη ζηελά δεκέλε κε ην πιαίζην ζην νπνίν ιακβάλεη 

ρψξα ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αλ ε γλψζε παξνπζηάδεηαη εθηφο πιαηζίνπ 

ηφηε γίλεηαη αδξαλήο. Ο εθπαηδεπφκελνο καζαίλεη κηα λέα έλλνηα αιιά δελ 

κπνξεί λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη θαζψο δελ ππάξρεη θάπνην ξεαιηζηηθφ πιαίζην 

γηα ηε ρξήζε ηεο. Ζ πξαγκαηηθή ζεκαζία ηεο γλψζεο εμαξηάηαη απφ ηε ζρέζε 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ κε ην καζεζηαθφ πιαίζην. 

 Η αςθενηικόηηηα, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε θπζηθέο, ζπλαθείο, γεκάηεο λφεκα θαη 

ζθνπφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληαπνθξίλνληαη πνηνηηθά ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. 

πλεπψο, ε κάζεζε πξέπεη λα εζηηάδεη ζηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο επίιπζεο 

θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ θαη επεξεάδεηαη απφ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

κε ηνπο άιινπο.  

 Η ενεπγή ζςμμεηοσή ζε δξαζηεξηφηεηεο πξνσζεί ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, 

θαζψο ε πξαγκαηηθή γλψζε ησλ πξαγκάησλ εμαξηάηαη απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ 

έρνπλ νη εθπαηδεπφκελνη κε απηά ηα πξάγκαηα. Δπηπιένλ, ε ζπκκεηνρηθή 

κάζεζε πεξηιακβάλεη ηνλ δηάινγν, ηελ αληαιιαγή ηδεψλ θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε άιινπο εθπαηδεπφκελνπο θαη κε ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα. 
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 Οι κοινόηηηερ ππακηικήρ πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, φηη ν 

εθπαηδεπφκελνο είλαη κέινο κηαο νκάδαο πινχζηαο ζε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, 

φηη ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά κέζα ζε απηήλ θαη φηη ν ίδηνο εμειίζζεηαη 

ζηαδηαθά ζε ηθαλφ κέινο απηήο ηεο θνηλφηεηαο, απνθηψληαο ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

θαηέρνπλ νη πην έκπεηξνη. Οπζηαζηηθά, κέζα απφ ηελ νηθεηνπνίεζε ησλ 

δεμηνηήησλ, ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ ζηφρσλ θαη ησλ αμηψλ ηεο θνηλφηεηαο 

πξαθηηθήο ζρεκαηίδεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ σο κέινο ηεο (Hung 

and Chen, 2001). 

 Ο διαμοιπαζμόρ ηηρ γνώζηρ, ν νπνίνο ιακβάλεη ρψξα κέζσ ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο θαη ηνπ δηαιφγνπ ζε κηα θνηλφηεηα πξαθηηθήο. Ζ γλψζε είλαη 

κνηξαζκέλε αλάκεζα ζηα άηνκα, ζηα εξγαιεία, ζηα βηβιία, ζηα ηερλήκαηα, ζην 

ρψξν, ζην ρξφλν θαη ζηηο θνηλφηεηεο πξαθηηθήο ζηηο νπνίεο φια ηα πξνεγνχκελα 

ζπκκεηέρνπλ. Ζ δεκηνπξγία θνηλήο γλψζεο κέζσ ηεο ζπλέλσζεο ηεο 

δηακνηξαζκέλεο γλψζεο απαηηεί ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

κεξψλ. 

 

2.3.1. Νόκηκε Πεξηθεξεηαθή πκκεηνρή 

ηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ εκπιαηζησκέλε κάζεζε είλαη ε έλλνηα ηεο λόκηκεο 

πεξηθεξεηαθήο ζπκκεηνρήο (legitimate peripheral participation), ε νπνία νξίδεηαη σο ε 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα λέα κέιε κηαο θνηλφηεηαο πξαθηηθήο εηζάγνληαη ζηελ 

πεξηθέξεηα ηεο θνηλφηεηαο, ζέζε απφ ηελ νπνία κπνξνχλ λα παξαηεξνχλ ηνπο εηδηθνχο 

αιιά θαη ηνπο πην έκπεηξνπο εθπαηδεπφκελνπο λα εθηεινχλ απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

ηε ζπλέρεηα, θαζψο αλαιακβάλνπλ λα εθηειέζνπλ ηκήκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

κεηαθηλνχληαη ζηαδηαθά πξνο ην θέληξν, επσκίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

αξκνδηφηεηεο, ψζπνπ λα βξεζνχλ νη ίδηνη ζην θέληξν ηεο θνηλφηεηαο πξαθηηθήο, 

έρνληαο κεηακνξθσζεί ζε έκπεηξα πιένλ κέιε (Lave and Wenger, 1991). Ζ λφκηκε 

πεξηθεξεηαθή ζπκκεηνρή αληαλαθιά ηε θπζηνινγηθή δηαδηθαζία κάζεζεο πνπ 

παξαηεξείηαη ζε πεξηπηψζεηο καζεηείαο. Οπζηαζηηθά πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία θαηά 

ηελ νπνία ηα λενεηζεξρφκελα άηνκα γίλνληαη ζηαδηαθά πιήξε κέιε κηαο θνηλφηεηαο 

πξαθηηθήο 

Ζ λφκηκε πεξηθεξεηαθή ζπκκεηνρή δελ είλαη θάπνηα παηδαγσγηθή ζηξαηεγηθή ή 

ηερληθή κάζεζεο, αιιά κηα αλαιπηηθή άπνςε γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζπκβαίλεη ε κάζεζε 

θαη δηαρσξίδεη ηελ κάζεζε απφ ηελ εθ πξνζέζεσο εθπαίδεπζε. Ζ κάζεζε κέζσ ηεο 

λφκηκεο πεξηθεξεηαθήο ζπκκεηνρήο ιακβάλεη ρψξα αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε 
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παηδαγσγηθή ζηξαηεγηθή ή απφ ηελ ζθφπηκε χπαξμε θάπνηαο εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο 

θαη δελ ζεσξεί φηη ε κάζεζε είλαη απαξαίηεηα απνηέιεζκα ηεο εθπαίδεπζεο (Lave and 

Wenger, 1991). 

 

2.4.  Ζ Παξαδνζηαθή Μαζεηεία 

Ζ Παξαδνζηαθή Μαζεηεία (Traditional Apprenticeship) είλαη έλα δηδαθηηθφ 

κνληέιν πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηα αξραία ρξφληα ζε έλα πνιχ επξχ θάζκα 

επαγγεικάησλ θαη ηερλψλ θαη έρεη ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο αξράξηνπο λα γίλνπλ εηδηθνί 

ζηνλ ηνκέα ηνπο. Λακβάλεη ρψξα ζην θνηλσληθφ πιαίζην θαη ζε απζεληηθά 

πεξηβάιινληα, θαη ε θεληξηθή ηδέα ηνπ είλαη φηη νη έκπεηξνη βνεζνχλ ηνπο ιηγφηεξν 

έκπεηξνπο λα αλαπηχμνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο, παξέρνληαο 

ηα απαξαίηεηα παξαδείγκαηα θαη ππνζηήξημε. 

Πην αλαιπηηθά, ζηελ Παξαδνζηαθή Μαζεηεία ν εηδηθφο δείρλεη ζηνλ καζεηεπφκελν 

πψο λα εθηειέζεη κηα εξγαζία θαη ζηε ζπλέρεηα παξαθνινπζεί ηνλ καζεηεπφκελν λα 

εθηειεί ηκήκαηα ηεο εξγαζίαο απηήο, βνεζψληαο ηνλ φηαλ απαηηείηαη. Καζψο ν 

καζεηεπφκελνο γίλεηαη ζηαδηαθά πην ηθαλφο ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ν εηδηθφο ηνπ 

αλαζέηεη πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο έσο φηνπ ν καζεηεπφκελνο γίλεη αξθεηά 

αλεμάξηεηνο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη νιφθιεξε ηελ εξγαζία κφλνο ηνπ. 

Οη βαζηθέο κέζνδνη ηνπ κνληέινπ ηεο Παξαδνζηαθήο Μαζεηείαο είλαη: 

 Ζ μονηελοποίηζη (modeling), ζηελ νπνία καζεηεπφκελνο παξαθνινπζεί ηνλ 

εηδηθφ θαζψο απηφο εθηειεί ηκήκαηα ηεο εξγαζίαο. Ο εηδηθφο επηδεηθλχεη ηελ 

νξζή δηαδηθαζία, ζπρλά δείρλνληαο επαθξηβψο πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα γίλνπλ.   

 Ζ ςποζηήπιξη (scaffolding) πνπ παξέρεη ν εηδηθφο ζηνλ καζεηεπφκελν θαζψο ν 

δεχηεξνο επηρεηξεί λα εθηειέζεη ηκήκαηα ηεο εξγαζίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ππνδείμεηο γηα ηελ ακέζσο επφκελε ελέξγεηα ηνπ καζεηεπφκελνπ. 

 Ζ εξαζθένιζη (fading), ε νπνία είλαη ε ζηαδηαθή απνκάθξπλζε ηεο ππνζηήξημεο 

ηνπ εηδηθνχ, θαζψο ν καζεηεπφκελνο απνθηά πεξηζζφηεξε εκπεηξία θαη γίλεηαη 

ππεχζπλνο. 

 Ζ καθοδήγηζη (coaching), ε νπνία ιακβάλεη ρψξα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

καζεηείαο θαη κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο φπσο: επηινγή ησλ εξγαζηψλ 

πνπ ζα εθηειέζεη ν καζεηεπφκελνο, παξνρή ππνδείμεσλ, παξνρή ππνζηήξημεο, 

αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηέιεζε ν καζεηεπφκελνο, δηάγλσζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη, εζηίαζε ζηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ 
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καζεηεπφκελνπ, παξνρή ελζάξξπλζεο, δεκηνπξγία πξνθιήζεσλ, παξνρή 

αλαηξνθνδφηεζεο θιπ. 

Ζ ελαιιαγή κεηαμχ ηεο κνληεινπνίεζεο, ηεο ππνζηήξημεο, ηεο θαζνδήγεζεο θαη ηεο 

εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηνλ καζεηεπφκελν, βνεζά ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

απηνειέγρνπ, απηνδηφξζσζεο, αθνκνίσζεο ησλ γλψζεσλ θαη νδεγεί ζηαδηαθά ζηε 

απφθηεζε ηεο δεηνχκελεο εμεηδίθεπζεο.  

εκαληηθφ ξφιν παίδεη επίζεο ε παξαηήξεζε ηνπ εηδηθνχ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ, θαζψο απηή βνεζά ηνλ καζεηεπφκελν λα αλαπηχμεη έλα ελλνηνινγηθφ 

κνληέιν γηα ηελ εξγαζία πξηλ επηρεηξήζεη λα ηελ εθηειέζεη. Σν ελλνηνινγηθφ κνληέιν 

είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ηνπ καζεηεπφκελνπ, θαζψο α) βνεζά 

ζηελ νξγάλσζε ησλ ππνεξγαζηψλ, β) βνεζά ζην λα απνθηήζνπλ λφεκα νη ππνδείμεηο, νη 

δηνξζψζεηο θαη ε αλαηξνθνδφηεζε ηνπ εηδηθνχ, γ) παξέρεη έλαλ νδεγφ γηα ηνλ 

καζεηεπφκελν, φηαλ απηφο ζα επηρεηξεί λα εθηειέζεη κφλνο ηνπ ηελ εξγαζία θαη δ) 

βνεζά ζηνλ αλαζηνραζκφ, θαζψο ν καζεηεπφκελνο ζπγθξίλεη ηε δηθή ηνπ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο κε απηή ηνπ εηδηθνχ. 

Ζ καζεηεία είλαη κηα κνξθή εκπιαηζησκέλεο κάζεζεο θαζψο ιακβάλεη ρψξα ζε έλα 

θνηλσληθφ πιαίζην, ζην νπνίν ηα πεξηζζφηεξα κέιε είλαη γλψζηεο θαη εμαζθνχλ ηηο 

εξγαζίεο πξνο εθκάζεζε. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη καζεηεπφκελνη λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα κνληέια, γεγνλφο πνπ ηνπο επηηξέπεη: α) λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ πνιιαπινί ηξφπνη εθηέιεζεο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαη β) λα αληηιεθζνχλ φηη ζπάληα ππάξρεη έλα θαη κνλαδηθφ 

άηνκν πνπ λα θαηέρεη φιε ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία. Σέινο, ε επθαηξία λα κπνξνχλ λα 

παξαθνινπζνχλ ηηο ελέξγεηεο άιισλ καζεηεπφκελσλ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

ηθαλνηήησλ, ηνπο βνεζά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε κάζεζε είλαη κηα ζηαδηαθά 

επαπμαλφκελε δηαδηθαζία θαη ηνπο παξέρεη ζεκεία αλαθνξάο γηα ηελ δηθή ηνπο πξφνδν. 

 

2.5.  Ζ Γλσζηηθή Μαζεηεία 

ε αληίζεζε κε ηελ Παξαδνζηαθή Μαζεηεία, φπνπ ε εθκάζεζε γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ είλαη εκπιαηζησκέλεο ζην θνηλσληθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πιαίζην πνπ απηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη, ε εθκάζεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηελ ηππηθή ζρνιηθή 

εθπαίδεπζε είλαη αθεξεκέλε θαη απνκνλσκέλε απφ ηελ ρξήζε ηνπο ζηνλ πξαγκαηηθφ 

θφζκν (Collins, Brown and Newman, 1986). Ζ ηππηθή ζρνιηθή εθπαίδεπζε ππνζέηεη φηη 

ε θαηαλφεζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηηο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη θαη φηη κπνξεί λα απνκνλσζεί απφ ηνλ 
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πξαγκαηηθφ θφζκν. Ζ εκπιαηζησκέλε κάζεζε έξρεηαη λα ακθηζβεηήζεη απηή ηελ 

παξαδνρή (Brown, Collins and Duguid, 1989), θαζψο πξνηείλεη φηη ε γλψζε παξάγεηαη 

κέζα απφ ηε ζχκπξαμε ηνπ κπαινχ, ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ θαη ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ 

θαη φηη κφλν κέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία απηψλ κπνξεί λα ππάξμεη νινθιεξσκέλε 

αθνκνίσζε ηεο γλψζεο.  

Σν δηδαθηηθφ κνληέιν ηεο Γλσζηηθήο Μαζεηείαο (Cognitive Apprenticeship) 

πξνηάζεθε απφ ηνπο Collins, Brown θαη Newman ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

αλαδηνξγαλψζεη θαη λα αλαπαξάγεη ηηο κεζφδνπο ηεο Παξαδνζηαθήο Μαζεηείαο κέζα 

ζηελ ζρνιηθφ πιαίζην θαη λα ελζσκαηψζεη ζηνηρεία ηεο ζηελ ηππηθή ζρνιηθή 

εθπαίδεπζε (Collins, Brown and Newman, 1989).  

Παξφιν πνπ ε ηππηθή ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαηαθέξλεη λα νξγαλψζεη θαη λα 

κεηαδψζεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο έλα κεγάιν φγθν, ηφζν πξαγκαηηθψλ φζν θαη 

ελλνηνινγηθψλ γλψζεσλ, θάπνηεο βαζηθέο πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο απφθηεζεο απηψλ 

ησλ γλψζεσλ παξακέλνπλ αθαλείο. Γελ δίλεηαη ηδηαίηεξν βάξνο ζηε δηαδηθαζία ζθέςεο 

πνπ αθνινπζεί έλαο εηδηθφο φηαλ επηδηψθεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ή λα απνθηήζεη λέεο 

γλψζεηο ή φηαλ επηρεηξεί λα εθηειέζεη πνιχπινθεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ πξαγκαηηθφ 

θφζκν (Collins, Brown and Newman, 1986). Σν απνηέιεζκα είλαη, φηη νη γλψζεηο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ απνθηψληαη ζπρλά παξακέλνπλ αδξαλείο θαη νη 

εθπαηδεπφκελνη δελ κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε 

δηαθνξεηηθά πιαίζηα, φπσο θάλνπλ νη εηδηθνί. πλεπψο, παξφιν πνπ νη εθπαηδεπφκελνη 

θαηέρνπλ κεγάιν φγθν γλψζεσλ, δελ είλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα ηηο 

αμηνπνηήζνπλ κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ζε πξαθηηθά πξνβιήκαηα. 

θνπφο ηεο Γλσζηηθήο Μαζεηείαο είλαη λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ηεο 

αδξαλνχο γλψζεο θαη λα θάλεη εκθαλή, ηφζν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, ηε δηαδηθαζία ζθέςεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο 

εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Καζψο ε ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά αλάκεζα ζε απηέο ηηο 

δχν κνξθέο εθπαίδεπζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο, φηη ζηελ Παξαδνζηαθή Μαζεηεία νη 

εθπαηδεπφκελνη βιέπνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο εξγαζίαο πνπ ζα εθηειέζνπλ, ελψ ζηε 

ζρνιηθή εθπαίδεπζε ε δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο είλαη αφξαηε, ε Γλσζηηθή Μαζεηεία 

πεξηγξάθεηαη θαη σο ην εθπαηδεπηηθφ κνληέιν πνπ πξνζπαζεί λα θάλεη ηε ζθέςε νξαηή 

(Collins, Brown and Holum, 1991). 

ηε Γλσζηηθή Μαζεηεία νη εθπαηδεπφκελνη εμνηθεηψλνληαη κε ηε ζπλνιηθή 

δηαδηθαζία εθηέιεζεο κηαο εξγαζίαο θαη κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο απηήο ηεο εθηέιεζεο, κέζσ ηεο νινθιήξσζεο κηθξψλ επηκέξνπο 

ππνεξγαζηψλ.  Ζ Γλσζηηθή Μαζεηεία δίλεη έκθαζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη 



 13 

ζηε κεηαθνξά ησλ γλσζηηθψλ θαη ησλ κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ζε κηα πνηθηιία 

πιαηζίσλ πνπ απηέο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ, βνεζψληαο ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ησλ ελλνηψλ θαη ζηε δεκηνπξγία πνιιαπιψλ ζπλδέζεσλ. Γίλεη ψζεζε ζηνλ 

αλαζηνραζκφ θαηά ηελ ζχγθξηζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ καζεηεπφκελνπ κε 

ηελ εθηέιεζε ηνπ εηδηθνχ θαη παξαθηλεί ηνλ καζεηεπφκελν λα βειηηψζεη ζηαδηαθά ηε 

δηθή ηνπ εθηέιεζε. Δπηπιένλ, ε Γλσζηηθή Μαζεηεία απαηηεί απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, πξνσζψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ελεξγή 

κάζεζε. 

Σν κνληέιν ηεο Γλσζηηθήο Μαζεηείαο ζρεκαηίζηεθε θάησ απφ ηελ επηξξνή ησλ 

αθφινπζσλ ζεσξηψλ κάζεζεο: 

 Σσλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο κε θχξην εθπξφζσπν ηνλ 

Κνηλσληθφ Δπνηθνδνκηζκφ. 

 Σεο Εψλεο Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο. 

 Σεο Δκπιαηζησκέλεο Μάζεζεο. 

 Σεο Παξαδνζηαθήο Μαζεηείαο. 

Γαλείδεηαη αξρέο θαη πξαθηηθέο απφ φιεο ηηο παξαπάλσ ζεσξίεο θαη ζεσξείηαη έλα 

νινθιεξσκέλν δηδαθηηθφ κνληέιν.  

Ζ Γλσζηηθή Μαζεηεία ππνζηεξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή ελνπνίεζε ηεο 

αθαδεκατθήο κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε βνεζψληαο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

θαηαζθεπάζνπλ ηε δηθή ηνπο θαηαλφεζε γηα ηα αθαδεκατθά πξφηππα θαη λα 

εζσηεξηθνπνηήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ζθέςεηο πνπ απαηηνχληαη γηα απηή ηελ θαηαλφεζε. 

Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν γλψζεο. Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο γλψζεο πνπ 

απνθηάηαη, κεγηζηνπνηείηαη, φηαλ ηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα έρνπλ ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά (Ghefaili, 2003): 

 Απζεληηθά πεξηβάιινληα πνπ επηηξέπνπλ ηε θπζηθή πνιππινθφηεηα ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. 

 Απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Πξφζβαζε ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ εηδηθνχο θαη ζηε κνληεινπνίεζε 

δηαδηθαζηψλ. 

 Πνιιαπινχο ξφινπο θαη πξννπηηθέο. 

 πλεξγαζία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαηηθήο θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο. 

 Καζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε πνπ ζα παξέρνπλ ηηο δεμηφηεηεο, ζηξαηεγηθέο θαη 

ζπλδέζεηο, ηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα παξέρνπλ αξρηθά νη ίδηνη νη 

εθπαηδεπφκελνη. 
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 Αλαζηνραζκφο πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία αθαηξεηηθήο ζθέςεο. 

 Άξζξσζε (Έθθξαζε) πνπ επηηξέπεη ζηε ζησπεξή γλψζε λα γίλεη ζαθήο. 

 Οινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο ζην πιαίζην εξγαζηψλ. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπλνςίδνληαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο Παξαδνζηαθήο θαη ηεο 

Γλσζηηθήο Μαζεηείαο (Ghefaili, 2003). 

 

Πίλαθαο 1: Γηαθνξέο κεηαμύ παξαδνζηαθήο θαη γλσζηηθήο καζεηείαο 

Παξαδνζηαθή Μαζεηεία Γλσζηηθή Μαζεηεία 

Δθκάζεζε απιψλ εξγαζηψλ Δθκάζεζε ζχλζεησλ εξγαζηψλ, 

βαζηζκέλσλ ζην πξφβιεκα 

Καιιηέξγεηα θπζηθψλ δεμηνηήησλ θαη 

δηαδηθαζηψλ 

Καιιηέξγεηα γλσζηηθψλ θαη 

κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη 

δηαδηθαζηψλ 

Αηνκηθή κάζεζε ζην ρψξν εξγαζίαο Οκαδηθή κάζεζε ζηελ αίζνπζα ή ζην 

εξγαζηήξην 

Δθηέιεζε εξγαζηψλ κέζσ παξαηήξεζεο Δθηέιεζε εξγαζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ κέζσ 

ζθέςεο θαη αηηηνιφγεζεο 

Μάζεζε κέζσ εθηέιεζεο θπζηθψλ 

εξγαζηψλ 

Μάζεζε κέζσ εμσηεξίθεπζεο 

δηαδηθαζηψλ ζθέςεο ζηε δηάγλσζε 

πξνβιεκάησλ 

Μάζεζε κέζσ κνληεινπνίεζεο, 

θαζνδήγεζεο, ππνζηήξημεο θαη 

εμαζζέληζεο 

Μάζεζε κέζσ κνληεινπνίεζεο, 

θαζνδήγεζεο, ππνζηήξημεο (κε 

εμαζζέλεζε), άξζξσζεο, αλαζηνραζκνχ 

θαη εμεξεχλεζεο 

Δπάγγεικα πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο 

εξγαζίεο 

Μάζεζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα (εθβάζεηο) 

 

Σν κνληέιν ηεο Γλσζηηθήο Μαζεηείαο πεξηιακβάλεη 18 ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία 

θαηαηάζζνληαη ζε 4 θαηεγνξίεο (Collins, Brown and Newman, 1986; Ghefaili, 2003). Ζ 

αμηνπνίεζε ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απφ ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο νδεγεί ζε 

απνηειεζκαηηθά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. Ζ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο απεηθνλίδνληαη 

ζην παξαθάησ ζρήκα. 
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Πεξηερόκελν 

Μαζήκαηνο

Μέζνδνη 

Γηδαζθαιίαο

Αθνινπζία 

Μαζήκαηνο

Κνηλωληθό 

Πιάηζην

Γλώζε ηνπ Πεδίνπ

Δπξεηηθέο 

ηξαηεγηθέο

ηξαηεγηθέο 

Διέγρνπ

ηξαηεγηθέο 

Μάζεζεο

Μνληεινπνίεζε

Καζνδήγεζε

Τπνζηήξημε κε 

Δμαζζέλεζε

Άξζξωζε / 

Έθθξαζε

Αλαζηνραζκόο

Δμεξεύλεζε

Απμαλόκελε 

Πνιππινθόηεηα

Απμαλόκελε 

Πνηθηιία

Γεληθέο πξηλ Δηδηθέο 

Γεμηόηεηεο

Δκπιαηζηωκέλε 

Μάζεζε

Πεξηβάιινλ 

Πξαθηηθήο Δηδηθώλ

Δζωηεξηθά Κίλεηξα

Δθκεηάιιεπζε ηεο 

πλεξγαζίαο

Δθκεηάιιεπζε ηνπ 

Αληαγωληζκνύ

Υαξαθηεξηζηηθά Μνληέινπ Γλωζηηθήο Μαζεηείαο

 

ρήκα 3: Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ ηεο Γλσζηηθήο Μαζεηείαο 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά θάζε θαηεγνξίαο αλαιχνληαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο. 

 

2.5.1. Σν πεξηερόκελν ηεο κάζεζεο ζηε Γλσζηηθή Μαζεηεία 

Καζψο ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηε γλψζε πνπ αθνξά ηηο έλλνηεο, ηα 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη ηηο δηαδηθαζίεο, θαη αξθεηά είδε ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ 

απφθηεζε ηεο γλψζεο, έλα απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ρξεηάδεηαη λα 

πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν (content) ηεο 

κάζεζεο (Collins, Brown and Newman, 1986): 

 Ζ γνώζη ηος πεδίος (domain knowledge) πεξηιακβάλεη φιεο ηηο έλλνηεο θαη ηα 

γεγνλφηα πνπ ζπλδένληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη 

ζπλήζσο εμεγνχληαη ζηα ζρνιηθά βηβιία ή ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Αλ θαη 

απηέο νη γλψζεηο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο, δελ παξέρνπλ αξθεηέο ελδείμεηο γηα ην 

πψο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Όηαλ απηέο νη 

γλψζεηο δηδάζθνληαη απνκνλσκέλεο απφ ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα, 

παξακέλνπλ αδξαλείο θαη νη εθπαηδεπφκελνη δελ κπνξνχλ λα ηηο εθαξκφζνπλ 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα ηαίξηαδαλ. Δπηπιένλ, θάπνηεο ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο 

κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ κφλν κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε κηα πνηθηιία 

πξνβιεκάησλ. 



 16 

 Οη εςπεηικέρ ζηπαηηγικέρ (heuristics) είλαη ηερληθέο θαη πξνζεγγίζεηο γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ. Γελ ιεηηνπξγνχλ ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο, αιιά είλαη πνιχ ρξήζηκεο θαη ζπρλά απνθαινχληαη "κπζηηθά ηνπ 

επαγγέικαηνο" θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο απφ ηνπο έκπεηξνπο. 

 Οη ζηπαηηγικέρ ελέγσος (control strategies), νη νπνίεο επηβιέπνπλ ηε δηαδηθαζία 

εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο θαη απαηηνχλ θξηηηθή ζθέςε ζρεηηθά κε απηή ηε 

δηαδηθαζία, ψζηε λα απνθαζηζηεί ην επφκελν βήκα. ηηο ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ 

αλήθνπλ ε αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ε 

επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο, ε απφθαζε γηα αιιαγή ηεο ζηξαηεγηθήο, 

ε αλάιπζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ εκθαλίδνληαη, ε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ζηφρν πξνο επίηεπμε, ε ιήςε επηπιένλ κέηξσλ 

γηα αλάθακςε απφ ηηο δπζθνιίεο. 

 Οη ζηπαηηγικέρ μάθηζηρ (learning strategies) είλαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθκάζεζε νπνηνπδήπνηε είδνπο πεξηερνκέλνπ θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηε γλψζε γηα ην πψο κπνξεί λα απνθηεζεί ε λέα γλψζε. 

 

2.5.2. Οη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζηε Γλσζηηθή Μαζεηεία 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ είλαη λα βνεζήζνπλ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα θαηαθηήζνπλ ηηο γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο 

απαξαίηεηεο γηα ηε ρξήζε, δηαρείξηζε θαη αλαθάιπςε ηεο γλψζεο. Γηα απηφ ην ιφγν νη 

εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη ψζηε λα παξέρνπλ ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζνχλ, λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα 

αλαθαιχπηνπλ απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο ζηελ πξάμε θαη ζην πιαίζην. πλεπψο, έλα 

απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο (Collins, Brown and Newman, 1986): 

 Ζ μονηελοποίηζη (modeling) αλαθέξεηαη ζηελ επίδεημε εθηέιεζεο κηαο 

εξγαζίαο, θαζψο απηή εθηειείηαη απφ έλα εηδηθφ. Ζ εξγαζία απηή ζα πξέπεη λα  

παξνκνηάδεη κε αληίζηνηρεο εξγαζίεο πνπ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν. Παξαθνινπζψληαο ηελ επίδεημε νη εθπαηδεπφκελνη 

δεκηνπξγνχλ έλα ελλνηνινγηθφ κνληέιν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. Καηά ηελ κνληεινπνίεζε νη εζσηεξηθέο 

γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο γίλνληαη εκθαλείο θαη νη εθπαηδεπφκελνη είλαη ζε ζέζε λα 

παξαηεξήζνπλ θαη λα εμαζθήζνπλ ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο. Δπηπιένλ, 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα δνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ 
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πξνβιεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ. Ζ κνληεινπνίεζε είλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ επεμήγεζε θαη αηηηνιφγεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ επηδεηθλχνληαη. 

 Ζ καθοδήγηζη (coaching) αλαθέξεηαη ζηε βνήζεηα πνπ κπνξεί λα παξέρεη ν 

εηδηθφο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαζψο απηνί επηρεηξνχλ λα εθαξκφζνπλ έλα 

ππνζχλνιν δεμηνηήησλ γηα λα επηιχζνπλ θάπνην πξφβιεκα. Ζ θαζνδήγεζε 

κπνξεί λα πάξεη πνιιέο κνξθέο, φπσο παξνρή ππνδείμεσλ, αλαηξνθνδφηεζεο, 

ππελζπκίζεσλ, αλάζεζε λέσλ εξγαζηψλ, παξνρή βνήζεηαο γηα αληηκεηψπηζε 

δπζθνιηψλ, απνκάθξπλζε αρξείαζηεο βνήζεηαο, ππνβνιή εξσηήζεσλ γηα 

δηέγεξζε ηεο ζθέςεο, έθθξαζε απφςεσλ άιιεο νπηηθήο γσλίαο. Απψηεξνο 

ζθνπφο ηεο θαζνδήγεζεο είλαη λα βνεζήζεη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ, ψζηε ην επίπεδφ ηνπο λα θηάζεη ζηαδηαθά ην επίπεδν 

δεμηνηήησλ ηνπ εηδηθνχ.  Ζ πξαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ βνεζά ζηε 

βαζηά ζεκειίσζε ηεο γλψζεο θαη δίλεη λφεκα ζηε κάζεζε (meaningful learning) 

ζε αληίζεζε κε ηε γλψζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία θαη πνπ ζπλήζσο αγγίδεη 

κφλν ηα επηθαλεηαθά πξνβιήκαηα (Ghefaili, 2003).  

 ηελ ςποζηήπιξη (scaffolding) ν εηδηθφο βνεζά ηνλ εθπαηδεπφκελν λα εθηειέζεη 

έλα πνιχπινθν έξγν. Απηή ε βνήζεηα κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή ππνδείμεσλ αιιά 

κπνξεί θαη λα πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε απφ ηνλ εηδηθφ, εθείλσλ ησλ 

επηκέξνπο εξγαζηψλ πνπ ν εθπαηδεπφκελνο δελ κπνξεί λα εθηειέζεη αθφκα. Ο 

απψηεξνο ζθνπφο ζε απηή ηε ζπλεξγαζία εηδηθνχ θαη εθπαηδεπφκελνπ είλαη λα 

εθηειέζεη ν εθπαηδεπφκελνο φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο εξγαζίαο 

γίλεηαη θαη φζν πην γξήγνξα γίλεηαη. Απηφ πξνυπνζέηεη α) ηελ αθξηβή δηάγλσζε 

ηνπ ηξέρνληνο επηπέδνπ ησλ δεμηνηήησλ ηνπ ή ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδεη 

θαη β) ηελ χπαξμε ελδηάκεζσλ βεκάησλ ζηελ εξγαζία, ηα νπνία λα βξίζθνληαη 

θαη ζε ελδηάκεζν επίπεδν δπζθνιίαο. Ζ ππνζηήξημε ζπλδπάδεηαη κε ηελ 

εμαζζέλεζε (fading) ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε ζηαδηαθή κείσζε ηεο 

ππνζηήξημεο πνπ παξέρεη ν εηδηθφο, θαζψο ν εθπαηδεπφκελνο γίλεηαη φιν θαη πην 

ηθαλφο. Οη δηεξγαζίεο ηεο ππνζηήξημεο νπζηαζηηθά αληαλαθινχλ ηε λφκηκε 

πεξηθεξεηαθή ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ 

εκπιαηζησκέλε κάζεζε. 

 ηελ άπθπυζη ή έκθπαζη (articulation) νη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα ζθεθζνχλ 

θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχλ εθηειψληαο κηα εξγαζία, 

λα εθθξάζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, λα αλαιχζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ θαη 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ αθνινπζνχλ θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε 
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πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο απηήο ηεο γλψζεο. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ γλψζε αμηνινγψληαο ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα κέζα απφ 

ζπλεξγαηηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 ηνλ αναζηοσαζμό (reflection) νη εθπαηδεπφκελνη ρξεηάδεηαη λα ζθεθζνχλ θαη 

λα αλαιχζνπλ κηα εξγαζία πνπ έρνπλ ήδε νινθιεξψζεη. Ο αλαζηνραζκφο ηνπο 

επηηξέπεη λα ζπγθξίλνπλ ηε δηθή ηνπο επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηε ιχζε ηνπ 

εηδηθνχ ή ησλ ζπλεθπαηδεπνκέλσλ. Απηή ε δηαδηθαζία απμάλεη ηελ επίγλσζε 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζρεηηθά κε ην δηθφ ηνπο επίπεδν γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ 

θαη ηνπο βνεζά λα δηαγλψζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηελ 

δηθή ηνπο εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ψζπνπ λα γίλνπλ επαξθψο ηθαλνί.  

 θνπφο ηεο εξεπεύνηζηρ (exploration) είλαη λα σζήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

δνθηκάδνπλ δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο, κεζφδνπο θαη ζηξαηεγηθέο γηα λα επηιχνπλ 

πξνβιήκαηα, λα ζέηνπλ εξσηήζεηο, λα δηαηππψλνπλ πξνβιήκαηα πνπ ζέινπλ λα 

ιχζνπλ, λα δεκηνπξγνχλ νη ίδηνη εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη λα αλαθαιχπηνπλ 

κφλνη ηνπο ηε γλψζε. Γηα λα ηνπο βνεζήζεη λα γίλνπλ αλεμάξηεηνη ζηε κάζεζή 

ηνπο, ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα ηνπο δψζεη κηα ελδηαθέξνπζα εξγαζία ρσξίο 

απζηεξά θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο. Έηζη ν θάζε εθπαηδεπφκελνο έρεη ηελ 

ειεπζεξία λα εμεξεπλήζεη ηελ εξγαζία πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ επηζπκεί θαη 

λα απνθηήζεη απηνπεπνίζεζε ζηελ ηθαλφηεηα λα καζαίλεη κφλνο ηνπ. 

Οη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζηε Γλσζηηθή Μαζεηεία νξγαλψλνληαη ζε ηξεηο νκάδεο 

(Collins, Brown and Newman, 1986): 

Ζ πξψηε νκάδα πεξηιακβάλεη ηε κνληεινπνίεζε, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ 

ππνζηήξημε. Απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηεο Γλσζηηθήο Μαζεηείαο θαη ζρεδηάδνληαη γηα λα 

βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα απνθηήζνπλ έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν 

γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. Ζ ελαιιαγή αλάκεζα ζηελ παξαηήξεζε 

ηνπ κνληέινπ, ηελ ππνζηήξημε απφ ηνλ εηδηθφ θαη ηελ ζπλερψο απμαλφκελε πξαθηηθή 

εμάζθεζε βνεζά ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο απηνειέγρνπ θαη 

απηνδηφξζσζεο θαη λα απνθηήζνπλ ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο 

εηδηθνχο. Πην αλαιπηηθά, ε κνληεινπνίεζε θαη ε θαζνδήγεζε πξνσζνχλ ηελ απφθηεζε 

ηθαλνηήησλ ζην γλσζηηθφ πεδίν, ελψ ε ππνζηήξημε θαη ε εμαζζέληζε πξνσζνχλ ηελ 

απεμαξηνπνίεζε απφ ηνλ εηδηθφ ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ (Ghefaili, 2003). 

Ζ δεχηεξε νκάδα πεξηιακβάλεη ηελ άξζξσζε θαη ηνλ αλαζηνραζκφ, νη νπνίεο 

κέζνδνη ζρεδηάδνληαη κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα εζηηάζνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ δίλεη ν εηδηθφο, ψζηε ζηαδηαθά κέζσ 

ζχγθξηζεο θαη αμηνιφγεζεο λα κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηε δηθή ηνπο ζηξαηεγηθή 
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επίιπζεο. Ο δηακνηξαζκφο ηεο άξζξσζεο θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ αλάκεζα ζηνπο 

ζπλεθπαηδεπφκελνπο κεγηζηνπνηεί ηα νθέιε ησλ δχν απηψλ κεζφδσλ (Ghefaili, 2003). 

Ζ ηξίηε νκάδα πεξηιακβάλεη ηελ εμεξεχλεζε θαη έρεη ζθνπφ λα ελζαξξχλεη ηελ 

απηνλνκία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ φρη κφλν ζηελ έκπεηξε επίιπζε πξνβιήκαηνο αιιά θαη 

ζηε δηακφξθσζε θαη ζηνλ νξηζκφ πξνβιεκάησλ πξνο επίιπζε θαη θαη’ επέθηαζε ηε 

κεηαθνξά ηεο γλψζεο ζε λέα πεξηβάιινληα.  

Ζ νκαδνπνίεζε ησλ κεζφδσλ γίλεηαη κε βάζε ηελ θαηεγνξία ηεο γλψζεο πνπ 

απνθηάηαη ζε θάζε κέζνδν θαη απεηθνλίδεηαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 2: Οκαδνπνίεζε κεζόδσλ γλσζηηθήο καζεηείαο 

Μέζνδνο Δθπαηδεπηηθόο ηόρνο Μεζόδνπ Καηεγνξία Γλώζεο 

πνπ Απνθηάηαη 

Μνληεινπνίεζε Δπίδεημε ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ 

Πξφζιεςε Γλψζεο 
Καζνδήγεζε Αθνκνίσζε ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ 

Τπνζηήξημε κε 

Δμαζζέλεζε 

Αλάπηπμε δεμηνηήησλ επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ 

Έθθξαζε / 

Άξζξσζε 

Μεηαηξνπή αθαλνχο γλψζεο ζε νξαηή 

κέζσ αηηηνιφγεζεο Γεκηνπξγία 

Μεηαγλψζεο 
Αλαζηνραζκφο 

Αμηνιφγεζε δηαδηθαζηψλ ζθέςεο κέζσ 

ζχγθξηζεο 

Δμεξεχλεζε Μεηαθνξά γλψζεο ζε λέα πεξηβάιινληα Μεηαθνξάο Γλψζεο 

 

2.5.3. Ζ αθνινπζία ηνπ καζήκαηνο ζηε Γλσζηηθή Μαζεηεία 

Καζψο νη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην ζηάδην 

θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο ζην νπνίν βξίζθνληαη, είλαη ζεκαληηθφ ε δνκή θαη ε 

αθνινπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο 

ηνπ θάζε ζηαδίνπ. Ζ βέιηηζηε αθνινπζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

επεξεάδεηαη απφ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά (Collins, Brown and Newman, 1986): 

 Ζ αςξανόμενη πολςπλοκόηηηα (increasing complexity) αλαθέξεηαη ζηε δφκεζε 

κηαο αθνινπζίαο εξγαζηψλ, ζηελ νπνία απαηηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

έλλνηεο θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. Υξεηάδεηαη λα δνζεί 

πξνζνρή ψζηε ε αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο λα είλαη ζηαδηαθή θαη 

ειεγρφκελε, ρσξίο κεγάια άικαηα θαη παξάιιεια λα παξέρεηαη ππνζηήξημε 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ψζηε απηνί λα κπνξέζνπλ λα νινθιεξψζνπλ νκαιά κηα 

πνιχπινθε εξγαζία. 

 Ζ αςξανόμενη ποικιλία (increasing diversity) αλαθέξεηαη ζηε δφκεζε κηαο 

αθνινπζίαο εξγαζηψλ, ζηελ νπνία απαηηείηαη φιν θαη κεγαιχηεξε πνηθηιία 

δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. Ζ απμαλφκελε 
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πνηθηιία επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα δηαθξίλνπλ ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ 

ηηο νπνίεο θάζε κηα δεμηφηεηα ή ζηξαηεγηθή κπνξεί λα εθαξκνζηεί. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν νη εθπαηδεπφκελνη απνθηνχλ πεξηζζφηεξεο ελλνηνινγηθέο ζπλδέζεηο θαη 

κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηελ επίιπζε άγλσζησλ θαη 

πξσηφηππσλ πξνβιεκάησλ. 

 Ζ εθκάζεζε γενικών δεξιοηήηυν ππιν ηιρ ειδικέρ (global before local skills) 

αλαθέξεηαη ζηε δφκεζε κηαο αθνινπζίαο εξγαζηψλ, ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο αλψηεξνπ επηπέδνπ γηα λα 

δνκήζνπλ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πξηλ απαηηεζεί απφ απηνχο λα εθαξκφζνπλ 

δεμηφηεηεο θαηψηεξνπ επηπέδνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ επίιπζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ. Απηή ε αθνινπζία βνεζά ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ζρεκαηίζνπλ 

έλα ελλνηνινγηθφ κνληέιν γηα ηνλ ηξφπν πνπ νη ππνεξγαζίεο ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο-ζηφρν θαη ηαπηφρξνλα ιεηηνπξγεί ζαλ 

νδεγφο γηα ηελ απηνπαξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

απηνβειηίσζεο θαη απηνδηφξζσζεο.  

 

2.5.4. Σν θνηλσληθό πιαίζην ζηε Γλσζηηθή Μαζεηεία 

Σν θνηλσληθφ πιαίζην κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηα θίλεηξα, ζηελ 

απηνπεπνίζεζε θαη ζηε ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα 

πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ χπαξμε ζπλεπαηδεπνκέλσλ 

βνεζά ζηε νξζή εθηίκεζε ηεο πξνφδνπ ηνπο, ζηελ αλαγλψξηζε ησλ δπλαηψλ θαη ησλ 

αδχλαησλ ζεκείσλ ηνπο θαη ηνπο βνεζά λα εζηηάζνπλ ζηηο πξνζπάζεηεο γηα 

απηνβειηίσζε. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ζηελ εθπαίδεπζε 

αλαιχνληαη παξαθάησ (Collins, Brown and Newman, 1986): 

 Ζ εμπλαιζιυμένη μάθηζη (situated learning) αλαθέξεηαη ζηελ πξαθηηθή 

εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ζα 

αληαλαθιά ηηο ρξήζεηο, ζηηο νπνίεο ε γλψζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην κέιινλ. 

Απηή ε πξαθηηθή βνεζά ηνπο εθπαηδεπφκελνπο α) λα αληηιεθζνχλ ην ζθνπφ θαη 

ηηο ρξήζεηο ηεο γλψζεο πνπ απνθηνχλ, β) λα κάζνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ελεξγά ηε 

γλψζε, γ) λα θαηαλνήζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ε γλψζε 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη δ) λα κεηαθέξνπλ ηε ρξήζε ηεο γλψζεο ζε λέα 

πξνβιήκαηα θαη ζε λέα γλσζηηθά πεδία. 

 Σν πεπιβάλλον ππακηικήρ ειδικών (culture of expert practice) αλαθέξεηαη ζηε 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ, ζηα νπνία ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο 
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επηθνηλσλνχλ θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ εμαζθψληαο 

ηηο δεμηφηεηεο ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ. Παξέρνπλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

πξφζβαζε ζε κνληέια εκπεηξίαο ζε ρξήζε, γεγνλφο πνπ ηνπο βνεζά λα 

αλαπηχμνπλ έλα ελλνηνινγηθφ κνληέιν γηα ην πξφβιεκα πξνο επίιπζε. 

Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπφκελνη απνθηνχλ πξφζβαζε ζηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο 

ησλ εηδηθψλ καζαίλνληαο ζηαδηαθά λα ζθέθηνληαη ζαλ εηδηθνί. 

 Δίλαη ζεκαληηθφ έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ λα πξνσζεί εζυηεπικά κίνηηπα 

(intrinsic motivation) γηα ηε κάζεζε. Οη εθπαηδεπφκελνη ζπλήζσο καζαίλνπλ 

θαιχηεξα φηαλ παξαθηλνχληαη απφ κηα ελδηαθέξνπζα θαη ζαθή εξγαζία-ζηφρν, 

παξά φηαλ εθηεινχλ ηελ εξγαζία γηα λα αληακεηθζνχλ κε έλαλ θαιφ βαζκφ. 

 Ζ εκμεηάλλεςζη ηηρ ζςνεπγαζίαρ (exploiting cooperation) αλαθέξεηαη ζηε 

ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Απηή ε 

ζπλεξγαζία είλαη ηζρπξφο κεραληζκφο απφθηεζεο ηεο γλψζεο, θαζψο ε γλψζε 

είλαη θαηαλεκεκέλε ζηα κέιε ηεο νκάδαο θαη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο 

επηηπγράλεηαη ν δηακνηξαζκφο γλψζεο θαη δεμηνηήησλ. Δπηπιένλ, νη 

εθπαηδεπφκελνη ρξεηάδεηαη λα αλαιάβνπλ πνιιαπινχο ξφινπο κέζα ζηελ νκάδα, 

φπσο ην ξφιν ηνπ ιχηε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ην ξφιν ηνπ θξηηηθνχ. Σέινο, νη 

εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ θαιχηεξα ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδεη έλαο άιινο εθπαηδεπφκελνο θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο απηψλ, 

θαζψο ρξεηάζηεθε λα ηηο αληηκεησπίζνπλ νη ίδηνη πξφζθαηα. 

 Ζ εκμεηάλλεςζη ηος ανηαγυνιζμού (exploiting competition) αλαθέξεηαη ζηε 

ζηξαηεγηθή ηεο αλάζεζεο ηεο ίδηαο εξγαζίαο ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

θαη ζηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ. Με ηελ πξνυπφζεζε φηη αθνξά ηε 

δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη φρη ην απνηέιεζκα ηεο επίιπζεο, ε 

ζχγθξηζε κπνξεί λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηα ζεκεία πνπ 

ρξήδνπλ βειηίσζεο.  

  

2.6.  Σν Μνληέιν Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ ADDIE 

Σα κνληέια εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ απνζθνπνχλ ζην λα πξνσζήζνπλ ηε 

δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ, απνδνηηθψλ θαη ειθπζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ. Σν κνληέιν ADDIE είλαη έλα απφ ηα πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελα 

κνληέια θαηά ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ (Aldoobie, 2015). Θεσξείηαη νινθιεξσκέλν 

θαη βξίζθεη εθαξκνγή ζηε δεκηνπξγία φισλ ησλ εηδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ, είηε πξφθεηηαη γηα δηδαζθαιία δηα δψζεο (face to face), είηε γηα εμ 
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απνζηάζεσο δηδαζθαιία (distance education), είηε γηα αλάκεηθηε κάζεζε (blended 

learning) θαη ζπλεπψο, ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ 

καζεκάησλ.  

Σν κνληέιν ADDIE απνηειείηαη απφ πέληε θάζεηο, ηηο: Αλάιπζε (Analysis), 

ρεδίαζε (Design), Αλάπηπμε (Development), Τινπνίεζε (Implementation) θαη 

Αμηνιφγεζε (Evaluation), απφ ηα αξρηθά ησλ νπνίσλ παίξλεη θαη ην φλνκά ηνπ. Οη 

θάζεηο ηνπ κνληέινπ απεηθνλίδνληαη ζπλνπηηθά ζην παξαθάησ ζρήκα:  

 

Αλάιπζε 

(Analysis)

ρεδίαζε 

(Design)

Αλάπηπμε 

(Development)

Τινπνίεζε 

(implementation)

θνπόο Δθπαίδεπζεο

Πξνζδηνξηζκόο 

Βεκάηωλ γηα 

Δπίηεπμε θνπνύ

Έξεπλα 

Πξνεγνύκελωλ 

Γλώζεωλ

Δπηκέξνπο 

Δθπαηδεπηηθνί ηόρνη

Δπηινγή 

Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ 

& Γξαζηεξηνηήηωλ

Δπηινγή 

Δθπαηδεπηηθήο 

ηξαηεγηθήο

Δπηινγή 

Δθπαηδεπηηθνύ 

Πιαηζίνπ

Δπηινγή Σξόπνπ 

Αμηνιόγεζεο 

Δθπαηδεπνκέωλ

Πηινηηθή Γνθηκή 

Δθπαηδεπηηθήο 

Παξέκβαζεο

Γεκηνπξγία 

Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ 

& Γξαζηεξηνηήηωλ

Δθαξκνγή 

Δθπαηδεπηηθήο 

ηξαηεγηθήο

Δθπαίδεπζε 

Δθπαηδεπηώλ

Παξνρή Πξόζβαζεο 

ζε Τιηθό & 

Γξαζηεξηόηεηεο

Παξνρή Πξόζβαζεο 

ζην Πεξηβάιινλ

Δμαζθάιηζε 

Λεηηνπξγηθόηεηαο 

Πεξηβάιινληνο

ADDIE

Αμηνιόγεζε 

(Evaluation)

Γηακνξθωηηθή

Σειηθή

Έιεγρνο Σκήκαηνο ή 

πλόινπ Παξέκβαζεο

Αλαπξνζαξκνγή 

Παξέκβαζεο ιόγω 

Αλαηξνθνδόηεζεο

 

 ρήκα 4: Οη θάζεηο ηνπ κνληέινπ ADDIE 

 

Καζψο ην κνληέιν ADDIE είλαη κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 

εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ, θάζε θάζε ηνπ πεξηιακβάλεη έλαλ αξηζκφ απφ ζηάδηα, ηα 

νπνία πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 Ζ θάζη ηηρ ανάλςζηρ ζεσξείηαη ε πην ζεκαληηθή θάζε ηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο 

ε ζσζηή αλάιπζε βνεζά ζηε κείσζε ηεο πξνζπάζεηαο, ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ 

θφζηνπο δεκηνπξγίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. ε απηήλ επηρεηξείηαη λα 

εληνπηζηνχλ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ ζα πξέπεη λα θαιχςεη ην πξνο 

δεκηνπξγία κάζεκα. Γηα ην ιφγν απηφ πξνζδηνξίδεηαη πνηνο αθξηβψο ζα είλαη ν 

ζθνπφο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο θαη απνθαζίδνληαη ηα βήκαηα πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπ. Δπηπιένλ, γίλεηαη έξεπλα γηα λα 

δηαπηζησζνχλ νη πξνεγνχκελεο γλψζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν θαη ζέηνληαη μεθάζαξα νη επηκέξνπο εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη. 

 ηε θάζη ηηρ ζσεδίαζηρ πξνζδηνξίδεηαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ιακβάλνληαο ππφςε ην ζθνπφ ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, 

ην πιαίζην ζην νπνίν απηή ζπκβαίλεη θαη ην πξνθίι ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 
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Δπηιέγεηαη ην κέζν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα παξνπζηαζζεί ε εθπαηδεπηηθή 

παξέκβαζε, φπσο ζρνιηθή ηάμε, εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ειεθηξνληθφ 

κάζεκα, αλάκεηθηε κάζεζε, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απηνδηδαζθαιίαο (βηβιίν, 

ηζηφηνπνο, CD). Δπηπξφζζεηα, απνθαζίδεηαη ε εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα 

αθνινπζεζεί θαζψο θαη ηα είδε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ 

πιηθνχ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ (βηβιία, δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο, εξγαζίεο, ηεζη).  

 ηε θάζη ηηρ ανάπηςξηρ δεκηνπξγείηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο, εθαξκφδεηαη ε εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή θαη γίλεηαη 

δνθηκαζηηθφο έιεγρνο ηνπ ζπλφινπ ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. ηα πιαίζηα 

ηνπ ειέγρνπ ιακβάλεηαη αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε δηφξζσζε ζθαικάησλ θαη ηε 

βειηίσζε ηνπ πιηθνχ. Μηα θαιή πξαθηηθή είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα κηθξφ 

δείγκα ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο θαη εθφζνλ ιεθζεί αλαηξνθνδφηεζε, 

απηή λα ελζσκαησζεί ζην δείγκα πνπ έρεη πινπνηεζεί, θαη ην ζχλνιν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο λα δεκηνπξγεζεί κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα.  

 Ζ θάζη ηηρ ςλοποίηζηρ πεξηιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηψλ ηφζν 

ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φζν θαη ζηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ 

ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Δπηπξφζζεηα, εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ζην αληίζηνηρν εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ. Σέινο, εμαζθαιίδεηαη ε θαηαιιειφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 Ζ αξιολόγηζη ηηρ εκπαιδεςηικήρ παπέμβαζηρ είλαη ζεκαληηθή γηαηί βνεζά 

ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη εμαζθαιίδεη φηη ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Υξεζηκνπνηνχληαη δχν 

είδε αμηνινγήζεσλ.  

o Ζ διαμοπθυηική (formative) αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ησλ επηκέξνπο εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ ηεζζάξσλ θάζεσλ. 

Αξρηθά ιακβάλεηαη ππφςε ε γλψκε ελφο αηφκνπ γηα θάζε κηα εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ζηε ζπλέρεηα ε γλψκε κηθξήο 

νκάδαο ζπκκεηερφλησλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ 

δείγκα ηνπ θνηλνχ-ζηφρνο. Σέινο, γίλεηαη δνθηκαζηηθή πξφβα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο κε ζπκκεηέρνληεο αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ 

θνηλνχ-ζηφρνο. 
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o Ζ ηελική (summative) αμηνιφγεζε απνζθνπεί ζηνλ εληνπηζκφ ηεο 

πξαγκαηηθήο αμίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. Πεξηιακβάλεη ηνλ 

έιεγρν ηεο αληίδξαζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε, 

ηνλ έιεγρν ηεο γλψζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ, ηνλ έιεγρν 

ηεο ηθαλφηεηαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ λα κεηαθέξνπλ ηε γλψζε θαη ηηο 

δεμηφηεηεο ζε άιιν πιαίζην θαη ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

κεηαθνξάο ηεο γλψζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ ζε άιιν πιαίζην. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε δηαδηθαζία ηνπ κνληέινπ είλαη θπθιηθή θαζψο 

θάζε θάζε επεξεάδεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε ηεο θαη επεξεάδεη ηελ επφκελή ηεο, κε 

εμαίξεζε ηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο πνπ επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη θαη απφ ηηο ηέζζεξηο 

άιιεο θάζεηο (ζρήκα 5). Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο επηξξνήο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. 

Αλάιπζε 

(Analysis)

ρεδίαζε 

(Design)

Αλάπηπμε 

(Development)

Τινπνίεζε 

(implementation)

Αμηνιόγεζε 

(Evaluation)

 

ρήκα 5: Ακνηβαία αιιειεμάξηεζε ησλ θάζεσλ ηνπ κνληέινπ ADDIE 

 

2.7.  Σαμηλνκία Δθπαηδεπηηθώλ ηόρσλ 

Ζ ηαμηλνκία εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Benjamin Bloom (Bloom, 1956) είλαη έλα 

ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αλάινγα κε ην επίπεδν δεμηνηήησλ ζθέςεο πνπ 

απαηηνχλ. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή έγηλε κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ηελ αληαιιαγή 

εξσηήζεσλ, αζθήζεσλ θαη γεληθά ζεκάησλ εμεηάζεσλ αλάκεζα ζε δηάθνξα 

παλεπηζηήκηα κε απψηεξν ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί κηα ηξάπεδα ζεκάησλ εμεηάζεσλ πνπ 

λα κεηξνχλ ηνλ ίδην εθπαηδεπηηθφ ζηφρν. Ο Bloom πξνζδηφξηζε ηξεηο ηνκείο 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Απηνί είλαη: 

 Ο γλσζηηθφο (cognitive) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε δηαλνεηηθψλ 

δεμηνηήησλ. 

 Ο ςπρνθηλεηηθφο (psychomotor) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε θπζηθψλ 

(ρεηξνλαθηηθψλ) δεμηνηήησλ. 
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 Ο ζπλαηζζεκαηηθφο (affective) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε ζπλαηζζεκάησλ 

ή ζηάζεσλ. 

ε θάζε ηνκέα γίλεηαη θαηάηαμε ησλ ζηφρσλ ζε δηαθνξεηηθά, ηεξαξρηθψο 

ηνπνζεηεκέλα επίπεδα, κε βάζε ην βαζκφ πνηφηεηαο, πνιππινθφηεηαο θαη αθαίξεζεο 

ηεο απαηηνχκελεο ζθέςεο. Ζ έλλνηα ηεο ηεξαξρηθήο ηνπνζέηεζεο ζεκαίλεη φηη ε 

κεηάβαζε ζε θάπνην επίπεδν πξνυπνζέηεη ηελ θαηάθηεζε φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ 

επηπέδσλ.  

Ζ αξρηθή ηαμηλνκία ηνπ Bloom, φζνλ αθνξά ηνπο γλσζηηθνχο ζηφρνπο, θαζφξηδε ηα 

έμη παξαθάησ επίπεδα θαηά αχμνπζα ζεηξά πνιππινθφηεηαο θαη παηδαγσγηθήο 

ζπνπδαηφηεηαο: γλψζε, θαηαλφεζε, εθαξκνγή, αλάιπζε, ζχλζεζε, αμηνιφγεζε. 

Αθνινπζνχλ θάπνηα παξαδείγκαηα γηα θάζε επίπεδν: 

 ην επίπεδν γλώζεο νη εξσηήζεηο έρνπλ ζθνπφ λα ειέγμνπλ αλ νη 

εθπαηδεπφκελνη απνκλεκφλεπζαλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο ή αλ γλσξίδνπλ θάπνηα 

δεδνκέλα ή ην πνηα είλαη ε βαζηθή ηδέα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 ην επίπεδν θαηαλόεζεο ειέγρεηαη αλ νη εθπαηδεπφκελνη θαηαλφεζαλ ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη αλ κπνξνχλ λα εμεγνχλ ή λα κεηαθξάδνπλ ηα δεδνκέλα. 

 ην επίπεδν εθαξκνγήο ειέγρεηαη αλ νη εθπαηδεπφκελνη είλαη ζε ζέζε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα γηα λα επηιχζνπλ θάπνην λέν 

πξφβιεκα. 

 ην επίπεδν αλάιπζεο ειέγρεηαη αλ νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ 

θάπνηα κνηίβα γηα λα αλαιχζνπλ έλα πξφβιεκα, λα εμεγήζνπλ ηηο ζπληζηψζεο 

ηνπ θαη λα θαηαιήμνπλ ζε θάπνην ζπκπέξαζκα βαζηζκέλν ζηελ αλάιπζε. 

 ην επίπεδν ζύλζεζεο ειέγρεηαη αλ νη εθπαηδεπφκελνη είλαη ζε ζέζε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα γηα λα ζπλζέζνπλ θάπνην 

πξντφλ γλψζεο ή λα δηαηππψζνπλ κηα ζεσξία ή κηα πξφβιεςε. 

 ην επίπεδν αμηνιόγεζεο ειέγρεηαη αλ νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα θξίλνπλ 

ηελ πιεξνθνξία, λα εθηηκήζνπλ ηελ ρξεζηκφηεηά ηεο θαη λα θαηαιήμνπλ ζε 

θάπνην ζπκπέξαζκα γηα ηελ αμία ηεο 

Μηα απνηειεζκαηηθή εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε πξέπεη λα βνεζά ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα θαηαθηήζνπλ ζηαδηαθά φια ηα επίπεδα ησλ ζηφρσλ. Γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ην ππφ δηδαζθαιία γλσζηηθφ αληηθείκελν, πνπ λα εζηηάδνπλ θαη ζηα 

έμη δηαθνξεηηθά επίπεδα ζηφρσλ.  

Σν 2001 δεκνζηεχζεθε ε αλαζεσξεκέλε ηαμηλνκία ζηφρσλ (Krathwohl, 2002) ζηελ 

νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ξήκαηα αληί γηα νπζηαζηηθά θαη ζηελ νπνία ππάξρεη 
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αλαθαηάηαμε ζηα δχν αλψηεξα επίπεδα ησλ ζηφρσλ, ζέηνληαο ηε δεκηνπξγηθφηεηα ζε 

πςειφηεξν επίπεδν απφ ηελ αμηνιφγεζε. Έηζη ε αλαζεσξεκέλε ηαμηλνκία 

πεξηιακβάλεη ηα επίπεδα: ζπκάκαη, θαηαλνψ, εθαξκφδσ, αλαιχσ, αμηνινγψ, 

δεκηνπξγψ. 

Σν παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεη ζρεκαηηθά ηελ αξρηθή θαη ηελ αλαζεσξεκέλε 

ηαμηλνκία ηνπ Bloom: 

Γλώζε

Καηαλόεζε

Δθαξκνγή

Αλάιπζε

ύλζεζε

Αμηνιόγεζε

Θπκάκαη

Καηαλνώ

Δθαξκόδω

Αλαιύω

Αμηνινγώ

Γεκηνπξγώ

Αξρηθή Σαμηλνκία Bloom Αλαζεωξεκέλε Σαμηλνκία Bloom
 

ρήκα 6: Αξρηθή θαη αλαζεσξεκέλε ηαμηλνκία Bloom 

 

2.8.  Πξνεγνύκελεο έξεπλεο βαζηζκέλεο ζηε Γλσζηηθή Μαζεηεία 

Σν κνληέιν ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο έρεη εθαξκνζηεί επηηπρψο ζηε ζρνιηθή 

αίζνπζα γηα ηελ εθκάζεζε ελφο επξέσο θάζκαηνο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα δεκνζηεπκέλεο κειέηεο πεξηγξάθνπλ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο 

κεηαθνξάο θαη εθαξκνγήο ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο ηφζν ζε πεξηβάιινληα αλάκεηθηεο 

κάζεζεο φζν θαη ζε ακηγψο δηαδηθηπαθά καζήκαηα. Κάπνηεο απφ απηέο αλαθέξνληαη 

παξαθάησ. 

ην Παλεπηζηήκην Loyola ηεο Νέαο Οξιεάλεο δεκηνπξγήζεθε έλα ειεθηξνληθφ 

κάζεκα γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ινγηζκηθνχ SPSS πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε (Oriol, Tumulty and Snyder, 2010). Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ηνπ καζήκαηνο, ήηαλ ην Adobe Captivate γηα ηε 

δεκηνπξγία flash βίληεν θαη ην Dimdim γηα ηνλ δηακνηξαζκφ ηεο νζφλεο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν. Ζ κειέηε επηθεληξψζεθε θπξίσο ζηνλ ηξφπν εθαξκνγήο φισλ ησλ κεζφδσλ ηεο 

γλσζηηθήο καζεηείαο θαη δελ αλαθέξεη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο. 

ην Παλεπηζηήκην Nova Southeastern University ηεο Florida ησλ ΖΠΑ εθπνλήζεθε 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε ζέκα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ επηθχξσζε ελφο απνθιεηζηηθά 

δηαδηθηπαθνχ καζήκαηνο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ηελ "Δηζαγσγή ζηνλ 
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Πξνγξακκαηηζκφ" ην νπνίν ζα ελζσκάησλε ζηξαηεγηθέο ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο. ηε 

θάζε ηεο ζρεδίαζεο δεκηνπξγήζεθε αξρηθά έλαο νδεγφο ζπνπδψλ γηα ην δηαδηθηπαθφ 

κάζεκα, ν νπνίνο πεξηειάκβαλε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, ηα επίπεδα ηαμηλνκίαο 

ησλ ζηφρσλ, ην είδνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. Με βάζε απηφ ηνλ νδεγφ ζρεδηάζηεθε ζηε ζπλέρεηα ην πιήξεο 

δηαδηθηπαθφ κάζεκα. ηε θάζε ηεο επηθχξσζεο επηιέρζεθε ζαλ κέζνδνο ε θξηηηθή 

αλαζθφπεζε ηεο ζρεδίαζεο απφ εηδηθνχο ζην ρψξν, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή 

Delphi. Ζ ηερληθή απηή πεξηιακβάλεη θχθινπο επηζεψξεζεο ηνπ καζήκαηνο απφ ηνπο 

εηδηθνχο, θαηαγξαθήο ζρνιίσλ θαη πξνηάζεσλ γηα βειηίσζε, αλάιπζεο απηήο ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο θαη αληίζηνηρεο ηξνπνπνίεζεο ηνπο καζήκαηνο. Δπηιέρζεθαλ νθηψ 

εηδηθνί κε εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, νη νπνίνη επηθχξσζαλ 

ην κάζεκα ζηνλ ηξίην θχθιν επηζεψξεζήο ηνπ (Fernandez, 2014).   

ην Παλεπηζηήκην ηνπ Ματάκη δεκηνπξγήζεθε έλα ειεθηξνληθφ κάζεκα γηα ηελ 

εθκάζεζε ρξήζεο ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ην νπνίν απεπζπλφηαλ 

ζε αξράξηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν 

γλσζηηθφ αληηθείκελν πεξηειάκβαλε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, δηαθαλεηψλ 

παξνπζίαζεο, επεμεξγαζηψλ θεηκέλνπ, ινγηζηηθψλ θχιισλ, βάζεσλ δεδνκέλσλ, 

γξαθηθψλ νξγαλσηψλ, εθαξκνγψλ επεμεξγαζίαο ήρνπ, βίληεν θαη γξαθηθψλ θαη ηε 

δεκηνπξγία ηζηνεμεξεπλήζεσλ (webquests). Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ 

καζήκαηνο εθηηκήζεθε κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπλεληεχμεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

αιιά θαη κε πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ αλαξηήζεσλ ζην forum θαη ησλ εξγαζηψλ ηνπο 

(Dickey, 2008). 

ην Παλεπηζηήκην Putra ηεο Μαιαηζίαο δεκηνπξγήζεθε έλα πεξηβάιινλ αλάκεηθηεο 

κάζεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο ηαηηζηηθήο. 

Τινπνηήζεθε κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο moodle θαη έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην 

δσκάηην ζπδεηήζεσλ (forum) σο κέζν επηθνηλσλίαο, θαζνδήγεζεο, ππνζηήξημεο, 

αλαηξνθνδφηεζεο, άξζξσζεο θαη αλαζηνραζκνχ. Ο έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο πινπνηήζεθε κε ρξήζε ηξηψλ ηεζη θαη ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηελ παξέκβαζε κε απηά 

ηεο νκάδαο ειέγρνπ πνπ δηδάρζεθε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν. Ζ πεηξακαηηθή νκάδα 

είρε ζεκαληηθά πςειφηεξν κέζν φξν θαη ζηα ηξία ηεζη απφ φηη ε νκάδα ειέγρνπ 

(Saadati et al. 2015). 

ην Δζληθφ Κεληξηθφ Παλεπηζηήκην ηεο Σατβάλ δεκηνπξγήζεθε έλα δηαδηθηπαθφ 

κάζεκα κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ αξράξησλ 

δαζθάισλ θαη θαζεγεηψλ ζηε δεκηνπξγία ζρεδίσλ καζήκαηνο. Σα εξγαιεία πνπ 
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ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ πνιπκεζηθφ πιηθφ ζηε θάζε ηεο κνληεινπνίεζεο, ζπζηήκαηα 

ππνζηήξημεο ηεο απφδνζεο ζηηο θάζεηο ηεο θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο θαη εξγαιεία 

ηειεδηαζθέςεσλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν ξνπκπξίθεο ζε θιίκαθα πέληε βαζκίδσλ ηχπνπ Likert, ζχκθσλα 

κε ηηο νπνίεο αμηνινγήζεθαλ ζρέδηα καζήκαηνο ησλ ζπκκεηερφλησλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. Ζ κία ξνπκπξίθα αθνξνχζε ηελ επίδνζε θαη 

ε δεχηεξε ηηο ζηάζεηο, ελψ ηα θξηηήξηά ηνπο ήηαλ νκαδνπνηεκέλα αληίζηνηρα κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπο καζήκαηνο. Έγηλε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην δηαδηθηπαθφ κάζεκα θαη ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ πνπ δηδάρζεθε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε 

πεηξακαηηθή νκάδα είρε κεγαιχηεξε βειηίσζε απφ φηη ε νκάδα ειέγρνπ, ηφζν σο πξνο 

ηελ επίδνζε, φζν θαη σο πξνο ηηο ζηάζεηο (Liu, 2005). 

 

2.9.  Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (distance learning, d-learning) αλαπηχρζεθε γηα λα 

παξέρεη πξφζβαζε ζηε κάζεζε ζε φζνπο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ 

θιαζζηθή πξφζσπν κε πξφζσπν δηδαζθαιία (face to face, f2f). Αλαθέξεηαη ζε έλα 

ζχλνιν δηαδηθαζηψλ εθπαίδεπζεο θαηά ηηο νπνίεο, ν εθπαηδεπηήο θαη ν εθπαηδεπφκελνο 

βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν (Beldarrain, 2006) θαη δελ απαηηείηαη ε θπζηθή 

παξνπζία ηνπο ζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Τπνζηεξίδεηαη απφ πνιιά δηαθνξεηηθά κέζα 

επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ζπλδπαζκφ απηψλ φπσο βηβιία, ηαρπδξνκείν, ηειεφξαζε, 

βίληεν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ην δηαδίθηπν θαη άιια. 

Καηά ζπλέπεηα, ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε γίλνληαη θαη ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν.  

Ζ κεγάιε εμάπισζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

νθείιεηαη ζηελ ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, θαη θχξηνο ζθνπφο ηεο είλαη ε 

αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο ησλ δηδαζθνκέλσλ γηα ζπλερή επηκφξθσζε, εκπινπηηζκφ 

ησλ γλψζεσλ θαη απηνειεγρφκελε δηα βίνπ κάζεζε. Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

πξνσζεί ην ηδεψδεο, φηη ε κφξθσζε είλαη δηθαίσκα φισλ ησλ αλζξψπσλ θαη ζα πξέπεη 

λα κπνξνχλ λα ηελ απνιακβάλνπλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Απεπζχλεηαη ζε 

φινπο, ηφζν ζηνπο ηδηψηεο πνπ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ γλψζεηο ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα, ή θαη θάπνην πηζηνπνηεηηθφ ή πηπρίν, φζν θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη 

λα εθπαηδεχζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο. 
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2.9.1. Ηδηαηηεξόηεηεο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ε κάζεζε δελ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε δηδαζθαιία 

αιιά ζεσξείηαη κηα δηαδηθαζία μερσξηζηή θαη κνλαδηθή γηα θάζε άηνκν, ηελ νπνία 

αλαθαιχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο ηνπ πνξείαο θαη εμέιημεο. Ζ δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία αιιάδεη ρέξηα θαη απφ ηελ επζχλε ηνπ δηδάζθνληα πεξλά ζηε ζθαίξα 

επζχλεο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ (Ληνλαξάθεο, 2009). 

Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε παξνπζηάδεη αξθεηέο δηαθνξέο απφ ηε ζπκβαηηθή. Οη 

βαζηθφηεξεο απφ απηέο παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

 Γηεμάγεηαη ρσξίο ηελ άκεζε επίβιεςε εθπαηδεπηή ζε θάπνηα αίζνπζα θαζψο ην 

βαζηθφ ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο είλαη ε θπζηθή απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηνλ 

εθπαηδεπηή απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν. 

 Παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο κεγάιν βαζκφ αλεμαξηεζίαο σο πξνο ηελ επηινγή 

ηνπ αληηθεηκέλνπ πξνο κειέηε, ηνλ ηφπν, ην ρξφλν θαη ην ξπζκφ κειέηεο.  

 Απεπζχλεηαη θαηά έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ζε ελήιηθεο. 

 Απεπζχλεηαη ζε κεγάιν αξηζκφ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 Αμηνπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ ηα ηερλνινγηθά κέζα θαη εξγαιεία, ηφζν γηα ηε 

κεηάδνζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, φζν θαη γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

 Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνπζία ηεο καζεζηαθήο αηκφζθαηξαο κε απνηέιεζκα ηελ 

αίζζεζε απνκφλσζεο, ηελ έιιεηςε πξνζσπηθήο επαθήο θαη ηε κεησκέλε χπαξμε 

ζπδεηήζεσλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ ζηα πιαίζηα ηεο καζεζηαθήο νκάδαο. 

 Παξνπζηάδεη πεξηνξηζκέλε πξνζσπηθή επαθή κε ηνλ εθπαηδεπηή θαη έιιεηςε 

κεραληζκψλ επηθνηλσλίαο φπσο ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο. 

 Παξνπζηάδεη κεγάια πνζνζηά εγθαηάιεηςεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (drop-out). 

 Απαηηεί απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα θαηέρνπλ δεμηφηεηεο ππεπζπλφηεηαο, 

νξγαλσηηθφηεηαο θαη απηνπεηζαξρίαο ψζηε λα κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ κφλνη ηνπο, 

θαζψο ε κεησκέλε θαζνδήγεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηή είλαη ζπρλφ θαηλφκελν. 

ε θάζε πεξίπησζε έλα πξφγξακκα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ρξεηάδεηαη λα είλαη 

άξηηα ζρεδηαζκέλν θαη νξγαλσκέλν ψζηε λα παξέρεη έλα βέιηηζην εθπαηδεπηηθφ 

πιαίζην κέζα απφ ην νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη ζα κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ λέεο γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο θαη αμίεο. Δπηπιένλ αλαγθαηφηεηα είλαη ε χπαξμε νπζηαζηηθήο ακθίδξνκεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Σέινο, ππάξρεη αλάγθε εκπινπηηζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ 

αλάπηπμε ελφο πεξηβάιινληνο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 
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θνηλσληθνχ επνηθνδνκηζκνχ θαη ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, κε θχξην ζθνπφ λα 

αληηζηαζκίζεη ην αίζζεκα ηεο απνκφλσζεο πνπ βηψλνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ζηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 

 

2.9.2. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηή ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

Οη ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο δηεμάγεηαη ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε ζηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε είλαη δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ζην ζπκβαηηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο. Γηα 

απηφ ην ιφγν ν ξφινο, ην έξγν θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ δηδάζθνληα 

ζε έλα εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα είλαη δηαθνξεηηθέο. Ζ επζχλε ηνπ 

δηδάζθνληα σο πξνο ηε δηδαθηηθή πεξηνξίδεηαη, ελψ ν ξφινο ηνπ κεηακνξθψλεηαη ζε 

απηφλ ηνπ ζπκβνχινπ, ηνπ θαζνδεγεηή, ηνπ ππνζηεξηθηή, ηνπ εκςπρσηή ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνπ ζπληνληζηή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Σαπηφρξνλα, 

ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπίζεη ην αίζζεκα αλαζθάιεηαο θαη ηελ δηζηαθηηθφηεηα ζηελ 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη λα θαιιηεξγήζεη ηελ ππεπζπλφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

σο πξνο ηε κάζεζή ηνπο αιιά θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή (Ληνλαξάθεο, 

2009). 

Οη εθπαηδεπφκελνη ρξεηάδεηαη λα αηζζάλνληαη φηη ν εθπαηδεπηήο είλαη δηαζέζηκνο ζην 

λα ηνπο βνεζήζεη λα μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα θαη ην άγρνο πνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ νη 

απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελνπ, 

ε νπνία νθείιεη λα είλαη ακθίδξνκε, απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, θαζψο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε παξαηεξείηαη κεησκέλε 

ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο γηα αληαιιαγή απφςεσλ θαη ζπδήηεζε πξνβιεκάησλ. 

(Μνπδάθεο, 2006). Γηα ην ιφγν απηφ ν εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δεμηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο, ελζάξξπλζεο θαη ππνζηεξηθηηθήο παξέκβαζεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη απφ ηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ν εθπαηδεπηήο λα 

ζηείιεη έλα κήλπκα ελδηαθέξνληνο ππνγξακκίδνληαο φηη είλαη δηαζέζηκνο γηα 

επηθνηλσλία. Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ ν εθπαηδεπηήο λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκνο 

φηαλ νη εθπαηδεπφκελνη επηζπκνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε απηφλ, λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αλάγθεο ηνπο γηα ζπδήηεζε πξνβιεκαηηζκψλ, ζπκβνπιέο θαη ππνζηήξημε κε 

ζεηηθή δηάζεζε θαη λα ηνπο ζπκπεξηθέξεηαη σο ελήιηθεο κέζα απφ κηα αλνηθηή θαη 

θηιηθή ζρέζε πνπ ζα δηαθξίλεηαη απφ ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ (Ληνλαξάθεο, 2009).  

Ζ ππνζηήξημε απφ ηνλ εθπαηδεπηή ρξεηάδεηαη λα εζηηάδεη: 

 Σηην αναηποθοδόηηζη πος παπέσει μέζυ ζσολίυν. Σα ζρφιηα πξέπεη λα είλαη 

αλαιπηηθά, επνηθνδνκεηηθά, απνηειεζκαηηθά, λα γίλνληαη κε επγέλεηα θαη ζεβαζκφ 
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θαη λα παξέρνληαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δηδηθά φζσλ αθνξά ηηο εξγαζίεο 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ πξνηείλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία (Μνπδάθεο, 2006) ε 

αλαηξνθνδφηεζε λα πεξηιακβάλεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαθάησ: 

o Δπαλαδηαηχπσζε ηνπ θπξίσο ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο (φπσο ην αληηιακβάλεηαη 

ν εθπαηδεπηήο). 

o Σνπιάρηζηνλ έλα ζεηηθφ ζρφιην γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θηλήηξσλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. 

o αθείο πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ ηεο εξγαζίαο. 

o Μηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα ηα νπνία έρνπλ ζθνπφ λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο γηα κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα. 

 Σηην καλλιέπγεια ηυν μαθηζιακών δεξιοηήηυν. Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα 

αλαζέζεη εξγαζίεο πνπ αλαδεηθλχνπλ ζηξαηεγηθέο κάζεζεο, ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ, 

θξηηηθή ζθέςε, πξνγξακκαηηζκφ ρξφλνπ, απηνξξχζκηζε κειέηεο, απηναμηνιφγεζε 

πξνφδνπ. 

 Σηην εμτύσυζη ηυν εκπαιδεςομένυν ψζηε απηνί λα ελεξγνπνηεζνχλ, λα κάζνπλ 

πψο λα καζαίλνπλ κφλνη ηνπο θαη πσο λα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα πξνο κηα επξεηηθή 

πνξεία απηνκάζεζεο. 

 Σηη ζηήπιξη και ενίζσςζη ηηρ ζςνεπγαζίαρ και ηηρ αλληλοβοήθειαρ κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, κέζσ αλάζεζεο νκαδηθψλ ή ζπλεξγαηηθψλ εξγαζηψλ. Οη νκάδεο 

πνπ κνηξάδνληαη έλα θνηλφ ελδηαθέξνλ απνηεινχλ πεγέο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, 

ηδεψλ θαη λέσλ πξαθηηθψλ, θαη ηα κέιε ηνπο ζηαδηαθά αλαπηχζζνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο κεηαμχ ηνπο. 

Ζ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο, ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

ππεξκέζσλ κπνξεί λα πξνάγεη ηε δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο 

απφ απφζηαζε, απμάλνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εθπαηδεπνκέλσλ, εθπαηδεπηή 

θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Με ηελ εμάπισζε ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ, ηε 

δηαδεδνκέλε ρξήζε ησλ ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, ηε 

δεκηνπξγία δηαδηθηπαθψλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο θαη κάζεζεο, ηελ χπαξμε ζχγρξνλσλ 

θαη αζχγρξνλσλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο, νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ 

(ΣΠΔ) πξνζθέξνπλ ζήκεξα απμεκέλεο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο 

εληζρχνληαο ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη εκπινπηίδνληαο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη 

λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα ηεο ζπζηεκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ, αξθεί λα αλαπηπρζνχλ ηα 

θαηάιιεια καζεζηαθά πεξηβάιινληα. 
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ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ε επηθνηλσλία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη: α) 

κέζσ αληαιιαγήο ηδησηηθψλ κελπκάησλ κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ, β) κέζσ 

ηειεθσληθψλ επηθνηλσληψλ, γ) κέζσ δεκφζηαο αλάξηεζεο αλαθνηλψζεσλ, εξσηήζεσλ 

θαη απφςεσλ ζε θάπνην αζχγρξνλν δηαδηθηπαθφ ρψξν ζπδεηήζεσλ (forum), δ) κέζσ 

δηαδηθηπαθψλ ζπδεηήζεσλ ζε θάπνην ζχγρξνλν δηαδηθηπαθφ ρψξν (chat room) θαη ε) 

κέζσ ηειεδηαζθέςεσλ ζε θάπνην εηθνληθφ πεξηβάιινλ. 

   

2.9.3. Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

Σν δηδαθηηθφ πιηθφ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε αλαιακβάλεη θαηά κεγάιν 

πνζνζηφ ην ξφιν πνπ θαηέρεη ν δηδάζθνληαο ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία θαη 

ζεσξείηαη έλα νινθιεξσκέλν εξγαιείν κάζεζεο, απφ ην νπνίν εμαξηάηαη ε πνηφηεηα 

ηεο εθπαίδεπζεο. Βαζηθή απαίηεζε πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

είλαη λα βνεζά ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα καζαίλνπλ κέζα απφ απηφ κε φζν ην δπλαηφλ 

ιηγφηεξε βνήζεηα απφ ηνπο εθπαηδεπηέο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε αλάγθε λα ππάξρεη 

ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην δηδαθηηθφ πιηθφ θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, 

γεγνλφο πνπ αμηψλεη δηδαθηηθφ πιηθφ πςειήο πνηφηεηαο (Ληνλαξάθεο, 2009).  

Οη ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

είλαη νη παξαθάησ (Ληνλαξάθεο, 2009): 

 Παξνπζηάδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο κέζα απφ επηιεγκέλν 

πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ψζηε λα πξνάγεη ηελ απηφλνκε, 

απηελεξγφ θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε. 

 Παξέρεη ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο θαη έλα νξγαλσκέλν, 

αιιειεπηδξαζηηθφ, πινχζην ζε εξεζίζκαηα πεξηβάιινλ, ζην νπνίν νη 

εθπαηδεπφκελνη δξνπλ θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά. 

 Δλζαξξχλεη θαη εκςπρψλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο παξέρνληαο θίλεηξα γηα κάζεζε. 

 Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εκπέδσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ κέζα απφ πνηθίιεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 πκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 Δμνηθεηψλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο. 
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2.9.3.1. Οδεγίεο δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφο, θαζψο απηφ νθείιεη λα είλαη δνκεκέλν κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε νη 

εθπαηδεπφκελνη λα καζαίλνπλ απνηειεζκαηηθά απφ απηφ κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξε 

βνήζεηα απφ ηνλ δηδάζθνληα. Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ιεηηνπξγίεο πνπ πεξηγξάθεθαλ 

ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, πξνηείλεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη 

δεκηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ λα πηνζεηεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθέο 

νδεγίεο (Ληνλαξάθεο, 2009). χκθσλα κε απηέο ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη: 

 Να παξέρεη απιέο, ζαθείο θαη αηηηνινγεκέλεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

κειέηεο ηνπ πιηθνχ. 

 Να ππάξρεη εηζαγσγή, θαηαηνπηζηηθέο νδεγίεο, ζαθψο θαζνξηζκέλνη ζηφρνη, θαη 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα. 

 Να πξνζαξκφδεηαη ην πεξηερφκελν θαη ν ξπζκφο κειέηεο ζην επίπεδν ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ή λα παξέρεηαη ε ειεπζεξία θαζνξηζκνχ ηνπο απφ ηνπο ίδηνπο. 

 Να ππάξρεη ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα ζηε δηαηχπσζε θαη ρξήζε απιήο γιψζζαο. 

 Να ππάξρεη νκαιή κεηάβαζε κεηαμχ ησλ ζεκάησλ. 

 Να γίλεηαη ρξήζε παξαδεηγκάησλ θαη κειέηε πεξηπηψζεσλ γηα εθαξκνγή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ. 

 Να αληηθαζίζηαληαη εθηελή ηκήκαηα θεηκέλνπ απφ απεηθνλίζεηο θαη 

νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ. 

 Να ππάξρεη θαηάηκεζε ηεο χιεο ζε ηκήκαηα πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο. 

 Να γίλεηαη ζπλεηή ρξήζε πιαηζίσλ, έληνλσλ ραξαθηήξσλ, ηίηισλ θαη ππφηηηισλ. 

 Να ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαη αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο πνπ ζα ζηνρεχνπλ 

ζηελ επαιήζεπζε ησλ γλψζεσλ, ηνλ πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ 

εκβάζπλζε. ε απηέο ζα πξέπεη λα δίλνληαη νη ζσζηέο απαληήζεηο, 

αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ αλάιπζε ηπρφλ δπζθνιηψλ, επηβξάβεπζε θαη ελζάξξπλζε 

ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

 Να γίλεηαη ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ ζεκάησλ θαη πξνζεγγίζεσλ κε ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ αλάιπζεο, ζχλζεζεο θαη θξίζεο. 

 Να ππνζηεξίδεηαη ε αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπνκέλνπ-εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 

εθπαηδεπνκέλνπ-εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπνκέλνπ-εθπαηδεπνκέλνπ. 

 Να παξέρνληαη πξνηάζεηο γηα επηπιένλ βηβιηνγξαθία κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ 

έξεπλα θαη εθαξκνγή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 
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2.10. Ζιεθηξνληθή Μάζεζε 

Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning) ζπλίζηαηαη απφ έλα ζχλνιν ελλνηψλ θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πιεξνθνξία, ηελ επηθνηλσλία, ηε δηαρείξηζε γλψζεο 

θαη ηε δηαρείξηζε απφδνζεο. Πεξηγξάθεηαη σο ε εθπαίδεπζε πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ 

ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ, θαηά θχξην ιφγν ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, αιιά 

κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη θάπνηα απφ ηα παξαθάησ κέζα (Moore, Dickson-Deane 

and Galyen, 2011):  

 ςεθηαθέο θάκεξεο 

 δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο 

 πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο παιάκεο 

 ζπζθεπέο αλαπαξαγσγήο αξρείσλ ήρνπ, βίληεν, πνιπκέζσλ 

 πξνζνκνησηέο 

 θηλνχκελε εηθφλα, θηλνχκελν ζρέδην 

 εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα 

 ειεθηξνληθέο ζπιινγέο πιηθνχ 

 εξγαιεία δηαλνκήο ςεθηαθνχ πιηθνχ ζε πνιινχο παξαιήπηεο / ζπλδξνκεηέο 

(podcasting) 

 ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο θαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο καζεζηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ 

 εηθνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο 

 ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 εξγαιεία ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

 εξγαιεία ρψξσλ ζπδεηήζεσλ (ζχγρξνλσλ θαη αζχγρξνλσλ) 

 εξγαιεία βηληενθιήζεσλ 

 εξγαιεία ππνζηήξημεο ζπλεξγαζίαο 

 εξγαιεία αμηνιφγεζεο εθπαηδεπνκέλσλ 

 εξγαιεία ππνζηήξημεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο 

 εξγαιεία ππνζηήξημεο ηεο απφδνζεο 

 εξγαιεία δηαρείξηζεο ειεθηξνληθνχ ραξηνθπιαθίνπ 

 ςεθηαθέο εγθπθινπαίδεηεο, ςεθηαθά εκεξνιφγηα 

 ηζηνζειίδεο θαη θνηλφηεηεο 

Σν πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ είλαη ζπλήζσο έλαο ζπλδπαζκφο απφ 

θείκελν, ήρν, εηθφλα, video, θηλνχκελν ζρέδην, πξνζνκνηψζεηο (simulations), ελψ ηα 
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καζήκαηα κπνξνχλ λα απνηεινχληαη απφ ζπλδπαζκνχο δηαιέμεσλ, παξνπζηάζεσλ, 

βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ, αζθήζεσλ πξνο παξάδνζε, αζθήζεσλ απηναμηνιφγεζεο, 

κεραληζκνχο δηεμαγσγήο ηεζη θαη ρψξνπο ζπδεηήζεσλ. Σν γεγνλφο φηη ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ ελφο καζήκαηνο απνηειείηαη ζπλήζσο απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο απφ ηα 

παξαπάλσ είδε, δεκηνπξγεί πνιιαπιά εξεζίζκαηα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, απμάλεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην αληηθείκελν θαη πξνσζεί ηε ζπγθξάηεζε ηεο γλψζεο.  

ην παξαθάησ ζρήκα (ρήκα 7) απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηφ αθνκνίσζεο ηεο γλψζεο 

απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ έρεη δνζεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

θαη βαζίδεηαη ζην κνληέιν ηνπ Edgar Dale "Cone of Experience" (Dale, 1969).  

 

ρήκα 7: Ζ ππξακίδα ηεο κάζεζεο (πεγή: National Training Laboratories, Bethel, 

Maine, 1969) 

 

Παξφιν πνπ ππάξρεη αξθεηφο ζθεπηηθηζκφο ζην ρψξν (Molenda, 2003) γηα ηελ 

αθξίβεηα ησλ πνζνζηψλ πνπ δίλνληαη θαη ηελ απνπζία επηπιένλ παξαγφλησλ (π.ρ. 

ειηθία εθπαηδεπφκελνπ, ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο), ε ππξακίδα ηεο 

κάζεζεο απνηειεί έλδεημε γηα ηε ζπλεηζθνξά ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ κάζεζεο ζηελ 

ηειηθή δηαθξάηεζε ηεο γλψζεο. Βαζηθφηεξν ζπκπέξαζκα είλαη φηη νη εθπαηδεπφκελνη 

ζπγθξαηνχλ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ φηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπο είλαη 

πςειή (Griffiths and Oates, 2003). Ζ ε-κάζεζε είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη φινπο ηνπο 

παξαπάλσ ηξφπνπο εθπαίδεπζεο. 
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2.10.1. Πιενλεθηήκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο  

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο είλαη (Kruse, 2002): 

 Πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα κάζεζε θαη πεξηζζφηεξα θίλεηξα. 

 Πνηθηιία πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ θαη δπλακηθά πξνζαξκφζηκν εθπαηδεπηηθφ 

πεξηερφκελν. 

 Πνηθηιία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θείκελν, 

ερνγξαθεκέλεο δηαιέμεηο, βίληεν, αζθήζεηο. 

 Δπρέξεηα λα απνθαζίδεη ν ίδηνο ν εθπαηδεπφκελνο γηα ηελ χιε, ελψ ν 

εθπαηδεπηήο παίδεη δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν. 

 Διεπζεξία ζηελ επηινγή ηνπ αληηθεηκέλνπ κειέηεο. 

 Πνηθηιία πξνγξακκάησλ φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηπέδσλ. 

 Γπλαηφηεηα επηκφξθσζεο κε πςειφ βαζκφ εμεηδίθεπζεο. 

 Δμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά παξαγγειία γηα ην 

πξνζσπηθφ εηαηξεηψλ. 

 Παξνρή γλψζεσλ ζε φινπο αλεμαξηήησο ειηθίαο, εξγαζηαθψλ ππνρξεψζεσλ, 

ηφπνπ εγθαηάζηαζεο. 

 Παξνρή γλψζεσλ ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη δεμηφηεηεο. 

 Ηθαλφηεηα θάιπςεο θαη ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ κάζεζεο, ηνπ νπηηθνχ, 

ηνπ αθνπζηηθνχ θαη ηνπ θηλαηζζεηηθνχ κε απνηέιεζκα πςειφηεξν πνζνζηφ 

αθνκνίσζεο γλψζεο. 

 Γπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζε νπνηνδήπνηε ηφπν θαη ρξφλν. 

 Δπειημία κάζεζεο κε νπνηνλδήπνηε ξπζκφ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ. 

 Γπλαηφηεηα χπαξμεο εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο μερσξηζηέο αλάγθεο ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ (γηα 

παξάδεηγκα εθπαηδεπφκελνη κε δηαθνξεηηθφ επίπεδν γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο). 

 Γπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο πνιχ κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ ζην ίδην πξφγξακκα 

ηαπηφρξνλα. 

 Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθηλήζεσλ, θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εμνπιηζκνχ, ελνηθηάζεσλ αηζνπζψλ, δσκαηίσλ. 

 Μείσζε θφζηνπο ακνηβψλ πξνζσπηθνχ θαη θφζηνπο παξαθνινχζεζεο 

εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ. 

 Μείσζε θφζηνπο έθδνζεο θαη δηαλνκήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (θάηη πνπ έρεη 

νθέιε θαη πξνο ην πεξηβάιινλ). 
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 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

 Γπλαηφηεηα άκεζεο ελεκέξσζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη άκεζεο δηαλνκήο 

ησλ αιιαγψλ ή λέσλ πιεξνθνξηψλ. 

 Μάζεζε κέζα απφ επξχηεξεο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο κε πνιινχο 

(ζπλεξγαηηθή κάζεζε, δσκάηηα ζπδεηήζεσλ, ηειεδηάζθεςε, ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, θνηλφηεηεο εμάζθεζεο). 

 Διεπζεξία ζηελ έθθξαζε απφςεσλ θαη ππνβνιή εξσηήζεσλ ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο. 

 Πξνψζεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. 

 Μεησκέλε πηζαλφηεηα ε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία λα μεθχγεη απφ ην ζέκα. 

 Γπλαηφηεηα γηα ηζάμηα ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην κάζεκα. 

 Αλεμαξηεζία ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ απφ ηε καζεζηαθή νκάδα, κε απνηέιεζκα ηε 

δπλαηφηεηα θαιχηεξεο θάιπςεο ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ, 

αληί απηψλ ηεο καζεζηαθήο νκάδαο. 

 Απειεπζέξσζε απφ ηελ αλαγθαηφηεηα θπζηθήο παξνπζίαο ζηελ αίζνπζα. 

 Αλεμαξηεζία απφ ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν ελφο εθπαηδεπηή. 

 Γπλαηφηεηα απφθηεζεο πηζηνπνηεηηθψλ παξαθνινχζεζεο θαη νινθιήξσζεο 

πξνγξακκάησλ. 

 Μεησκέλν άγρνο εθπαηδεπνκέλσλ ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο θαζνξηζκνχ ηνπ 

ξπζκνχ κάζεζεο. 

 Πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ θαη 

απφ ηελ θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

 Παξνρή επθαηξίαο ζε εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνπο λα παξνπζηάζνπλ δηθά 

ηνπο πξσηφηππα έξγα κε άκεζε ππνζηήξημε απφ ειεθηξνληθέο νκάδεο. 

 

2.10.2. Μεηνλεθηήκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο είλαη (Kruse, 2002;  Benest, Carter 

and Chandler, 2006): 

 Απαξαίηεηε εμνηθείσζε κε λέεο ηερλνινγίεο ηφζν γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ φζν θαη γηα ηε ρξήζε ηνπ, ηε δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ 

θαη ηηο ζχγρξνλεο κνξθέο επηθνηλσλίαο. 

 Πηζαλή αζπκβαηφηεηα ινγηζκηθνχ κε άιιν πξνεγθαηεζηεκέλν ινγηζκηθφ ή κε 

ην πιηθφ (hardware). 
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 Κφζηνο απφθηεζεο θαη ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ λέαο ηερλνινγίαο. 

 Απαξαίηεηε πςειή ηαρχηεηα ζχλδεζεο ζηνλ απνκαθξπζκέλν δηαθνκηζηή. 

 Πξνβιήκαηα θαζπζηέξεζεο ζηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ (download θαη upload). 

 Μεγάιν θφζηνο αλάπηπμεο ελφο νινθιεξσκέλνπ καζήκαηνο e-learning. 

 Γπζθνιία πξνζαξκνγήο αηφκσλ πνπ κάζαηλαλ κε βάζε ηηο παξαδνζηαθέο 

κεζφδνπο. 

 Απνπζία καζεζηαθήο αηκφζθαηξαο. 

 Απνπζία ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ κειέηεο, γεγνλφο πνπ απαηηεί ν 

εθπαηδεπφκελνο λα έρεη αξθεηή ππεπζπλφηεηα θαη νξγαλσηηθφηεηα ψζηε λα 

εξγαζηεί κφλνο ηνπ. 

 Έιιεηςε απηνπεηζαξρίαο θαη θηλήηξνπ. 

 Γπζθνιία λα ελεκεξσζεί ν εθπαηδεπφκελνο γηα ηελ πξφνδφ ηνπ. 

 Απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπ δηδάζθνληνο. 

 Πεξηνξηζκφο ή θαη απνπζία ζπδεηήζεσλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ ζηα πιαίζηα ηεο 

καζεζηαθήο νκάδαο. 

 Πεξηνξηζκφο ηεο πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ δηδαζθφκελνπ θαη ηνπ 

δηδάζθνληα. 

 Μεησκέλε θαζνδήγεζε απφ ηνλ δηδάζθνληα. 

 Έιιεηςε κεραληζκψλ επηθνηλσλίαο φπσο ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο. 

 Μεγάιν πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (drop-out). 

 Αίζζεζε απνκφλσζεο, έιιεηςε πξνζσπηθήο επαθήο θαη ε εληχπσζε φηη νη 

ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνλ άλζξσπν. 

 Πξνβιήκαηα αζθάιεηαο θαη ηδησηηθφηεηαο. 

 Γπζθνιία ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο ζε ρψξνπο φπσο ην ζπίηη ή ε εξγαζία. 

 Μεγάινο ρξφλνο ελαζρφιεζεο κε ηνλ ππνινγηζηή κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

θαζηζηηθήο δσήο γηα ηελ πγεία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

 Αλάγθε λα αθηεξψζεη ν εθπαηδεπφκελνο πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα κάζεη θάηη 

απφ φηη ζηελ παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε. 

 

2.11. Μεηθηή Μάζεζε  

Ο ζπλδπαζκφο ηεο εμ απνζηάζεσο κε ηελ παξαδνζηαθή δηα δψζεο δηδαζθαιία 

δεκηνχξγεζε κηα ελδηάκεζε κνξθή πνπ ζήκεξα απνθαινχκε κεηθηή κάζεζε (blended 

learning). πλδπάδεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο παξαδνζηαθήο κάζεζεο, φπσο 
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δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ηφζν κε ηνλ 

εθπαηδεπηή φζν θαη κε άιινπο εθπαηδεπφκελνπο, δσληαλέο δηαιέμεηο, έληππν 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (ην νπνίν δηαβάδεηαη πην γξήγνξα απφ φηη ην ίδην θείκελν ζε νζφλε  

ππνινγηζηή), κε απηά ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, φπσο ηε δπλαηφηεηα κάζεζεο 

ζε νπνηνδήπνηε ηφπν θαη ρξφλν, θαη κε απηά ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο φπσο 

δηαδξαζηηθφ θαη πνιπκεζηθφ (multimedia) εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (πνπ απμάλνπλ ην 

πνζνζηφ αθνκνίσζεο ηεο γλψζεο) ή δσκάηηα ζπδεηήζεσλ (ε ρξήζε ησλ νπνίσλ κπνξεί 

λα εληζρχζεη ηελ αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ).  

Ζ ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ζπλεξγαηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο, ηα νπνία 

θαηέρνπλ δηαθεθξηκέλε ζέζε ζηα ζχγρξνλα δηδαθηηθά κνληέια. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζηε 

κεηθηή κάζεζε ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο ηδεψλ θαη απφςεσλ κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κπνξεί λα γίλεηαη ζε δχν δηαθνξεηηθά επίπεδα παξάιιεια. Σφζν 

ζχγρξνλα κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, φζν θαη αζχγρξνλα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.  

Ζ επηθνηλσλία κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ηνπ δηαδηθηχνπ δίλεη έκθαζε ζηελ γξαπηή 

επηθνηλσλία, ε νπνία κπνξεί λα πξνάγεη ηελ αθξίβεηα ζηελ άξζξσζε / έθθξαζε θαη ηνλ 

αλαζηνραζκφ. Ζ επηθνηλσλία κέζα ζηελ αίζνπζα είλαη πξνθνξηθή, απζφξκεηε θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ γξήγνξνπο ξπζκνχο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ ηξφπσλ 

επηθνηλσλίαο απνηειεί ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο κεηθηήο κάζεζεο.  

Έλα παξάδεηγκα απνηειεζκαηηθήο αμηνπνίεζεο ηελ κεηθηήο κάζεζεο είλαη ε 

χπαξμε ελφο πξφζσπν κε πξφζσπν καζήκαηνο, γηα λα γλσξηζηνχλ νη ζπκκεηέρνληεο, λα 

μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο θνηλφηεηαο εθπαηδεπνκέλσλ, λα αλαιπζνχλ ηα 

βαζηθά ζεκεία ηνπο καζήκαηνο θαη λα απνζαθεληζηεί ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ηε ζπλέρεηα, θαη θαζψο ηα ζέκαηα πξνο δηδαζθαιία 

γίλνληαη δπζθνιφηεξα θαη απαηηνχλ θξηηηθή ζθέςε, είλαη απνδνηηθφηεξν απηά λα 

ζπδεηνχληαη κέζσ αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο (Garrison and Kanuka, 2004). 

Ζ δηαλνκή έληππνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαηά ην εηζαγσγηθφ δηα δψζεο κάζεκα, 

ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, έρεη 

απνδεηρζεί φηη βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Μνπδάθεο, 2006). πζηήλεηαη ην έληππν πιηθφ λα πεξηιακβάλεη ιίγα 

ιφγηα γηα ηε δνκή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζα εξγαζηνχλ νη εθπαηδεπφκελνη, έλα θχιιν εξγαζίαο γηα ηελ εμάζθεζή ηνπο κε ην 

ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη κεξηθά ελδεηθηηθά θείκελα θαη αζθήζεηο απφ ηελ 

πξψηε ελφηεηα κε ηελ νπνία ζα αζρνιεζνχλ ζην επφκελν ζηάδην ηνπ ζεκηλαξίνπ.    
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2.12. Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο ελήιηθεο ραξαθηεξίδνληαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ 

θαηαθηήζεη έλα ηέηνην επίπεδν σξηκφηεηαο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ ηελ 

επζχλε (θαη ηελ νηθνλνκηθή) ηφζν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, φζν θαη γηα ηξίηνπο 

(Σζηκπνπθιή, 2008).  

 

2.12.1.  Ηδηαηηεξόηεηεο ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ 

Οη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη έρνπλ νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ηνπο δηαθνξνπνηνχλ 

απφ ηνπο αλήιηθνπο θαη γη’ απηφ ην ιφγν ρξεηάδνληαη δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε απφ 

ηνπο εθπαηδεπηέο. Οη βαζηθφηεξεο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο είλαη φηη νη ελήιηθεο 

εθπαηδεπφκελνη (Κφθθνο, 2005; Σζηκπνπθιή, 2008): 

 Υξεηάδνληαη λα γλσξίδνπλ γηα πνην ιφγν πξέπεη λα κάζνπλ θάηη. 

 Λφγσ ησλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ ηνπο είλαη απηφλνκνη, απηνδηαρεηξηδφκελνη θαη 

ηθαλνί γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε. 

 Υξεηάδνληαη λα αμηνπνηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο σο πεγέο κάζεζεο θαη έρνπλ πινχζηα 

εκπεηξία λα κνηξαζηνχλ κε ηνπο ζπλεθπαηδεπφκελνχο ηνπο. 

 Έρνπλ παγησκέλεο απφςεηο θαη δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε λέα 

δεδνκέλα. 

 Γηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν, γη’ απηφ θαη ζπρλά επηιέγνπλ ηελ αζχγρξνλε εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 

 Γηαζέηνπλ πξνζσπηθνχο ξπζκνχο κάζεζεο. 

 Βαξχλνληαη κε θφπσζε ιφγσ επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. 

 Πηζαλφλ λα αηζζάλνληαη απνγνήηεπζε απφ πξνεγνχκελεο επηκνξθσηηθέο 

πξνζπάζεηεο θαη απφ δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

 Ζ εθπαίδεπζε δελ είλαη ε βαζηθή ηνπο αζρνιία αιιά κφλν παξάπιεπξε. 

 Γηαθφπηνπλ ηελ εθπαίδεπζε αλ ληψζνπλ φηη ράλνπλ ην ρξφλν ηνπο. 

 Γελ απνθαιχπηνπλ πάληα ηνπο πξαγκαηηθνχο ιφγνπο πνπ ηνπο έθεξαλ ζην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. 

 

2.12.2.  Γπζθνιίεο Δλήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ 

Οη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα ηνπο 

εκπνδίζνπλ λα νινθιεξψζνπλ επηηπρψο έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, φπσο έιιεηςε 
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απαξαίηεηνπ ρξφλνπ γηα κειέηε, έθηαθηα νηθνγελεηαθά γεγνλφηα, δηαπίζησζε  

ιαλζαζκέλεο επηινγήο πξνγξάκκαηνο, απμεκέλεο επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο. ε 

απηά ηα εκπφδηα έξρεηαη λα πξνζηεζεί ην άγρνο πνπ κπνξεί λα βηψλνπλ. 

Μεηαμχ ησλ θπξηνηέξσλ παξαγφλησλ πνπ δεκηνπξγνχλ άγρνο ζηνπο ελήιηθεο 

εθπαηδεπφκελνπο είλαη (Μνπδάθεο, 2006): 

 Ζ αδπλακία αληαπφθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζπνπδψλ ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ 

θαη εμαηηίαο νηθνγελεηαθψλ ή επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

 Ζ δπζθνιία ζπλδπαζκνχ ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο. 

 Ζ έιιεηςε εκπεηξίαο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο απηνκάζεζεο, ηε ζσζηή δηαρείξηζε 

ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ηήξεζεο ελφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

 Ζ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο θαη ν  θφβνο ηεο απνηπρίαο. 

 Ο βαζκφο εμνηθείσζεο κε ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απνηειεί έλα 

ζηνηρείν πνπ γηα άιινπο ιεηηνπξγεί ελζαξξπληηθά, γηα άιινπο φκσο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη αξλεηηθά. 

ε θάζε πεξίπησζε ν εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκνο λα παξέρεη ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, θαζψο απηφ απνηειεί θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ηνπο. Δπηπιένλ, ρξεηάδεηαη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο λα 

αληηκεησπίζεη ηελ μαθληθή, ρσξίο αηηηνινγία ή πξνεηδνπνίεζε δηαθνπή ησλ ζπνπδψλ 

απφ θάπνηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

 

2.12.3.  Βαζηθέο Αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε νη παξαθάησ βαζηθέο αξρέο: 

 Οη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ εθαξκφδνπλ απηφ πνπ ήδε 

μέξνπλ αληί γηα απηφ πνπ αλακέλεηαη λα κάζνπλ. 

 Υξεζηκνπνηνχλ κηα πνηθηιία ηξφπσλ κάζεζεο θαη αλαθαινχλ ζρεηηθέο εκπεηξίεο 

θαη πεξηερφκελα. 

 Γηδάζθνληαη απφ εθπαηδεπηέο ηνπο νπνίνπο εκπηζηεχνληαη θαη κε ηνπο νπνίνπο 

αηζζάλνληαη άλεηα. 

 Γηδάζθνληαη εθπαηδεπηηθά ζέκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ θαη αλαπηχζζνπλ ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο ζε νηθεία θαη θηιηθά πεξηβάιινληα. 

Ζ καζεζηαθή δηεξγαζία πνπ απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

φηαλ ζπληξέρνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο (Κφθθνο, 2005): 
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 Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε είλαη εζεινληηθή, θαζψο νπνηαδήπνηε πίεζε πξνο 

ηνπο ελειίθνπο, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έρεη ζρεδφλ πάληνηε αξλεηηθφ απνηέιεζκα.  

 Οη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη είλαη γλσζηνί ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, μεθάζαξνη, ζαθείο, 

ξεαιηζηηθνί, ζπλδεδεκέλνη κε ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο, θαζψο θαη κε ηηο 

αληηθεηκεληθέο αλάγθεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο.  

 Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα είλαη άςνγα νξγαλσκέλν ζε φια ηα επίπεδα. Πνιιέο 

θνξέο παξαηεξείηαη αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ φηαλ, παξ’ φιεο 

ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηψλ, ην πξφγξακκα έρεη αδπλακίεο 

ζε φ,ηη αθνξά ηελ ππνδνκή, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, 

ή ηελ εθπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο.  

 Σν πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηα ζέκαηα, ηα παξαδείγκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

εμεηάδνληαη ζπλδένληαη κε θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ή αλακέλεηαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ζην κέιινλ νη εθπαηδεπφκελνη.  

 Καηά ηε δηδαζθαιία θαη δεκηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ιακβάλνληαη ππφςε 

νη πξνηηκψκελνη ηξφπνη κάζεζεο θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηνπ ηξφπνπ 

κε ηνλ νπνίν θάζε εθπαηδεπφκελνο καζαίλεη θαιχηεξα.  

 Δλζαξξχλεηαη ζηαδηαθά ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη 

ε αλάιεςε πξσηνβνπιίαο απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.  

 Γηεξεπλψληαη ηα εκπφδηα ζηε κάζεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπφκελνη, 

θαζψο θαη νη ηξφπνη γηα ηελ ππέξβαζή ηνπο.  

 Γίλεηαη πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο καζεζηαθνχ θιίκαηνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

νπζηαζηηθή επηθνηλσλία, ζπλεξγαηηθφ πλεχκα θαη ακνηβαίν ζεβαζκφ. ην πιαίζην 

απηφ ν εθπαηδεπηήο δελ ιεηηνπξγεί σο θαζνδεγεηήο, αιιά ζαλ ζπληνληζηήο θαη 

δηεπθνιπληήο ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο, θαη ελζαξξχλεη ηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηελ επξεηηθή πνξεία πξνο ηε γλψζε. 

 

2.13. Σν Γηαδίθηπν ζηελ Δθπαίδεπζε  

Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ πξνζθέξνπλ πνηθίια εξγαιεία πνπ 

κπνξνχλ λα βξνπλ εθαξκνγή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Πνιιά απφ απηά 

απνηεινχλ απηνηειείο θαη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ 

απνηειεζκαηηθά ζηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ, ελψ παξάιιεια κπνξνχλ 
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λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο, αληαιιάζζνληαο δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηα δηεζλή 

πξφηππα. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ θαηαιιειφηεξσλ εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ηελ επηινγή 

ηνπ ηξφπνπ παξνπζίαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηεο εθπαηδεπηηθήο ζηξαηεγηθήο 

πνπ ζα αθνινπζεζεί θαη ηνπ επηζπκεηνχ είδνπο αιιειεπίδξαζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

κε ην πιηθφ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο. Κάπνηα απφ ηα εξγαιεία απηά αλαιχνληαη 

παξαθάησ. 

 

2.13.1.  πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ  

Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (Content Management System, CMS) είλαη 

έλα ςεθηαθφ απνζεηήξην πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο, 

δηαρείξηζεο, παξνπζίαζεο θαη δηακνηξαζκνχ κεγάινπ φγθνπ δνκεκέλεο θαη κε 

δνκεκέλεο πιεξνθνξίαο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ δηεπθνιχλεηαη απφ 

κεραληζκνχο αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο. Έλα βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ CMS είλαη ε 

δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε πνιιά δηαθνξεηηθά πιαίζηα 

ελψ ηαπηφρξνλα απαηηείηαη ε ελεκέξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε έλα κφλν ζεκείν, θαζψο 

θάζε αλεμάξηεην ηκήκα πεξηερνκέλνπ είλαη απνζεθεπκέλν ζε έλα κνλαδηθφ ζεκείν. 

Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη δπλακηθή επεμεξγαζία πιήζνπο ηζηνζειίδσλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ 

εθηελή ρξήζε ζπλδέζκσλ κεηαμχ ησλ ηζηνζειίδσλ. Δζηηάδνπλ ζπλεπψο ζηελ 

απνζήθεπζε πεξηερνκέλνπ θαη ζηελ παξνπζίαζή ηνπ ζην ρξήζηε παξέρνληαο ηνπ 

πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν. Παξφιν πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, λα αλαγλσξίζνπλ ηνλ ρξήζηε θαη λα 

παξνπζηάζνπλ πεξηερφκελν θαηάιιεια επηιεγκέλν γηα απηφλ, δελ ζεσξνχληαη ε 

θαηαιιειφηεξε επηινγή ζαλ κηα νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα κάζεζεο, θαζψο ιείπνπλ 

ζηνηρεία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο επίπεδα δπζθνιίαο, έιεγρνο 

πξναπαηηνχκελσλ, έιεγρνο καζεζηαθνχ ζηπι θιπ. (Irlbeck and Mowat, 2007). 

 

2.13.2.  πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο 

Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο κάζεζεο (Learning Management System, LMS) έρεη ζθνπφ 

ηελ απινπνίεζε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

εληζρχεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ κε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο. Τπνζηεξίδεη ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ θαη κπνξεί λα 

παξαθνινπζεί θαη λα θαηαγξάθεη ηελ πνξεία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ κέζα απφ ην 
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πξφγξακκα, θαη λα αλαιχεη θαη λα δεκηνπξγεί αλαθνξέο γηα ηα δεδνκέλα πνπ 

θαηαγξάθεη. 

Σα πεξηζζφηεξα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο ππνζηεξίδνπλ πνιιαπιέο κνξθέο 

παξάδνζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, φπσο απνθιεηζηηθά δηαδηθηπαθή κάζεζε, 

αλάκεηθηε κάζεζε, κάζεζε ζε αίζνπζα, ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Υξεζηκνπνηνχληαη 

ζπρλά απφ κεγάινπο νξγαληζκνχο πνπ ρξεηάδνληαη λα νξγαλψλνπλ εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο θαη λα παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία θαη ηελ 

νινθιήξσζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ γηα ιφγνπο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ή/θαη 

πηζηνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. πλήζσο παξέρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο 

αλαδήηεζεο, δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, θαζψο εζηηάδνπλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη φρη ζην καζεζηαθφ πεξηερφκελν. 

 

2.13.3.  πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθνύ Πεξηερνκέλνπ 

Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθνχ Πεξηερνκέλνπ (Learning Content 

Management System, LCMS) ζπλδπάδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο CMS κε απηέο ελφο LMS. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα LCMS πεξηιακβάλεη: 

 Δξγαιεία ζπγγξαθήο πιηθνχ θαηάιιεια γηα ρξήζηεο ρσξίο γλψζεηο 

πξνγξακκαηηζκνχ. 

 Δξγαιεία δηαρείξηζεο ρξεζηψλ, δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

παξαθνινχζεζεο πξνφδνπ. 

 Μηα δηεπαθή δπλακηθήο παξνπζίαζεο πεξηερνκέλνπ. 

 Έλα απνζεηήξην καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Σα πεξηζζφηεξα LCMS ζπλεξγάδνληαη κε άιια LMS θαη CMS ζχκθσλα κε θάπνην 

απφ ηα πξφηππα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ππνζηεξίδνπλ αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ, γεγνλφο πνπ 

απνθέξεη νηθνλνκία ρξφλνπ θαη θφζηνπο.  

 

2.14. Δθαξκνγέο δεκηνπξγίαο ηζηόηνπσλ 

ηηο επφκελεο ελφηεηεο παξνπζηάδνληαη θάπνηεο εθαξκνγέο δεκηνπξγίαο ηζηφηνπσλ, 

πνιιέο απφ ηηο νπνίεο εληάζζνληαη απνηειεζκαηηθά θαη αμηνπνηνχληαη κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
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2.14.1.  Σν Moodle  

Σν Moodle είλαη έλα παθέην ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα γηα ηελ παξαγσγή 

ηζηνζειίδσλ θαη καζεκάησλ βαζηζκέλσλ ζην δηαδίθηπν. Παξέρεηαη ειεχζεξα κε ηελ 

GNU GPL (general public license) άδεηα, πνπ ζεκαίλεη φηη ην moodle δηαηεξεί θάπνηα 

πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, επηηξέπεη φκσο ηελ αληηγξαθή, ρξήζε θαη ηξνπνπνίεζή ηνπ, κε 

ηνλ φξν φηη: α) ν θψδηθαο ζπλερίδεη λα παξέρεηαη ειεχζεξα, β) δελ ηξνπνπνηείηαη ή 

αθαηξείηαη ε αξρηθή άδεηα θαη ηα δηθαηψκαηα θαη γ) ε ίδηα άδεηα δηαηεξείηαη θαη ζε φια 

ηα παξάγσγα έξγα.  

Ζ ιέμε moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) 

πξνέξρεηαη απφ ηνπο φξνπο αξζξσηφ, αληηθεηκελνζηξαθέο, δπλακηθφ, καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ moodle βαζίδεηαη ζε αξζξψκαηα (modules ή plugins), ηα 

νπνία ζπλδπάδνληαη δεκηνπξγψληαο έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

εθάζηνηε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Τπάξρνπλ αξζξψκαηα γηα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

πεξηερνκέλνπ, δξαζηεξηνηήησλ, εξσηήζεσλ, αλαθνξψλ θαη ζπλερψο δεκηνπξγνχληαη 

λέα. 

Σν moodle κπνξεί λα ηξέμεη απφ ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows, Mac θαη 

αξθεηέο εθδφζεηο ηνπ Linux. Ο ππνινγηζηήο ρξεηάδεηαη λα κπνξεί λα ηξέμεη PHP θαη λα 

κπνξεί λα ππνζηεξίμεη βάζεηο δεδνκέλσλ ηχπνπ SQL. Τπάξρνπλ πάλσ απφ 1350 

επεθηάζεηο (plugins) γηα ην moodle (Moodle.org, 2017) θαη δεκηνπξγνχληαη ζπλερψο 

θαηλνχξηεο. 

Σν moodle αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο (virtual 

learning environment, VLE) θαη ζπλδπάδεη ζηνηρεία CMS, LMS θαη LCMS. Δίλαη πνιχ 

δεκνθηιέο ζηελ παγθφζκηα εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα γηα ηελ δεκηνπξγία δπλακηθψλ 

ηζηνηφπσλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην κήλα 

Ηνχλην ηνπ 2017 (Moodle.net, 2017), ην moodle ρξεζηκνπνηείηαη απφ 81.397 επίζεκα 

θαηαρσξεκέλνπο ηζηφηνπνπο, ζε 234 ρψξεο, γηα ηελ παξνρή 12.390.127 καζεκάησλ θαη 

έρεη 106.087.176 ελεξγνχο ρξήζηεο.  

Ζ πξψηε έθδνζε ηνπ moodle εκθαλίζηεθε ην 2001 βαζηζκέλε ζηελ ηδέα θαη ηηο 

πξνζπάζεηεο ηνπ απζηξαινχ ηδξπηή ηνπ Martin Dougiamas, πνπ εγείηαη ηεο νκάδαο 

αλάπηπμεο, ζαλ ηκήκα ηνπ δηδαθηνξηθνχ ηνπ (Docs.moodle.org, 2016b). ήκεξα ην 

moodle αλαπηχζζεηαη απφ ηελ εηαηξεία Moodle Pty Ltd θαη ζπλερίδεη λα επεθηείλεηαη 

γηα λα ζπκπεξηιάβεη λέα ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο, ελψ φιεο νη πξφζθαηεο 

εθδφζεηο ηνπ πεξηέρνπλ ζέκαηα (themes) πνπ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε νζφλεο 

φισλ ησλ κεγεζψλ, θαηάιιεια γηα ρξήζε απφ tablet ή smartphone. Ζ ηειεπηαία 

ζηαζεξή έθδνζε (15/5/2017) είλαη ε 3.3.  
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Ζ θαξδηά ηνπ moodle είλαη καζήκαηα πνπ πεξηέρνπλ εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο θαη 

πνιιψλ εηδψλ δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ πνπ ηνπ δίλεη κεγάιε εθπαηδεπηηθή αμία, είλαη ε 

δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη λα ζπλδπαζηνχλ πφξνη θαη δξαζηεξηφηεηεο ζε αθνινπζίεο θαη 

νκάδεο, ψζηε θάζε δξαζηεξηφηεηα λα εμαξηάηαη απφ ην απνηέιεζκα θάπνηαο άιιεο. Σν 

γεγνλφο απηφ κπνξεί λα θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά 

κνλνπάηηα. Σαπηφρξνλα, ην moodle πεξηέρεη θαη αξθεηά εξγαιεία δεκηνπξγίαο 

θνηλνηήησλ κάζεζεο, γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά ηθαλφ λα ππνζηεξίμεη ην δηαδξαζηηθφ, 

ζπλεξγαηηθφ είδνο κάζεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ παηδαγσγηθή ηνπ θνηλσληθνχ 

επνηθνδνκηζκνχ. ηελ επφκελε εηθφλα θαίλεηαη ε αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηφηνπνπ 

moodle.org 

 

ρήκα 8: Αξρηθή ζειίδα ηνπ Moodle.org 

 

2.14.2.  Σν WordPress 

Σν WordPress είλαη έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα δηαδηθηπαθψλ δεκνζηεχζεσλ θαηάιιειν 

γηα ηε δεκηνπξγία ηζηφηνπσλ, ηζηνινγίσλ, ειεθηξνληθψλ ραξηνθπιαθίσλ θαη ελ γέλεη 

ηζηνζειίδσλ γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε. Δίλαη γξακκέλν ζε PHP, ρξεζηκνπνηεί ηε MySQL 

γηα ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη δηαηίζεηαη κε ηελ άδεηα GNU GPL v2+. Σν WordPress είλαη 

ειεχζεξν (free), δειαδή δηαηίζεηαη δσξεάλ θαη αλνηθηνχ θψδηθα (open source), πνπ 

ζεκαίλεη φηη ν θψδηθαο δηαηίζεηαη ζην θνηλφ γηα ηξνπνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή. Σν 

πεξηερφκελν ηνπ ηζηφηνπνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ζε θάπνηνλ δηαθνκηζηή (server) 

θαη ε πξφζβαζε ζε απηφ γίλεηαη κέζσ ελφο θπιινκεηξεηή (browser). 

Σν WordPress ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζαλ χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ 

παξέρνληαο ζην δηαρεηξηζηή ηνπ ηζηφηνπνπ ηελ online δπλαηφηεηα λα νξγαλψλεη θαη λα 

ηξνπνπνηεί ην πεξηερνκέλνπ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, λα πξνζαξκφδεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ 
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πεξηερνκέλνπ, λα απηνκαηνπνηεί δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο 

επηζθέπηεο ηνπ ηζηφηνπνπ. Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ WordPress κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ κε ηε 

ρξήζε πξφζζεησλ (plugins) θαη ηελ εγθαηάζηαζε ζεκάησλ (themes). Γελ απαηηείηαη 

γλψζε HTML, CSS ή PHP γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ, 

θαζψο νη ρξήζηεο ηνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ θαη λα ηξνπνπνηνχλ ην πεξηερφκελν ηνπ 

ηζηφηνπνπ, επεμεξγάδνληαο ηα ζηνηρεία ελφο γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο. Παξφια απηά, 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ηνπ θψδηθα PHP θαη HTML κε ζηφρν ηελ 

πεξαηηέξσ πξνζαξκνγή ηνπ ηζηφηνπνπ. 

Ζ πξψηε έθδνζε θπθινθφξεζε ζηηο 27 Ματνπ 2003 απφ ηνπο Matt Mullenweg θαη 

Mike Little θαη ζήκεξα βξηζθφκαζηε ζηελ έθδνζε 4.8, ε νπνία δφζεθε ζε θπθινθνξία 

ζηηο 8 Ηνπλίνπ ηνπ 2017. Υξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 70 εθαηνκκχξηα 

ηζηφηνπνπο θαη ζε πνζνζηφ πάλσ απφ ην 27% φισλ ησλ ηζηφηνπσλ παγθνζκίσο 

(Wordpress.org, 2017). Αλαπηχζζεηαη απφ ην ίδξπκα WordPress Foundation αιιά θαη 

απφ κηα ηεξάζηηα θνηλφηεηα ρξεζηψλ. Σν ακέζσο επφκελν ζε ρξήζε ζχζηεκα ηχπνπ 

CMS γηα ηε δεκηνπξγία θαη δεκνζίεπζε ηζηνζειίδσλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ 

ζρήκα, ρξεζηκνπνηείηαη ζε κφιηο 3,3% ησλ ηζηφηνπσλ (W3techs.com, 2017). 

 

 

ρήκα 9: Πνζνζηά ρξήζεο εθαξκνγώλ δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ γηα ην κήλα 

Απξίιην ηνπ 2017 (πεγή: W3techs.com, 2017) 

 

Σν WordPress δηαηίζεηαη ζε δχν εθδφζεηο αλαξηεκέλεο ζε δηαθνξεηηθέο ηζηνζειίδεο, 

ηηο WordPress.com θαη WordPress.org 
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2.14.2.1. WordPress.com 

Ζ έθδνζε πνπ δηαηίζεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε https://wordpress.com είλαη 

θαηαιιειφηεξε γηα αξράξηνπο ή πεξηζηαζηαθνχο ρξήζηεο θαζψο δελ απαηηεί ιήςε θαη 

εγθαηάζηαζε. Οη ηζηφηνπνη πνπ δεκηνπξγνχληαη θηινμελνχληαη δσξεάλ απφ ηελ 

Automattic (εηαηξεία πάξνρνο), ε νπνία αλαιακβάλεη φιεο ηηο αλαβαζκίζεηο, ηε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ server θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ηζηφηνπνπ. 

Απφ ηνλ ρξήζηε απαηηείηαη κφλν ε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ. 

Σν WordPress.com φκσο δελ παξέρεη κεγάιε επειημία, θαζψο ππάξρεη πεξηνξηζκφο 

σο πξνο ηελ πνηθηιία ζεκάησλ θαη plugins πνπ δηαηίζεληαη δσξεάλ θαη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ειεχζεξα. Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε λέσλ ζεκάησλ θαη 

plugins αιιά κφλν ε αγνξά ή ζπλδξνκεηηθή ρξήζε θάπνησλ επηπιένλ πνπ παξέρνληαη 

απφ ηελ πιαηθφξκα WordPress.com  

Αλάινγα κε ην είδνο ινγαξηαζκνχ ρξήζηε (plan) πνπ ζα επηιερζεί, δηαηίζεηαη απφ ην 

WordPress ν αληίζηνηρνο απνζεθεπηηθφο ρψξνο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ ηζηφηνπνπ. Ο 

δσξεάλ ινγαξηαζκφο ρξήζηε παξέρεη 3GB απνζεθεπηηθφ ρψξν θαη δελ επηηξέπεη ηελ 

εηζαγσγή αξρείσλ βίληεν. Δπηπιένλ, ζα εκθαλίδεη δηαθεκίζεηο ζηνπο επηζθέπηεο πνπ 

δελ έρνπλ ζπλδεζεί (login) κε ην δίθηπν WordPress.com ελψ δελ επηηξέπεη ηελ 

εηζαγσγή δηαθεκίζεσλ απφ ηνλ ρξήζηε. 

Σέινο, ζηνλ δσξεάλ ινγαξηαζκφ ρξήζηε ε ιέμε WordPress ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη 

απαξαίηεηα ζην φλνκα ηνκέα (domain name) ηνπ ηζηφηνπνπ (δειαδή ην domain πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζα είλαη subdomain ηνπ wordpress). Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα αθαίξεζεο 

ηεο ιέμεο WordPress απφ ην domain name (δειαδή δεκηνπξγίαο custom domain) 

αλαβαζκίδνληαο ην ινγαξηαζκφ ρξήζηε ζε θάπνην απφ ηα ζπλδξνκεηηθά παθέηα, ηα 

νπνία επηπιένλ αθαηξνχλ ηηο δηαθεκίζεηο ηνπ WordPress απφ ηνλ ηζηφηνπν. ηελ 

επφκελε εηθφλα θαίλεηαη ε αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηφηνπνπ Wordpress.com 

https://wordpress.com/
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ρήκα 10: Αξρηθή ζειίδα ηνπ Wordpress.com 

 

2.14.2.2. WordPress.org 

Ζ έθδνζε πνπ δηαηίζεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε https://wordpress.org  απαηηεί 

ιήςε θαη εγθαηάζηαζε ζε θάπνηνλ server, είηε απηφο αλήθεη ζηνλ ρξήζηε είηε 

ελνηθηάδεηαη απφ θάπνηα εηαηξεία πάξνρν. Δπηπιένλ, ν ρξήζηεο ρξεηάδεηαη λα θξνληίδεη 

γηα ηε ζπληήξεζε, ηελ αλαβάζκηζε, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ηαθηηθή ιήςε αληηγξάθσλ 

αζθάιεηαο ηνπ ηζηφηνπνπ. Γη’ απηφ ην ιφγν είλαη θαηαιιειφηεξε γηα πην έκπεηξνπο 

ρξήζηεο, νη νπνίνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ παξακεηξνπνίεζεο ηνπ ηζηφηνπνπ. 

Σν wordpress.org παξέρεη πιήξε επειημία σο πξνο ην πεξηερφκελν πνπ ζα εηζαρζεί, 

ηα εξγαιεία (themes, widgets θαη plugins) πνπ κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ θαζψο θαη 

ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη ρξήζεο custom plugin, widget ή/θαη ζέκαηνο απφ ηνλ 

ρξήζηε. Δπηπιένλ, παξέρεη πιήξε ειεπζεξία ζηελ επηινγή ηνπ domain name αξθεί 

θπζηθά λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη ήδε. ηελ επφκελε εηθφλα θαίλεηαη ε αξρηθή ζειίδα 

ηνπ ηζηφηνπνπ Wordpress.org 

https://wordpress.org/
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ρήκα 11: Αξρηθή ζειίδα ηνπ Wordpress.org 

 

2.14.3.  Joomla 

Σν Joomla είλαη έλα ειεχζεξν (free) θαη αλνηθηνχ θψδηθα (open source) χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκνζίεπζε δηαδηθηπαθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Δίλαη γξακκέλν ζε PHP θαη ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο αληηθεηκελνζηξαθνχο 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζρεδηαζηηθά ρλάξηα. Σα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζε κηα βάζε 

δεδνκέλσλ φπσο ε MySQL ή ε PostgreSQL. Ζ πξψηε έθδνζε θπθινθφξεζε ην 2005 

απφ ηελ "The Joomla Project Team" θαη ζήκεξα βξηζθφκαζηε ζηελ έθδνζε 3.7.2, ε 

νπνία δφζεθε ζε θπθινθνξία ζηηο 23 Μαΐνπ ηνπ 2017. 

Σν Joomla είλαη ην δεχηεξν πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελν χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Πεξηερνκέλνπ κεηά ην WordPress. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ κπνξεί λα επεθηαζεί κε ρξήζε 

πξφζζεησλ, ηα νπνία αλάινγα κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο δηαθξίλνληαη ζε ζπζηαηηθά κέξε, 

αξζξψκαηα, plugins, ζεκαηηθά πξφηππα, γιψζζεο, βηβιηνζήθεο, αξρεία θαη παθέηα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ζπλδπαζκνχο ησλ παξαπάλσ επεθηάζεσλ. Κάπνηα απφ ηα πξφζζεηα 

κπνξεί λα δηαηίζεληαη κε πιεξσκή. 

 Σν Joomla δηαηίζεηαη ζε δχν εθδφζεηο. Ζ πξψηε πνπ δηαηίζεηαη ζηελ ειεθηξνληθή  

δηεχζπλζε https://www.joomla.org απαηηεί ιήςε θαη εγθαηάζηαζε ζε θάπνηνλ δηθφ καο 

ή ελνηθηαδφκελν server, ελψ ε δεχηεξε έθδνζε δηαηίζεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

https://www.joomla.com θαη νη ηζηφηνπνη πνπ δεκηνπξγνχληαη θηινμελνχληαη δσξεάλ 

ζε απηήλ. 

ηελ επφκελε εηθφλα θαίλεηαη ε αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηφηνπνπ Joomla.org 

https://www.joomla.org/
https://www.joomla.com/
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ρήκα 12: Αξρηθή ζειίδα ηνπ Joomla.org 

 

2.14.4.  Drupal 

Σν Drupal είλαη έλα ειεχζεξν (free) θαη αλνηθηνχ θψδηθα (open source) αξζξσηφ 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ γξακκέλν ζε PHP, ην νπνίν δηαηίζεηαη κε ηελ 

GNU GPL v.2 άδεηα. Ζ ηππηθή έθδνζε πνπ δίλεηαη ζε θπθινθνξία πεξηέρεη ηνλ ππξήλα 

ηνπ Drupal, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο CMS, φπσο 

επεμεξγαζία πεξηερνκέλνπ θαη δηάηαμεο ζειίδαο, δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ρξήζηε, 

δηαρείξηζε κελνχ, δηαρείξηζε ζπζηήκαηνο, ηεξαξρηθή ηαμηλφκεζε πεξηερνκέλνπ, 

ζηαηηζηηθά ρξήζεο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία ηζηφηνπσλ, 

ηζηνινγίσλ (blogs), δσκαηίσλ ζπδεηήζεσλ (forum). Δμεηδηθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο 

κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ εγθαζηζηψληαο επηπιένλ αξζξψκαηα (modules), ηα νπνία 

επεθηείλνπλ αιιά θαη ππεξθαιχπηνπλ (override) ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππξήλα, ρσξίο 

φκσο λα ηξνπνπνηνχλ ηνλ θψδηθά ηνπ. 

Σν Drupal δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Dries Buytaert ζαλ πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ θαη ην 

2001 κεηαηξάπεθε ζε εγρείξεκα αλνηθηνχ θψδηθα. Σν φλνκά ηνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

νιιαλδηθή ιέμε "druppel" πνπ ζεκαίλεη "ζηαγφλα".  Μπνξεί λα ηξέμεη ζε νπνηαδήπνηε 

πιαηθφξκα ππνζηεξίδεη α) server πνπ λα κπνξεί λα ηξέρεη PHP (φπσο ν Apache) θαη β) 

βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ξπζκίζεσλ (φπσο 

MySQL ή PostgreSQL). Απφ ην 2014 θαη κεηά ην Drupal αλαπηχζζεηαη απφ ηελ 

θνηλφηεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ. Ζ ηειεπηαία έθδνζή ηνπ είλαη ε 8.3.3, ε νπνία 

θπθινθφξεζε ζηηο 7 Ηνπλίνπ ηνπ 2017. Ο θψδηθαο παξέρεηαη ζηελ ηζηνζειίδα 

https://www.drupal.org  

Σν Drupal ζεσξείηαη δπζθνιφηεξν ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ζηελ εθκάζεζε ζε ζρέζε 

κε άιιεο δεκνθηιείο εθαξκνγέο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. Ζ δπζθνιία απηή 

https://www.drupal.org/
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εληνπίδεηαη θπξίσο ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ ξπζκίζεσλ, ζηε ιηηή εκθάληζε ελφο 

λενδεκηνπξγνχκελνπ ηζηφηνπνπ θαη ζηα πνιιά αξζξψκαηα, πνπ είηε δελ ζπληεξνχληαη 

πιένλ, είηε εκθαλίδνπλ επηθαιππηφκελεο ιεηηνπξγίεο. Πξνβιήκαηα επρξεζηίαο πνπ 

είραλ παξαηεξεζεί ζε πξνεγνχκελεο εθδφζεηο έρνπλ δηνξζσζεί απφ ηελ έθδνζε 7 θαη 

κεηά.  

Έλα άιιν ζέκα γηα ην νπνίν έρεη αζθεζεί θξηηηθή γηα ην Drupal είλαη ε έιιεηςε 

ζπκβαηφηεηαο κε ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο, θαζψο ν δεκηνπξγφο ηνπ επέιεμε ηε 

ζπγγξαθή γξεγνξφηεξνπ θαη ζπληνκφηεξνπ θψδηθα εηο βάξνο ηεο ζπγγξαθήο θψδηθα 

ζπκβαηνχ κε πξνεγνχκελεο εθδφζεηο (Buytaert, 2006). Απηφ έρεη επηπηψζεηο ηφζν ζηηο 

αλαβαζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ρξεζηψλ, φζν θαη ζηα πξφζζεηα αξζξψκαηα, ηα 

νπνία ρξεηάδεηαη λα μαλαγξαθνχλ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηηο λέεο εθδφζεηο. 

ηελ επφκελε εηθφλα θαίλεηαη ε αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηφηνπνπ Drupal.org 

 

ρήκα 13: Αξρηθή ζειίδα ηνπ drupal.org 

 

2.14.5.  TYPO3 

Σν TYPO3 είλαη έλα ειεχζεξν θαη αλνηθηνχ θψδηθα Δηαηξηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Πεξηερνκέλνπ (Enterprise Content Management system, ECMS) γξακκέλν ζε PHP. Σν 

TYPO3 παξνπζηάδεηαη ζαλ επαγγεικαηηθφ CMS θαηάιιειν γηα ηελ αλάπηπμε κεγάισλ 

δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ κε πςειή επηζθεςηκφηεηα, θαζψο δηαηεξεί ζηαζεξνχο ρξφλνπο 

δεκηνπξγίαο ησλ ζειίδσλ αλεμάξηεηα απφ ηελ αχμεζε ησλ επηζθέςεσλ θαη ηνπ θνξηίνπ 

(TYPO3 - The Enterprise Open Source CMS, 2017).  

Σν TYPO3 πξνζθέξεη κεγάιε επειημία θαζψο ππάξρνπλ πάλσ απφ 1700 επεθηάζεηο, 

νη νπνίεο ζπκπιεξψλνπλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη ν ππξήλαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Μπνξεί λα ηξέμεη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο εμππεξεηεηέο ηχπνπ HTTP, φπσο 
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Apache ή IIS θαη ηαπηφρξνλα έρεη ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε νπνηαδήπνηε βάζε 

δεδνκέλσλ (MySQL, mariaDB, Oracle, PostgreSQL). Δπηπιένλ, παξέρεη ειεγρφκελε 

πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζηα δεδνκέλα, ηφζν ζε επίπεδν πηλάθσλ, φζν θαη ζε επίπεδν 

πεδίσλ ησλ πηλάθσλ απηψλ, θαζψο θαη ζε επίπεδν γξακκήο ζηηο εγγξαθέο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ. 

Ζ εζσηεξηθή δηαρείξηζε ηνπ TYPO3 εθηειείηαη απφ πίλαθεο PHP, νη νπνίνη 

πεξηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα παξάγνπλ θψδηθα HTML απφ ην 

πεξηερφκελν πνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

γιψζζα TypoScript.  

Γεκηνπξγήζεθε ην 1998 απφ ηνλ Kasper Skårhøj θαη ζήκεξα βξηζθφκαζηε ζηελ 

έθδνζε 8.7.0, ε νπνία δφζεθε ζε θπθινθνξία ζηηο 4 Απξηιίνπ ηνπ 2017. Γηαηίζεηαη απφ 

ηελ TYPO3 Association κε ηελ GNU GPL άδεηα. Ζ ιήςε κπνξεί λα γίλεη απφ ηελ 

ηζηνζειίδα https://typo3.org  

ηελ επφκελε εηθφλα θαίλεηαη ε αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηφηνπνπ TYPO3.org  

 

ρήκα 14: Αξρηθή ζειίδα ηνπ typo3.org 

 

2.14.6.  Google Sites 

Σν Google Sites είλαη έλα εξγαιείν δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ θαη wiki. Σν wiki είλαη 

κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή, ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηεο λα δεκηνπξγνχλ ή λα 

δηαγξάθνπλ ηζηνζειίδεο θαη λα ηξνπνπνηνχλ ην πεξηερφκελφ ηνπο ζπλεξγαηηθά (Chao, 

2007). Κχξηνο ζηφρνο ηνπ είλαη λα ππνζηεξίμεη ηε ζπλεξγαζία πνιιψλ αηφκσλ γηα ηελ 

νκαδηθή δεκηνπξγία ηζηφηνπσλ θαη ην δηακνηξαζκφ αξρείσλ. Γηαηίζεηαη ζαλ ηκήκα ηεο 

G Suite θαη παξέρεηαη (καδί κε άιιεο ζπλεξγαηηθέο εθαξκνγέο) ζε φζνπο ρξήζηεο 

δηαζέηνπλ ινγαξηαζκφ ρξήζηε ζηε Google. Ζ πξψηε έθδνζε δφζεθε ζε θπθινθνξία ην 

2008 ζαλ κεηάβαζε απφ ηηο Google Pages. ε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο 

https://typo3.org/
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δεκηνπξγίεο ηζηνζειίδσλ πνπ αλαιχζεθαλ, ην Google Sites δελ είλαη CMS αιιά Wiki. 

Οη ηζηφηνπνη δεκηνπξγνχληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε https://sites.google.com  

Οη ηζηφηνπνη πνπ δεκηνπξγνχληαη θηινμελνχληαη δσξεάλ απφ ηε Google. Σν Google 

Sites εκθαλίδεη πεξηνξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ην κηθξφ απνζεθεπηηθφ ρψξν (γηα ηνπο 

δσξεάλ ινγαξηαζκνχο ρξήζηε), ην κέγηζην κέγεζνο ησλ ζπλεκκέλσλ αξρείσλ, θαη ηε 

ρξήζε HTML, CSS θαη JavaScript. εκαληηθφ κεηνλέθηεκα ησλ ηζηφηνπσλ πνπ 

θηινμελνχληαη απφ ην Google Sites είλαη φηη απηνί δελ είλαη πξνζβάζηκνη απφ 

θαηνίθνπο ρσξψλ ζηηο νπνίεο νη ππεξεζίεο ηεο Google είλαη κπινθαξηζκέλεο. 

ηελ επφκελε εηθφλα θαίλεηαη ε αξρηθή ζειίδα δεκηνπξγίαο ηζηφηνπνπ ζην Google 

Sites. 

 

ρήκα 15: Αξρηθή ζειίδα ηνπ Google Sites 

 

2.14.7.  Adobe Dreamweaver 

Σν Dreamweaver είλαη έλα εκπνξηθφ εξγαιείν ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

ηζηνζειίδσλ, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Macromedia ην 1997 θαη απνθηήζεθε 

απφ ηελ Adobe ην 2005. Δίλαη γξακκέλν ζε C++ θαη ππνζηεξίδεη ηερλνινγίεο HTML, 

CSS, JavaScript, ASP, PHP. Πεξηιακβάλεη έλαλ επεμεξγαζηή θψδηθα πνπ ππνζηεξίδεη 

επηζήκαλζε θψδηθα, ζπκπιήξσζε θψδηθα θαη έιεγρν ζχληαμεο. Σαπηφρξνλα παξέρεη 

κηα ζρεδηαζηηθή επηθάλεηα, ε νπνία δεκηνπξγεί νπηηθνπνίεζε ηνπ θψδηθα ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σα αξρεία πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαθέξνληαη ζηνλ απνκαθξπζκέλν 

εμππεξεηεηή κέζσ θάπνηνπ πξσηνθφιινπ φπσο ηα FTP, SFTP, ή WebDAV.  

Σν Adobe Dreamweaver αλήθεη ζηε ζπιινγή εθαξκνγψλ/ππεξεζηψλ Creative Cloud 

(CC) θαη δηαηίζεηαη γηα macOS θαη Windows. Ζ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ είλαη ε 17.0.1 

https://sites.google.com/
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θαη δφζεθε ζε θπθινθνξία ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2016. Ζ αγνξά ηνπ κπνξεί λα γίλεη 

απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο Adobe ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://www.adobe.com/products/dreamweaver  

ηελ επφκελε εηθφλα θαίλεηαη ε αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηφηνπνπ Adobe Dreamweaver.   

 

ρήκα 16: Αξρηθή ζειίδα ηνπ Adobe Dreamweaver 

 

2.14.8.  Wix 

Σν Wix είλαη κηα εηαηξεία πνπ κεηαμχ άιισλ παξέρεη κηα πιαηθφξκα αλάπηπμεο 

ηζηνζειίδσλ βαζηζκέλε ζε ππνινγηζηηθφ λέθνο. Δπηηξέπεη ηελ εχθνιε δεκηνπξγία 

ηζηνζειίδσλ HTML5 θαη ηζηνζειίδσλ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηψληαο έηνηκα 

πξφηππα θαη ηερλνινγία κεηαθνξάο θαη απφζεζεο (drag and drop). Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ κε ρξήζε πξφζζεησλ, φπσο δηαζχλδεζε κε θνηλσληθά δίθηπα, 

ειεθηξνληθφ εκπφξην, θφξκεο επηθνηλσλίαο, δσκάηηα ζπδεηήζεσλ. Οη βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο παξέρνληαη δσξεάλ, ελψ επηπιένλ παξνρέο φπσο πξνζαξκνζκέλν φλνκα 

ηνκέα, κεγαιχηεξνο απνζεθεπηηθφο ρψξνο, αθαίξεζε δηαθεκίζεσλ, ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα, πξνζαξκνζκέλν favicon, απαηηνχλ ηελ αγνξά ζπλδξνκεηηθψλ παθέησλ. 

Ζ εηαηξεία Wix ηδξχζεθε ην 2006, έρεη έδξα ην Tel Aviv θαη ε ειεθηξνληθή ηεο 

δηεχζπλζε είλαη ε http://www.wix.com  

ηελ επφκελε εηθφλα θαίλεηαη ε αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηφηνπνπ wix.com 

http://www.adobe.com/products/dreamweaver
http://www.wix.com/
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ρήκα 17: Αξρηθή ζειίδα ηνπ Wix.com 

 

2.14.9.  Weebly 

Σν Weebly είλαη κηα ππεξεζία θηινμελίαο ηζηνζειίδσλ, ε νπνία παξέρεη κηα ζεηξά 

απφ έηνηκα πξφηππα, επεμεξγαζηή WYSIWYG, ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο θψδηθα 

HTML θαη CSS θαη ππνζηεξίδεη ηελ ηερλνινγία κεηαθνξάο θαη απφζεζεο (drag and 

drop). Ζ ππεξεζία παξέρεηαη δσξεάλ κε απεξηφξηζην απνζεθεπηηθφ ρψξν αιιά ππάξρεη 

πεξηνξηζκφο ζην κέγεζνο ηνπ θάζε μερσξηζηνχ αξρείνπ. Σαπηφρξνλα κε ηε δεκηνπξγία 

ηνπ ηζηφηνπνπ παξάγεηαη θαη κηα έθδνζε θαηάιιειε γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. 

Σν Weebly παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δηαδηθηπαθψλ θαηαζηεκάησλ, 

ππνζηεξίδνληαο πιεξσκή κέζσ ππεξεζηψλ φπσο ην PayPal. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεη ηελ 

ελζσκάησζε δηαθεκίζεσλ, ηελ παξαθνινχζεζε ζηαηηζηηθψλ θαη ηε ρξήζε πξφζζεησλ 

plugins. 

Ζ εηαηξεία Weebly ηδξχζεθε ην 2006 θαη εδξεχεη ζην San Fransisco, ελψ ε 

ηειεπηαία έθδνζε θπθινθφξεζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015. Ζ ειεθηξνληθή ηεο δηεχζπλζε 

είλαη ε https://www.weebly.com   

ηελ επφκελε εηθφλα θαίλεηαη ε αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηφηνπνπ weebly.com 

https://www.weebly.com/
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ρήκα 18: Αξρηθή ζειίδα ηνπ Weebly.com 

 

2.15. Μνληέιν Απνδνρήο Σερλνινγίαο 

Σν κνληέιν απνδνρήο ηεο ηερλνινγίαο (technology acceptance model, TAM) 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Fred Davis ην 1989 (Roca, Chiu and Martínez, 2006) κε ζθνπφ λα 

πξνηείλεη κεηξήζηκα κεγέζε, ηα νπνία κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηελ απνδνρή ή ηελ 

απφξξηςε ελφο ηερλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο ρξήζηεο. Δίλαη ην πην δηαδεδνκέλν 

ηέηνην κνληέιν θαη βαζίζηεθε ζηηο πξνυπάξρνπζεο ζεσξίεο "αηηηνινγεκέλεο δξάζεο" 

(theory of reasoned action) θαη "πξνγξακκαηηζκέλεο ζπκπεξηθνξάο" (theory of planned 

behaviour). χκθσλα κε ην κνληέιν απνδνρήο ηερλνινγίαο, ε πξαγκαηηθή ρξήζε ελφο 

ζπζηήκαηνο ηερλνινγίαο επεξεάδεηαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: 

 Αληηιακβαλφκελε Δπθνιία Υξήζεο (perceived ease of use), ε νπνία νξίδεηαη σο 

ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα άηνκν πηζηεχεη φηη ρξήζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπζηήκαηνο δελ απαηηεί θπζηθή ή λνεηηθή πξνζπάζεηα. 

 Αληηιακβαλφκελε Υξεζηκφηεηα (perceived usefulness), ε νπνία νξίδεηαη σο ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα άηνκν πηζηεχεη φηη ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζχζηεκα ζα απμήζεη ηελ απφδνζε ζηελ εξγαζία ηνπ. 

 Ζ ζηάζε ηνπ ρξήζηε πξνο ηε ρξήζε (attitude towards use), ε νπνία νξίδεηαη σο 

ε αμηνιφγεζε ηνπ ρξήζηε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

 Ζ ζπκπεξηθνξηθή πξφζεζε γηα ρξήζε (behavioural intention to use), ε νπνία 

νξίδεηαη σο ε πηζαλφηεηα έλα άηνκν λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

εθαξκνγή. 

Δπηπιένλ, εμσηεξηθέο κεηαβιεηέο, πνπ δηαθξίλνληαη ζε: 
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 θνηλσληθέο, φπσο ππνθεηκεληθά πξφηππα,  θαη θαλφλεο, 

 αηνκηθέο, φπσο πξνζπκία ρξήζεο, επθνιία γλσζηηθήο απνξξφθεζεο, εκπεηξία 

ρξήζεο, ηθαλνπνίεζε απφ ηε ρξήζε, απηνπεπνίζεζε ζηελ ηθαλφηεηα 

επηθνηλσλίαο θαη εχξεζεο πιεξνθνξίαο, 

 νξγαλσηηθέο, φπσο πνηφηεηα πεξηερνκέλνπ θαη ζπζηήκαηνο, πξνζβαζηκφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο,  

επηδξνχλ ζηνπο δχν βαζηθνχο παξάγνληεο, ηελ αληηιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο θαη 

ηελ αληηιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα θαη επεξεάδνπλ ηελ ηειηθή πξφζεζε ησλ ρξεζηψλ 

γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο (Park, 2009). 

Ζ πξαγκαηηθή ρξήζε (actual use), κεηξάηαη κε ζπρλφηεηα ή δηάξθεηα ρξήζεο. Οη 

παξάγνληεο ηνπ κνληέινπ απνδνρήο ηερλνινγίαο απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 

 

ρήκα 19: 1
ε
 έθδνζε ηνπ κνληέινπ απνδνρήο ηερλνινγίαο (πεγή: Davis, Bagozzi  

and Warshaw, 1989) 

 

Σν κνληέιν ηξνπνπνηήζεθε θαη εμειίρζεθε ην 1996 κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

παξάγνληα ηεο ζηάζεο ηνπ ρξήζηε πξνο ηε ρξήζε θαη ελζσκάησζή ηνπ ζηελ 

ζπκπεξηθνξηθή δηάζεζε πξνο ηε ρξήζε, θαζψο θαη κε ηελ πξνζζήθε πεξηζζφηεξσλ 

παξαγφλησλ ζηηο εμσηεξηθέο κεηαβιεηέο (Chuttur, 2009). 

Γηα ηελ κέηξεζε ησλ παξαγφλησλ ηνπ κνληέινπ, ν Davis πξφηεηλε ηηο ςπρνκεηξηθέο 

θιίκαθεο, ζηηο νπνίεο νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαινχληαη λα απαληήζνπλ θαηά πφζν 

ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ κε ζπγθεθξηκέλεο δειψζεηο ζρεηηθέο κε ην ηερλνινγηθφ 

ζχζηεκα πνπ εμεηάδεηαη.  

 

2.15.1.  Ζ ζπληζηώζα α ηνπ Cronbach 

ε πεξίπησζε πνπ νη εξσηήζεηο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ δηαηππσζνχλ κε ηξφπν ψζηε 

λα δεηείηαη ε έθθξαζε ηνπ επηπέδνπ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ηνπ εξσηνχκελνπ, 
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ζχκθσλα κε ηελ ςπρνκεηξηθή θιίκαθα Likert, ε ζπλέπεηα θαη θαη’ επέθηαζε ε 

αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κπνξεί λα κεηξεζεί κε ππνινγηζκφ ηεο ζπληζηψζαο α 

ηνπ Cronbach (Cronbach’s α coefficient). Ζ κεηξηθή απηή αλαπηχρζεθε γηα λα θαιχςεη 

ηελ αλάγθε αμηνιφγεζεο εξσηήζεσλ κε απαληήζεηο πνιιαπιψλ θαηεγνξηψλ. Δπεηδή ε 

ζπληζηψζα α ηνπ Cronbach απμάλεη, φζν απμάλεη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εξσηήζεσλ 

ελφο ηεζη, θάηη πνπ ζπκβαίλεη φηαλ φιεο νη εξσηήζεηο αθνξνχλ ην ίδην αληηθείκελν (π.ρ. 

έλα ειεθηξνληθφ κάζεκα), ζεσξείηαη θαηάιιειε γηα λα κεηξήζεη ηελ εζσηεξηθή 

ζπλέπεηα ελφο εξσηεκαηνινγίνπ ςπρνκεηξηθνχ ηχπνπ (Ritter, 2010).  

Ζ ζπληζηψζα α ηνπ Cronbach δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

 

φπνπ Κ είλαη ην πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ (i), ζi
2 

 ε δηαζπνξά ησλ ηηκψλ θάζε εξψηεζεο 

θαη  ε δηαζπνξά ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηηκψλ θάζε εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

ππνβιήζεθε. 

 

2.16. Πεξίιεςε 

ην θεθάιαην απηφ αλαιχζεθε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ ηεο 

Γλσζηηθήο Μαζεηείαο θαη ην κνληέιν εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ADDIE πνπ ζα 

εθαξκνζηνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε θαη πεξηγξάθεθαλ ζπλνπηηθά νη βαζηθέο 

αξρέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Σέινο 

παξνπζηάζηεθαλ ζπλνπηηθά θάπνηεο επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο εθαξκνγέο 

δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ, θαζψο θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία.  
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3. Μεζνδνινγία  

3.1. Δηζαγσγή 

Ζ δεκηνπξγία ελφο ηζηφηνπνπ είλαη έλα αλνηθηφ θαη ξεαιηζηηθφ πξφβιεκα ρσξίο 

θαζνξηζκέλε απάληεζε θαη ε ιχζε ηνπ εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην ζην νπνίν δεκηνπξγείηαη, ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγείηαη, ηε 

θαληαζία θαη ηελ εκπεηξία ηνπ δεκηνπξγνχ, ην εξγαιείν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ, θαζψο θαη πνιινχο άιινπο παξάγνληεο. Με βάζε απηά ηα γλσξίζκαηα 

κπνξνχκε λα ραξαθηεξίζνπκε ηε δεκηνπξγία ελφο ηζηφηνπνπ ζαλ έλα απζεληηθφ 

πξφβιεκα. ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο επηρεηξήζεθε λα δεκηνπξγεζεί έλα 

ειεθηξνληθφ κάζεκα γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 

WordPress ζηε δεκηνπξγία ηζηφηνπσλ, βαζηζκέλν ζην δηδαθηηθφ κνληέιν ηεο 

Γλσζηηθήο Μαζεηείαο. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο αθνινπζήζεθε ην κνληέιν 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ADDIE. 

 

3.2.  Μεζνδνινγία αλάιπζεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

ηε θάζε ηεο αλάιπζεο επηρεηξήζεθε λα εληνπηζηνχλ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ 

ζα πξέπεη λα θαιχςεη ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε. Οη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

εμαξηψληαη ηφζν απφ ην αληηθείκελν πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρζεί, φζν θαη απφ ην 

ππφβαζξν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Πξνο επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ηα 

παξαθάησ: 

 

3.2.1. θνπόο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

Έρεη εληνπηζηεί έλα εθπαηδεπηηθφ θελφ ζηε δηδαζθαιία εθαξκνγψλ δεκηνπξγίαο 

ηζηφηνπσλ, ε νπνία λα βαζίδεηαη ζε θάπνην δηδαθηηθφ κνληέιν πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ 

ελεξγεηηθή θαη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Δπηπιένλ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην 

WordPress είλαη ην πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν ηέηνην ινγηζκηθφ θαη κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία ηζηφηνπσλ γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ θαη κε νπνηνδήπνηε 

πεξηερφκελν. Γηα ην ιφγν απηφ απνθαζίζηεθε λα δεκηνπξγεζεί έλαο νδεγφο εθκάζεζεο 

ηνπ ινγηζκηθνχ WordPress. ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ν νδεγφο εθκάζεζεο 

ζα πεξηνξηζηεί ζηελ έθδνζε WordPress.com. 
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3.2.2. Πξνζδηνξηζκόο βεκάησλ γηα επίηεπμε ζθνπνύ 

Σν πξψην βήκα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ νδεγνχ εθκάζεζεο είλαη ε γλσξηκία κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ WordPress. Γηα ην ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθε ινγαξηαζκφο ρξήζηε 

ζηελ πιαηθφξκα ηνπ WordPress.com. ηε ζπλέρεηα, έγηλε έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ 

βηβιίσλ θαη ηζηφηνπσλ κε αληηθείκελν ηελ εθκάζεζε ρξήζεο ηνπ WordPress. Καηά ηε 

κειέηε ηνπ πιηθνχ δεκηνπξγήζεθε ιίζηα κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ WordPress πνπ 

απαηηείηαη λα γλσξίδεη ν ρξήζηεο γηα λα δεκηνπξγήζεη έλαλ ηζηφηνπν. Σαπηφρξνλα, 

έγηλε δνθηκαζηηθή ρξήζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο πιαηθφξκαο κέρξη ηε δεκηνπξγία 

ελφο ιεηηνπξγηθνχ ηζηφηνπνπ.  

 

3.2.3. Κνηλό-ζηόρνο θαη έξεπλα πξνεγνύκελσλ γλώζεσλ 

Δπηιέρζεθε ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε λα απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο πνπ έρνπλ 

θαζφινπ ή ειάρηζηε πξνεγνχκελε εκπεηξία ζρεδηαζκνχ ηζηνζειίδσλ ή ρξήζεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ WordPress. πλεπψο, ν νδεγφο εθκάζεζεο ζα πξέπεη λα μεθηλά απφ ηα 

αξρηθά ζηάδηα ρξήζεο ηνπ WordPress. Δπηπιένλ, πηζαλνινγνχκε φηη ην θνηλφ-ζηφρνο 

δελ ζα έρεη εκπεηξία ζε ηερληθά ζέκαηα, φπσο ζηελ εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ φπσο ην 

WordPress, ζηελ εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ server, ζηελ εχξεζε παξφρνπ θηινμελίαο 

ηζηφηνπσλ ή ζηε ρξήζε πξσηφθνιινπ FTP. Γηα ην ιφγν απηφ, ην πεξηερφκελν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζα πεξηνξηζηεί ζηε hosted έθδνζε πνπ δηαηίζεηαη ζηε 

δηεχζπλζε http://wordpress.com 

Δθφζνλ ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε απεπζχλεηαη ζε αξράξηνπο ρξήζηεο, ζαλ 

πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο νξίζηεθαλ: 

 ε θαηνρή βαζηθψλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, 

 ε θαηνρή ινγαξηαζκνχ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη  

 ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. 

 

3.2.4. Δπηκέξνπο Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

πλδπάδνληαο ην πξνθίι ηνπ θνηλνχ-ζηφρνο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ WordPress πνπ 

θξίζεθαλ επσθειείο γηα αξράξηνπο ρξήζηεο, πξνζδηνξίζηεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη 

ζε ηξία επίπεδα (γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ, ζηάζεσλ). Χο εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη νξίζηεθε νη 

http://wordpress.com/
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ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ νινθιήξσζε παξαθνινχζεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

λα κπνξνχλ: 

 Σε επίπεδο γνώζευν 

o Να αλαγλσξίδνπλ ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ελφο ηζηφηνπνπ. 

o Να γλσξίδνπλ ηα εξγαιεία ηνπ WordPress θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. 

 Σε επίπεδο ικανοηήηυν 

o Να δεκηνπξγήζνπλ έλα ιεηηνπξγηθφ ηζηφηνπν. 

o Να αμηνινγήζνπλ ηζηφηνπνπο. 

 Σε επίπεδο ζηάζευν 

o Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ελφο ηζηφηνπνπ γηα ηε δεκηνπξγία 

θαη δεκνζίεπζε πεξηερνκέλνπ. 

o Να πηνζεηήζνπλ ηε ρξήζε ηζηφηνπσλ ζαλ κέζν δεκηνπξγίαο θαη 

δεκνζίεπζεο πεξηερνκέλνπ. 

 

3.2.5. Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ ηεο θάζεο ηεο αλάιπζεο, 

εληνπίζηεθαλ νη αθφινπζεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο: 

 Ση είλαη ην WordPress  

 Γηαθνξέο ησλ δχν εθδφζεσλ ηνπ WordPress 

 Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ρξήζηε ζην wordpress.com 

 εκαζία ηνπ domain name 

 Γεκηνπξγία πξνθίι ρξήζηε 

 Γλσξηκία κε ην πεξηβάιινλ ηνπ WordPress 

 Γλσξηκία κε ηνπο επεμεξγαζηέο πεξηερνκέλνπ ηνπ WordPress 

 Γλσξηκία κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζηαηηζηηθψλ επηζθεςηκφηεηαο ελφο ηζηφηνπνπ) 

 Γεκηνπξγία ζηαηηθήο ζειίδαο 

 Γεκηνπξγία ζειίδαο ηζηνινγίνπ 

 Βηβιηνζήθε πνιπκέζσλ 

 Δπηινγή ζέκαηνο (theme) 

 Γεκηνπξγία κελνχ 

 Γλσξηκία κε ηνλ πξνζαξκνγέα ηζηνζειίδαο 

 Πξνζζήθε widgets 
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 Υξήζηκα widgets 

Δπηπιένλ πξνζδηνξίζηεθαλ ηα παξαθάησ γλσζηηθά αληηθείκελα ηα νπνία απνηεινχλ 

επηζπκεηή γλψζε, θαζψο είηε δελ αθνξνχλ άκεζα ηε δεκηνπξγία ελφο ηζηφηνπνπ, είηε 

απνηεινχλ πην πξνρσξεκέλεο γλψζεηο ζηε δεκηνπξγία ηζηφηνπσλ: 

 Γλσξηκία κε ηνλ Αλαγλψζηε 

 Δηδνπνηήζεηο 

 Οδεγίεο επρξεζηίαο θαη θαιέο πξαθηηθέο 

 Σχπνο πεξηερνκέλνπ: ζρφιηα επηζθεπηψλ 

 Σχπνο πεξηερνκέλνπ: ραξηνθπιάθην εξγαζηψλ 

 

3.3.  Μεζνδνινγία ζρεδίαζεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

ηε θάζε ηεο ζρεδίαζεο επηρεηξήζεθε λα επηιεγεί ην πιαίζην θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 

παξαζρεζνχλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, θαζψο θαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζήο ηνπο. Πξνο 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ηα παξαθάησ: 

 

3.3.1. Δπηινγή Δθπαηδεπηηθνύ Πιαηζίνπ  

Ζ δεκηνπξγία ελφο ηζηφηνπνπ απνηειεί έλα απζεληηθφ πξφβιεκα θαζψο αλήθεη ζηα 

πξνβιήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ πνπ δελ έρνπλ κηα απζηεξά θαζνξηζκέλε ιχζε, 

αιιά πνιιέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, εμίζνπ ζσζηέο. Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε 

κπνξεί λα πξνζνκνηψζεη ηα απζεληηθά πεξηβάιινληα, ελζσκαηψλνληαο ηαπηφρξνλα 

ζηνηρεία ησλ θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ απνθαζίζηεθε ε 

εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε λα πινπνηεζεί ζε δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ κε ηε κνξθή ελφο 

ειεθηξνληθνχ ζεκηλαξίνπ, ην νπνίν ζα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί, είηε κε ηε κνξθή 

δηδαζθαιίαο ηεο κεηθηήο κάζεζεο, είηε ζε απνθιεηζηηθά εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία. 

Δπηπιένλ, επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο ζαλ 

πιαηθφξκα πινπνίεζεο ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ, θαζψο απηά ηα ζπζηήκαηα παξέρνπλ 

νινθιεξσκέλα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα πνπ πξνζνκνηψλνπλ ηα απζεληηθά θαη 

επηπιένλ κπνξνχλ λα ρεηξίδνληαη φιεο ηηο πιεπξέο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο 

ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εγγξαθέο 

ζπκκεηερφλησλ, επηθνηλσλία ρξεζηψλ, δεκηνπξγία θαη παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ, δηεμαγσγή εμεηάζεσλ, θαηαγξαθή βαζκψλ θαη αιιειεπίδξαζεο ζπκκεηερφλησλ 

κε ην κάζεκα. 
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Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ επηιέρζεθε ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο 

Moodle. Οη ιφγνη γηα ηελ επηινγή ηνπ ήηαλ φηη ην Moodle: 

 είλαη αλνηθηνχ θψδηθα θαη δηαηίζεηαη κε ηελ άδεηα GPL, 

 αλαζεσξείηαη ζπλερψο κε λέεο εθδφζεηο θαη εκπινπηίδεηαη κε επηπιένλ 

δπλαηφηεηεο, ελψ παξάιιεια δηνξζψλνληαη πξνβιήκαηα πξνεγνχκελσλ 

εθδφζεσλ, 

 ππνζηεξίδεηαη απφ κηα κεγάιε θνηλφηεηα ρξεζηψλ θαη πξνγξακκαηηζηψλ, 

 έρεη αλαπηπρζεί κεγάινο αξηζκφο πξφζζεησλ αξζξσκάησλ (επίζεο αλνηθηνχ 

θψδηθα) θαη αλαπηχζζνληαη ζπλερψο θαηλνχξηα, 

 είλαη επξέσο απνδεθηφ απφ ηελ παγθφζκηα εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, 

 έρεη ζρεδηαζηεί ζαλ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν θαη ππνζηεξίδεη ηε ζχγρξνλε 

παηδαγσγηθή ζεσξία ηνπ επνηθνδνκηζκνχ, 

 είλαη εχρξεζην. 

Σν ε-ζεκηλάξην νξίζηεθε λα δηαξθέζεη δχν εβδνκάδεο θαη ν θφξηνο εξγαζίαο θάζε 

εβδνκάδαο λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 5 θαη 8 σξψλ. 

 

3.3.2. Δπηινγή Δθπαηδεπηηθνύ Μνληέινπ 

Σν εθπαηδεπηηθφ θελφ πνπ εληνπίζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο δνκεκέλνπ νδεγνχ 

εθκάζεζεο ηνπ WordPress ζπλδπάδεηαη κε ηελ αλάγθε λα αθνινπζεζεί έλα 

απνηειεζκαηηθφ δηδαθηηθφ κνληέιν. Με βάζε ηελ εθηίκεζε φηη ε εθκάζεζε ρξήζεο ηνπ 

WordPress ζα επηηεπρζεί θαιχηεξα κέζα απφ ηελ πξαθηηθή ρξήζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

WordPress, απνθαζίζηεθε, ην ε-ζεκηλάξην πνπ ζα δεκηνπξγεζεί λα αμηνπνηήζεη ην 

κνληέιν ηεο Γλσζηηθήο Μαζεηείαο, θαζψο απηφ είλαη θαηάιιειν γηα λα ππνζηεξίμεη ηε 

κάζεζε κέζσ απζεληηθψλ πεξηβαιιφλησλ. 

Δπηπιένλ, έξεπλεο έδεημαλ φηη ην κνληέιν ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο δελ επλνεί 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθφ ζηπι φπσο απηά νξίζηεθαλ απφ ηνπο Honey θαη 

Mumford (αθηηβηζηήο, αλαθιαζηηθφο, ζεσξεηηθφο, πξαγκαηηζηήο), αιιά κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί εμίζνπ θαιά ζε φια ηα ζηπι, ηφζν ζε παξαδνζηαθά, φζν θαη ζε 

ειεθηξνληθά καζήκαηα (Poitras and Poitras, 2011). Γηα απηφ ην ιφγν, ην κνληέιν ηεο 

γλσζηηθήο καζεηείαο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηε δεκηνπξγία ελφο βέιηηζηνπ 

καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο θάζε εθπαηδεπφκελνπ. 
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3.3.3. Δπηινγή Σξόπνπ Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπνκέλσλ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζα εθαξκνζηεί δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε, απηναμηνιφγεζε, εηεξναμηνιφγεζε θαη ηειηθή αμηνιφγεζε. Γηα ηνλ έιεγρν 

φκσο ησλ απνθηεζέλησλ γλψζεσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ ζα ιεθζνχλ 

ππφςε κφλν ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο. 

Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ζχληνκσλ πξαθηηθψλ 

αζθήζεσλ πνπ ζα δεηεζεί απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα εθπνλήζνπλ θαη νη νπνίεο ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ ελεξγεηηθή κάζεζε, ζα βνεζήζνπλ ζηελ εκπέδσζε ησλ γλψζεσλ θαη 

ζα θαηεπζχλνπλ ζηαδηαθά ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηα βήκαηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο. ηηο ελδηάκεζεο απηέο αζθήζεηο ζα δίδεηαη 

αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηή κε ζθνπφ ηελ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηελ έγθαηξε θάιπςε ηπρφλ αδπλακηψλ ή ηε δηαιεχθαλζε ηπρφλ 

παξαλνήζεσλ.  

Δπηπξφζζεηα, ζα δεκηνπξγεζεί έλα θνπίδ απηναμηνιφγεζεο, ην νπνίν ζα κπνξεί λα 

επαλαιεθζεί φζεο θνξέο επηζπκνχλ νη ζπκκεηέρνληεο θαη κέζα απφ ην νπνίν νη 

εθπαηδεπφκελνη ζα κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηελ εκπέδσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. ε 

θάζε εξψηεζε ηνπ θνπίδ ζα ππάξρεη αλαηξνθνδφηεζε πνπ ζα εμεγεί ηηο ιάζνο 

απαληήζεηο. 

Γηα ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ απνθηεζέλησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζην ε-ζεκηλάξην επηιέρζεθε ε απζεληηθή αμηνιφγεζε. Ζ ηππηθή 

απζεληηθή αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ αμηνινγνχκελνπ ζε θάπνηα εξγαζία ζπλίζηαηαη 

ζηελ αληηζηνίρηζε ηεο επίδνζήο ηνπ ζε κηα ζεηξά απφ θξηηήξηα θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ε εξγαζία ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαιχπηεη θάζε έλα απφ απηά ηα 

θξηηήξηα (Mueller, 2016). Σν ζχλνιν θξηηεξίσλ θαη επηπέδσλ απνηππψλνληαη ζπλήζσο 

κε κνξθή πίλαθα πνπ απνθαιείηαη ξνπκπξίθα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα δεηεζεί απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ 

ηζηφηνπν κε ζέκα πνπ ζα άπηεηαη ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ν νπνίνο ζα αμηνινγεζεί 

βάζεη ξνπκπξίθαο. Δπηπιένλ, ζα ηνπο δεηεζεί λα αμηνινγήζνπλ νη ίδηνη ηνλ ηζηφηνπφ 

ηνπο θαζψο θαη άιινπο δχν ηζηφηνπνπο ζπλεθπαηδεπνκέλσλ, βάζεη ηεο ίδηαο 

ξνπκπξίθαο. Σα θξηηήξηα ηεο ξνπκπξίθαο θαη ηα επίπεδά ηνπο ζα γλσζηνπνηεζνχλ απφ 

ηελ αξρή ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρνπλ αζαθείο απαηηήζεηο 

απφ ηελ εξγαζία δεκηνπξγίαο ηζηφηνπνπ. Σέινο, ζα δεηεζεί απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

λα βαζκνινγήζνπλ ζε κηα πεληάβαζκε θιίκαθα φινπο ηνπο ηζηφηνπνπο πνπ ζα 

δεκηνπξγήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ζην ε-ζεκηλάξην θαη πξναηξεηηθά λα ηνπο 

ζρνιηάζνπλ. 
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Ζ αμηνιφγεζε ησλ δηθψλ ηνπο ηζηφηνπσλ αλακέλεηαη λα βνεζήζεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο: 

 λα εληνπίζνπλ ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηά ζεκεία ηνπο,  

 λα είλαη αληηθεηκεληθνί σο πξνο ηε δηθή ηνπο εξγαζία θαη 

 λα αξρίζνπλ λα ζθέθηνληαη πην ζθαηξηθά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο ησλ ζπλεθπαηδεπνκέλσλ ηνπο αλακέλεηαη λα βνεζήζεη 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο: 

 λα κάζνπλ ν έλαο απφ ηνλ άιιν, 

 λα δνπλ ηα δπλαηά ζεκεία ηεο εξγαζίαο ησλ ζπλεθπαηδεπνκέλσλ ηνπο θαη 

 λα απνθηήζνπλ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πψο λα θάλνπλ κηα αμηφινγε 

εξγαζία. 

Ζ αμηνιφγεζε πνπ ζα ιάβνπλ απφ ηνπο ζπλεθπαηδεπφκελνχο ηνπο αλακέλεηαη λα  

βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο: 

 λα εληνπίζνπλ ηα αδχλαηα ζεκεία θαη ηα πεξηζψξηα βειηίσζεο ηνπο, ζηνηρεία 

πνπ είλαη δχζθνιν λα εληνπίζνπλ κφλνη ηνπο. 

 

3.3.3.1. ρεδηαζκόο Ρνπκπξίθαο Αμηνιόγεζεο 

Γηα ηηο αλάγθεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ δεκηνπξγήζεθε κηα ξνπκπξίθα 

αμηνιφγεζεο ηζηφηνπσλ. Ζ επηινγή ησλ θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε 

ξνπκπξίθα έγηλε κεηά απφ αλάιπζε, ηφζν νδεγηψλ ζρεδίαζεο ηζηφηνπσλ (Nielsen, 

2001), φζν θαη αληίζηνηρσλ ξνπκπξηθψλ αμηνιφγεζεο απφ ηε βηβιηνγξαθία (Pinkham, 

Wintle and Silvernail, 2008; Ribble, Bailey, and Hall, 2003), ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην WordPress. Σα θξηηήξηα πνπ 

επηιέγεθαλ αθνξνχλ: 

 Σν ανηικείμενο πος διαππαγμαηεύεηαι ο ιζηόηοπορ και ηην οπγάνυζη ηος 

πεπιεσομένος. Σν δεηνχκελν είλαη ν ζθνπφο ηνπ ηζηφηνπνπ λα πξνβάιιεηαη 

μεθάζαξα θαη ε πιεξνθνξία λα παξνπζηάδεηαη κε νξγαλσκέλν ηξφπν, ιακβάλνληαο 

ππφςε θαη ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη. 

 Σελ εςκολία πλοήγηζηρ. Σν δεηνχκελν είλαη ε χπαξμε εκθαλψλ ζπλδέζκσλ, νη 

νπνίνη λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά θαη λα νδεγνχλ ζην αλακελφκελν πεξηερφκελν θαη ε 

χπαξμε γξακκήο κελνχ ζε αλακελφκελν ζεκείν ζηελ νζφλε. 

 Σελ εμθάνιζη ηος ιζηόηοπος και ηην εςκολία ανάγνυζηρ ηος πεπιεσομένος. Σν 

δεηνχκελν είλαη ε αληίζεζε κεηαμχ ησλ ρξσκάησλ θφληνπ θαη γξακκαηνζεηξάο, ε 

θαηάηκεζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε κηθξέο παξαγξάθνπο, ε ρξήζε ηίηισλ, ππφηηηισλ 
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θαη ιηζηψλ θαη ε χπαξμε αξθεηνχ θελνχ ρψξνπ ζηελ νζφλε, ζηνηρεία πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάγλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

 Σηο επιπλέον πληποθοπίερ και λειηοςπγίερ πος παπέσει ο ιζηόηοπορ. Σν δεηνχκελν 

είλαη ε ρξήζε κεξηθψλ αιιά φρη ππεξβνιηθά πνιιψλ widgets ζε ζεκεία εθηφο ηνπ 

θπξίνπ ζψκαηνο ησλ ηζηνζειίδσλ. 

 Σα γπαθικά θαη ην ςλικό multimedia, ε χπαξμε ησλ νπνίσλ θάλεη ηνλ ηζηφηνπν πην 

ειθπζηηθφ, παξέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο κε νπηηθφ ηξφπν θαη δηαθφπηεη ην 

εθηεηακέλν θείκελν ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάγλσζε. 

 Σελ παποσή δςναηόηηηαρ επικοινυνίαρ. Οη επηζθέπηεο ηνπ ηζηφηνπνπ ρξεηάδνληαη 

ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηα πξφζσπα πνπ δηαηεξνχλ ηνλ 

ηζηφηνπν (π.ρ. γηα λα δεηήζνπλ πιεξνθνξίεο). Σν δεηνχκελν είλαη ε χπαξμε ηεο 

δπλαηφηεηαο επηθνηλσλίαο, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ, αλάξηεζεο ζρνιίσλ, δήισζεο "κνπ αξέζεη (like)", ή θάπνηαο θφξκαο 

επηθνηλσλίαο. 

 Σελ εμθάνιζη ηος ιζηόηοπος ζε διαθοπεηικά μεγέθη ζςζκεςών. Με ηελ 

εθηεηακέλε ρξήζε θηλεηψλ ζπζθεπψλ γηα ηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ην 

δεηνχκελν είλαη ν ηζηφηνπνο λα εκθαλίδεηαη ζσζηά θαη ιεηηνπξγηθά ζε φια ηα 

κεγέζε νζφλεο. Υξεηάδεηαη δειαδή λα πινπνηείηαη ε αληαπνθξηλφκελε ζρεδίαζε 

ηζηφηνπσλ (responsive web design, RWD). 

Γηα θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ζα ππάξρνπλ ηέζζεξα επίπεδα επίηεπμήο, 

ηα νπνία ζα βαζκνινγνχληαη απφ 0 έσο 3. Δπηπιένλ, ζα ππάξρεη έλα θξηηήξην πνπ ζα 

αθνξά 

 Σε ζςμμόπθυζη ηος ιζηόηοπος με ηοςρ κανόνερ ζςγγπαθήρ, δειαδή ηε ζσζηή 

νξζνγξαθία, γξακκαηηθή, ζπληαθηηθφ θαη ηελ αλαθνξά ζε πεγέο, ζηελ πεξίπησζε 

ρξήζεο πιηθνχ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ άιινπο. 

Σν ηειεπηαίν θξηηήξην ζα έρεη δχν επίπεδα επίηεπμεο, ηα νπνία ζα βαζκνινγνχληαη 

απφ 0 έσο 1. Ο ιφγνο γηα απηή ηε δηαθνξνπνίεζε είλαη φηη, παξφιν πνπ ε ζπκκφξθσζε 

κε ηνπο θαλφλεο ζπγγξαθήο είλαη ζεκαληηθή γηα λα κεηαθέξεη έλαο ηζηφηνπνο ην 

κήλπκά ηνπ, απηή δελ απνηειεί εθπαηδεπηηθφ ζηφρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ε-ζεκηλαξίνπ. 

Ζ ηειηθή επηινγή ησλ θξηηεξίσλ ηεο ξνπκπξίθαο θαη ησλ επηπέδσλ ηνπο απεηθνλίδεηαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Πίλαθαο 3: Ρνπκπξίθα αμηνιόγεζεο ηζηόηνπσλ 

Κξηηήξην Δπίπεδν 0 Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3 

Αληηθείκελν 

Ηζηφηνπνπ 

Γελ κπνξνχκε λα 

πξνζδηνξίζνπκε 

πνην είλαη ην 

αληηθείκελν πνπ  

δηαπξαγκαηεχεηαη 

ν ηζηφηνπνο. 

Ο ηζηφηνπνο 

θαίλεηαη λα 

δηαπξαγκαηεχεηαη 

πηζαλφλ 2-3 

δηαθνξεηηθά 

αληηθείκελα 

Ο ηζηφηνπνο 

αθήλεη αξθεηέο 

ελδείμεηο γηα ην 

αληηθείκελν πνπ 

δηαπξαγκαηεχεηαη 

Σν αληηθείκελν 

πνπ 

δηαπξαγκαηεχεηαη 

ν ηζηφηνπνο είλαη 

ζαθέο 

χλδεζκνη 

Πινήγεζεο 

Γελ ππάξρνπλ 

ζχλδεζκνη 

πινήγεζεο 

Οη ζχλδεζκνη 

πινήγεζεο ζηηο 

ζειίδεο είλαη 

κπεξδεκέλνη, δελ 

είλαη εχθνιν λα 

εληνπίζνπκε ηε 

ζειίδα πνπ 

ζέινπκε ή νη 

εμσηεξηθνί 

ζχλδεζκνη δελ 

νδεγνχλ ζηηο 

ζσζηέο 

ηζηνζειίδεο 

Οη ζχλδεζκνη 

πινήγεζεο ζηηο 

ζειίδεο δελ είλαη 

απφιπηα 

μεθάζαξνη, αιιά 

κπνξνχκε λα 

εληνπίζνπκε ηε 

ζειίδα πνπ 

ζέινπκε ή 

θάπνηνη 

εμσηεξηθνί 

ζχλδεζκνη δελ 

νδεγνχλ ζηηο 

ζσζηέο ζειίδεο 

Σφζν νη 

ζχλδεζκνη 

πινήγεζεο ζηηο 

ζειίδεο ηνπ 

ηζηφηνπνπ, φζν 

θαη νη εμσηεξηθνί 

ζχλδεζκνη 

νδεγνχλ ζηηο 

ζσζηέο 

ηζηνζειίδεο 

Μελνχ 

Πινήγεζεο 

Γελ ππάξρεη 

κελνχ πινήγεζεο 

Τπάξρεη κελνχ 

πινήγεζεο, αιιά 

δελ ιεηηνπξγεί 

ζσζηά 

Τπάξρεη κελνχ 

πινήγεζεο πνπ 

ιεηηνπξγεί 

ζσζηά, αιιά ε 

νξγάλσζή ηνπ 

είλαη κπεξδεκέλε 

Τπάξρεη κελνχ 

πινήγεζεο, ην 

νπνίν ιεηηνπξγεί 

ζσζηά θαη είλαη 

θαιά 

νξγαλσκέλν 

Δπρξεζηία 

Ηζηφηνπνπ 

Σα ρξψκαηα 

γξακκαηνζεηξψλ 

θαη θφληνπ είλαη 

παξαπιήζηα ψζηε 

ην θείκελν λα 

δηαβάδεηαη 

δχζθνια, 

ππάξρνπλ κεγάια 

ηκήκαηα 

θεηκέλνπ ρσξίο 

λα δηαζπψληαη 

απφ ηίηινπο ή 

εηθφλεο θαη δελ 

ππάξρεη αξθεηφο 

θελφο ρψξνο 

Σα ρξψκαηα 

γξακκαηνζεηξψλ 

θαη θφληνπ είλαη 

παξαπιήζηα ψζηε 

ην θείκελν λα κελ 

δηαβάδεηαη 

εχθνια, ή 

ππάξρνπλ κεγάια 

ηκήκαηα 

θεηκέλνπ ρσξίο 

λα δηαζπψληαη 

απφ ηίηινπο ή 

εηθφλεο θαη δελ 

ππάξρεη αξθεηφο 

θελφο ρψξνο 

Τπάξρεη αληίζεζε 

ζηα ρξψκαηα 

γξακκαηνζεηξψλ 

θαη θφληνπ ψζηε 

ην θείκελν λα 

δηαβάδεηαη 

εχθνια, αιιά 

ππάξρνπλ κεγάια 

ηκήκαηα 

θεηκέλνπ ρσξίο 

λα δηαζπψληαη 

απφ ηίηινπο ή 

εηθφλεο θαη δελ 

ππάξρεη αξθεηφο 

θελφο ρψξνο 

Τπάξρεη αληίζεζε 

ζηα ρξψκαηα 

γξακκαηνζεηξψλ 

θαη θφληνπ ψζηε 

ην θείκελν λα 

δηαβάδεηαη 

εχθνια θαη ην 

θείκελν είλαη 

ρσξηζκέλν ζε 

κηθξέο 

παξαγξάθνπο, 

ππάξρνπλ ηίηινη, 

εηθφλεο θαη 

αξθεηφο θελφο 

ρψξνο 
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Widgets Γελ ππάξρνπλ 

widgets πνπ λα 

πξνζδίδνπλ 

επηπιένλ 

ιεηηνπξγίεο ζηνλ 

ηζηφηνπν 

Τπάξρνπλ 

widgets, φκσο 

δελ πξνζδίδνπλ 

επηπιένλ 

ρξήζηκεο 

ιεηηνπξγίεο ζηνλ 

ηζηφηνπν  

Τπάξρνπλ 

widgets πνπ 

πξνζδίδνπλ 

επηπιένλ 

ρξήζηκεο 

ιεηηνπξγίεο ζηνλ 

ηζηφηνπν αιιά 

είλαη ππεξβνιηθά 

πνιιά θαη 

θνξηψλνπλ πνιχ 

ηνλ ηζηφηνπν 

Τπάξρνπλ 

αξθεηά αιιά φρη 

ππεξβνιηθά 

πνιιά widgets, 

ηα νπνία 

πξνζδίδνπλ 

επηπιένλ 

ρξήζηκεο 

ιεηηνπξγίεο ζηνλ 

ηζηφηνπν ρσξίο 

λα ηνλ 

θνξηψλνπλ 

Τιηθφ 

Multimedia 

Γελ ππάξρεη 

πιηθφ multimedia 

Τπάξρεη 

πεξηνξηζκέλν 

πιηθφ multimedia 

ζε ιίγεο ζειίδεο 

ηνπ ηζηφηνπνπ 

Τπάξρεη 

ππεξβνιηθφ πιηθφ 

multimedia ζηηο 

ζειίδεο ηνπ 

ηζηφηνπνπ 

Τπάξρεη αξθεηφ 

αιιά φρη 

ππεξβνιηθφ πιηθφ 

multimedia ζηηο 

πεξηζζφηεξεο 

ζειίδεο ηνπ 

ηζηφηνπνπ 

Δπηθνηλσλία Ο ηζηφηνπνο δελ 

παξέρεη ζηνπο 

επηζθέπηεο θακία 

δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο 

Ο ηζηφηνπνο 

παξέρεη ζηνπο 

επηζθέπηεο έλαλ 

κφλν ηξφπν 

επηθνηλσλίαο 

(φπσο θνπκπηά 

Like θαη Share, 

επηθνηλσλία κε 

social media, 

δπλαηφηεηα 

ζρνιίσλ, θφξκα 

επηθνηλσλίαο) 

Ο ηζηφηνπνο 

παξέρεη ζηνπο 

επηζθέπηεο δχν 

ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο 

(φπσο θνπκπηά 

Like θαη Share, 

επηθνηλσλία κε 

social media, 

δπλαηφηεηα 

ζρνιίσλ, θφξκα 

επηθνηλσλίαο) 

Ο ηζηφηνπνο 

παξέρεη ζηνπο 

επηζθέπηεο ηξεηο 

ή πεξηζζφηεξνπο 

ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο 

(φπσο θνπκπηά 

Like θαη Share, 

επηθνηλσλία κε 

social media, 

δπλαηφηεηα 

ζρνιίσλ, θφξκα 

επηθνηλσλίαο) 

Responsive 

Design 

Ζ εκθάληζε 

(ρξψκαηα, 

γξακκαηνζεηξέο, 

εηθφλεο, κελνχ, 

widgets) ηνπ 

ηζηφηνπνπ δελ 

είλαη θαιή ζε 

θαλέλα απφ ηα 

ηξία κεγέζε 

νζφλεο (laptop, 

tablet, mobile) 

Ζ εκθάληζε 

(ρξψκαηα, 

γξακκαηνζεηξέο, 

εηθφλεο, κελνχ, 

widgets) ηνπ 

ηζηφηνπνπ είλαη 

θαιή ζε έλα κφλν 

απφ ηα ηξία 

κεγέζε νζφλεο 

(laptop, tablet, 

mobile) 

Ζ εκθάληζε 

(ρξψκαηα, 

γξακκαηνζεηξέο, 

εηθφλεο, κελνχ, 

widgets) ηνπ 

ηζηφηνπνπ είλαη 

θαιή ζε δχν απφ 

ηα ηξία κεγέζε 

νζφλεο (laptop, 

tablet, mobile) 

Ζ εκθάληζε 

(ρξψκαηα, 

γξακκαηνζεηξέο, 

εηθφλεο, κελνχ, 

widgets) ηνπ 

ηζηφηνπνπ είλαη 

θαιή ζε φια ηα 

κεγέζε νζφλεο 

(laptop, tablet, 

mobile) 
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πκκφξθσζε 

κε Καλφλεο 

πγγξαθήο 

Τπάξρνπλ 

νξζνγξαθηθά, 

γξακκαηηθά ή 

ζπληαθηηθά ιάζε. 

Τπάξρεη πιηθφ 

πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί απφ 

άιινπο ρσξίο λα 

ζπλνδεχεηαη απφ 

ηελ θαηάιιειε 

αλαθνξά ζηελ 

πεγή. 

Γελ ππάξρνπλ 

νξζνγξαθηθά, 

γξακκαηηθά ή 

ζπληαθηηθά 

ιάζε. Όιν ην 

πιηθφ πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί 

απφ άιινπο 

ζπλνδεχεηαη απφ 

ηελ θαηάιιειε 

αλαθνξά ζηελ 

πεγή. 

 

3.3.4. Δπηινγή Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ θαη Γξαζηεξηνηήησλ 

Καζψο έρεη απνθαζηζηεί φηη ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζα έρεη ηε κνξθή 

ειεθηξνληθνχ ζεκηλαξίνπ πνπ ζα δηεμάγεηαη ηφζν απνθιεηζηηθά εμ απνζηάζεσο φζν θαη 

ζε blended κνξθή, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ νθείιεη λα πξνζαξκφδεηαη ζε θάπνην κνληέιν 

θαηάιιειν γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 

Οξίζηεθε φηη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα παξαζρεζεί ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζα 

πξέπεη λα θαιχπηεη πιήξσο φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζην 

ζηάδην ηεο αλάιπζεο θαη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ ελφηεηα 

2.9.3.1. Έγηλε έξεπλα ζην δηαδίθηπν γηα ηνλ εληνπηζκφ αλνηθηψλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Λφγσ κε εχξεζεο θαηάιιεισλ ηέηνησλ πφξσλ 

ζηα ειιεληθά απνθαζίζηεθε απηνί λα δεκηνπξγεζνχλ. Δπηπιένλ, γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ε-ζεκηλαξίνπ επηιέρζεθαλ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

κεζφδνπο ηνπ κνληέινπ ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο αιιά θαη πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη θαη 

ζηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ. Γφζεθε ηδηαίηεξε κέξηκλα ψζηε ε 

εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε λα παξέρεη πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο κνληεινπνίεζεο, 

θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο αιιά θαη επθαηξίεο γηα άξζξσζε, αλαζηνραζκφ θαη 

εμεξεχλεζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, απνθαζίζηεθαλ ηα εμήο: 

 Θα δεκηνπξγεζεί έλαο πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ ζηνλ νπνίν ν εθπαηδεπηήο ε/θαη ν 

δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο ζα αλαξηά ζεκαληηθά 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ε-ζεκηλάξην, φπσο ππελζπκίζεηο γηα ηηο θαηαιεθηηθέο 

εκεξνκελίεο ππνβνιήο εξγαζηψλ ή νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο. 

 Θα δεκηνπξγεζεί έλα forum ζην νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη ζα κπνξνχλ λα 

ππνβάιινπλ εξσηήζεηο θαη ζρφιηα θαη λα απαληνχλ ζε απηά ησλ άιισλ 
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εθπαηδεπνκέλσλ. Ο εθπαηδεπηήο ζα παξαθνινπζεί ην forum θαη ζα απαληά ζε 

απηά θαηά ηελ θξίζε ηνπ (πρ. αλ δελ απαληεζνχλ απφ θάπνηνλ άιιν 

ζπκκεηέρνληα ζε εχινγν ρξφλν). 

 ην forum ζα αλαξηεζνχλ απφ ηε ζηηγκή έλαξμεο ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ εξσηήζεηο 

κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, λα 

ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξνζδνθίεο ηνπο απφ ην ε-ζεκηλάξην θαη λα 

εληνπίζνπλ παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ άγρνο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζρεηηθά 

κε ηελ επίδνζή ηνπο ζην ε-ζεκηλάξην. 

 Γηα ηελ θάιπςε θάζε κηαο απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηε 

θάζε ηεο αλάιπζεο ζα δεκηνπξγεζεί κηα εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα 

παξνπζηάδεη κε αλαιπηηθά βήκαηα ηελ αληίζηνηρε χιε θαη ζα επεμεγεί ηε 

δηαδηθαζία. Απηνχ ηνπ είδνπο νη δξαζηεξηφηεηεο ζα αληηζηνηρνχλ ζηε κέζνδν 

ηεο κνληεινπνίεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ. 

 Γηα ηελ εμάζθεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζα δεκηνπξγεζνχλ πξαθηηθέο αζθήζεηο 

ζηηο νπνίεο ζα ηνπο δεηείηαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηκήκαηα ελφο ηζηφηνπνπ. Απηνχ 

ηνπ είδνπο νη δξαζηεξηφηεηεο ζα αληηζηνηρνχλ ζηε κέζνδν ηεο θαζνδήγεζεο ζην 

δηδαθηηθφ κνληέιν θαη ζα απνηεινχλ κέξνο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. 

 Γηα θάζε πξαθηηθή άζθεζε πνπ ππνβάιινπλ νη εθπαηδεπφκελνη ζα παξέρεηαη 

αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηή. Ζ αλαηξνθνδφηεζε ζα αληηζηνηρεί ζηε 

κέζνδν ηεο ππνζηήξημεο ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ ν εθπαηδεπηήο ζα αλαξηά ζέκαηα ζπδήηεζεο 

ζην forum ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ θαη ζα πξνζθαιεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο. Απηέο νη ζπδεηήζεηο αληηζηνηρνχλ ζηε κέζνδν ηεο 

άξζξσζεο ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ. 

 Θα ππάξρεη ζπλερφκελε ελαιιαγή κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηηο θάζεηο κνληεινπνίεζεο, θαζνδήγεζεο, ππνζηήξημεο θαη 

άξζξσζεο, ζηξαηεγηθή πνπ βνεζά ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ απηνειέγρνπ, 

απηνδηφξζσζεο θαη αθνκνίσζεο ησλ γλψζεσλ θαη νδεγεί ζηαδηαθά ζηε 

απφθηεζε ηεο δεηνχκελεο εμεηδίθεπζεο. 

 Θα δεκηνπξγεζεί έλα εξγαζηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ζην 

νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζα αλαξηήζνπλ ην URL ηνπ ηζηφηνπνπ πνπ ζα 

δεκηνπξγήζνπλ θαη ζην νπνίν ζα αμηνινγήζνπλ ηνπο ηζηφηνπνπο πνπ ζα ηνπο 

αλαηεζνχλ. ην εξγαζηήξην ζα είλαη δηαζέζηκε απφ ηελ έλαξμή ηνπ θαη ε 

ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο. Σν εξγαζηήξην ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

απηναμηνιφγεζε, εηεξναμηνιφγεζε θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ 
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ζπκκεηερφλησλ. Δπηπιένλ, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξέρεη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο πεξηβάιινλ αληίζηνηρν κε απηφ ηεο εκπιαηζησκέλεο κάζεζεο 

πνπ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ ηεο γλσζηηθήο 

καζεηείαο. 

 ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη κεηά ηε ιήμε ησλ εηεξναμηνινγήζεσλ 

ν εθπαηδεπηήο ζα παξέρεη:  

o αμηνιφγεζε ησλ ηζηφηνπσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ρξήζε ηεο ίδηαο 

ξνπκπξίθαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εηεξναμηνιφγεζε θαη 

απηναμηνιφγεζε, 

o ζρφιηα αλαηξνθνδφηεζεο πξνο ηνπο δεκηνπξγνχο ησλ ηζηφηνπσλ θαη 

o ζρφιηα πξνο θάζε αμηνινγεηή γηα θάζε μερσξηζηή αμηνιφγεζε πνπ 

έθαλε. 

 Θα δεκηνπξγεζεί κηα βάζε δεδνκέλσλ κε ηα αθφινπζα πεδία:  

o URL ηζηφηνπνπ, 

o ζχληνκε πεξηγξαθή ηζηφηνπνπ, 

o ζέκα (theme) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη 

o screenshot. 

ηε βάζε δεδνκέλσλ νη εθπαηδεπφκελνη ζα δεκηνπξγήζνπλ κηα εγγξαθή κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ δηθνχ ηνπο ηζηφηνπνπ θαη ζα βαζκνινγήζνπλ ή/θαη ζα ζρνιηάζνπλ 

ηηο ππφινηπεο θαηαρσξήζεηο. Κχξηνο ζθνπφο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη λα 

έξζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ζε επαθή κε ηζηφηνπνπο άιισλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

λα δνπλ θαιέο ηδέεο θαη πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν, ηα ζέκαηα 

(themes), ηε δηάηαμε ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηε ρξήζε δηαθφξσλ widgets θαη λα 

ζπγθξίλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο κε απηή ησλ άιισλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ βάζε 

δεδνκέλσλ παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο πεξηβάιινλ αληίζηνηρν κε απηφ ηεο 

εκπιαηζησκέλεο κάζεζεο πνπ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δηδαθηηθνχ 

κνληέινπ ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο. 

 Θα δεκηνπξγεζεί κία εξγαζία αλαζηνραζκνχ ζηελ νπνία ζα δεηεζεί απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα πεξηγξάςνπλ ηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινχζεζαλ θαηά ηε 

δεκηνπξγία ηνπ ηζηφηνπνπ θαη λα απνηηκήζνπλ νη ίδηνη ηελ εκπεηξία, ηελ πξφνδν 

θαη ηα πεξηζψξηα βειηίσζήο ηνπο. Ζ εξγαζία απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ 

πξφζζεηε απηναμηνιφγεζε. 

 Θα δεκηνπξγεζνχλ εξγαζίεο εμεξεχλεζεο ζηηο νπνίεο ζα δεηεζεί απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο 

o λα εξεπλήζνπλ θαη λα πξνηείλνπλ ηξφπνπο ρξήζεο θάπνησλ widgets, 
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o λα εληνπίζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ ηα ζηαηηζηηθά επηζθεςηκφηεηαο ηνπ 

ηζηφηνπνχ ηνπο. 

Οη απαληήζεηο ζηηο εξγαζίεο απηέο ζα δεκνζηεπζνχλ. θνπφο απηήο ηεο 

δεκνζίεπζεο είλαη λα επσθειεζνχλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο απφ ηηο απαληήζεηο 

ησλ ζπλεθπαηδεπνκέλσλ ηνπο. 

 Θα δεκηνπξγεζεί έλα θνπίδ εξσηήζεσλ πνπ ζα πξνηαζεί ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

γηα απηναμηνιφγεζε. 

 Θα δεκηνπξγεζεί έλα γισζζάξη φξσλ πνπ ζπλαληψληαη ζην ρψξν ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηζηνζειίδσλ. 

 Θα πξνηαζεί επηπιένλ ειεθηξνληθφ πιηθφ γηα φζνπο επηζπκνχλ λα επεθηείλνπλ 

ηηο γλψζεηο ηνπο. 

 Θα δεκηνπξγεζεί έλα έκβιεκα (badge) ηνπ ειεθηξνληθνχ ζεκηλαξίνπ, ην νπνίν 

ζα απνλεκεζεί ζε φζνπο ην νινθιεξψζνπλ επηηπρψο. 

 Δπηπξφζζεηα, ζα δεκηνπξγεζνχλ εξσηεκαηνιφγηα ζπιινγήο δεκνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ, πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ, απνθηεζέλησλ γλψζεσλ θαη αμηνιφγεζεο 

ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ. 

 Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα νκαδνπνηεζνχλ ζε θεθάιαηα αλάινγα κε 

ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχνληαη. Θα αθνινπζεζεί ν κε γξακκηθφο ηξφπνο 

παξνπζίαζεο ηεο χιεο θαζψο απηφο παξέρεη κεγαιχηεξε επειημία. Ζ πξφζβαζε 

ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζα είλαη ειεχζεξε, ψζηε λα κπνξνχλ νη 

εθπαηδεπφκελνη λα ηηο εθηειέζνπλ κε νπνηαδήπνηε ζεηξά ή λα παξαιείςνπλ 

θάπνηεο, αλ θξίλνπλ πσο γλσξίδνπλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Παξφια απηά νη 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα εκθαλίδνληαη κε ηελ πξνηεηλφκελε ζεηξά 

παξαθνινχζεζήο ηνπο.  

 Θα ππάξρεη έλα κφληκα νξαηφ θεθάιαην ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε. 

 Θα ππάξρεη έλα αφξαην θεθάιαην, φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζηηο 

νπνίεο ε πξφζβαζε ζα γίλεηαη έκκεζα κέζσ θάπνηνπ ζπλδέζκνπ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζα δεκηνπξγεζνχλ νη αθφινπζεο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζα νξγαλσζνχλ ζε θεθάιαηα φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. Δπηπιένλ, ζην επφκελν ζρήκα απεηθνλίδεηαη ν γξάθνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ζεκηλαξίνπ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί. 
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Πίλαθαο 4: Αλάζεζε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θεθάιαηα 

Κεφάλαιο Θζμα Εκπαιδευτικισ Δραςτθριότθτασ 

Μόνιμα Ορατό 
Κεφάλαιο 

Πίνακασ Ανακοινώςεων 

Περιοχι υηθτιςεων 

τόχοι θ-ςεμιναρίου 

Περίγραμμα θ-ςεμιναρίου 

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Μελζτθσ 

Ειςαγωγι 

Ερωτθματολόγιο Δθμογραφικών τοιχείων 

Ερωτθματολόγιο Προθγοφμενων Γνώςεων 

Ερώτθςθ Προθγοφμενθσ Εμπειρίασ 
Σι είναι το WordPress 

WordPress.com και WordPress.org 

Λογαριαςμόσ 
Χριςτθ 

WordPress 

Δθμιουργία Λογαριαςμοφ Χριςτθ 

Βαςικά Εργαλεία Διαχείριςθσ Ιςτότοπου 

Επεξεργαςία Προφίλ 

Επεξεργαςτισ Περιεχομζνου (editor) 

Άςκθςθ 1: Δθμιουργία Λογαριαςμοφ Χριςτθ και Επιλογι Domain Name 

Πίνακασ 
Ελζγχου 

(Dashboard) 

Δθμιουργία τατικών ελίδων 

Άςκθςθ 2: Δθμιουργία τατικών ελίδων 

Δθμιουργία Άρκρων Ιςτολογίου 

Άςκθςθ 3: Δθμιουργία ελίδασ Ιςτολογίου και Ανάρτθςθ Άρκρων 
Βιβλιοκικθ Πολυμζςων (Media Library) 

χόλια Επιςκεπτών (Testimonials) 

Χαρτοφυλάκιο Εργαςιών (Portfolio Projects) 

Πίνακασ 
Ελζγχου 

(ςυνζχεια) 

Επιλογι Θζματοσ 

Προςαρμογι Μενοφ 

Άςκθςθ 4: Επιλογι Θζματοσ και Δθμιουργία Μενοφ  

Ρυκμίςεισ (Settings) 

Προςαρμογι 
Ιςτότοπου 

(Customize) 

Προςαρμογζασ (Customizer) 

Χριςιμα Widgets 

Άςκθςθ 5: Ζρευνα για widgets 

Περαιτζρω 
Μελζτθ 

Αναγνώςτθσ (Reader) 
Ειδοποιιςεισ 
Οδθγίεσ Ευχρθςτίασ 

Καλζσ Πρακτικζσ 

Άςκθςθ 6: Κουίη Αυτοαξιολόγθςθσ 

Χριςιμοι φνδεςμοι 

Αξιολόγθςθ 

Εργαςτιριο Δθμιουργίασ και Αξιολόγθςθσ Ιςτότοπων 
Βάςθ Δεδομζνων Ιςτότοπων 

Άςκθςθ 7: Αναςτοχαςμόσ 
Άςκθςθ 8: Εξερεφνθςθ τατιςτικών τοιχείων 
Ερωτθματολόγιο Αποκτθκζντων Γνώςεων 

Ερωτθματολόγιο Αξιολόγθςθσ θ-ςεμιναρίου 

Αόρατο 
κεφάλαιο 

Γλωςςάρι Όρων 

Ρουμπρίκα Αξιολόγθςθσ 
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Μόληκα Οξαηό 

Κεθάιαην
Δηζαγωγή

Λνγαξηαζκόο 

Υξήζηε WordPress

Πίλαθαο Διέγρνπ 

(Dashboard)

Πίλαθαο Διέγρνπ 

(ζπλέρεηα)

Πξνζαξκνγή 

Ιζηόηνπνπ 

(Customize)

Πεξαηηέξω Μειέηε Αμηνιόγεζε Αόξαην Κεθάιαην

Πίλαθαο 

Αλαθνηλώζεωλ

Πεξηνρή 

πδεηήζεωλ

ηόρνη ε-

ζεκηλαξίνπ

Πεξίγξακκα ε-

ζεκηλαξίνπ

Δλδεηθηηθό 

Υξνλνδηάγξακκα 

Μειέηεο

Δξωηεκαηνιόγην 

Γεκνγξαθηθώλ 

ηνηρείωλ

Δξωηεκαηνιόγην 

Πξνεγνύκελωλ 

Γλώζεωλ

Πξνεγνύκελε 

Δκπεηξία

Ση είλαη ην 

WordPress

WordPress.com θαη 

WordPress.org

Γεκηνπξγία 

Λνγαξηαζκνύ 

Υξήζηε

Βαζηθά Δξγαιεία 

Γηαρείξηζεο 

Ιζηόηνπνπ

Δπεμεξγαζία 

Πξνθίι

Δπεμεξγαζηήο 

Πεξηερνκέλνπ 

(Editor)

Άζθεζε 1: Γεκηνπξγία 

Λνγαξηαζκνύ Υξήζηε θαη 

Δπηινγή Domain Name

Γεκηνπξγία 

ηαηηθώλ ειίδωλ

Άζθεζε 2: 

Γεκηνπξγία 

ηαηηθώλ ειίδωλ

Γεκηνπξγία 

Άξζξωλ Ιζηνινγίνπ

Άζθεζε 3: Γεκηνπξγία 

ειίδαο Ιζηνινγίνπ θαη 

Αλάξηεζε Άξζξωλ

ρόιηα Δπηζθεπηώλ 

(Testimonials)

Υαξηνθπιάθην 

Δξγαζηώλ 

(Project Portfolios)

Δπηινγή Θέκαηνο

Πξνζαξκνγή Μελνύ

Άζθεζε 4: Δπηινγή 

Θέκαηνο θαη 

Γεκηνπξγία Μελνύ

Ρπζκίζεηο (Settings)

Πξνζαξκνγέαο 

(Customizer)

Υξήζηκα Widgets

Άζθεζε 5: Έξεπλα 

γηα widgets

Αλαγλώζηεο 

(Reader)

Δηδνπνηήζεηο

Οδεγίεο 

Δπρξεζηίαο

Καιέο Πξαθηηθέο

Άζθεζε 6: Κνπίδ 

Απηναμηνιόγεζεο

Υξήζηκνη 

ύλδεζκνη

Δξγαζηήξην 

Γεκηνπξγίαο & 

Αμηνιόγ. Ιζηόηνπωλ

Βάζε Γεδνκέλωλ 

Ιζηόηνπωλ

Άζθεζε 7: 

Αλαζηνραζκόο

Άζθεζε 8: 

Δμεξεύλεζε 

ηαηηζηηθώλ ηνηρείωλ

Δξωηεκαηνιόγην 

Απνθηεζέληωλ 

Γλώζεωλ

Δξωηεκαηνιόγην 

Αμηνιόγεζεο ε-

ζεκηλαξίνπ

Γιωζζάξη 

Ιζηόηνπωλ

Ρνπκπξίθα 

Αμηνιόγεζεο

ρεδηαζκόο Ιζηόηνπωλ κε ην WordPress

Βηβιηνζήθε 

Πνιπκέζωλ (Media 

Library)

 

ρήκα 20: Ο γξάθνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ 
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3.4.  Μεζνδνινγία αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

ηε θάζε ηεο αλάπηπμεο επηρεηξήζεθε λα δεκηνπξγεζεί ην εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ ζηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο. Πξνο επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ εθηειέζηεθαλ νη παξαθάησ 

ελέξγεηεο: 

 

3.4.1. Δγθαηάζηαζε Moodle 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πεξηβάιινληνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

έθδνζε 3.1.1+ ηνπ moodle ζε κεκνλσκέλν ππνινγηζηή κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

Windows 7. Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ moodle είλαη: 

 Μλήκε RAM 256 ΜΒ (πξνηεηλφκελε 1 GB) 

 Διεχζεξνο ρψξνο ζην δίζθν 500 ΜΒ (πξέπεη λα ππνινγίζνπκε πεξηζζφηεξν 

αλάινγα κε ηνπο πφξνπο πνπ ζα πξνζζέζνπκε) 

 Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows Vista/7/8/10/2008/2012) 

 Microsoft Visual C++ 2015 

Σν παθέην MoodleWindowsInstaller-latest-31.zip πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ην server δηθηχνπ Apache, ηε βάζε δεδνκέλσλ MySQL
1
, ηε 

γιψζζα PHP θαη ην ίδην ην moodle. Σν παθέην νλνκάδεηαη γηα ζπληνκία XAMPP (απφ 

ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ: X γηα cross platform, Apache, MySQL, PHP, Perl, αλ θαη δελ 

πεξηιακβάλεη ηελ Perl). 

Σα βήκαηα πνπ αθνινπζήζακε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ moodle είλαη: 

 Απφ ηελ ηζηνζειίδα https://download.moodle.org/windows θαηεβάζακε ηελ 

έθδνζε 3.1.1+ κεγέζνπο 115 ΜΒ ζε ζπκπηεζκέλε κνξθή 

(MoodleWindowsInstaller-latest-31.zip). 

 Απνζπκπηέζακε ην αξρείν MoodleWindowsInstaller-latest-31.zip ζην θάθειν 

MoodleWindowsInstaller-latest-31. Σα πεξηερφκελα ηνπ αξρείνπ ζε 

απνζπκπηεζκέλε κνξθή θαηαιακβάλνπλ 391 ΜΒ ζην ζθιεξφ δίζθν. 

 Δθηειέζακε ην αξρείν Start Moodle.exe. Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζην επφκελν 

βήκα βεβαησζήθακε φηη πξαγκαηνπνηήζεθε επηηπρψο ε εθηέιεζε ηφζν ηνπ 

Apache server, φζν θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ 

                                                 
1
 χκθσλα κε ηελ ηεθκεξίσζε (Docs.moodle.org, 2016a) ηα παθέηα εγθαηάζηαζεο γηα windows απφ ηελ 

έθδνζε 3.1 θαη κεηά πεξηιακβάλνπλ ηε βάζε δεδνκέλσλ MariaDB αληί γηα ηελ MySQL παξφιν πνπ ζηνλ 

θαηάινγν αξρείσλ ηνπ παθέηνπ εκθαλίδεηαη κε ην φλνκα MySQL. 

https://download.moodle.org/windows
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(database management system, DBMS) MySQL. Σν κήλπκα επηβεβαίσζεο 

θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

ρήκα 21: Δθηέιεζε ηνπ Apache θαη ηεο MySQL ηνπ Moodle 

 

 ην θπιινκεηξεηή (browser) ηεο επηινγήο καο πιεθηξνινγήζακε ηε δηεχζπλζε 

http://localhost Ζ ζειίδα πνπ εκθαλίδεη ν browser είλαη ε πξψηε νζφλε 

εγθαηάζηαζεο ηνπ moodle θαη θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. Όια ηα 

ππφινηπα βήκαηα (νζφλεο) εγθαηάζηαζεο ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ browser. 

 

 

ρήκα 22: Ζ πξώηε νζόλε ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο ηνπ Moodle 

 

http://localhost/
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1
η
 οθόνη: επιλογή γλώζζαρ 

 αλ γιψζζα επηιέμακε ηα αγγιηθά 

2
η
 οθόνη: επιβεβαίυζη διαδπομών 

 αλ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε επηιέμακε ηελ http://localhost 

 αλ δηαδξνκή γηα ην moodle directory επηιέμακε ην MoodleWindowsInstaller-

latest-31\server\moodle 

 αλ δηαδξνκή γηα ην data directory επηιέμακε ην MoodleWindowsInstaller-

latest-31\server\moodledata 

3η οθόνη: πςθμίζειρ βάζηρ δεδομένυν 

 Δπηιέμακε ην φλνκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

 Δπηιέμακε ην φλνκα ρξήζηε ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

 Δπηιέμακε ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

 Δπηιέμακε ην πξφζεκα ησλ πηλάθσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

4η οθόνη: επιβεβαίυζη αποδοσήρ ηυν όπυν σπήζηρ 

 Δπηιέμακε continue 

5η οθόνη: διαγνυζηικόρ έλεγσορ ηος server 

 Δπηιέμακε continue 

6η οθόνη: εγκαηάζηαζη επιμέποςρ απθπυμάηυν 

 Δπηιέμακε continue 

7η οθόνη: πςθμίζειρ λογαπιαζμού διασειπιζηή 

 πκπιεξψζακε ηα δεηνχκελα ζηνηρεία γηα ην ινγαξηαζκφ ηνπ δηαρεηξηζηή θαη 

επηιέμακε update profile 

8η οθόνη: πςθμίζειρ ππώηηρ ζελίδαρ 

 Καηαρσξήζακε πιήξεο φλνκα, ζχληνκν φλνκα θαη πεξηγξαθή ηνπ ηζηνρψξνπ 

Καζ’ φιε ηε ιεηηνπξγία ηνπ moodle θξνληίδνπκε λα κελ θιείζνπκε ην παξάζπξν 

command prompt (C:\Windows\system32\cmd.exe) γηα λα κελ πέζεη ν server. ε 

πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα θιείζνπκε ηνλ server ηξέρνπκε ην αξρείν Stop Moodle.exe 

Σν moodle ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ επηθνηλσλία ηε ζχξα 80 (port 80) δειαδή ην 

πξσηφθνιιν http. 

 

3.4.2. Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ πεξηβάιινληνο ε-ζεκηλαξίνπ 

Γεκηνπξγήζεθε έλα κάζεκα κέζσ ηεο επηινγήο: Γιασειπιζηήρ ιζηοσώπος / Μαθήμαηα 

/ Γιασείπιζη Μαθημάηων και Καηηγοπιών / Γημιοςπγία νέος μαθήμαηορ. ην κάζεκα 

δφζεθε ην φλνκα “ρεδηαζκφο Ηζηφηνπσλ κε ην WordPress” θαη ην ζχληνκν φλνκα 
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“WordPress”. Υξεζηκνπνηήζεθε ε ζεκαηηθή κνξθή καζήκαηνο γηα επθνιφηεξε 

πινήγεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ, θαζψο δελ ήηαλ επηζπκεηφ λα 

θαηεπζχλνπκε ηνπο θνηηεηέο ζε παξαθνινχζεζε κε βάζε θάπνην εκεξνινγηαθφ 

πξφγξακκα. ε θάζε ζέκα ζα αληηζηνηρεζεί έλα απφ ηα θεθάιαηα ηνπ καζήκαηνο. 

 Δπηπιένλ, νξίζηεθε ε εκθάληζε ελφο κφλν θεθαιαίνπ ζε θάζε ζειίδα κε ζθνπφ λα 

απνθχγνπκε ηελ αλάγθε γηα κεγάιε θαηαθφξπθε θχιηζε ηεο ζειίδαο ηνπ καζήκαηνο. 

Δδψ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζε απηή ηελ επηινγή α) εκθαλίδνληαη επηπιένλ 

ζχλδεζκνη πινήγεζεο πξνο ην πξνεγνχκελν θαη ην επφκελν θεθάιαην θαη β) ππάξρεη 

έλα θεθάιαην πνπ παξακέλεη κφληκα νξαηφ ζην επάλσ ηκήκα ηεο νζφλεο, ζην νπνίν 

ζπλήζσο ηνπνζεηνχληαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ βξίζθνπλ 

εθαξκνγή ζε φια ηα ππφινηπα θεθάιαηα. 

ηε ζπλέρεηα, ελεξγνπνηήζεθε ε επηινγή: Γιασείπιζη Μαθήμαηορ / Δπεξεπγαζία 

Ρςθμίζεων / Παπακολούθηζη Ολοκλήπωζηο. Απηή ε επηινγή εκθαλίδεη έλα ηεηξάγσλν 

δίπια απφ ην φλνκα θάζε εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη έλα ζεκάδη  κέζα ζε 

απηφ, φηαλ ν εθπαηδεπφκελνο νινθιεξψζεη ηε δξαζηεξηφηεηα. Οη ζπλζήθεο 

νινθιήξσζεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζα νξηζηνχλ θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπο. Δπηπιένλ, ε 

νινθιήξσζε δξαζηεξηφηεηαο δεκηνπξγεί έλα ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα, κέζα απφ ηνλ 

νπνίν ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα παξαθνινπζεί κε επθνιία ηελ πξφνδν ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ κέζα ζην κάζεκα. 

Δλεξγνπνηήζεθε ε κέζνδνο απηφ-εγγξαθήο κέζσ ηεο επηινγήο: Γιασείπιζη 

Μαθήμαηορ / Χπήζηερ / Μέθοδοι Δγγπαθήρ / Αςηό-εγγπαθή κε πξνθαζνξηζκέλν ξφιν 

απηφλ ηνπ θνηηεηή. ηηο ξπζκίζεηο ηεο κεζφδνπ δεκηνπξγήζεθε έλα κήλπκα 

θαισζνξίζκαηνο πνπ ζα απνζηέιιεηαη κε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ζε θάζε ρξήζηε 

πνπ εγγξάθεηαη ζην ε-ζεκηλάξην κε ηε κέζνδν απηφ-εγγξαθήο. Σν κήλπκα απηφ είλαη ην 

αθφινπζν: 

 

 

3.4.3. Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

Γηα θαιχηεξε απνηχπσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ WordPress πνπ ζα αλαιχνληαλ ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζεσξήζεθε απαξαίηεην ε απνηχπσζε λα ζπλνδεχεηαη 

Καισζήιζαηε ζην ε-ζεκηλάξην "ρεδηαζκφο 

Ηζηφηνπσλ κε ην WordPress". Πξνηείλνπκε λα 

ζπκπιεξψζεηε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνθίι ζαο γηα 

λα ζαο γλσξίζνπκε θαιχηεξα. 
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απφ εηθφλεο ρξήζεο ησλ ελ ιφγσ ιεηηνπξγηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, παξάιιεια κε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ δεκηνπξγήζεθε έλαο ηζηφηνπνο ζην WordPress απφ ηνλ 

νπνίν ζα αληινχληαλ νη εηθφλεο. Ο ηζηφηνπνο απηφ βξίζθεηαη αλαξηεκέλνο ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε https://astronomybypeggy.wordpress.com  

Όιεο νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγήζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

εξγαιεία ζπγγξαθήο ηνπ Moodle. Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αθφινπζα: 

 

3.4.3.1. Δξγαιείν "Forum" ηνπ Moodle 

Σν εξγαιείν "forum" (forum activity module) παξέρεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηε 

δπλαηφηεηα αζχγρξνλσλ ζπδεηήζεσλ. Οη αλαξηήζεηο ζην forum είλαη δπλαηφλ λα 

βαζκνινγεζνχλ κε θάπνηα θιίκαθα είηε απφ ηνλ εθπαηδεπηή, είηε απφ φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε φπσο, α) ην ηππηθφ forum φπνπ θάζε 

ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα μεθηλήζεη κηα ζπδήηεζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή, β) forum ζην 

νπνίν θάζε εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα αλαξηήζεη έλα κφλν ζέκα πξνο ζπδήηεζε, γ) 

forum εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ, ζην νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη πξψηα λα 

αλαξηήζνπλ κηα απάληεζε, πξηλ ηνπο επηηξαπεί λα δνπλ ηηο απαληήζεηο ησλ 

ζπλεθπαηδεπνκέλσλ ηνπο, δ) forum ζην νπνίν κφλν νη εθπαηδεπηέο κπνξνχλ λα 

αλαξηνχλ ζέκαηα 

Σν εξγαιείν "forum" ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ παξαθάησ 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ: 

 Πίλαθαο Αλαθνηλψζεσλ  

 Πεξηνρή πδεηήζεσλ 

 Άζθεζε 5: Έξεπλα γηα widgets 

 Άζθεζε 8: Δμεξεχλεζε ηαηηζηηθψλ ηνηρείσλ 

ηε δξαζηεξηφηεηα "Πίλαθαο Αλαθνηλψζεσλ" νξίζηεθε φηη κφλν ν εθπαηδεπηήο ζα 

αλαξηά αλαθνηλψζεηο, ελψ γηα ηηο άιιεο ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

ηχπνο forum ζηνλ νπνίν θάζε ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα μεθηλήζεη κηα ζπδήηεζε 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή. 

Δπηπιένλ ζηα forum "Πίλαθαο Αλαθνηλψζεσλ" θαη "Πεξηνρή πδεηήζεσλ" 

ελεξγνπνηήζεθε ε επηινγή "Αλαγθαζηηθή Δγγξαθή" (force subscription), θαζψο κέζσ 

απηήο ζα απνζηέιιεηαη απηφκαηα ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο κήλπκα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ κε ηηο αλαξηήζεηο ζηα forums. Ζ επηινγή απηή έγηλε κε ζθνπφ λα 

ιακβάλνπλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεηο γηα ηηο ζπδεηήζεηο πνπ δηεμάγνληαη. 

https://astronomybypeggy.wordpress.com/
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ηελ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεηαη ε νζφλε επεμεξγαζίαο ηνπ εξγαιείνπ "forum" 

φπσο απηφ παξακεηξνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

"Άζθεζε 5: Έξεπλα γηα widgets".   

 

 

ρήκα 23: Παξακεηξνπνίεζε Δξγαιείνπ "Forum" ηνπ Moodle 
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ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηχπνπ "forum" πνπ απνηεινχλ αζθήζεηο 

(άζθεζε 5 θαη 7), νξίζηεθε ζαλ ζπλζήθε νινθιήξσζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο φηη "ο 

εκπαιδεςόμενορ ππέπει να αναπηήζει ένα νέο θέμα ή μία απάνηηζη". 

 

3.4.3.2. Δξγαιείν "Δξσηεκαηνιόγην" ηνπ Moodle 

Σν εξγαιείν "αλαηξνθνδφηεζε" (feedback activity module) παξέρεη ζηνπο 

εθπαηδεπηέο ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ εξσηεκαηνιφγηα κε εξσηήζεηο ηεο 

επηινγήο ηνπο (ζε αληίζεζε κε ην survey activity module). Πεξηιακβάλεη πνηθηιία εηδψλ 

εξσηήζεσλ, φπσο θεηκέλνπ, αξηζκεηηθέο, πνιιαπιψλ επηινγψλ, βαζκνινγεκέλσλ 

πνιιαπιψλ επηινγψλ. ηα δχν ηειεπηαία είδε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εκθάληζεο ησλ 

πηζαλψλ απαληήζεσλ ζε checkbox, radio button ή dropdown list. Δπηπιένλ, κπνξνχκε 

λα δεκηνπξγήζνπκε εμαξηψκελεο εξσηήζεηο, δειαδή λα νξίζνπκε φηη κηα εξψηεζε ζα 

εκθαλίδεηαη κφλν αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη κηα ζπγθεθξηκέλε απάληεζε ζε πξνεγνχκελε 

εξψηεζε. 

Σν εξγαιείν "αλαηξνθνδφηεζε" ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ παξαθάησ 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ: 

 Δξσηεκαηνιφγην Γεκνγξαθηθψλ ηνηρείσλ 

 Δξσηεκαηνιφγην Πξνεγνχκελσλ Γλψζεσλ 

 Δξσηεκαηνιφγην Απνθηεζέλησλ Γλψζεσλ 

 Δξσηεκαηνιφγην Αμηνιφγεζεο ε-ζεκηλαξίνπ 

Με ζθνπφ ηε ιήςε φζν ην δπλαηφλ πην έγθπξσλ απαληήζεσλ, νξίζηεθε ζε φια ηα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, φηη ε ππνβνιή ηνπο ζα είλαη αλψλπκε. ηα 

εξσηεκαηνιφγηα πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ, απνθηεζέλησλ γλψζεσλ θαη αμηνιφγεζεο ε-

ζεκηλαξίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο βαζκνινγεκέλσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ.  

Οη εξσηήζεηο ζηα εξσηεκαηνιφγηα πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ θαη απνθηεζέλησλ 

γλψζεσλ είλαη αθξηβψο νη ίδηεο. Απηφ έγηλε κε ζθνπφ λα πξνζδηνξίζνπκε ηε κεηαβνιή 

ηνπ επηπέδνπ γλψζεσλ πνπ επηηεχρζεθε κέζσ ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ. Οη εξσηήζεηο 

δηαηππψζεθαλ κε ηξφπν πνπ λα δεηνχλ απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα δειψζεη ην επίπεδν 

ησλ γλψζεσλ ηνπ ζηα επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ επηρεηξεί λα δηδάμεη ην ε-

ζεκηλάξην. Απηφ κεηξήζεθε κε κηα πεληάβαζκε θιίκαθα (θαζφινπ, ιίγν, κέηξηα, πνιχ, 

πάξα πνιχ). 

ην εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ νη εξσηήζεηο δηαηππψζεθαλ κε 

ηξφπν ψζηε λα δεηείηαη ε έθθξαζε ηνπ επηπέδνπ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ηνπ 

εξσηνχκελνπ. Απηφ κεηξήζεθε κε ηελ ςπρνκεηξηθή θιίκαθα Likert 5 βαζκίδσλ 
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(δηαθσλψ πιήξσο, δηαθσλψ, νπδέηεξνο, ζπκθσλψ, ζπκθσλψ πιήξσο). Οη εξσηήζεηο 

πνπ πεξηιακβάλεη βαζίδνληαη ζην κνληέιν απνδνρήο ηερλνινγίαο, ελψ ππάξρνπλ θαη 

θάπνηεο εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηή. ην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνζηέζεθαλ δχν 

αλνηθηέο εξσηήζεηο κε ειεχζεξν θείκελν, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζην λα ζπιιέμνπκε ηηο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηα πεξηζψξηα βειηίσζεο ηνπ ε-

ζεκηλαξίνπ. 

Οη εξσηήζεηο φισλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Α. ηελ 

παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεηαη ε νζφλε επεμεξγαζίαο ηνπ εξγαιείνπ 

"Αλαηξνθνδφηεζε" φπσο απηφ παξακεηξνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο "Δξσηεκαηνιφγην Γεκνγξαθηθψλ ηνηρείσλ". 
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  ρήκα 24: Παξακεηξνπνίεζε Δξγαιείνπ "Αλαηξνθνδόηεζε" ηνπ Moodle 

 

ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηχπνπ "αλαηξνθνδφηεζε" νξίζηεθε ζαλ ζπλζήθε 

νινθιήξσζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, φηη "ο εκπαιδεςόμενορ ππέπει να ςποβάλλει ηο 

επωηημαηολόγιο". 
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3.4.3.3. Δξγαιείν "Δπηινγή" ηνπ Moodle 

Σν εξγαιείν "επηινγή" (choice activity module) παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηέο ηε 

δπλαηφηεηα λα θάλνπλ κηα εξψηεζε παξέρνληαο κηα ζεηξά απφ πηζαλέο απαληήζεηο. 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνθαηαζηήζεη κηα ςεθνθνξία ή λα ζπιιέμεη γξήγνξα ηε 

γλψκε ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα θάπνην ζέκα. 

Σν εξγαιείν "επηινγή" ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο "Δξψηεζε Πξνεγνχκελεο Δκπεηξίαο", ε νπνία είρε ζθνπφ λα 

πξνζδηνξίζεη αλ νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ πξνεγνχκελε εκπεηξία ρξήζεο ηνπ WordPress 

ή θάπνηνπ άιινπ εξγαιείνπ δεκηνπξγίαο ηζηφηνπσλ ή αλ είλαη αξράξηνη ρξήζηεο. Απηή 

ε γλψζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ, θαζψο ην 

θνηλφ ζην νπνίν απηφ απεπζχλεηαη έρεη επηιερζεί λα είλαη αξράξηνη ρξήζηεο. 

ηελ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεηαη ε νζφλε επεμεξγαζίαο ηνπ εξγαιείνπ 

"επηινγή" φπσο απηφ παξακεηξνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο "Πξνεγνχκελε Δκπεηξία". 
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  ρήκα 25: Παξακεηξνπνίεζε Δξγαιείνπ "Δπηινγή" ηνπ Moodle 
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ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηεο ηχπνπ "επηινγή" νξίζηεθε ζαλ ζπλζήθε 

νινθιήξσζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, φηη "ο εκπαιδεςόμενορ ππέπει κάνει μια επιλογή". 

 

3.4.3.4. Δξγαιείν "Δλόηεηα" ηνπ Moodle 

Σν εξγαιείν "ελφηεηα" (lesson activity module) παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

δηαθιαδσκέλσλ κνλνπαηηψλ δηακέζνπ ζειίδσλ θεηκέλνπ θαη εξσηήζεσλ, 

δεκηνπξγψληαο έλαλ εθπαηδεπηηθφ γξάθν. ε θάζε ζειίδα (είηε είλαη θεηκέλνπ, είηε 

είλαη εξψηεζεο) νξίδνληαη νη δπλαηέο κεηαβάζεηο, θαη ε ηειηθή επηινγή ζηηο 

δηαθιαδψζεηο βαζίδεηαη ζηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε. Οη ζειίδεο εξσηήζεσλ 

βαζκνινγνχληαη θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο ζρνιίσλ αλαηξνθνδφηεζεο πξνο 

ηνλ θνηηεηή. 

Καζψο δελ επηζπκνχκε λα ειέγμνπκε ηηο γλψζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ WordPress κέζσ εξσηήζεσλ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζειίδεο 

εξσηήζεσλ, αιιά κφλν ζειίδεο θεηκέλνπ. 

Σν εξγαιείν "ελφηεηα" επηιέρζεθε γηα ηελ παξνπζίαζε γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κε 

αξθεηφ φγθν πιηθνχ, θαζψο παξέρεη: α) ηε δπλαηφηεηα ηκεκαηνπνίεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε ζειίδεο, ψζηε ε χιε θάζε ζειίδαο λα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη 

β) ηε δπλαηφηεηα παξάθακςεο θάπνησλ ζειίδσλ, αλ ν εθπαηδεπφκελνο γλσξίδεη ην 

αληηθείκελν. Υξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ παξαθάησ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ: 

 Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνχ Υξήζηε 

 Βαζηθά Δξγαιεία Γηαρείξηζεο Ηζηφηνπνπ 

 Δπεμεξγαζία Πξνθίι 

 Δπεμεξγαζηήο Πεξηερνκέλνπ (Editor) 

 Γεκηνπξγία ηαηηθψλ ειίδσλ 

 Γεκηνπξγία Άξζξσλ Ηζηνινγίνπ 

 Δπηινγή Θέκαηνο 

 Πξνζαξκνγή Μελνχ 

 Ρπζκίζεηο (Settings) 

 Πξνζαξκνγέαο (Customizer) 

 Αλαγλψζηεο 

ηελ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεηαη ζε ζπκπηπγκέλε κνξθή ε νζφλε επεμεξγαζίαο 

ηνπ εξγαιείνπ "ελφηεηα" φπσο απηφ παξακεηξνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο "Δπεμεξγαζηήο Πεξηερνκέλνπ (Editor)". ηε 
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ζπκπηπγκέλε κνξθή εκθαλίδνληαη κφλν νη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ζειίδσλ ηεο 

"ελφηεηαο" αιιά φρη ην πεξηερφκελν.   

 

 

ρήκα 26: Παξακεηξνπνίεζε Δξγαιείνπ "Δλόηεηα" ηνπ Moodle 



 89 

ε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηχπνπ "ελφηεηα" ελεξγνπνηήζεθε ε κπάξα 

πξνφδνπ, ε νπνία απεηθνλίδεη νπηηθά ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ην πνζνζηφ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρνπλ δεη. Ζ ελεξγνπνίεζε απηή έγηλε κε ζθνπφ λα ηνπο παξέρεη 

κηα εθηίκεζε ησλ ζειίδσλ πνπ απνκέλνπλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηνπ ρξφλνπ πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαζέζνπλ γηα απηήλ. Ζ κπάξα πξνφδνπ 

είλαη νξαηή κφλν ζε ρξήζηεο κε ξφιν θνηηεηή. Μηα ηέηνηα κπάξα πξνφδνπ θαίλεηαη 

ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

 

ρήκα 27: Μπάξα πξνόδνπ ηνπ Δξγαιείνπ "Δλόηεηα" ηνπ Moodle 

 

ε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηχπνπ "ελφηεηα" νξίζηεθε ζαλ ζπλζήθε 

νινθιήξσζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο φηη "ο εκπαιδεςόμενορ ππέπει να θηάζει μέσπι ηην 

ζελίδα: ηέλορ ενόηηηαρ".  

 

3.4.3.5. Δξγαιείν "ειίδα" ηνπ Moodle 

Σν εξγαιείν "ζειίδα" (page module) παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο 

ηζηνζειίδαο πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ φπσο: 

θείκελν, εηθφλεο, βίληεν, ήρν, ππεξζπλδέζκνπο θαη ελζσκαησκέλν θψδηθα (πρ. google 

maps).  

Σν εξγαιείν "ζειίδα" επηιέρζεθε γηα ηελ παξνπζίαζε γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κε 

κηθξφ φγθν πιηθνχ, θαζψο ζε απηή ηελ πεξίπησζε εκθαλίδεηαη φιν ην πεξηερφκελν ζε 

κία ζειίδα ρσξίο λα απαηηείηαη κεγάιε θαηαθφξπθε θχιηζε ή/θαη αιιαγή ζειίδαο. 

Υξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ παξαθάησ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ: 

 ηφρνη ε-ζεκηλαξίνπ  

 Πεξίγξακκα ε-ζεκηλαξίνπ 

 Δλδεηθηηθφ Υξνλνδηάγξακκα Μειέηεο 

 Ση είλαη ην WordPress 

 WordPress.com θαη WordPress.org 

 Βηβιηνζήθε Πνιπκέζσλ (Media Library) 
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 ρφιηα Δπηζθεπηψλ (Testimonials) 

 Υαξηνθπιάθην Δξγαζηψλ (Portfolio Projects) 

 Δηδνπνηήζεηο 

 Οδεγίεο Δπρξεζηίαο 

 Καιέο Πξαθηηθέο 

 Υξήζηκνη χλδεζκνη 

 Ρνπκπξίθα αμηνιφγεζεο  

Ζ "Ρνπκπξίθα Αμηνιφγεζεο" δελ ζα απνηειεί νξαηή δξαζηεξηφηεηα ζην ε-ζεκηλάξην 

αιιά ηνπνζεηήζεθε ζε θξπθφ θεθάιαην θαη ζα αλαθηάηαη κέζσ ππεξζπλδέζκνπ κέζα 

απφ ην "Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο θαη Αμηνιφγεζεο Ηζηφηνπσλ" ζην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη. 

ηελ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεηαη ε νζφλε επεμεξγαζίαο ηνπ εξγαιείνπ 

"ζειίδα" φπσο απηφ παξακεηξνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο "Οδεγίεο Δπρξεζηίαο". 
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ρήκα 28: Παξακεηξνπνίεζε Δξγαιείνπ "ειίδα" ηνπ Moodle 
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ε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηχπνπ "ζειίδα" νξίζηεθε ζαλ ζπλζήθε 

νινθιήξσζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο φηη "ο εκπαιδεςόμενορ ππέπει να δει ηη 

δπαζηηπιόηηηα".  

 

3.4.3.6. Δξγαιείν "Δξγαζία" ηνπ Moodle 

Σν εξγαιείν "εξγαζία" (assignment activity module) παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπηή ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαθνηλψλεη ζέκαηα εξγαζηψλ, λα ζπιιέγεη ηηο εξγαζίεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ, λα ηηο βαζκνινγεί θαη λα παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε γηα απηέο. 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα νξηζκνχ θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ εξγαζηψλ, 

απνδνρή ππνβνιήο κεηά ηε ιήμε, θαζψο θαη παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο. 

Σα είδε ησλ εξγαζηψλ κπνξεί λα είλαη θείκελν, αξρεία, ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν ή 

απιά κηα ππελζχκηζε γηα εξγαζία ζηελ αίζνπζα (ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη 

εθπαηδεπφκελνη δελ ππνβάιινπλ ηίπνηα ζηελ πιαηθφξκα). Δπηπιένλ, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ππνβνιήο νκαδηθψλ εξγαζηψλ. 

Σν εξγαιείν "εξγαζία" ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ παξαθάησ 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ: 

 Άζθεζε 1: Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνχ Υξήζηε θαη Δπηινγή Domain Name 

 Άζθεζε 2: Γεκηνπξγία ηαηηθψλ ειίδσλ 

 Άζθεζε 3: Γεκηνπξγία ειίδαο Ηζηνινγίνπ θαη Αλάξηεζε Άξζξσλ 

 Άζθεζε 4: Δπηινγή Θέκαηνο θαη Γεκηνπξγία Μελνχ 

 Άζθεζε 7: Αλαζηνραζκφο 

ηηο αζθήζεηο 1 θαη 7 νξίζηεθε ζαλ είδνο ππνβνιήο ην θείκελν, ελψ ζηηο 2,3,4 

νξίζηεθε ζαλ είδνο ππνβνιήο ε ππνβνιή αξρείνπ. Δπηιέρζεθε νη αζθήζεηο λα 

βαζκνινγνχληαη ζε θιίκαθα απφ έλα έσο πέληε αζηέξηα θαη λα παξέρεηαη 

αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηή, θαζψο θχξηνο ζθνπφο ησλ εξγαζηψλ είλαη ε 

πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ε δπλαηφηεηα θαζνδήγεζήο ηνπο ζηε 

βέιηηζηε πξαθηηθή. Δπηπιένλ, επηιέρζεθε λα απνζηέιιεηαη κήλπκα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζηνλ εθπαηδεπηή θάζε θνξά πνπ θάπνηνο ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη κηα 

εξγαζία, ψζηε λα κπνξεί ν εθπαηδεπηήο λα δίλεη αλαηξνθνδφηεζε φζν ην δπλαηφλ 

γξεγνξφηεξα, κε ζθνπφ ν εθπαηδεπφκελνο λα εληάμεη ηα ζρφιηα ηνπ εθπαηδεπηή ζηελ 

ηειηθή ηνπ εξγαζία. Σέινο, νξίζηεθε ζαλ πξνεπηινγή λα απνζηέιιεηαη κήλπκα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηνλ εθπαηδεπφκελν, φηαλ ν εθπαηδεπηήο βαζκνινγεί κηα 

εξγαζία ηνπ. 
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ηηο παξαθάησ εηθφλεο παξνπζηάδεηαη ε νζφλε επεμεξγαζίαο ηνπ εξγαιείνπ 

"εξγαζία" φπσο απηφ παξακεηξνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο "Άζθεζε 2: Γεκηνπξγία ηαηηθψλ ειίδσλ". 

 

 

ρήκα 29: Παξακεηξνπνίεζε Δξγαιείνπ "Δξγαζία" ηνπ Moodle (α’ κέξνο) 
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ρήκα 30: Παξακεηξνπνίεζε Δξγαιείνπ "Δξγαζία" ηνπ Moodle (β’ κέξνο) 

 

ε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηχπνπ "εξγαζία" νξίζηεθε ζαλ ζπλζήθε 

νινθιήξσζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο φηη "ο εκπαιδεςόμενορ ππέπει να ςποβάλλει ηην 

επγαζία". 
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3.4.3.7. Δξγαιείν "Βηβιίν" ηνπ Moodle 

Σν εξγαιείν "βηβιίν" (book module) παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπηή ηε δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγήζεη έλα ειεθηξνληθφ βηβιίν κε πνιιέο ζειίδεο, θεθάιαηα θαη ππνθεθάιαηα 

θαη είλαη θαηάιιειν γηα ηελ παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε κεγάιν φγθν, πνπ 

κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε κηθξά ηκήκαηα. 

Σν εξγαιείν "βηβιίν" ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο "Υξήζηκα Widgets", ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη κηα επηινγή απφ 

widgets ηνπ WordPress καδί κε πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο ρξήζεο ηνπο.  

ηελ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεηαη ε νζφλε επεμεξγαζίαο ηνπ εξγαιείνπ "βηβιίν" 

φπσο απηφ παξακεηξνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

"Υξήζηκα Widgets". 

 

ρήκα 31: Παξακεηξνπνίεζε Δξγαιείνπ "Βηβιίν" ηνπ Moodle 

 

ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηχπνπ "βηβιίν" νξίζηεθε ζαλ ζπλζήθε 

νινθιήξσζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, φηη "ο εκπαιδεςόμενορ ππέπει να δει ηη 

δπαζηηπιόηηηα". 

 

3.4.3.8. Δξγαιείν "Δξγαζηήξην" ηνπ Moodle 

Σν εξγαιείν "εξγαζηήξην" (workshop activity module) παξέρεη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ ηελ εξγαζία ηνπο θαη λα αμηνινγήζνπλ 

εξγαζίεο ζπλεθπαηδεπνκέλσλ. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε κηα ζεηξά απφ θξηηήξηα 

πνπ ζέηεη ν εθπαηδεπηήο. Κάζε εθπαηδεπφκελνπο ιακβάλεη δχν βαζκνχο ζην 

εξγαζηήξην, έλαλ γηα ηελ ππνβνιή ηεο εξγαζίαο θαη έλαλ γηα ηηο αμηνινγήζεηο πνπ 
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έθαλε. Σν moodle ππνινγίδεη απηφκαηα ηηο δχν βαζκνινγίεο κε βάζε ηηο αμηνινγήζεηο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ο εθπαηδεπηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηηο παξαθάκςεη (override) 

αλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

Σν εξγαιείν "εξγαζηήξην" ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο "Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο θαη Αμηνιφγεζεο Ηζηφηνπσλ". Απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ζα δεηεζεί λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ ηζηφηνπν ζην WordPress κε ζέκα 

επηινγήο ηνπο θαη λα αλαξηήζνπλ ην URL ηνπ ηζηφηνπνπ ζην εξγαζηήξην. ηε ζπλέρεηα 

ζα ηνπο δεηεζεί λα αμηνινγήζνπλ ηνλ δηθφ ηνπο ηζηφηνπν θαη δχν ηζηφηνπνπο 

ζπλεθπαηδεπνκέλσλ ηνπο κε βάζε ηα θξηηήξηα κηαο ξνπκπξίθαο. Ζ εηεξναμηνιφγεζε 

νξίζηεθε κε δηπιή αλσλπκία αμηνινγεηή θαη αμηνινγνχκελνπ. Γειαδή νη 

ζπκκεηέρνληεο δελ ζα γλσξίδνπλ νχηε πνηνη ζπλεθπαηδεπφκελνη αμηνινγνχλ ηνλ δηθφ 

ηνπο ηζηφηνπφ, αιιά νχηε θαη πνησλ ζπλεθπαηδεπνκέλσλ ηζηφηνπνπο αμηνινγνχλ νη 

ίδηνη. 

ηελ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεηαη ε νζφλε επεμεξγαζίαο ηνπ εξγαιείνπ 

"εξγαζηήξην" φπσο απηφ παξακεηξνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο "Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο θαη Αμηνιφγεζεο Ηζηφηνπσλ". 

 

 

ρήκα 32: Παξακεηξνπνίεζε Δξγαιείνπ "Δξγαζηήξην" ηνπ Moodle 
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ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηχπνπ "εξγαζηήξην" νξίζηεθε ζαλ ζπλζήθε 

νινθιήξσζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, φηη "ο εκπαιδεςόμενορ ππέπει να λάβει βαθμό ζηο 

επγαζηήπιο". 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ δεκηνπξγήζεθε κηα ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο 

ηζηφηνπσλ (assessment form) κέζα ζηε δξαζηεξηφηεηα "Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο θαη 

αμηνιφγεζεο Ηζηφηνπσλ" ρξεζηκνπνηψληαο ηα θξηηήξηα θαη ηα επίπεδα πνπ 

πξνζδηνξίζηεθαλ ζηελ ελφηεηα 3.3.3.1. 

 

3.4.3.9. Δξγαιείν "Βάζε Γεδνκέλσλ" ηνπ Moodle 

Σν εξγαιείν "βάζε δεδνκέλσλ" (database activity module) επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία 

κηαο ζπιινγήο εγγξαθψλ θαη ηελ αλαδήηεζε εγγξαθψλ κέζα ζε απηή. Σα πεδία πνπ 

απνηεινχλ θάζε εγγξαθή κπνξνχλ λα είλαη: θείκελν, εηθφλεο, ππεξζχλδεζκνη, αξρεία, 

checkboxes, radio buttons, dropdown lists. Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα επηηξέςεη ηε 

βαζκνιφγεζε θαη ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ εγγξαθψλ. 

Σν εξγαιείν "βάζε δεδνκέλσλ" ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο "Βάζε Γεδνκέλσλ Ηζηφηνπσλ". Απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ζα δεηεζεί λα δεκηνπξγήζνπλ κηα εγγξαθή κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία 

γηα ηνλ ηζηφηνπν πνπ δεκηνχξγεζαλ: URL, πεξηγξαθή, ζέκα (theme) πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη screenshot θαη ζηε ζπλέρεηα λα βαζκνινγήζνπλ ηηο ππφινηπεο 

θαηαρσξήζεηο ζε κηα θιίκαθα 5 βαζκίδσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθε κηα 

πξνζαξκνζκέλε θιίκαθα (custom scale) κε πέληε αζηέξηα, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα 

νξίζηεθε σο ν ηξφπνο βαζκνιφγεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ πξνζαξκνζκέλε θιίκαθα 

δεκηνπξγήζεθε κέζα απφ ηελ επηινγή: Γιασείπιζη Μαθήμαηορ / Βαθμοί / Κλίμακερ. 

Απηή ε θιίκαθα θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 

 

 

ρήκα 33: Γεκηνπξγία πξνζαξκνζκέλεο θιίκαθαο βαζκνιόγεζεο 
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Οη πξνθαζνξηζκέλεο ξπζκίζεηο ηνπ εξγαιείνπ "βάζε δεδνκέλσλ" δελ επηηξέπνπλ 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα βαζκνινγήζνπλ εγγξαθέο. Γηα απηφ ην ιφγν 

ηξνπνπνηήζεθαλ νη επηηξεπηέο ελέξγεηεο, πξνζζέηνληαο ην ξφιν θνηηεηή ζηνπο ρξήζηεο 

κε δηθαίσκα βαζκνιφγεζεο εγγξαθψλ κέζα απφ ηελ επηινγή: Γιασείπιζη 

Γπαζηηπιόηηηαρ Βάζη Γεδομένων / Γικαιώμαηα Χπήζηρ / Βαθμολόγηζη Καηασωπήζεων / 

Πποζθήκη Άδειαρ.  

ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλνληαη νη επηηξεπηέο ελέξγεηεο θάζε ξφινπ, φπσο απηέο 

δηακνξθψζεθαλ, γηα ηε δξαζηεξηφηεηα "Βάζε Γεδνκέλσλ Ηζηφηνπσλ". 

 

 

ρήκα 34: Δπηηξεπηέο ελέξγεηεο ρξεζηώλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ 
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Κάζε έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ δεηάκε λα θαηαρσξήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ζρεηηθά 

κε ηνλ ηζηφηνπν ηνπ δεκηνχξγεζαλ αληηζηνηρήζεθε ζε έλα πεδίν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

Καη ηα ηέζζεξα πεδία νξίζηεθαλ σο ππνρξεσηηθά γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο 

θαηαρψξεζεο. Γηα πεξηζζφηεξε νκνηνκνξθία ζηελ εκθάληζε ησλ θαηαρσξήζεσλ, 

νξίζηεθε ην κέγεζνο πνπ ζα εκθαλίδνληαη νη εηθφλεο ηνπ πεδίνπ "screenshot" κέζσ ηεο 

ελέξγεηαο (Action) ηποποποίηζη (edit) ηνπ πεδίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ πξνβνιή 

κεκνλσκέλεο εγγξαθήο νξίζηεθε πιάηνο εηθφλαο 800 pixel, ελψ γηα ηελ πξνβνιή ζε 

ιίζηα νξίζηεθε πιάηνο εηθφλαο 300 pixel. Αθήλνληαο ην χςνο ηεο εηθφλαο θελφ, 

ππνδεηθλχνπκε ζην moodle λα ην πξνζαξκφζεη αλάινγα κε ην πιάηνο, ψζηε ε αλαινγία 

πιάηνπο/χςνπο λα παξακείλεη ζηαζεξή ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή αλαινγία.  

Ζ δεκηνπξγία ησλ πεδίσλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ νη εγγξαθέο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 

 

 

ρήκα 35: Γεκηνπξγία πεδίσλ γηα ηηο εγγξαθέο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

 

Ζ εκθάληζε ησλ εγγξαθψλ ζε πξνβνιή ιίζηαο παξακεηξνπνηήζεθε κέζα απφ ηελ 

επηινγή Βάζη Γεδομένων / Ππόηςπα / Ππόηςπο λίζηαρ θαη Βάζη Γεδομένων / Ππόηςπα / 

Ππόηςπο CSS, ψζηε λα εκθαλίδεηαη ζε δχν ζηήιεο κε ηελ εηθφλα ηνπ ηζηφηνπνπ ζηελ 

αξηζηεξή ζηήιε θαη ηα ππφινηπα πεδία ηεο θαηαρψξεζεο ζηε δεμηά ζηήιε. Ο θψδηθαο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα Β1.    

ηηο ξπζκίζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο νξίζηεθε φηη νη εθπαηδεπφκελνη ζα 

πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα θαηαρψξεζε πξηλ ηνπο επηηξαπεί λα δνπλ ηηο ππφινηπεο 

θαηαρσξήζεηο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, νξίζηεθε φηη θάζε εθπαηδεπφκελνο ζα 
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πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ηνπιάρηζηνλ κία θαηαρψξεζε γηα λα ζεσξεζεί φηη νινθιήξσζε 

ηε δξαζηεξηφηεηα, αιιά θαη φηη ην κέγηζην πιήζνο θαηαρσξήζεσλ γηα θάζε 

εθπαηδεπφκελν είλαη ε κία θαηαρψξεζε.  ηελ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεηαη ε 

νζφλε επεμεξγαζίαο ηνπ εξγαιείνπ "βάζε δεδνκέλσλ" φπσο απηφ παξακεηξνπνηήζεθε 

γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο "Βάζε Γεδνκέλσλ Ηζηφηνπσλ". 
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ρήκα 36: Παξακεηξνπνίεζε Δξγαιείνπ "Βάζε Γεδνκέλσλ" ηνπ Moodle 
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ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηχπνπ "βάζε δεδνκέλσλ" νξίζηεθε ζαλ ζπλζήθε 

νινθιήξσζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, φηη "ο εκπαιδεςόμενορ ππέπει να λάβει βαθμό για ηη 

δπαζηηπιόηηηα". 

 

3.4.3.10. Δξγαιείν "Κνπίδ" ηνπ Moodle 

Σν εξγαιείν "θνπίδ" (quiz activity module) παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηεζη 

κε εξσηήζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ, φπσο: ειεχζεξνπ θεηκέλνπ, ζχληνκνπ θεηκέλνπ, 

πνιιαπιψλ επηινγψλ, αξηζκεηηθέο, ζπκπιήξσζεο θελνχ. Οη εξσηήζεηο νξγαλψλνληαη 

ζε θαηεγνξίεο, απνζεθεχνληαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ απνθαιείηαη "Σξάπεδα 

Δξσηήζεσλ" θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία θνπίδ ζε νπνηνδήπνηε 

απφ ηα καζήκαηα ππάξρνπλ ζην εθάζηνηε moodle site. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα 

αληινχληαη ηπραία απφ ηελ ηξάπεδα εξσηήζεσλ θαη λα εκθαλίδνληαη ζην θνπίδ 

αλαθαηεκέλεο. 

Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα νξίζεη ρξνληθφ φξην ζην θνπίδ, κέγηζην αξηζκφ 

επηηξεπφκελσλ πξνζπαζεηψλ, θαζψο θαη αλ ζα παξέρεηαη βνήζεηα ή αλαηξνθνδφηεζε 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα νξηζκνχ ηεο βαζκνινγίαο γηα θάζε 

απάληεζε σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ βαζκψλ θάζε εξψηεζεο. Δπηπιένλ, 

ππνζηεξίδεηαη αξλεηηθή βαζκνινγία (γηα ηελ απνθπγή πίζησζεο βαζκψλ ζε πεξίπησζε 

επηινγήο φισλ ησλ δηαζέζηκσλ απαληήζεσλ ζε εξψηεζε πνιιαπιήο επηινγήο 

πνιιαπιψλ απαληήζεσλ).  

Σν εξγαιείν "θνπίδ" ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο "Άζθεζε 6: Κνπίδ Απηναμηνιφγεζεο", ην νπνίν πξνηείλεηαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο γηα απηναμηνιφγεζε. Σέζεθε ρξνληθφ φξην 15 ιεπηψλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε 10 εξσηήζεσλ θαη νξίζηεθε αλαηξνθνδφηεζε γηα θάζε μερσξηζηή 

εξψηεζε αιιά θαη γηα ηε ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζην θνπίδ γηα ηα φξηα 

βαζκνινγίαο 0-5, 5-6.5, 6.5-8.5, 8.5-10. Σα είδε εξσηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ήηαλ: 

 Πνιιαπιψλ επηινγψλ 

 σζηνχ – ιάζνπο 

 Αληηζηνίρεζεο 

 Δπηινγήο ιέμεο πνπ ιείπεη 

ηελ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεηαη ε νζφλε επεμεξγαζίαο ηνπ εξγαιείνπ 

"Σξάπεδα Δξσηήζεσλ" φπσο απηφ παξακεηξνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ζεηξάο 
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εξσηήζεσλ γηα ρξήζε ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα "Άζθεζε 6: Κνπίδ 

Απηναμηνιφγεζεο". 

 

 ρήκα 37: Παξακεηξνπνίεζε Δξγαιείνπ "Σξάπεδα Δξσηήζεσλ" ηνπ Moodle 

 

ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηχπνπ "θνπίδ" νξίζηεθε ζαλ ζπλζήθε 

νινθιήξσζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, φηη "ο εκπαιδεςόμενορ ππέπει να λάβει πποβιβάζιμο 

βαθμό". 

 

3.4.3.11. Δξγαιείν "Γισζζάξη" ηνπ Moodle 

Σν εξγαιείν "γισζζάξη" (glossary activity module) επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία κηαο 

ιίζηαο νξηζκψλ κε ηε κνξθή ιεμηθνχ, ή κηαο ιίζηαο πφξσλ, ηδεψλ, αξρείσλ ζηα νπνία 

απνθηνχλ πξφζβαζε φινη νη ζπκκεηέρνληεο. Αλάινγα κε ηηο ξπζκίζεηο κπνξεί λα 

επηηξέπεηαη θαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα δεκηνπξγνχλ εγγξαθέο, λα ηηο ζρνιηάδνπλ 

ή/θαη λα ηηο βαζκνινγνχλ. 

Σν εξγαιείν "γισζζάξη" ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο "Γισζζάξη Ηζηφηνπσλ", ε νπνία είλαη κηα ζπιινγή νξηζκψλ ζρεηηθψλ 

κε ηε δεκηνπξγία ηζηφηνπσλ. Σν γισζζάξη ηνπνζεηήζεθε ζε θξπθφ θεθάιαην ηνπ 

καζήκαηνο. Γηα ηελ εκθάληζε ησλ νξηζκψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην κηθξνεξγαιείν (block) 

"ηπραία εγγξαθή απφ γισζζάξη" (random glossary entry), ην νπνίν ηνπνζεηήζεθε ζε 
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κφληκα εκθαλή πεξηνρή ζηελ πιατλή ζηήιε ηνπ καζήκαηνο θαη ξπζκίζηεθε ψζηε λα 

εκθαλίδεη κηα ηπραία εγγξαθή θάζε θνξά πνπ γίλεηαη αλαλέσζε ηεο νζφλεο. θνπφο 

απηήο ηεο ηερληθήο είλαη λα παξαθηλήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα επηζθέπηνληαη ζπρλά 

ην κάζεκα, ψζηε λα βιέπνπλ φινπο ηνπο νξηζκνχο. Όινη νη νξηζκνί πνπ πξνζηέζεθαλ 

παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Δ. 

ηελ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεηαη ηκήκα ηεο νζφλεο επεμεξγαζίαο ηνπ 

εξγαιείνπ "γισζζάξη" φπσο απηφ παξακεηξνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο "Γισζζάξη Ηζηφηνπσλ". 

 

 

ρήκα 38: Παξακεηξνπνίεζε Δξγαιείνπ "Γισζζάξη" ηνπ Moodle 

 

ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηχπνπ "γισζζάξη" δελ νξίζηεθε θάπνηα ζπλζήθε 

νινθιήξσζεο θαζψο ε δξαζηεξηφηεηα ηνπνζεηήζεθε ζε θξπθφ θεθάιαην.  
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3.4.3.12. Δξγαιείν "Έκβιεκα" ηνπ Moodle 

Σν εξγαιείν "έκβιεκα" (badge) επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ελφο εκβιήκαηνο, ην νπνίν 

απνλέκεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζχκθσλα κε θξηηήξηα πνπ ζέηεη ν εθπαηδεπηήο. ην 

ε-ζεκηλάξην νξίζηεθε ζαλ θξηηήξην απνλνκήο ηνπ εκβιήκαηνο ε νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο. Σν έκβιεκα απνλέκεηαη απηφκαηα απφ ηελ πιαηθφξκα φηαλ πξνζδηνξηζηεί 

φηη ν εθπαηδεπφκελνο πιεξνί ηηο ζπλζήθεο. 

ηελ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεηαη ην έκβιεκα ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε παξακεηξνπνηψληαο ην εξγαιείν "badge" ηνπ moodle.  

 

 

ρήκα 39: Παξακεηξνπνίεζε Δξγαιείνπ "Badge" ηνπ Moodle 

 

Οη ζπλζήθεο νινθιήξσζεο ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ ξπζκίζηεθαλ κέζα απφ ηελ επηινγή 

Γιασείπιζη / Ολοκλήπωζη Μαθήμαηορ. ην ε-ζεκηλάξην ηέζεθε σο ζπλζήθε 

νινθιήξσζεο φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, εθηφο απφ ηηο αζθήζεηο 1-8 πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζαλ πξναηξεηηθέο, 

θαζψο θαη φια ηα εξσηεκαηνιφγηα ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ.  

Ζ νινθιήξσζε ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην moodle θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ moodlecron, ην νπνίν είλαη έλα ζχλνιν απφ ρξνλνπξνγξακκαηηζκέλεο 

ππνζηεξηθηηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

Γηα λα βνεζήζνπκε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα παξαθνινπζνχλ επθνιφηεξα, πνηεο 

απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνλνκή ηνπ 

εκβιήκαηνο έρνπλ νινθιεξψζεη θαη πνηεο εθθξεκνχλ αθφκα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

κηθξνεξγαιείν (block) "Καηάζηαζε Οινθιήξσζεο Μαζήκαηνο" (Course Completion 

Status). 
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ηελ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεηαη ην κηθξνεξγαιείν "Καηάζηαζε Οινθιήξσζεο 

Μαζήκαηνο". Παηψληαο ζην ζχλδεζκν "more details" (πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο) 

εκθαλίδεηαη ιίζηα πνπ δείρλεη πνηεο δξαζηεξηφηεηεο έρεη νινθιεξψζεη ν 

εθπαηδεπφκελνο θαη πνηεο εθθξεκνχλ αθφκα. 

 

 

ρήκα 40: Δξγαιείν "Καηάζηαζε Οινθιήξσζεο Μαζήκαηνο" ηνπ Moodle 

 

3.4.3.13. πλνπηηθή εηθόλα εξγαιείσλ ηνπ Moodle 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα εξγαιεία ηνπ Moodle πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία θάζε εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ε-

ζεκηλαξίνπ. 

 

Πίλαθαο 5: Αληηζηνίρεζε εξγαιείσλ Moodle κε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Κεθάιαην Θέκα Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο Δξγαιείν Moodle 

Μφληκα Οξαηφ 

Κεθάιαην 

Πίλαθαο Αλαθνηλψζεσλ Forum 

Πεξηνρή πδεηήζεσλ Forum 

ηφρνη ε-ζεκηλαξίνπ ειίδα 

Πεξίγξακκα ε-ζεκηλαξίνπ ειίδα 

Δλδεηθηηθφ Υξνλνδηάγξακκα Μειέηεο ειίδα 

Δηζαγσγή 

Δξσηεκαηνιφγην Γεκνγξαθηθψλ ηνηρείσλ Αλαηξνθνδφηεζε 

Δξσηεκαηνιφγην Πξνεγνχκελσλ Γλψζεσλ Αλαηξνθνδφηεζε 

Δξψηεζε Πξνεγνχκελεο Δκπεηξίαο Δπηινγή 

Ση είλαη ην WordPress ειίδα 

WordPress.com θαη WordPress.org ειίδα 

Λνγαξηαζκφο 

Υξήζηε 

WordPress 

Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνχ Υξήζηε Δλφηεηα 

Βαζηθά Δξγαιεία Γηαρείξηζεο Ηζηφηνπνπ Δλφηεηα 

Δπεμεξγαζία Πξνθίι Δλφηεηα 
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Δπεμεξγαζηήο Πεξηερνκέλνπ Δλφηεηα 

Άζθεζε 1: Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνχ 

Υξήζηε θαη Δπηινγή Domain Name Δξγαζία 

Πίλαθαο Διέγρνπ 

(Dashboard) 

Γεκηνπξγία ηαηηθψλ ειίδσλ Δλφηεηα 

Άζθεζε 2: Γεκηνπξγία ηαηηθψλ ειίδσλ Δξγαζία 

Γεκηνπξγία Άξζξσλ Ηζηνινγίνπ Δλφηεηα 

Άζθεζε 3: Γεκηνπξγία ειίδαο Ηζηνινγίνπ 

θαη Αλάξηεζε Άξζξσλ Δξγαζία 

Βηβιηνζήθε Πνιπκέζσλ (Media Library) ειίδα 

ρφιηα Δπηζθεπηψλ (Testimonials) ειίδα 

Υαξηνθπιάθην Δξγαζηψλ (Portfolio Projects) ειίδα 

Πίλαθαο Διέγρνπ 

(ζπλέρεηα) 

Δπηινγή Θέκαηνο Δλφηεηα 

Πξνζαξκνγή Μελνχ Δλφηεηα 

Ρπζκίζεηο (Settings) Δλφηεηα 

Άζθεζε 4: Δπηινγή Θέκαηνο θαη 

Γεκηνπξγία Μελνχ Δξγαζία 

Πξνζαξκνγή 

Ηζηφηνπνπ 

(Customize) 

Πξνζαξκνγέαο (Customizer) Δλφηεηα 

Υξήζηκα Widgets Βηβιίν 

Πξαθηηθή Άζθεζε 5: Έξεπλα γηα widgets Forum 

Πεξαηηέξσ 

Μειέηε 

Αλαγλψζηεο (Reader) Δλφηεηα 

Δηδνπνηήζεηο ειίδα 

Οδεγίεο Δπρξεζηίαο ειίδα 

Καιέο Πξαθηηθέο ειίδα 

Άζθεζε 6: Κνπίδ Απηναμηνιφγεζεο Κνπίδ 

Υξήζηκνη χλδεζκνη ειίδα 

Αμηνιφγεζε 

Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο θαη Αμηνιφγεζεο 

Ηζηφηνπσλ Δξγαζηήξην 

Βάζε Γεδνκέλσλ Ηζηφηνπσλ Βάζε Γεδνκέλσλ 

Άζθεζε 7: Αλαζηνραζκφο Δξγαζία 
Άζθεζε 8: Δμεξεχλεζε ηαηηζηηθψλ 

ηνηρείσλ Forum 

Δξσηεκαηνιφγην Απνθηεζέλησλ Γλψζεσλ Αλαηξνθνδφηεζε 

Δξσηεκαηνιφγην Αμηνιφγεζεο ε-ζεκηλαξίνπ Αλαηξνθνδφηεζε 

Αφξαην 

Κεθάιαην 
Γισζζάξη Όξσλ Γισζζάξη 

Ρνπκπξίθα Αμηνιφγεζεο ειίδα 

 

Ζ αληηζηνίρηζε απηή απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 
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Section 0 Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Section 5 Section 6 Section 7 Section 8

Forum

Forum

ειίδα

ειίδα

ειίδα

Αλαηξνθνδόηεζε

Αλαηξνθνδόηεζε

Δπηινγή

ειίδα

ειίδα

Δλόηεηα

Δλόηεηα

Δλόηεηα

Δλόηεηα

Δξγαζία

Δλόηεηα

Δξγαζία

Δλόηεηα

Δξγαζία

ειίδα

ειίδα

Δλόηεηα

Δλόηεηα

Δξγαζία

Δλόηεηα

Δλόηεηα

Βηβιίν

Forum

Δλόηεηα

ειίδα

ειίδα

ειίδα

Κνπίδ

ειίδα

Δξγαζηήξην

Βάζε Γεδνκέλωλ

Δξγαζία

Forum

Αλαηξνθνδόηεζε

Αλαηξνθνδόηεζε

Γιωζζάξη

ειίδα

MoodleCloud Site

ειίδα

 

ρήκα 41: Απεηθόληζε ρξήζεο εξγαιείσλ Moodle 

 



 109 

πλνπηηθά, δεκηνπξγήζεθαλ 43 εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην πιήζνο ησλ 

εξγαιείσλ ηνπ moodle πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 6: Πιήζνο εξγαιείσλ Moodle πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

Εργαλείο Moodle Ρλικοσ 

Forum 4 
ελίδα 13 
Ανατροφοδότθςθ 4 
Επιλογι 1 

Ενότθτα 11 

Εργαςία 5 
Βιβλίο 1 
Κουίη 1 
Εργαςτιριο 1 

Βάςθ Δεδομζνων 1 

Γλωςςάρι 1 

Σφνολο 43 
 

3.4.4. Δθαξκνγή Δθπαηδεπηηθήο ηξαηεγηθήο 

ηηο επφκελεο ελφηεηεο αλαιχεηαη αλά θαηεγνξία, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ππεξεηνχλ ηα 18 ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ κνληέινπ ηεο Γλσζηηθήο Μαζεηείαο. Θα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη νξηζκέλεο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αληηζηνηρνχλ ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα ραξαθηεξηζηηθά. 

Απηφ ην γεγνλφο πξνζδίδεη κεγαιχηεξε εθπαηδεπηηθή αμία ζην ζπλδπαζκφ ηνπο θαη 

βνεζά ζηε ζχλζεζε κηαο νινθιεξσκέλεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. 

 

3.4.4.1. Αληηζηνίρηζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε ην πεξηερόκελν 

ηεο Γλσζηηθήο Μαζεηείαο 

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη γλψζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε 

εμεηδίθεπζεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν "ρεδηαζκφο Ηζηφηνπσλ κε ην WordPress".  

Ζ γλώζε ηνπ πεδίνπ αθνξά ηελ εθκάζεζε ησλ ελλνηψλ, ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζρεδηαζκνχ ηζηφηνπσλ. Σέηνηα παξαδείγκαηα 

είλαη νη δηαθνξεηηθέο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο θαη ηα εξγαιεία ηνπ WordPress. Γηα λα 

αθνκνησζεί απηή ε γλψζε απαηηείηαη ε ρξήζε ηεο ζε ξεαιηζηηθά πξνβιήκαηα. ην ε-

ζεκηλάξην ε γλψζε ηνπ πεδίνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ αθφινπζσλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ:  

 Γισζζάξη Όξσλ 
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 Ση είλαη ην WordPress 

 WordPress.com θαη WordPress.org 

 Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνχ Υξήζηε 

 Βαζηθά Δξγαιεία Γηαρείξηζεο Ηζηφηνπνπ 

 Δπεμεξγαζία Πξνθίι 

 Δπεμεξγαζηήο Πεξηερνκέλνπ 

 Άζθεζε 1: Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνχ Υξήζηε θαη Δπηινγή Domain Name 

 Γεκηνπξγία ηαηηθψλ ειίδσλ 

 Άζθεζε 2: Γεκηνπξγία ηαηηθψλ ειίδσλ 

 Γεκηνπξγία Άξζξσλ Ηζηνινγίνπ 

 Άζθεζε 3: Γεκηνπξγία ειίδαο Ηζηνινγίνπ θαη Αλάξηεζε Άξζξσλ 

 Βηβιηνζήθε Πνιπκέζσλ (Media Library) 

 ρφιηα Δπηζθεπηψλ (Testimonials) 

 Υαξηνθπιάθην Δξγαζηψλ (Portfolio Projects) 

 Δπηινγή Θέκαηνο 

 Πξνζαξκνγή Μελνχ 

 Άζθεζε 4: Δπηινγή Θέκαηνο θαη Γεκηνπξγία Μελνχ 

 Ρπζκίζεηο (Settings) 

 Πξνζαξκνγέαο (Customizer) 

 Αλαγλψζηεο (Reader) 

 Δηδνπνηήζεηο 

Οη επξεηηθέο ζηξαηεγηθέο αθνξνχλ ηελ εθκάζεζε δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ 

εχρξεζησλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ηζηφηνπσλ. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη ε δνθηκή 

δηαθνξεηηθψλ widgets κέρξη λα βξεζνχλ ηα πην ρξήζηκα, ε δνθηκή δηαθνξεηηθψλ 

ζεκάησλ θαη κελνχ ή ν έιεγρνο ζσζηήο εκθάληζεο ηνπ ηζηφηνπνπ ζηνπο πην γλσζηνχο 

browsers θαη ζε φια ηα κεγέζε νζφλεο. ην ε-ζεκηλάξην ε γλψζε ησλ επξεηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ παξαθάησ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ: 

 Άζθεζε 4: Δπηινγή Θέκαηνο θαη Γεκηνπξγία Μελνχ  

 Υξήζηκα Widgets  

 Άζθεζε 5: Έξεπλα γηα widgets 

 Οδεγίεο Δπρξεζηίαο 

 Καιέο Πξαθηηθέο 

Οη ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ αθνξνχλ ηελ εθκάζεζε ηνπ ηξφπνπ επηινγήο αλάκεζα ζηηο 

δηαθνξεηηθνχο πηζαλνχο ηξφπνπο ζρεδίαζεο κηαο ηζηνζειίδαο ή ηνπ πφηε πξέπεη λα 
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αιιαρζεί ε ζηξαηεγηθή ζρεδηαζκνχ. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη ε επηινγή ηεο ζέζεο 

θαη ηεο δηάξζξσζεο ηνπ κελνχ πινήγεζεο, ε ρξσκαηηθή παιέηα θαη ην ζέκα, ή ηα 

widgets πνπ ζα πξνζηεζνχλ. ην ε-ζεκηλάξην ε γλψζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ειέγρνπ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ αθφινπζσλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ:  

 Δπηινγή ζέκαηνο 

 Πξνζαξκνγή Μελνχ 

 Άζθεζε 4: Δπηινγή Θέκαηνο θαη Γεκηνπξγία Μελνχ 

 Πξνζαξκνγέαο (Customizer) 

 Άζθεζε 5: Έξεπλα γηα widgets 

 Ρνπκπξίθα Αμηνιφγεζεο 

Οη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο αθνξνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ εθκάζεζε ησλ εηδψλ 

πεξηερνκέλνπ πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη ε κειέηε ηνπ 

πεξηγξάκκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπζηεκαηηθή εμεξεχλεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ, ε κειέηε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ νινθιεξψζεθαλ, ε 

αλάιπζε μέλσλ ηζηφηνπσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ. ην 

ε-ζεκηλάξην ε γλψζε ησλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ παξαθάησ 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ:  

 ηφρνη ε-ζεκηλαξίνπ 

 Πεξίγξακκα ε-ζεκηλαξίνπ 

 Δλδεηθηηθφ Υξνλνδηάγξακκα Μειέηεο 

 Άζθεζε 1: Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνχ Υξήζηε θαη Δπηινγή Domain Name 

(αλαηξνθνδφηεζε) 

 Άζθεζε 2: Γεκηνπξγία ηαηηθψλ ειίδσλ (αλαηξνθνδφηεζε) 

 Άζθεζε 3: Γεκηνπξγία ειίδαο Ηζηνινγίνπ θαη Αλάξηεζε Άξζξσλ 

(αλαηξνθνδφηεζε) 

 Άζθεζε 4: Δπηινγή Θέκαηνο θαη Γεκηνπξγία Μελνχ (αλαηξνθνδφηεζε) 

 Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο θαη Αμηνιφγεζεο Ηζηφηνπσλ (θάζε 

εηεξναμηνιφγεζεο θαη θάζε βαζκνιφγεζεο/αλαηξνθνδφηεζεο) 

 Βάζε Γεδνκέλσλ Ηζηφηνπσλ (βαζκνιφγεζε θαη ζρνιηαζκφο) 

 

3.4.4.2. Αληηζηνίρηζε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο 

κεζόδνπο ηεο Γλσζηηθήο Μαζεηείαο 

Ζ κνληεινπνίεζε αθνξά ζηελ επίδεημε ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ ηζηνζειίδσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εμήγεζε ηνπ γηαηί ζπκβαίλνπλ νη επηκέξνπο ππνδηαδηθαζίεο κε ηνλ 
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ηξφπν πνπ ζπκβαίλνπλ. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη ην πψο πξνζζέηνπκε ζειίδεο ή 

κελνχ ζηνλ ηζηφηνπν. ην ε-ζεκηλάξην ε κνληεινπνίεζε επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ 

παξαθάησ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ:  

 Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνχ Υξήζηε 

 Βαζηθά Δξγαιεία Γηαρείξηζεο Ηζηφηνπνπ 

 Δπεμεξγαζία Πξνθίι 

 Δπεμεξγαζηήο Πεξηερνκέλνπ (Editor) 

 Γεκηνπξγία ηαηηθψλ ειίδσλ 

 Γεκηνπξγία Άξζξσλ Ηζηνινγίνπ 

 Βηβιηνζήθε Πνιπκέζσλ (Media Library) 

 ρφιηα Δπηζθεπηψλ (Testimonials) 

 Υαξηνθπιάθην Δξγαζηψλ (Portfolio Projects) 

 Δπηινγή Θέκαηνο 

 Πξνζαξκνγή Μελνχ 

 Ρπζκίζεηο (Settings) 

 Πξνζαξκνγέαο (Customizer) 

 Υξήζηκα Widgets 

 Αλαγλψζηεο (Reader) 

 Δηδνπνηήζεηο 

Ζ θαζνδήγεζε αθνξά ζηελ παξνρή βνήζεηαο, ππνδείμεσλ θαη αλαηξνθνδφηεζεο  

πξνο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαζψο απηνί εθηεινχλ ηκήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο 

δεκηνπξγίαο ηζηφηνπσλ. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη ε πξνζζήθε ζειίδαο ή άξζξνπ 

ηζηνινγίνπ. ην ε-ζεκηλάξην ε θαζνδήγεζε επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ αθφινπζσλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ:  

 Πεξηνρή ζπδεηήζεσλ  

 Άζθεζε 1: Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνχ Υξήζηε θαη Δπηινγή Domain Name 

(ππνβνιή) 

 Άζθεζε 2: Γεκηνπξγία ηαηηθψλ ειίδσλ (ππνβνιή) 

 Άζθεζε 3: Γεκηνπξγία ειίδαο Ηζηνινγίνπ θαη Αλάξηεζε Άξζξσλ 

(ππνβνιή) 

 Άζθεζε 4: Δπηινγή Θέκαηνο θαη Γεκηνπξγία Μελνχ (ππνβνιή) 

Ζ ππνζηήξημε κε εμαζζέληζε αθνξά ζηελ παξνρή κεηνχκελεο βνήζεηαο θαη 

ππνδείμεσλ πξνο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαζψο απηνί γίλνληαη ζηαδηαθά πην ηθαλνί ζηε 

δεκηνπξγία ηκεκάησλ ησλ ηζηφηνπσλ θαη κπνξνχλ λα εθηεινχλ πην πνιχπινθεο 
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εξγαζίεο. Σέηνην παξάδεηγκα είλαη ε δεκηνπξγία κελνχ ή ε πξνζαξκνγή ηνπ ζέκαηνο 

ηνπ ηζηφηνπνπ. ην ε-ζεκηλάξην ε ππνζηήξημε επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ παξαθάησ 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ:  

 Πεξηνρή ζπδεηήζεσλ  

 Άζθεζε 1: Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνχ Υξήζηε θαη Δπηινγή Domain Name 

(αλαηξνθνδφηεζε) 

 Άζθεζε 2: Γεκηνπξγία ηαηηθψλ ειίδσλ (αλαηξνθνδφηεζε) 

 Άζθεζε 3: Γεκηνπξγία ειίδαο Ηζηνινγίνπ θαη Αλάξηεζε Άξζξσλ 

(αλαηξνθνδφηεζε) 

 Άζθεζε 4: Δπηινγή Θέκαηνο θαη Γεκηνπξγία Μελνχ (αλαηξνθνδφηεζε) 

 Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο θαη Αμηνιφγεζεο Ηζηφηνπσλ (αλαηξνθνδφηεζε) 

Ζ Άξζξσζε (Έθθξαζε) αθνξά ζηελ εμσηεξίθεπζε ησλ γλψζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπφκελνη θαηά ηε δεκηνπξγία ελφο ηζηφηνπνπ θαη ζηελ 

αηηηνιφγεζε ησλ επηινγψλ ηνπο. Σέηνην παξάδεηγκα είλαη ε επηινγή θαηάιιεισλ 

widgets θαη ε αηηηνιφγεζε ηεο ρξήζεο ηνπο. ην ε-ζεκηλάξην ε άξζξσζε επηηπγράλεηαη 

κέζσ ησλ αθφινπζσλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ:  

 Πεξηνρή ζπδεηήζεσλ  

 Άζθεζε 5: Έξεπλα γηα widgets 

 Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο θαη Αμηνιφγεζεο Ηζηφηνπσλ (θάζε ππνβνιήο θαη 

θάζε εηεξναμηνιφγεζεο) 

 Βάζε Γεδνκέλσλ Ηζηφηνπσλ (δεκηνπξγία θαηαρψξεζεο) 

 Άζθεζε 6: Κνπίδ Απηναμηνιφγεζεο 

Ο αλαζηνραζκόο αθνξά ζηελ αλάιπζε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηνπ ηζηφηνπνπ 

πνπ έρνπλ ήδε δεκηνπξγήζεη θαη ζηε ζχγθξηζε ηνπ δηθνχ ηνπο ηζηφηνπνπ κε απηνχο 

άιισλ ζπλεθπαηδεπνκέλσλ ηνπο. ην ε-ζεκηλάξην ν αλαζηνραζκφο επηηπγράλεηαη κέζσ 

ησλ παξαθάησ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ:  

 Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο θαη Αμηνιφγεζεο Ηζηφηνπσλ (θάζε 

εηεξναμηνιφγεζεο θαη θάζε βαζκνιφγεζεο/αλαηξνθνδφηεζεο) 

 Βάζε Γεδνκέλσλ Ηζηφηνπσλ (βαζκνιφγεζε θαη ζρνιηαζκφο θαηαρσξήζεσλ) 

 Άζθεζε 7: Αλαζηνραζκφο 

Ζ εμεξεύλεζε αθνξά ζηελ έξεπλα θαη αλαθάιπςε λέσλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα 

πξνζηεζνχλ ζε έλαλ ηζηφηνπν ή επηπιένλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ WordPress. Σέηνην 

παξάδεηγκα είλαη ε έξεπλα γηα widgets. ην ε-ζεκηλάξην ε εμεξεχλεζε επηηπγράλεηαη 

κέζσ ησλ παξαθάησ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ:  
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 Άζθεζε 5: Έξεπλα γηα widgets 

 Άζθεζε 8: Δμεξεχλεζε ηαηηζηηθψλ ηνηρείσλ 

 Υξήζηκνη χλδεζκνη 

 

3.4.4.3. Αληηζηνίρηζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε ηελ αθνινπζία 

ηνπ καζήκαηνο  

Παξφιν πνπ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο δίδεηαη απφιπηε ειεπζεξία σο πξνο ηε 

δηαδξνκή πνπ ζα επηιέμνπλ λα αθνινπζήζνπλ κέζα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ, ε πξνηεηλφκελε αθνινπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ έρεη δνκεζεί κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ ηεο Γλσζηηθήο 

Μαζεηείαο. 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ εκθαλίδεηαη κε απμαλόκελε πνιππινθόηεηα ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν, δειαδή μεθηλψληαο απφ ηηο επθνιφηεξεο θαη ζπλερίδνληαο ζηηο πην 

δχζθνιεο εξγαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηζηφηνπνπ. ην ε-ζεκηλάξην ε απμαλφκελε 

πνιππινθφηεηα πινπνηείηαη ζε ηξεηο ηνκείο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

ηνλ ηνκέα δεκηνπξγίαο πεξηερνκέλνπ ε ζεηξά παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνχ είλαη: 

1. Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνχ Υξήζηε 

2. Γεκηνπξγία ηαηηθψλ ειίδσλ 

3. Γεκηνπξγία Άξζξσλ Ηζηνινγίνπ 

4. ρφιηα Δπηζθεπηψλ (Testimonials) 

5. Υαξηνθπιάθην Δξγαζηψλ (Portfolio Projects) 

ηνλ ηνκέα επεμεξγαζίαο πεξηερνκέλνπ ε ζεηξά παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνχ είλαη: 

1. Δπεμεξγαζηήο Πεξηερνκέλνπ (Editor) 

2. Βηβιηνζήθε Πνιπκέζσλ (Media Library) 

3. Δπηινγή ζέκαηνο 

4. Πξνζαξκνγή κελνχ 

5. Πξνζαξκνγέαο (Customizer) 

ηνλ ηνκέα πξαθηηθήο εμάζθεζεο ε ζεηξά ησλ εξγαζηψλ είλαη: 

1. Άζθεζε 1: Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνχ Υξήζηε θαη Δπηινγή Domain Name 

2. Άζθεζε 2: Γεκηνπξγία ηαηηθψλ ειίδσλ 

3. Άζθεζε 3: Γεκηνπξγία ειίδαο Ηζηνινγίνπ θαη Αλάξηεζε Άξζξσλ 

4. Άζθεζε 4: Δπηινγή Θέκαηνο θαη Γεκηνπξγία Μελνχ 

5. Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο θαη Αμηνιφγεζεο Ηζηφηνπσλ 
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Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ εκθαλίδεηαη κε απμαλόκελε πνηθηιία ζηνλ εθπαηδεπφκελν 

μεθηλψληαο απφ ηηο απιέο θαη ζπλερίδνληαο ζηηο πην ζχλζεηεο εξγαζίεο, δειαδή απηέο 

πνπ απαηηνχλ ζπλδπαζκφ πνιιψλ απιψλ εξγαζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζεηξά 

παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνχ είλαη: 

1. Δπεμεξγαζία Πεξηερνκέλνπ (Δπεμεξγαζηήο πεξηερνκέλνπ, Βηβιηνζήθε 

Πνιπκέζσλ (Media Library)) 

2. Γεκηνπξγία δηαθφξσλ ηχπσλ ζειίδσλ (δεκηνπξγία ζηαηηθψλ ζειίδσλ, 

δεκηνπξγία άξζξσλ ηζηνινγίνπ, δεκηνπξγία ζειίδσλ ζρνιίσλ επηζθεπηψλ, 

δεκηνπξγία ραξηνθπιαθίνπ εξγαζηψλ) 

3. Πεξαηηέξσ πξνζαξκνγή ηζηφηνπνπ (επηινγή ζέκαηνο, πξνζαξκνγή κελνχ, 

πξνζαξκνγέαο (Customizer)) 

4. πλδπαζκφο φισλ ησλ παξαπάλσ γηα ηε δεκηνπξγία ιεηηνπξγηθνχ ηζηφηνπνπ 

(Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο θαη Αμηνιφγεζεο Ηζηφηνπσλ) 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ παξνπζηάδεη ηηο γεληθέο πξηλ ηηο εηδηθέο δεμηόηεηεο κε 

ζθνπφ λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

ελλνηνινγηθφ κνληέιν γηα ηε ρξήζε ηνπ WordPress πξηλ επηθεληξσζνχλ ζηηο δηάθνξεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζεηξά παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνχ είλαη: 

1. Ση είλαη ην WordPress 

2. WordPress.com θαη WordPress.org 

3. Βαζηθά Δξγαιεία Γηαρείξηζεο Ηζηφηνπνπ 

4. Γεκηνπξγία δηαθφξσλ ηχπσλ ζειίδσλ (δεκηνπξγία ζηαηηθψλ ζειίδσλ, 

δεκηνπξγία άξζξσλ ηζηνινγίνπ, δεκηνπξγία ζειίδσλ ζρνιίσλ επηζθεπηψλ, 

δεκηνπξγία ραξηνθπιαθίνπ εξγαζηψλ) 

5. Πεξαηηέξσ πξνζαξκνγή ηζηφηνπνπ (επηινγή ζέκαηνο, πξνζαξκνγή κελνχ, 

πξνζαξκνγέαο (Customizer)) 

 

3.4.4.4. Αληηζηνίρηζε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε ην 

θνηλσληθό πιαίζην 

Σν ε-ζεκηλάξην ππνζηεξίδεη ηελ εκπιαηζησκέλε κάζεζε, θαζψο φιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχλ νη εθπαηδεπφκελνη κέζα ζε απηφ, αληηζηνηρνχλ ζηνλ 

πξαγκαηηθφ ηξφπν θαη ζθνπφ ρξήζεο ηνπ WordPress.  Μαζαίλνπλ δειαδή ηνλ ηξφπν 

δεκηνπξγίαο ζειίδσλ, επεμεξγαζίαο πεξηερνκέλνπ, ηξνπνπνίεζεο ηεο κνξθήο θαη ηεο 

δηάηαμεο ησλ ζηνηρείσλ ελφο ηζηφηνπνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα 

ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ζηε κειινληηθή δεκηνπξγία ελφο ηζηφηνπνπ. 
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Δπηπιένλ, ε εξγαζία δεκηνπξγίαο ελφο ηζηφηνπνπ πνπ ηνπο δεηείηαη ζην "Δξγαζηήξην" 

είλαη κηα απζεληηθή δξαζηεξηφηεηα θαζψο αθξηβψο απηφ ην είδνο εξγαζίαο κπνξεί λα 

εκθαληζηεί θαη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. ην ε-ζεκηλάξην ε εκπιαηζησκέλε κάζεζε 

επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ παξαθάησ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ: 

 Άζθεζε 1: Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνχ Υξήζηε θαη Δπηινγή Domain Name 

 Άζθεζε 2: Γεκηνπξγία ηαηηθψλ ειίδσλ 

 Άζθεζε 3: Γεκηνπξγία ειίδαο Ηζηνινγίνπ θαη Αλάξηεζε Άξζξσλ 

 Άζθεζε 4: Δπηινγή Θέκαηνο θαη Γεκηνπξγία Μελνχ 

 Άζθεζε 5: Έξεπλα γηα widgets 

 Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο θαη Αμηνιφγεζεο Ηζηφηνπσλ 

 Βάζε Γεδνκέλσλ Ηζηφηνπσλ 

Σν πεξηβάιινλ πξαθηηθήο εηδηθώλ ππνζηεξίδεηαη ζην ε-ζεκηλάξην κέζα απφ ηε 

δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ ηζηφηνπσλ, δειαδή ελφο 

κνληέινπ, θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ζηελ ίδηα δηαδηθαζία. 

Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπφκελνη βξίζθνληαη ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ φινη εμαζθνχλ ηελ 

πξαθηηθή ηνπ ζρεδηαζκνχ ηζηφηνπσλ θαη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαη λα 

αληαιιάζνπλ ηδέεο, γλψζεηο θαη ζηξαηεγηθέο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν. Ζ επηθνηλσλία 

κπνξεί λα γίλεηαη, είηε δεκφζηα κέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο "Πεξηνρή πδεηήζεσλ", είηε 

ηδησηηθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο κελπκάησλ ηεο πιαηθφξκαο. Απηφ ην γεγνλφο δίλεη 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηελ αίζζεζε φηη αλήθνπλ ζε κηα θνηλφηεηα. ην ε-ζεκηλάξην ην 

πεξηβάιινλ πξαθηηθήο εηδηθψλ επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ παξαθάησ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ: 

 Πεξηνρή πδεηήζεσλ 

 Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνχ Υξήζηε 

 Βαζηθά Δξγαιεία Γηαρείξηζεο Ηζηφηνπνπ 

 Δπεμεξγαζία Πξνθίι 

 Δπεμεξγαζηήο Πεξηερνκέλνπ 

 Άζθεζε 1: Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνχ Υξήζηε θαη Δπηινγή Domain Name 

 Γεκηνπξγία ηαηηθψλ ειίδσλ 

 Άζθεζε 2: Γεκηνπξγία ηαηηθψλ ειίδσλ 

 Γεκηνπξγία Άξζξσλ Ηζηνινγίνπ 

 Άζθεζε 3: Γεκηνπξγία ειίδαο Ηζηνινγίνπ θαη Αλάξηεζε Άξζξσλ 

 Βηβιηνζήθε Πνιπκέζσλ (Media Library) 

 ρφιηα Δπηζθεπηψλ (Testimonials) 
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 Υαξηνθπιάθην Δξγαζηψλ (Portfolio Projects) 

 Δπηινγή Θέκαηνο 

 Πξνζαξκνγή Μελνχ 

 Άζθεζε 4: Δπηινγή Θέκαηνο θαη Γεκηνπξγία Μελνχ 

 Ρπζκίζεηο (Settings) 

 Πξνζαξκνγέαο (Customizer) 

 Υξήζηκα Widgets 

 Άζθεζε 5: Έξεπλα γηα Widgets 

 Αλαγλψζηεο (Reader) 

 Δηδνπνηήζεηο 

 Οδεγίεο Δπρξεζηίαο 

 Καιέο Πξαθηηθέο 

 Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο θαη Αμηνιφγεζεο Ηζηφηνπσλ 

 Βάζε Γεδνκέλσλ Ηζηφηνπσλ  

 Ρνπκπξίθα Αμηνιφγεζεο 

Σν ε-ζεκηλάξην ππνζηεξίδεη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ζπλεξγαζίαο παξέρνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ζπλεθπαηδεπφκελνπο λα ζπλεξγαζηνχλ ζέηνληαο θαη απαληψληαο ζε 

εξσηήζεηο θαη απνξίεο πνπ αλαξηψληαη ζηελ "Πεξηνρή πδεηήζεσλ". Δπηπιένλ, ηνπο 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαιάβνπλ πνιιαπινχο ξφινπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 

ξφιν ηνπ παξαηεξεηή (ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αμηνπνηνχλ ηε κέζνδν ηεο 

κνληεινπνίεζεο), ην ξφιν ηνπ δεκηνπξγνχ ηζηφηνπνπ (κέζα απφ ηηο πξαθηηθέο 

αζθήζεηο θαη ην Δξγαζηήξην) θαη ην ξφιν ηνπ αμηνινγεηή ηζηφηνπνπ κέζα απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο "Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο θαη Αμηνιφγεζεο Ηζηφηνπσλ" θαη "Βάζε 

Γεδνκέλσλ Ηζηφηνπσλ". 

Σν ε-ζεκηλάξην ππνζηεξίδεη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ αληαγσληζκνύ δίλνληαο ζε 

φινπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηελ ίδηα εξγαζία γηα λα εθηειέζνπλ ζην "Δξγαζηήξην 

Γεκηνπξγίαο θαη Αμηνιφγεζεο Ηζηφηνπσλ" θαη ζηε ζπλέρεηα πξνηξέπνληάο ηνπο λα 

ζπγθξίλνπλ ηε δηαδηθαζία επίιπζεο πνπ αθνινχζεζε θάζε εθπαηδεπφκελνο ζηε "Βάζε 

Γεδνκέλσλ Ηζηφηνπσλ" κε απηή ησλ ζπλεθπαηδεπφκέλσλ ηνπ. 

Γηα ηελ εξγαζία ηειηθήο αμηνιφγεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ε-ζεκηλάξην 

επηιέρζεθε έλα πξαγκαηηθφ ζέκα πνπ λα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ 

θνηλνχ-ζηφρνο, αμηνπνηψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. Καζψο ην ε-ζεκηλάξην δελ απεπζχλεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

αηφκσλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη ελδηαθέξνληα, αιιά ζην επξχ θνηλφ, ην ζέκα πνπ 
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δφζεθε ζηε δξαζηεξηφηεηα "Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο θαη Αμηνιφγεζεο Ηζηφηνπσλ" 

είλαη ην παξαθάησ: 

 

 

 

3.4.4.5. Απνηύπσζε Δθαξκνγήο ηεο Γλσζηηθήο Μαζεηείαο 

ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε ζπλνιηθή αληηζηνίρεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ καζήκαηνο κε ηα 18 ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δηδαθηηθνχ κνληέινπ ηεο Γλσζηηθήο Μαζεηείαο. 

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζή ζαο ζην ε-ζεκηλάξην "ρεδηαζκφο Ηζηφηνπσλ κε ην 

WordPress" ζα ρξεηαζηεί λα δεκηνπξγήζεηε έλαλ ηζηφηνπν ρξεζηκνπνηψληαο ην 

WordPress. 

ην εξγαζηήξην ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ ζα πξέπεη λα δεκνζηεχζεηε ην αληηθείκελν 

πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ν ηζηφηνπνο θαη ην URL ηνπ. Ο ηζηφηνπνο κπνξεί λα 

αθνξά νπνηνδήπνηε αληηθείκελν ζέιεηε. Μεξηθά πξνηεηλφκελα ζέκαηα είλαη: 

 Σν βηνγξαθηθφ ζαο ζεκείσκα ή έλα ειεθηξνληθφ ραξηνθπιάθην 

 Σα ρφκππ ζαο 

 Κάπνηεο αγαπεκέλεο ηαηλίεο / ηειενπηηθέο ζεηξέο / βηβιία 

 Κάπνηνπο ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο 

 Μηα ζπιινγή ζπληαγψλ 

 Έλα κάζεκα πνπ ζέιεηε λα δηδάμεηε 

Θπκεζείηε ζηηο ξπζκίζεηο ηδησηηθφηεηαο ηνπ ηζηφηνπνπ (Settings/Privacy) λα 

επηιέμεηε, είηε public, είηε hidden, ψζηε λα κπνξνχλ νη ζπκθνηηεηέο ζαο λα 

ηνλ δνπλ θαη λα ηνλ αμηνινγήζνπλ. 

Ο ηζηφηνπνο ζαο ζα αμηνινγεζεί κε βάζε ηα θξηηήξηα ξνπκπξίθαο 
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Πεξηνρή πδεηήζεωλ

ηόρνη ε-ζεκηλαξίνπ

Πεξίγξακκα ε-ζεκηλαξίνπ

Δλδεηθηηθό 

Υξνλνδηάγξακκα Μειέηεο

Πεξηερόκελν 

Μαζήκαηνο

Δθπαηδεπηηθή 

Γξαζηεξηόηεηα
Μέζνδνη Γηδαζθαιίαο Αθνινπζία ΜαζήκαηνοΚνηλωληθό Πιάηζην

Καζνδήγεζε

Τπνζηήξημε

Αξζξωζε

Δθκεηάιι. πλεξγαζίαο

Πεξηβ. Πξαθηηθήο Δηδηθώλ

ηξαηεγηθέο Μάζεζεο

ηξαηεγηθέο Μάζεζεο

ηξαηεγηθέο Μάζεζεο

Μνληεινπνίεζε

Καζνδήγεζε 

Τπνζηήξημε

Ση είλαη ην WordPress

WordPress.com θαη 

WordPress.org

Γλώζε ηνπ Πεδίνπ

Γλώζε ηνπ Πεδίνπ

Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνύ 

Υξήζηε

Βαζηθά Δξγαιεία 

Γηαρείξηζεο Ιζηόηνπνπ

Δπεμεξγαζία Πξνθίι

Δπεμεξγαζηήο 

Πεξηερνκέλνπ (Editor)

Άζθεζε 1: Γεκηνπξγία 

Λνγαξηαζκνύ Υξήζηε θαη 

Δπηινγή Domain Name

Γλώζε ηνπ Πεδίνπ

Γλώζε ηνπ Πεδίνπ

Γλώζε ηνπ Πεδίνπ

Γλώζε ηνπ Πεδίνπ

Γλώζε ηνπ Πεδίνπ 

ηξαηεγηθέο Μάζεζεο

Μνληεινπνίεζε

Μνληεινπνίεζε

Μνληεινπνίεζε

Πεξηβ. Πξαθηηθήο Δηδηθώλ

Πεξηβ. Πξαθηηθήο Δηδηθώλ

Πεξηβ. Πξαθηηθήο Δηδηθώλ

Πεξηβ. Πξαθηηθήο Δηδηθώλ

Δκπιαηζηωκέλε Μάζεζε 

Πεξηβ. Πξαθηηθήο Δηδηθώλ

Γεκηνπξγία ηαηηθώλ 

ειίδωλ

Άζθεζε 2: Γεκηνπξγία 

ηαηηθώλ ειίδωλ

Γεκηνπξγία Άξζξωλ 

Ιζηνινγίνπ

Άζθεζε 3: Γεκηνπξγία 

ειίδαο Ιζηνινγίνπ θαη 

Αλάξηεζε Άξζξωλ

ρόιηα Δπηζθεπηώλ 

(Testimonials)

Υαξηνθπιάθην Δξγαζηώλ 

(Project Portfolios)

Γλώζε ηνπ Πεδίνπ

Γλώζε ηνπ Πεδίνπ

Γλώζε ηνπ Πεδίνπ

Γλώζε ηνπ Πεδίνπ

Γλώζε ηνπ Πεδίνπ 

ηξαηεγηθέο Μάζεζεο

Γλώζε ηνπ Πεδίνπ 

ηξαηεγηθέο Μάζεζεο

Καζνδήγεζε 

Τπνζηήξημε

Καζνδήγεζε 

Τπνζηήξημε

Μνληεινπνίεζε

Μνληεινπνίεζε

Μνληεινπνίεζε

Μνληεινπνίεζε

Δκπιαηζηωκέλε Μάζεζε 

Πεξηβ. Πξαθηηθήο Δηδηθώλ

Δκπιαηζηωκέλε Μάζεζε 

Πεξηβ. Πξαθηηθήο Δηδηθώλ

Πεξηβ. Πξαθηηθήο Δηδηθώλ

Πεξηβ. Πξαθηηθήο Δηδηθώλ

Πεξηβ. Πξαθηηθήο Δηδηθώλ

Πεξηβ. Πξαθηηθήο Δηδηθώλ

Δπηινγή Θέκαηνο

Πξνζαξκνγή Μελνύ

Άζθεζε 4: Δπηινγή 

Θέκαηνο θαη Γεκηνπξγία 

Μελνύ

Ρπζκίζεηο (Settings)

Γλώζε ηνπ Πεδίνπ 

ηξαηεγηθέο Διέγρνπ

Γλώζε ηνπ Πεδίνπ 

ηξαηεγηθέο Διέγρνπ

Γλώζε ηνπ Πεδίνπ

Γλώζε ηνπ Πεδίνπ 

Δπξεηηθέο ηξαηεγηθέο 

ηξαηεγηθέο Διέγρνπ

Μνληεινπνίεζε

Μνληεινπνίεζε

Μνληεινπνίεζε

Καζνδήγεζε

Τπνζηήξημε - Δμαζζέληζε

Δκπιαηζηωκέλε Μάζεζε 

Πεξηβ. Πξαθηηθήο Δηδηθώλ

Πεξηβ. Πξαθηηθήο Δηδηθώλ

Πεξηβ. Πξαθηηθήο Δηδηθώλ

Πεξηβ. Πξαθηηθήο Δηδηθώλ

Πξνζαξκνγέαο 

(Customizer)

Υξήζηκα Widgets

Άζθεζε 5: Έξεπλα γηα 

widgets

Γλώζε ηνπ Πεδίνπ 

ηξαηεγηθέο Διέγρνπ

Δπξεηηθέο ηξαηεγηθέο

Δπξεηηθέο ηξαηεγηθέο 

ηξαηεγηθέο Διέγρνπ

Μνληεινπνίεζε

Μνληεινπνίεζε

Άξζξωζε

Δμεξεύλεζε

Πεξηβ. Πξαθηηθήο Δηδηθώλ

Πεξηβ. Πξαθηηθήο Δηδηθώλ

Δκπιαηζηωκέλε Μάζεζε

Πεξηβ. Πξαθηηθήο Δηδηθώλ

Πεξηβ. Πξαθηηθήο Δηδηθώλ

Αλαγλώζηεο (Reader)

Δηδνπνηήζεηο

Οδεγίεο Δπρξεζηίαο

Καιέο Πξαθηηθέο

Άζθεζε 6: Κνπίδ 

Απηναμηνιόγεζεο

Υξήζηκνη ύλδεζκνη

Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο & 

Αμηνιόγ. Ιζηόηνπωλ

Βάζε Γεδνκέλωλ 

Ιζηόηνπωλ

Άζθεζε 7: Αλαζηνραζκόο

Άζθεζε 8: Δμεξεύλεζε 

ηαηηζηηθώλ ηνηρείωλ

Γιωζζάξη Ιζηόηνπωλ

Ρνπκπξίθα Αμηνιόγεζεο

Γλώζε ηνπ Πεδίνπ

Γλώζε ηνπ Πεδίνπ

Δπξεηηθέο ηξαηεγηθέο

Δπξεηηθέο ηξαηεγηθέο

Μνληεινπνίεζε

Μνληεινπνίεζε

Άξζξωζε

Δμεξεύλεζε

Πεξηβ. Πξαθηηθήο Δηδηθώλ

Πεξηβ. Πξαθηηθήο Δηδηθώλ

Πεξηβ. Πξαθηηθήο Δηδηθώλ

ηξαηεγηθέο Μάζεζεο

Τπνζηήξημε -Δμαζζέληζε

Άξζξωζε

Αλαζηνραζκόο

Δκπιαηζηωκέλε Μάζεζε

Δζωηεξηθά Κίλεηξα 

Πεξηβάιινλ Πξαθηηθήο Δηδηθώλ 

Δθκεηάιιεπζε πλεξγαζίαο 

Δθκεηάιιεπζε Αληαγωληζκνύ

ηξαηεγηθέο Μάζεζεο

Γλώζε ηνπ Πεδίνπ

ηξαηεγηθέο Διέγρνπ

Άξζξωζε

Αλαζηνραζκόο

Αλαζηνραζκόο

Δμεξεύλεζε

Πεξηβ. Πξαθηηθήο Δηδηθώλ

Δκπιαηζηωκέλε Μάζεζε

Πεξηβάιινλ Πξαθηηθήο Δηδηθώλ 

Δθκεηάιιεπζε πλεξγαζίαο 

Δθκεηάιιεπζε Αληαγωληζκνύ

Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνύ 

Υξήζηε

Γεκηνπξγία ηαηηθώλ 

ειίδωλ

Γεκηνπξγία Άξζξωλ 

Ιζηνινγίνπ

ρόιηα Δπηζθεπηώλ 

(Testimonials)

Υαξηνθπιάθην Δξγαζηώλ 

(Project Portfolios)

Δπεμεξγαζηήο 

Πεξηερνκέλνπ (Editor)

Δπηινγή Θέκαηνο

Πξνζαξκνγή Μελνύ

Πξνζαξκνγέαο 

(Customizer)

Άζθεζε 1: Γεκηνπξγία 

Λνγαξηαζκνύ Υξήζηε θαη 

Δπηινγή Domain Name

Άζθεζε 2: Γεκηνπξγία 

ηαηηθώλ ειίδωλ

Άζθεζε 3: Γεκηνπξγία 

ειίδαο Ιζηνινγίνπ θαη 

Αλάξηεζε Άξζξωλ

Άζθεζε 4: Δπηινγή 

Θέκαηνο θαη Γεκηνπξγία 

Μελνύ

Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο & 

Αμηνιόγεζεο Ιζηόηνπωλ

Γεκηνπξγία Γηαθόξωλ 

Σύπωλ  ειίδωλ

Δπεμεξγαζηήο 

Πεξηερνκέλνπ (Editor)

πλδπαζκόο ιεηηνπξγηώλ 

γηα δεκηνπξγία Ιζηόηνπνπ

Ση είλαη ην WordPress

WordPress.com θαη 

WordPress.org

Βαζηθά Δξγαιεία 

Γηαρείξηζεο Ιζηόηνπνπ

Πεξαηηέξω Πξνζαξκνγή 

Ιζηόηνπνπ

Γεκηνπξγία Γηαθόξωλ 

Σύπωλ  ειίδωλ

Απμαλόκελε Πνιππινθόηεηα 

(Γεκηνπξγία Πεξηερνκέλνπ)

Απμαλόκελε Πνηθηιία

Γεληθέο πξηλ Δηδηθέο 

Γεμηόηεηεο

Απμαλόκελε Πνιππινθόηεηα 

(Πξαθηηθή Δμάζθεζε)

Απμαλόκελε Πνιππινθόηεηα 

(Δπεμεξγαζία Πεξηερνκέλνπ)

Αμηνπνίεζε Υαξαθηεξηζηηθώλ Γλωζηηθήο Μαζεηείαο από ηηο 

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ

Γεκηνπξγία ηαηηθώλ 

ειίδωλ

Γεκηνπξγία Άξζξωλ 

Ιζηνινγίνπ

ρόιηα Δπηζθεπηώλ 

(Testimonials)

Υαξηνθπιάθην Δξγαζηώλ 

(Project Portfolios)

Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο & 

Αμηνιόγ. Ιζηόηνπωλ

Γεκηνπξγία ηαηηθώλ 

ειίδωλ

Γεκηνπξγία Άξζξωλ 

Ιζηνινγίνπ

ρόιηα Δπηζθεπηώλ 

(Testimonials)

Υαξηνθπιάθην Δξγαζηώλ 

(Project Portfolios)

Δπηινγή Θέκαηνο

Πξνζαξκνγή Μελνύ

Πξνζαξκνγέαο 

(Customizer)

Πεξαηηέξω Πξνζαξκνγή 

Ιζηόηνπνπ
Δπηινγή Θέκαηνο

Πξνζαξκνγή Μελνύ

Πξνζαξκνγέαο 

(Customizer)
Βηβιηνζήθε Πνιπκέζωλ 

(Media Library)
Γλώζε ηνπ Πεδίνπ Μνληεινπνίεζε Πεξηβ. Πξαθηηθήο Δηδηθώλ

Βηβιηνζήθε Πνιπκέζωλ 

(Media Library)

Βηβιηνζήθε Πνιπκέζωλ 

(Media Library)

Δπεμεξγαζία Πεξηερνκέλνπ

 

ρήκα 42: Απεηθόληζε Αμηνπνίεζεο Υαξαθηεξηζηηθώλ Γλσζηηθήο Μαζεηείαο 
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3.4.4.6. Αληηζηνίρηζε δξαζηεξηνηήησλ θαη εξγαιείσλ moodle κε 

ηα επίπεδα ηεο αλαζεσξεκέλεο ηαμηλνκίαο ηνπ Bloom 

Ζ κεγάιε πνηθηιία εξγαιείσλ πνπ δηαζέηεη ην moodle επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαιχπηνπλ φια ηα επίπεδα ηεο ηαμηλνκίαο ηνπ 

Bloom. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ αληηζηνίρηζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ moodle 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ην επίπεδν ηαμηλνκίαο ζην νπνίν αληαπνθξίλεηαη θάζε 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα. Κάπνηεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα 

θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα επίπεδα. 

 

Πίλαθαο 7: Αληηζηνίρεζε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εξγαιείσλ 

Moodle κε ηα επίπεδα αλαζεσξεκέλεο ηαμηλνκίαο ηνπ Bloom 

Δπίπεδν 

Σαμηλνκίαο 
Δξγαιείν 

Moodle Θέκα Δθπαηδεπηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

Θπκάκαη Γισζζάξη Γισζζάξη Όξσλ 

Θπκάκαη ειίδα ηφρνη ε-ζεκηλαξίνπ 

Θπκάκαη ειίδα Πεξίγξακκα ε-ζεκηλαξίνπ 

Θπκάκαη ειίδα Δλδεηθηηθφ Υξνλνδηάγξακκα Μειέηεο 

Θπκάκαη ειίδα Ση είλαη ην WordPress 

Θπκάκαη ειίδα WordPress.com θαη WordPress.org 

Καηαλνψ Δλφηεηα Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνχ Υξήζηε 

Καηαλνψ Δλφηεηα Βαζηθά Δξγαιεία Γηαρείξηζεο Ηζηφηνπνπ 

Καηαλνψ Δλφηεηα Δπεμεξγαζία Πξνθίι 

Καηαλνψ Δλφηεηα Δπεμεξγαζηήο Πεξηερνκέλνπ (Editor) 

Καηαλνψ Δλφηεηα Γεκηνπξγία ηαηηθψλ ειίδσλ 

Καηαλνψ Δλφηεηα Γεκηνπξγία Άξζξσλ Ηζηνινγίνπ 

Καηαλνψ ειίδα Βηβιηνζήθε Πνιπκέζσλ (Media Library) 

Καηαλνψ ειίδα ρφιηα Δπηζθεπηψλ (Testimonials) 

Καηαλνψ ειίδα Υαξηνθπιάθην Δξγαζηψλ (Portfolio Projects) 

Καηαλνψ Δλφηεηα Δπηινγή Θέκαηνο 

Καηαλνψ Δλφηεηα Πξνζαξκνγή Μελνχ 

Καηαλνψ Δλφηεηα Ρπζκίζεηο (Settings) 

Καηαλνψ Δλφηεηα Πξνζαξκνγέαο (Customizer) 

Καηαλνψ Βηβιίν Υξήζηκα Widgets 

Καηαλνψ Δλφηεηα Αλαγλψζηεο (Reader) 

Καηαλνψ ειίδα Δηδνπνηήζεηο 

Δθαξκφδσ Δξγαζία 
Άζθεζε 1: Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνχ 

Υξήζηε θαη Δπηινγή Domain Name 

Δθαξκφδσ Δξγαζία Άζθεζε 2: Γεκηνπξγία ηαηηθψλ ειίδσλ 

Δθαξκφδσ Δξγαζία 
Άζθεζε 3: Γεκηνπξγία ειίδαο Ηζηνινγίνπ 

θαη Αλάξηεζε Άξζξσλ 

Δθαξκφδσ Δξγαζία 
Άζθεζε 4: Δπηινγή Θέκαηνο θαη 

Γεκηνπξγία Μελνχ 

Αλαιχσ ειίδα Ρνπκπξίθα Αμηνιφγεζεο 

Αλαιχσ Forum Πεξηνρή ζπδεηήζεσλ 
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Αλαιχσ Forum Άζθεζε 5: Έξεπλα γηα widgets 

Αλαιχσ Κνπίδ Άζθεζε 6: Κνπίδ Απηναμηνιφγεζεο 

Αλαιχσ Δξγαζία Άζθεζε 7: Αλαζηνραζκφο 

Αλαιχσ Forum 
Άζθεζε 8: Δμεξεχλεζε ηαηηζηηθψλ 

ηνηρείσλ 

Αμηνινγψ ειίδα Οδεγίεο Δπρξεζηίαο 

Αμηνινγψ ειίδα Καιέο Πξαθηηθέο 

Αμηνινγψ Δξγαζία Άζθεζε 7: Αλαζηνραζκφο 

Αμηνινγψ ειίδα Υξήζηκνη χλδεζκνη 

Αμηνινγψ Δξγαζηήξην 
Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο θαη Αμηνιφγεζεο 

Ηζηφηνπσλ 

Αμηνινγψ Βάζε Γεδνκέλσλ Βάζε Γεδνκέλσλ Ηζηφηνπσλ 

Γεκηνπξγψ Δξγαζηήξην 
Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο θαη Αμηνιφγεζεο 

Ηζηφηνπσλ 

Γεκηνπξγψ Βάζε Γεδνκέλσλ Βάζε Γεδνκέλσλ Ηζηφηνπσλ 

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε αληηζηνίρεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ κε ηα επίπεδα ηαμηλνκίαο ηνπ Bloom, ηα νπνία 

αμηνπνηνχλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δξαζηεξηφηεηα "Πίλαθαο Αλαθνηλψζεσλ" θαη ηα 

εξσηεκαηνιφγηα δελ αμηνπνηνχλ θάπνην απφ ηα επίπεδα ηαμηλνκίαο ηνπ Bloom, αιιά 

έρνπλ πξνζηεζεί γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ελεκέξσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηηο 

εξεπλεηηθέο αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο αληίζηνηρα. 
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Μόληκα Οξαηό 

Κεθάιαην
Δηζαγωγή

Λνγαξηαζκόο 

Υξήζηε WordPress

Πίλαθαο Διέγρνπ 

(Dashboard)

Πίλαθαο Διέγρνπ 

(ζπλέρεηα)

Πξνζαξκνγή 

Ιζηόηνπνπ 

(Customize)

Πεξαηηέξω Μειέηε Αμηνιόγεζε Αόξαην Κεθάιαην

Ανάγκες 

Ενημέρωσης

Αλαιύω

Θπκάκαη

Θπκάκαη

Θπκάκαη

Ανάγκες Έρεσνας

Ανάγκες Έρεσνας

Ανάγκες Έρεσνας

Θπκάκαη

Θπκάκαη

Καηαλνώ

Καηαλνώ

Καηαλνώ

Καηαλνώ

Δθαξκόδω

Καηαλνώ

Δθαξκόδω

Καηαλνώ

Δθαξκόδω

Καηαλνώ

Καηαλνώ

Καηαλνώ

Καηαλνώ

Δθαξκόδω

Καηαλνώ

Καηαλνώ

Καηαλνώ

Αλαιύω

Καηαλνώ

Καηαλνώ

Αμηνινγώ

Αμηνινγώ

Αλαιύω

Αμηνινγώ

Αμηνινγώ

Γεκηνπξγώ

Αμηνινγώ

Γεκηνπξγώ

Αλαιύω

Αμηνινγώ

Αλαιύω

Ανάγκες Έρεσνας

Ανάγκες Έρεσνας

Θπκάκαη

Αλαιύω

Αληηζηνίρεζε Αλαζεωξεκέλεο Σαμηλνκίαο Bloom 

κε ηηο Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ

Καηαλνώ

 

ρήκα 43: Απεηθόληζε Αμηνπνίεζεο Δπηπέδσλ Σαμηλνκίαο Bloom 
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3.4.4.7. Γξαζηεξηόηεηεο Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπνκέλσλ 

ην ε-ζεκηλάξην δεκηνπξγήζεθαλ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ηφζν ηε δηακνξθσηηθή θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, φζν θαη ηελ απηναμηνιφγεζε θαη ηελ 

εηεξναμηνιφγεζε. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζπλνςίδνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 

Αμηνιόγεζε

Δθπαηδεπνκέλωλ

Γηακνξθωηηθή Απηναμηνιόγεζε
Σειηθή 

Αμηνιόγεζε
Δηεξναμηνιόγεζε

Άζθεζε 1: Γεκηνπξγία 

Λνγαξηαζκνύ Υξήζηε θαη 

Δπηινγή Domain Name

Άζθεζε 2: 

Γεκηνπξγία 

ηαηηθώλ ειίδωλ

Άζθεζε 3: Γεκηνπξγία 

ειίδαο Ιζηνινγίνπ θαη 

Αλάξηεζε Άξζξωλ

Άζθεζε 4: Δπηινγή 

Θέκαηνο θαη 

Γεκηνπξγία Μελνύ

Άζθεζε 6: Κνπίδ 

Απηναμηνιόγεζεο

Δξγαζηήξην 

Γεκηνπξγίαο & 

Αμηνιόγ. Ιζηόηνπωλ

Βάζε Γεδνκέλωλ 

Ιζηόηνπωλ

Ρνπκπξίθα 

Αμηνιόγεζεο

Άζθεζε 7: 

Αλαζηνραζκόο

 

 ρήκα 44: Γξαζηεξηόηεηεο Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπνκέλσλ 

 

Ζ ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο, αλ θαη δελ είλαη ε ίδηα δξαζηεξηφηεηα αμηνιφγεζεο, 

απεηθνλίδεηαη ζην παξαπάλσ ζρήκα θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη ζπκπιεξσκαηηθά γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο "Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο θαη Αμηνιφγεζεο 

Ηζηφηνπσλ". 

 

3.4.5. Έιεγρνο Δθπαηδεπηηθήο Παξέκβαζεο 

Σν ειεθηξνληθή κάζεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ειέγρζεθε σο πξνο ηελ νξζή 

ιεηηνπξγία ηνπ πξηλ δνζεί γηα ρξήζε. Οη έιεγρνη απηνί αθνξνχζαλ: 

 ηελ νξζφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ηεο χιεο θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζηε θάζε ηεο αλάιπζεο 

 ηελ επηβεβαίσζε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο αληαπνθξίλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηφρνπο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ 

 ηε ζσζηή ηερληθή ιεηηνπξγία ηνπ καζήκαηνο. πγθεθξηκέλα, επηβεβαηψζεθε 

φηη ην πεξηβάιινλ απνδίδεη ζσζηά ζε φινπο ηνπο γλσζηνχο θπιινκεηξεηέο 

(Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari), φηη φιεο νη 
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δξαζηεξηφηεηεο ιεηηνπξγνχλ ζσζηά, φηη ηα γξαθηθά εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε 

θαη φηη ην θείκελν δελ πεξηέρεη γξακκαηηθά θαη νξζνγξαθηθά ιάζε 

Δπηπιένλ, δεκηνπξγήζεθαλ δνθηκαζηηθνί ινγαξηαζκνί ρξήζηε κε ξφιν θνηηεηή θαη 

ειέγρζεθε ε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη πξφζβαζή ηνπο ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο ζηηο ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

3.5.  Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

Ζ κεζνδνινγία έξεπλαο πνπ ζα αθνινπζεζεί έρεη ζθνπφ λα ειέγμεη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν έιεγρνο ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ζα γίλεη σο αθνινχζσο: 

 

3.5.1. Μεζνδνινγία Διέγρνπ Δξεπλεηηθνύ Δξσηήκαηνο 1 

Σν πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ ηέζεθε είλαη ην εμήο:  

"Μπνξεί έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, ππνζηεξηδφκελν 

απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο Moodle θαη ην δηδαθηηθφ κνληέιν ηεο γλσζηηθήο 

καζεηείαο, λα πξνζθέξεη κηα απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο δεκηνπξγίαο ηζηφηνπσλ κε ρξήζε ηνπ WordPress.com;" 

Γηα ηνλ έιεγρν απηνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο ζα γίλεη πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ 

ηζηφηνπσλ πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα "Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο θαη Αμηνιφγεζεο Ηζηφηνπσλ", κε ρξήζε ηεο 

ίδηαο ξνπκπξίθαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Μέζα απφ 

ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ζα πξνζδηνξηζηεί θαηά πφζν νη ηζηφηνπνη πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο ξνπκπξίθαο θαη ζπλεπψο αλ ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ήηαλ 

απνηειεζκαηηθή. Ο έιεγρνο ζα γίλεη ηφζν γηα θάζε μερσξηζηφ θξηηήξην ηεο ξνπκπξίθαο, 

φζν θαη γηα ην ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ. 

Πην αλαιπηηθά, ζην κεδεληθφ επίπεδν θάζε θξηηεξίνπ δελ ζα απνδνζεί θαλέλαο 

βαζκφο, ζην πξψην επίπεδν ζα απνδνζεί έλαο βαζκφο, ζην δεχηεξν επίπεδν δχν βαζκνί 

θαη ζην ηξίην επίπεδν ηξεηο βαζκνί. Έηζη ε κέγηζηε βαζκνινγία γηα θάζε θξηηήξην είλαη 

νη ηξεηο βαζκνί. Καζψο ζηε ξνπκπξίθα ππάξρνπλ νθηψ δηαθνξεηηθά θξηηήξηα κε 

βαζκνχο απφ 0 έσο 3 θαη έλα θξηηήξην κε βαζκνχο απφ 0 έσο 1, ε κέγηζηε βαζκνινγία 

πνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζε θάζε ηζηφηνπν είλαη νη 25 βαζκνί. Ζ βαζκνινγία ησλ 

θξηηεξίσλ εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  
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Πίλαθαο 8: Βαζκνινγία Κξηηεξίσλ Ρνπκπξίθαο 

Κξηηήξην 
Βαζκόο 

Δπηπέδνπ 0 

Βαζκόο 

Δπηπέδνπ 1 

Βαζκόο 

Δπηπέδνπ 2 

Βαζκόο 

Δπηπέδνπ 3 

Μέγηζηε 

Βαζκνινγία 

Αληηθείκελν Ηζηφηνπνπ 0 1 2 3 3 

χλδεζκνη Πινήγεζεο 0 1 2 3 3 

Μελνχ πινήγεζεο 0 1 2 3 3 

Δπρξεζηία Ηζηφηνπνπ 0 1 2 3 3 

Widgets 0 1 2 3 3 

Τιηθφ multimedia 0 1 2 3 3 

Δπηθνηλσλία 0 1 2 3 3 

Responsive Design 0 1 2 3 3 

πκκφξθσζε κε 

θαλφλεο ζπγγξαθήο 0 1 -  -  1 

πλνιηθή Βαζκνινγία     25 

 

3.5.2. Μεζνδνινγία Διέγρνπ Δξεπλεηηθνύ Δξσηήκαηνο 2 

Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ ηέζεθε είλαη ην εμήο:  

"Μπνξεί έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, ππνζηεξηδφκελν 

απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο Moodle θαη ην δηδαθηηθφ κνληέιν ηεο γλσζηηθήο 

καζεηείαο, λα πξνζθέξεη κηα απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο αμηνιφγεζεο ηεο δνκήο ηζηφηνπσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ην 

WordPress.com;" 

Γηα ηνλ έιεγρν απηνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο ζα γίλεη ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ ηζηφηνπσλ κε ρξήζε ηεο ξνπκπξίθαο φπσο 

απηφ πξνζδηνξίζηεθε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, θαη 

ηεο αμηνιφγεζεο πνπ έδσζαλ νη εθπαηδεπφκελνη ζηνπο ηζηφηνπνπο, κε ρξήζε ηεο ίδηαο 

ξνπκπξίθαο, ζηε θάζε αμηνιφγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο "Δξγαζηήξην 

Γεκηνπξγίαο θαη Αμηνιφγεζεο Ηζηφηνπσλ". Απφ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο ηπρφλ δηαθνξέο 

ζηελ αμηνιφγεζε (δειαδή ηελ απφθιηζε ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απφ 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηή) ζα πξνζδηνξηζζεί αλ νη εθπαηδεπφκελνη είλαη ζε ζέζε 

κεηά ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε λα αμηνινγνχλ ηε δνκή ηζηφηνπσλ πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί κε ην WordPress. Ζ ζχγθξηζε ζα γίλεη ηφζν γηα θάζε μερσξηζηφ θξηηήξην 

ηεο ξνπκπξίθαο, φζν θαη γηα ην ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ. 

 

3.5.3. Μεζνδνινγία Διέγρνπ Δξεπλεηηθνύ Δξσηήκαηνο 3 

Σν ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ ηέζεθε είλαη ην εμήο:  
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"Μπνξεί έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, ππνζηεξηδφκελν 

απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο Moodle θαη ην δηδαθηηθφ κνληέιν ηεο γλσζηηθήο 

καζεηείαο, λα πξνζθέξεη κηα απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αχμεζε ηνπ 

απηνεθηηκνχκελνπ επηπέδνπ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα 

ρεηξηζκνχ ηνπ ινγηζκηθνχ WordPress.com;" 

Γηα ηνλ έιεγρν απηνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο ζα ειεγρζεί θαηά πφζν νη 

εθπαηδεπφκελνη πηζηεχνπλ φηη ην ε-ζεκηλάξην ηνπο βνήζεζε ζηελ εθκάζεζε ηεο ρξήζεο 

ηνπ WordPress γηα ηε δεκηνπξγία ηζηφηνπσλ. Χο απνηειεζκαηηθή εθκάζεζε ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζα ζεσξεζεί ε θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πνπ 

εληνπίζηεθαλ ζηελ ελφηεηα 3.2.5 αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ WordPress.com θαη πνπ 

αθνξνχλ κφλν ηελ απαξαίηεηε θαη φρη ηελ επηζπκεηή γλψζε. Ο έιεγρνο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο ζα γίλεη κε πνζνηηθή αλάιπζε εξσηεκαηνινγίνπ. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθε κηα ζεηξά απφ 12 εξσηήζεηο κε ηε κνξθή δειψζεσλ 

ζρεηηθά κε ηηο επηκέξνπο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ ζα ειεγρζνχλ. Δπηπιένλ, 

πξνζηέζεθαλ θαη 8 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ γεληθέο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία 

ηζηφηνπσλ.  

Σν ίδην εξσηεκαηνιφγην ζα δνζεί ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο πξηλ ηελ έλαξμε (pre) θαη 

κεηά ηε ιήμε (post) ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα 

δεηεζεί λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ εθηίκεζή ηνπο γηα ην επίπεδν ησλ γλψζεψλ ηνπο, 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ WordPress.com, ζε πεληάβαζκε βαζκνινγεκέλε θιίκαθα 

(θαζφινπ, ιίγν, κέηξηα, πνιχ, πάξα πνιχ) γηα θάζε κία απφ ηηο εξσηήζεηο. ηελ 

θιίκαθα νξίζηεθε αξηζκεηηθή αληηζηνηρία σο εμήο: θαζφινπ=0, ιίγν=1, κέηξηα=2, 

πνιχ=3, πάξα πνιχ=4. ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ζηα δχν 

εξσηεκαηνιφγηα (pre θαη post) γηα λα πξνζδηνξηζηεί αλ νη εθπαηδεπφκελνη ζεσξνχλ φηη 

ππάξρεη κεηαβνιή ζην επίπεδν ησλ γλψζεψλ ηνπο. Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

βξίζθνληαη ζην Παξάξηεκα Α. 

 

3.5.4. Δξεπλεηηθέο Τπνζέζεηο 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ηξία εξεπλεηηθά εξσηήκαηα παξαζέηνπκε παξαθάησ ηηο 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο (κεδεληθέο θαη ελαιιαθηηθέο), πξνθεηκέλνπ ειεγρζνχλ κε βάζε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο δνθηκήο ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ. 

Μεδεληθέο ππνζέζεηο: 

Η01: Έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, ππνζηεξηδφκελν απφ 

ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο Moodle θαη ην δηδαθηηθφ κνληέιν ηεο γλσζηηθήο 
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καζεηείαο, δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ απφθηεζε 

ηεο ηθαλφηεηαο δεκηνπξγίαο ηζηφηνπσλ κε ρξήζε ηνπ WordPress.com. 

Η02: Έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, ππνζηεξηδφκελν απφ 

ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο Moodle θαη ην δηδαθηηθφ κνληέιν ηεο γλσζηηθήο 

καζεηείαο, δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ απφθηεζε 

ηεο ηθαλφηεηαο αμηνιφγεζεο ηεο δνκήο ηζηφηνπσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ην 

WordPress.com. 

Η03: Έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, ππνζηεξηδφκελν απφ 

ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο Moodle θαη ην δηδαθηηθφ κνληέιν ηεο γλσζηηθήο 

καζεηείαο, δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αχμεζε 

ηνπ απηνεθηηκνχκελνπ επηπέδνπ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα 

ρεηξηζκνχ ηνπ ινγηζκηθνχ WordPress.com. 

Δλαιιαθηηθέο ππνζέζεηο: 

ΗΑ1: Έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, ππνζηεξηδφκελν 

απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο Moodle θαη ην δηδαθηηθφ κνληέιν ηεο γλσζηηθήο 

καζεηείαο, κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο δεκηνπξγίαο ηζηφηνπσλ κε ρξήζε ηνπ WordPress.com. 

ΗΑ2: Έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, ππνζηεξηδφκελν 

απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο Moodle θαη ην δηδαθηηθφ κνληέιν ηεο γλσζηηθήο 

καζεηείαο, κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο αμηνιφγεζεο ηεο δνκήο ηζηφηνπσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ην 

WordPress.com. 

ΗΑ3: Έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, ππνζηεξηδφκελν 

απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο Moodle θαη ην δηδαθηηθφ κνληέιν ηεο γλσζηηθήο 

καζεηείαο, κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αχμεζε ηνπ 

απηνεθηηκνχκελνπ επηπέδνπ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα 

ρεηξηζκνχ ηνπ ινγηζκηθνχ WordPress.com. 

 

3.6. Μεζνδνινγία Αμηνιόγεζεο ε-ζεκηλαξίνπ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ ζα δεηεζεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

ζπκπιεξψζνπλ έλα εξσηεκαηνιφγην βαζηζκέλν ζην κνληέιν απνδνρήο ηερλνινγίαο. 

Γεκηνπξγήζεθαλ 28 εξσηήζεηο πνπ εμεηάδνπλ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο ηνπ 

κνληέινπ: 

 Αληηιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα 
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 Αληηιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο 

 ηάζε πξνο ηε ρξήζε 

 Πξφζεζε ζπλέρηζεο ρξήζεο 

 Σηο αθφινπζεο Δμσηεξηθέο Μεηαβιεηέο: 

o Γλσζηηθφ αληηθείκελν 

o Πνηφηεηα καζήκαηνο 

o Πνηφηεηα πιαηθφξκαο 

o πλεξγαζία 

o Δθπαηδεπηήο 

Οη εξσηήζεηο δηαηππψζεθαλ κε ηξφπν πνπ λα δεηνχλ ην επίπεδν ζπκθσλίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα θάζε εξψηεζε, ζε κηα θιίκαθα Likert πέληε βαζκίδσλ (δηαθσλψ 

πιήξσο, δηαθσλψ, νπδέηεξνο, ζπκθσλψ, ζπκθσλψ πιήξσο). ηελ θιίκαθα νξίζηεθε 

αξηζκεηηθή αληηζηνηρία σο εμήο: δηαθσλψ πιήξσο=0, δηαθσλψ=1, νπδέηεξνο=2, 

ζπκθσλψ=3, ζπκθσλψ πιήξσο=4. 

Δπηπιένλ, πξνζηέζεθαλ δπν εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ κε ζθνπφ λα ζπιιέμνπλ ηε 

ζπλνιηθή εληχπσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ην ε-ζεκηλάξην θαη ηδηαίηεξα ηα ζεηηθά 

ζηνηρεία ηνπ θαη ηα πεξηζψξηα βειηίσζήο ηνπ. Όιεο νη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

βξίζθνληαη ζην Παξάξηεκα Α. 

Ο έιεγρνο αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ππνινγηζκφ ηεο ζπληζηψζαο α ηνπ Cronbach. 

 

3.7. Πεξίιεςε 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθε ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ 

αλάιπζε, ηε ζρεδίαζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, θαη 

πεξηγξάθεθε ε κεζνδνινγία ειέγρνπ ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ε κεζνδνινγία 

αμηνιφγεζεο ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ πνπ ζα αθνινπζεζεί. 
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4. Τινπνίεζε θαη παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

4.1.  Δηζαγσγή  

ηηο επφκελεο ελφηεηεο παξνπζηάδεηαη ην πεξηβάιινλ ηνπ moodle φπσο απηφ 

παξακεηξνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο θαη δηαηέζεθε γηα 

ρξήζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

 

4.2. Παξνρή Πξόζβαζεο ζε Πεξηβάιινλ, Τιηθό θαη 

Γξαζηεξηόηεηεο 

Γηα λα δηαηεζεί ην ε-ζεκηλάξην ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε 

ηνπ ζε θάπνηνλ server. Γηα ην ζθνπφ απηφ επηιέρζεθε ε πιαηθφξκα moodlecloud, ε 

νπνία είλαη ν επίζεκνο πάξνρνο θηινμελίαο ηζηφηνπσλ moodle θαη δεκηνπξγήζεθε απφ 

ηελ εηαηξεία πνπ δεκηνχξγεζε θαη ην moodle. Σν δσξεάλ παθέην θηινμελίαο 

ππνζηεξίδεη έσο 50 ρξήζηεο θαη παξέρεη απνζεθεπηηθφ ρψξν έσο 200 ΜΒ.  Δπηπιένλ 

πεξηνξηζκφο είλαη φηη δελ επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε πξφζζεησλ αξζξσκάησλ 

(plugins). Δγγπάηαη φκσο απηφκαηε αλαβάζκηζε κε θάζε λέα έθδνζε ηνπ moodle, 

επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία custom domain name θαη παξέρεη πξφζβαζε, ηφζν κέζσ 

νπνηνπδήπνηε browser, φζν θαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο "Moodle 

Mobile App".  

Γηα ην ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθε ινγαξηαζκφο ρξήζηε ζηελ πιαηθφξκα 

moodlecloud θαη επηιέρζεθε σο domain name ηνπ ηζηφηνπνπ ην https://web-

applications.moodlecloud.com/ . ηελ παξαθάησ εηθφλα εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

ηζηφηνπνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε. 

https://web-applications.moodlecloud.com/
https://web-applications.moodlecloud.com/
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ρήκα 45: Ζ πιαηθόξκα Moodlecloud 

 

ε απηφ ηνλ ηζηφηνπν ελεξγνπνηήζεθε ε κέζνδνο απηφ-εγγξαθήο κέζσ ηεο επηινγήο 

Γιασειπιζηήρ Ιζηόηοπος / Απθπώμαηα / Δγγπαθέρ / Γιασείπιζη Ππόζθεηων Δγγπαθών / 

Αςηό-εγγπαθή κε πξνθαζνξηζκέλν ξφιν (default role) απηφλ ηνπ θνηηεηή, ψζηε λα 

κπνξέζνπλ κειινληηθά νη εθπαηδεπφκελνη λα δεκηνπξγήζνπλ ινγαξηαζκφ ρξήζηε ζηελ 

πιαηθφξκα (θαη ζηε ζπλέρεηα λα εγγξαθνχλ ζην ε-ζεκηλάξην σο εθπαηδεπφκελνη). Ζ 

αξρηθή πηζηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ηνπο. ηε ζπλέρεηα, γηα είζνδν ζηελ πιαηθφξκα ζα απαηηείηαη κφλν ε 

θαηαρψξεζε νλφκαηνο ρξήζηε θαη θσδηθνχ πξφζβαζεο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζή αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ζεκηλαξίνπ ζε κεκνλσκέλν 

ππνινγηζηή, ιήθζεθε αληίγξαθν αζθαιείαο, θαη ην ε-ζεκηλάξην κεηαθέξζεθε ζηε 

δηεχζπλζε https://web-applications.moodlecloud.com/course/view.php?id=3 . 

Καηά ηε δνθηκή ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο ζηελ πιαηθφξκα 

moodlecloud παξαηεξήζεθε φηη ε ζήκαλζε ηνπ θεηκέλνπ κε έληνλα γξάκκαηα (bold 

formatting) δελ εκθαληδφηαλ ζηνπο θπιινκεηξεηέο Mozilla Firefox, Internet Explorer 

θαη Safari, ελψ εκθαληδφηαλ ζηνπο Google Chrome θαη Opera. Γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο πξνζηέζεθε ζηελ επηινγή Γιασειπιζηήρ Ιζηόηοπος / Δμθάνιζη / Θέμαηα 

/Moodlecloud θαη ζηελ ελφηεηα Custom CSS επηπιένλ θψδηθαο ζηπι (Evans, 2015). Ο 

θψδηθαο βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα Β2. 

https://web-applications.moodlecloud.com/course/view.php?id=3
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Ζ αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηφηνπνπ πνπ θηινμελεί ην ειεθηξνληθφ ζεκηλάξην είλαη ε 

παξαθάησ: 

 

ρήκα 46: Ζ αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηόηνπνπ πνπ θηινμελεί ην ε-ζεκηλάξην 

 

Γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ ηζηφηνπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζέκα (theme) moodlecloud 

ηεο πιαηθφξκαο θαη παξαπεηξνπνηήζεθε κε ρξψκαηα γηα ην θείκελν, ηνπο ζπλδέζκνπο 

θαη ην θφλην. Δπηπιένλ, πξνζηέζεθε ην logo icon ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. 

ην πεξηβάιινλ ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ ελεξγνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ κηθξνεξγαιεία 

(blocks) ζηηο πιατλέο ζηήιεο ηνπ θπξίσο ηκήκαηνο:  

 Πινήγεζε (navigation), ην νπνίν παξέρεη ζπλδέζκνπο γηα γξήγνξε 

κεηάβαζε ζηα θεθάιαηα ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ, ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο βνεζεηηθέο ζειίδεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Γηαρείξηζε (administration), ην νπνίν παξέρεη (ζηνπο ρξήζηεο κε ξφιν 

θνηηεηή) πξφζβαζε ζηνπο βαζκνχο. 

 Καηάζηαζε νινθιήξσζεο καζήκαηνο (course completion status), ην νπνίν 

δείρλεη πφζεο θαη πνηεο δξαζηεξηφηεηεο έρεη νινθιεξψζεη ν εθπαηδεπφκελνο, 

θαζψο θαη πφζεο / πνηεο εθθξεκνχλ αθφκα, ψζηε λα ζεσξεζεί φηη απηφο 

νινθιήξσζε ην ε-ζεκηλάξην θαη λα ηνπ απνλεκεζεί ην έκβιεκα (badge) ηνπ 

ε-ζεκηλαξίνπ. 

 πλδεδεκέλνη ρξήζηεο (online users), ην νπνίν δείρλεη ηνπο ρξήζηεο πνπ 

είλαη ζπλδεδεκέλνη ζηελ πιαηθφξκα ηα ηειεπηαία 15 ιεπηά. Απηφ ην block 

πξνζνκνηψλεη ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, θαζψο θάζε ρξήζηεο βιέπεη πνηνη 

ζπλεθπαηδεπφκελνη κειεηνχλ ην ε-ζεκηλάξην ηελ ίδηα ζηηγκή κε απηφλ, θαη 

ζπλεπψο κπνξεί λα ηνπο ζηείιεη θάπνην κήλπκα κε ζρφιηα ή εξψηεζε θαη λα 
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ιάβεη γξήγνξα απάληεζε. ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη έλα ζηηγκηφηππν 

ηνπ block "πλδεδεκέλνη Υξήζηεο". 

 

ρήκα 47: Block πλδεδεκέλνη Υξήζηεο 

 

 HTML block, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα αλαξηεζεί έλα κήλπκα 

ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ. Σν πεξηερφκελν ηνπ block 

παξακεηξνπνηήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο HTML θαη CSS, ψζηε λα εκθαλίδεη ην 

κήλπκα κε πιάγηα θιίζε γηα λα μερσξίδεη απφ ην ππφινηπν πεξηερφκελν ηνπ 

ε-ζεκηλαξίνπ. Ο θψδηθαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα απηφ ην ζηπι βξίζθεηαη 

ζην Παξάξηεκα Β3 θαη βαζίζηεθε ζην plugin "Aardvark Postit Note" ηνπ 

moodle (Hunt, 2015). Σν κήλπκα ηνπ HTML block θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ 

εηθφλα. 

 

ρήκα 48: Αλαθνίλσζε γηα ην ζθνπό ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ 

 

 Σπραία εγγξαθή από γισζζάξη (random glossary entry), ην νπνίν 

παξακεηξνπνηήζεθε ψζηε ζε θάζε αλαλέσζε (refresh) ηεο νζφλεο λα 

εκθαλίδεη κηα ηπραία θαηαρψξεζε απφ ηνπο φξνπο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζην 

γισζζάξη. 
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 Σειεπηαίεο αλαθνηλώζεηο (latest announcements), ην νπνίν εκθαλίδεη 

ζεκαληηθέο αλαθνηλψζεηο ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ. 

 Δπηθείκελα γεγνλόηα (upcoming events), ην νπνίν εκθαλίδεη ηηο 

θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο παξάδνζεο ησλ αζθήζεσλ θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ππελζχκηζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

 Ζκεξνιόγην (calendar), ην νπνίν εκθαλίδεη επηζεκαζκέλεο ηηο θξίζηκεο 

εκεξνκελίεο ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ (πρ. πξνζεζκίεο ππνβνιήο εξγαζηψλ). 

Πεξλψληαο ην πνληίθη πάλσ απφ ηελ επηζεκαζκέλε εκεξνκελία 

εκθαλίδνληαη ιεπηνκέξεηεο γηα ην πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ιήγνπλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη έλα ζηηγκηφηππν 

ηνπ block "Ζκεξνιφγην". 

 

ρήκα 49: Ζκεξνιόγην κε επηζεκαζκέλεο ηηο θξίζηκεο εκεξνκελίεο  

 

ηελ επφκελε εηθφλα θαίλεηαη ε θεληξηθή ζειίδα ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε.  
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ρήκα 50: Ζ θεληξηθή ζειίδα ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ 
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ηηο επφκελεο εηθφλεο θαίλνληαη αλαιπηηθά ηα θεθάιαηα ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε, κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ην θάζε θεθάιαην. 

 

 

ρήκα 51: Κεθάιαην "Σν κόληκα νξαηό θεθάιαην" 
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ρήκα 52: Κεθάιαην "Δηζαγσγή" 
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ρήκα 53: Κεθάιαην "Λνγαξηαζκόο Υξήζηε WordPress" 
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ρήκα 54: Κεθάιαην "Πίλαθαο Διέγρνπ (Dashboard)" 
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ρήκα 55: Κεθάιαην "Πίλαθαο Διέγρνπ (ζπλέρεηα)" 
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ρήκα 56: Κεθάιαην "Πξνζαξκνγή Ηζηόηνπνπ (Customize)" 
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ρήκα 57: Κεθάιαην "Πεξαηηέξσ Μειέηε" 
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ρήκα 58: Κεθάιαην "Αμηνιόγεζε" 
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Σν αφξαην θεθάιαην εκθαλίδεηαη κφλν ζε φζνπο ρξήζηεο ηεο πιαηθφξκα έρνπλ ξφιν 

θαζεγεηή ή αλψηεξν. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ βξίζθνληαη ζε απηφ εκθαλίδνληαη 

ειαθξψο απνρξσκαηηζκέλεο ζαλ έλδεημε φηη δελ είλαη άκεζα, αιιά κφλν έκκεζα 

πξνζβάζηκεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

 

 

ρήκα 59: Κεθάιαην "Σν αόξαην θεθάιαην" 

 

4.3. Πξόζθιεζε ζπκκεηερόλησλ 

Σν ειεθηξνληθφ ζεκηλάξην έηξεμε δχν θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κελψλ Απξηιίνπ / 

Μαΐνπ 2017 ζε δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο. Καη νη δχν εθηειέζεηο δηήξθεζαλ 17 εκέξεο. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ήηαλ πξναηξεηηθή θαη ζηηο δχν εθηειέζεηο.  

ηελ πξψηε εθηέιεζε, ε νπνία αθνινχζεζε blended κνξθή, πξνζθιήζεθαλ 

δεπηεξνεηείο πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο "Φεθηαθψλ πζηεκάησλ" ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. Καηά ηελ έλαξμε δηεμήρζε έλα δίσξν εξγαζηεξηαθφ κάζεκα, 

ζην νπνίν παξνπζηάζηεθαλ ζπλνπηηθά ην ε-ζεκηλάξην θαη ε ξνή ηνπ, θαζψο θαη 

θάπνηεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ WordPress (δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ρξήζηε, 

πξνζζήθε ζειίδσλ, δεκηνπξγία κελνχ, πξνζζήθε widget) κε ηαπηφρξνλε πξαθηηθή 

εμάζθεζε απφ ηνπο θνηηεηέο. Σν ππφινηπν ε-ζεκηλάξην νινθιεξψζεθε εμ απνζηάζεσο. 
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Καηά ηελ έλαξμε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο έγηλε δηαλνκή ελφο έληππνπ 

ελεκεξσηηθνχ θπιιαδίνπ πξνο επεμήγεζε ηνπ ηξφπνπ ξνήο ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ. 

ηελ δεχηεξε εθηέιεζε, ε νπνία έγηλε απνθιεηζηηθά εμ απνζηάζεσο, πξνζθιήζεθαλ 

εθπαηδεπηηθνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ θαη βαζκίδσλ, θαζψο θαη κεκνλσκέλνη θνηηεηέο 

θαη άιινη ελδηαθεξφκελνη. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ζηάιζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

πξφζθιεζε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

Σφζν ε ειεθηξνληθή πξφζθιεζε, φζν θαη ην έληππν θπιιάδην βξίζθνληαη ζην 

Παξάξηεκα Γ. 

 

4.4.  Ρνή ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ 

Σν ειεθηξνληθφ ζεκηλάξην δηήξθεζε 17 εκέξεο. Σν ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ απφ ηελ αξρή δηαζέζηκν ρσξίο πεξηνξηζκνχο ζηελ 

πξφζβαζε, κε ζθνπφ λα παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηελ ειεπζεξία λα 

δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο ρξνλνδηάγξακκα παξαθνινχζεζεο. Καηαιεθηηθέο 

εκεξνκελίεο ππήξραλ κφλν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο "Δξγαζηήξην" (ππνβνιή θαη 

αμηνιφγεζε) θαη "Βάζε Γεδνκέλσλ" (δεκηνπξγία θαηαρψξεζεο θαη αμηνιφγεζε 

θαηαρσξήζεσλ). 

Παξφια απηά, είρε αλαξηεζεί έλα ελδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα παξαθνινχζεζεο κε 

ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ρξφλνπ 

ηνπο. Σν ρξνλνδηάγξακκα απηφ εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

 

Πίλαθαο 9: Δλδεηθηηθό Υξνλνδηάγξακκα Μειέηεο ε-ζεκηλαξίνπ 

Ζκεξνκελίεο Κεθάιαην Γξαζηεξηόηεηεο 

5/5/2017 - 

8/5/2017 

Δηζαγσγή φιεο 

Λνγαξηαζκφο Υξήζηε WordPress φιεο 

Πίλαθαο Διέγρνπ (Dashboard) φιεο 

9/5/2017 - 

12/5/2017 

Πίλαθαο Διέγρνπ (πλέρεηα) φιεο 
Πξνζαξκνγή Ηζηφηνπνπ 

(Customize) φιεο 

Υξήζηκνη χλδεζκνη φιεο 

13/5/2017 - 

17/5/2017 Αμηνιφγεζε 

Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο 

Ηζηφηνπσλ (κφλν ππνβνιή) 

Βάζε Γεδνκέλσλ Ηζηφηνπσλ (κφλν 

θαηαρψξεζε) 

18/5/2017 - 

21/5/2017 Αμηνιφγεζε 

Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο 

Ηζηφηνπσλ (αμηνιφγεζε) 

Βάζε Γεδνκέλσλ Ηζηφηνπσλ 

(βαζκνιφγεζε & ζρνιηαζκφο) 

ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο 
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4.5. Τινπνίεζε Δθπαηδεπηηθήο ηξαηεγηθήο 

4.5.1. Πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ αλαξηήζεθαλ απφ ηνλ εθπαηδεπηή αλαθνηλψζεηο, 

κε ζθνπφ λα ππελζπκίζνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ηφζν ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο 

ππνβνιήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, φζν θαη ην ελδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα κειέηεο. Ζ 

εκεξνκελία αλάξηεζεο θάζε αλαθνίλσζεο ήηαλ ε πξνεγνχκελε απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ή απφ ηελ πξνηεηλφκελε εκεξνκελία ηνπ ελδεηθηηθνχ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο κειέηεο.   

 

4.5.2. Πεξηνρή ζπδεηήζεσλ (forum) 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ είραλ αλαξηεζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηή ηα αθφινπζα 

εξσηήκαηα ζην forum ηνπ καζήκαηνο, κε ζθνπφ λα ζπιιερζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ην ε-ζεκηλάξην θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηνπο  

πξνθαινχλ άγρνο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζή ηνπο ζε απηφ:  

 Ση πηζηεχεηε φηη ζα κάζεηε θαη ηη ζα ζέιαηε λα κάζεηε κέζα απφ ην ε-ζεκηλάξην; 

 Πνηεο δπζθνιίεο πηζηεχεηε φηη ζα ζπλαληήζεηε ζην ε-ζεκηλάξην θαη γηα πνην 

ιφγν; 

 

4.5.3. Πξναηξεηηθέο Αζθήζεηο 

Καζψο νη αζθήζεηο 1-4 (πνπ αλήθνπλ ζηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε) εμππεξεηνχλ 

ηηο κεζφδνπο θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ ηεο Γλσζηηθήο 

Μαζεηείαο, θξίζεθε απαξαίηεην λα δνζεί αλαηξνθνδφηεζε ζε φζνπο ζπκκεηέρνληεο ηηο 

ππέβαιαλ. Ζ αλαηξνθνδφηεζε πνπ δφζεθε πεξηειάκβαλε: 

 Σνπιάρηζηνλ έλα ζεηηθφ ζρφιην γηα ηε δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ / εθαξκνγή 

ρξήζεο / αμηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ εθάζηνηε δεηνχκελνπ ηεο άζθεζεο 

 Πξνηάζεηο γηα βειηίσζε, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππήξραλ ηα αληίζηνηρα 

πεξηζψξηα βειηίσζεο 

 Παξφηξπλζε γηα ελαζρφιεζε κε ηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο 

Γφζεθε ηδηαίηεξε κέξηκλα, ψζηε ε αλαηξνθνδφηεζε λα απνζηειιφηαλ ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ην αξγφηεξν εληφο 24 σξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο θάζε άζθεζεο, 

ψζηε λα έρνπλ ρξφλν λα ελζσκαηψζνπλ ηα ζρφιηα ζηνλ ηειηθφ ηνπο ηζηφηνπν. Απηή ε 
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αλαηξνθνδφηεζε έιαβε ρψξα ζηα πιαίζηα ησλ κεζφδσλ θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο 

ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο. 

ηελ άζθεζε 6 Κνπίδ Απηναμηνιφγεζεο, ε αλαηξνθνδφηεζε δφζεθε απηφκαηα απφ 

ην moodle ακέζσο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ θνπίδ. Ζ αλαηξνθνδφηεζε ηφζν γηα θάζε 

εξψηεζε θαη πηζαλή απάληεζε (ζηηο εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ), φζν θαη γηα ηε 

ζπλνιηθή απφδνζε ζην θνπίδ, είρε θαηαρσξεζεί θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ. 

ηηο αζθήζεηο 5 θαη 8 πνπ εμππεξεηνχλ ηε κέζνδν ηεο εμεξεχλεζεο, δελ δφζεθε 

αλαηξνθνδφηεζε αιιά ζρνιηαζκφο ζε φζεο κφλν πεξηπηψζεηο θξίζεθε σθέιηκν. Οη 

απαληήζεηο ησλ αζθήζεσλ 5 θαη 8 ήηαλ δηαζέζηκεο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 

ζρνιηαζκφ (θαη γηα άληιεζε ηδεψλ).  

Με ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηεο άζθεζεο 8 θαη γηα λα έρνπλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία λα εληνπίζνπλ, εθηειέζηεθαλ νη ελέξγεηεο: 

 follow ζηνλ ηζηφηνπν θαη  

 like ζε επηιεγκέλα posts  

ζε θάζε ηζηφηνπν πνπ ππνβιήζεθε ζην εξγαζηήξην θαη ν νπνίνο είρε ελεξγνπνηεκέλεο 

ηηο αληίζηνηρεο δπλαηφηεηεο. 

ηελ άζθεζε 7 πνπ εμππεξεηεί ηελ κέζνδν ηνπ αλαζηνραζκνχ, δφζεθε 

αλαηξνθνδφηεζε κε ηε κνξθή ζρνιηαζκνχ ζπλνδεπφκελε απφ παξφηξπλζε γηα 

πεξαηηέξσ ελαζρφιεζε κε ην αληηθείκελν. Με ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ζηεο άζθεζεο 7 

απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο σο πξνο ην θνκκάηη ηεο εμεχξεζεο ζηνηρείσλ πξνο αιιαγή ή 

βειηίσζε, αμηνπνηήζεθε ε δεκνζίεπζε φισλ ησλ ηζηφηνπσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ.  

Σα ζέκαηα ησλ αζθήζεσλ 1-8 βξίζθνληαη ζην Παξάξηεκα Γ. 

 

4.5.4. Γηεμαγσγή Δξγαζηεξίνπ 

Ζ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα "Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο θαη Αμηνιφγεζεο 

Ηζηφηνπσλ"  πινπνηήζεθε ζε ηξεηο θάζεηο. 

ηε θάζε ππνβνιήο δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ 

ηζηφηνπν ζηελ πιαηθφξκα wordpress.com θαη λα αλαξηήζνπλ ζην "Δξγαζηήξην" ην 

URL ηνπ ηζηφηνπνπ θαη ην αληηθείκελν πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη. Γηα ηελ νινθιήξσζε 

απηήο ηεο θάζεο δφζεθε ρξνληθφ πεξηζψξην 13 εκεξψλ. ηελ παξαθάησ εηθφλα 

απεηθνλίδεηαη ην πιήζνο ησλ ηζηφηνπσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην "Δξγαζηήξην".  
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ρήκα 60: Φάζε ππνβνιήο ηνπ "Δξγαζηεξίνπ" 

 

ηε θάζε αμηνιφγεζεο δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αμηνινγήζνπλ δχν 

ηζηφηνπνπο ζπλεθπαηδεπνκέλσλ ηνπο θαη ηνλ δηθφ ηνπο κε ρξήζε ξνπκπξίθαο. Γηα ηελ 

νινθιήξσζε απηήο ηεο θάζεο δφζεθε ρξνληθφ πεξηζψξην 4 εκεξψλ. 

Γηα ηελ αλάζεζε ησλ ηζηφηνπσλ πξνο αμηνιφγεζε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

επηιέρζεθε ε κέζνδνο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαλνκήο (scheduled allocation), ψζηε απηή 

λα γίλεη απηφκαηα κε ηε ιήμε ηεο θάζεο ππνβνιήο. Δπηιέρζεθε λα αλαηεζνχλ δχν 

αμηνινγήζεηο ζε θάζε εθπαηδεπφκελν πνπ ππέβαιε εξγαζία θαη πξνζηέζεθε ε επηινγή 

απηναμηνιφγεζεο, ψζηε ζε θάζε εθπαηδεπφκελν λα αλαηεζεί επηπιένλ ν δηθφο ηνπ 

ηζηφηνπνο πξνο αμηνιφγεζε. Οη ξπζκίζεηο απηέο θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 
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 ρήκα 61: Ρπζκίζεηο δηαλνκήο ηζηόηνπσλ γηα αμηνιόγεζε ζην "Δξγαζηήξην" 

 

ηε θάζε ππνινγηζκνχ ησλ βαζκνινγηψλ ην moodle ππνιφγηζε δχν βαζκνχο γηα 

θάζε ζπκκεηέρνληα. Ο έλαο βαζκφο αθνξνχζε ηελ ππνβνιή θαη ν δεχηεξνο ηηο 

αμηνινγήζεηο πνπ έθαλε. ε απηή ηε θάζε ν εθπαηδεπηήο πξφζζεζε ηηο δηθέο ηνπ 

αμηνινγήζεηο θαη ζρφιηα. Ζ θάζε απηή αλαιχεηαη ζηελ παξαθάησ ελφηεηα. 

 

4.5.4.1. Φάζε Τπνινγηζκνύ Βαζκνιόγεζεο Δξγαζηεξίνπ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εηεξναμηνιφγεζεο θαη απηναμηνιφγεζεο ησλ ηζηφηνπσλ 

ζηε δξαζηεξηφηεηα "Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο θαη Αμηνιφγεζεο Ηζηφηνπσλ" 

αθνινπζήζεθαλ ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. Αμηνινγήζεθαλ απφ ηνλ εθπαηδεπηή φιεο νη ππνβνιέο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα 

ξνπκπξίθα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ θαη νη θνηηεηέο. ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηή δφζεθε ην ίδην βάξνο (weight) πνπ είραλ θαη νη αμηνινγήζεηο ησλ 

θνηηεηψλ (δειαδή βάξνο = 1). Δπηπιένλ, ζε φιεο ηηο ππνβνιέο δφζεθε 

αλαηξνθνδφηεζε γηα ηνλ ζπγγξαθέα. Γελ έγηλε θακία αιιαγή (override) ησλ 



 149 

βαζκνινγηψλ πνπ έδσζαλ νη αμηνινγεηέο. Ζ πξφζβαζε ζηε ζειίδα αμηνιφγεζεο 

ηεο ππνβνιήο έγηλε παηψληαο πάλσ ζηνλ ηίηιν ηεο ππνβνιήο. 

2. Γφζεθε αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο αμηνινγεηέο γηα θάζε μερσξηζηή αμηνιφγεζε 

πνπ έθαλαλ ρσξίο λα γίλεη αιιαγή (override) ηεο βαζκνινγίαο πνπ ππνινγίδεη ην 

moodle γηα ηηο αμηνινγήζεηο. Ζ πξφζβαζε ζηε ζειίδα απνζηνιήο 

αλαηξνθνδφηεζεο ζηνπο αμηνινγεηέο έγηλε παηψληαο πάλσ ζηνλ βαζκφ πνπ 

ππνινγίδεη ην moodle γηα ηελ θάζε αμηνιφγεζε. 

3. ηε ζπλέρεηα έγηλε ππνινγηζκφο ησλ δχν βαζκνινγηψλ ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα 

(γηα ηελ ππνβνιή θαη γηα ηηο αμηνινγήζεηο) παηψληαο ην θνπκπί 

Δπανςπολογιζμόρ Βαθμών (Re-calculate grades). Ζ κέζνδνο βαζκνιφγεζεο
2
 

(Grading Evaluation Method) πνπ επηιέρζεθε είλαη ε ύγκπιζη με ηην καλύηεπη 

αξιολόγηζη (Comparison with the best assessment), ελψ ζηηο ξπζκίζεηο 

ύγκπιζηρ ηων αξιολογήζεων
3
 (Comparison of Assessments) επηιέρζεθε μέηπια 

(fair) απζηεξφηεηα.  

 

ηελ επφκελε εηθφλα απεηθνλίδνληαη νη ξπζκίζεηο γηα ηε βαζκνιφγεζε ησλ 

αμηνινγήζεσλ ζηε δξαζηεξηφηεηα "Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο θαη Αμηνιφγεζεο 

Ηζηφηνπσλ". 

                                                 
2
 ηε κέζνδν βαζκνιφγεζεο ύγκπιζη με ηην καλύηεπη αξιολόγηζη (Comparison with the best 

assessment) ην Δξγαζηήξην εληνπίδεη αλάκεζα ζηηο αμηνινγήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε θάζε ππνβνιή θαη γηα 

θάζε μερσξηζηφ θξηηήξην ηεο ξνπκπξίθαο, εθείλν ην επίπεδν ηνπ θξηηεξίνπ πνπ εκθαλίζηεθε κε ηε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα. Απηφ ην επίπεδν ην νξίδεη ζαλ ηελ "θαιχηεξε αμηνιφγεζε" θαη δίλεη ζε απηφ 

βαζκφ 100% γηα ηελ αμηνιφγεζε. ηε ζπλέρεηα ππνινγίδεη ηελ απφζηαζε ησλ άιισλ επηπέδσλ θάζε 

θξηηεξίνπ απφ απηφ πνπ νξίζηεθε ζαλ "θαιχηεξε αμηνιφγεζε" θαη απνδίδεη βαζκφ αληηζηξφθσο αλάινγν 

κε ηελ απφζηαζε (Docs.moodle.org, 2017). 

3
 ηε ξχζκηζε ύγκπιζη ηων αξιολογήζεων (Comparison of Assessments) πξνζδηνξίδεηαη πφζν 

απζηεξή ζα είλαη ε ύγκπιζη με ηην καλύηεπη αξιολόγηζη, δειαδή θαηά πνην πνζνζηφ ζα κεηψλεηαη ν 

βαζκφο γηα ηελ αμηνιφγεζε, φζν πεξηζζφηεξν απηή απέρεη απφ ηελ "θαιχηεξε αμηνιφγεζε" 

(Docs.moodle.org, 2017). 
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ρήκα 62: Ρπζκίζεηο βαζκνιόγεζεο αμηνινγήζεσλ ζην "Δξγαζηήξην" 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ δχν βαζκνινγηψλ πξνρσξήζακε ην 

"Δξγαζηήξην" ζηελ ηειηθή θάζε, ε νπνία θιείλεη νξηζηηθά ηε δξαζηεξηφηεηα θαη 

αλαθνηλψλεη ηνπο βαζκνχο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

 

4.5.5. Βάζε Γεδνκέλσλ 

ε φινπο ηνπο ηζηφηνπνπο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ δφζεθε 

βαζκνιφγεζε ζε θιίκαθα απφ 1 έσο 5 αζηέξηα θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

ζρνιηαζκφο. Βαζκνιφγεζε θαη ζρνιηαζκφ ζηνπο ηζηφηνπνπο (εθηφο απφ ηνλ δηθφ ηνπο) 

έδσζαλ επίζεο θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζην ε-ζεκηλάξην. Ζ ηειηθή βαζκνινγία θάζε 

ηζηφηνπνπ ζηε δξαζηεξηφηεηα "Βάζε Γεδνκέλσλ" ππνινγίζηεθε ζαλ ην κέζν φξν φισλ 

ησλ βαζκψλ πνπ έιαβε. 

 

4.5.6. Οινθιήξσζε ε-ζεκηλαξίνπ 

ε φζνπο ζπκκεηέρνληεο νινθιήξσζαλ ην ε-ζεκηλάξην ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ 

ηέζεθαλ (νινθιήξσζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εθηφο απφ ηηο 8 

πξναηξεηηθέο αζθήζεηο) απνλεκήζεθε απηφκαηα απφ ην moodle ην έκβιεκα ηνπ 

καζήκαηνο. Οη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ απνλνκή ηνπ εκβιήκαηνο κε 

κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. ηελ επφκελε εηθφλα θαίλεηαη έλα δείγκα ηνπ 

εκβιήκαηνο. 
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ρήκα 63: Γείγκα απνλεκεζέληνο εκβιήκαηνο 

 

4.6. Πεξίιεςε 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθε ην ε-ζεκηλάξην πνπ δεκηνπξγήζεθε, φπσο απηφ 

αλαξηήζεθε ζηελ πιαηθφξκα moodlecloud.com. ηε ζπλέρεηα, αλαιχζεθε ε εθηέιεζε 

ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ πεξηγξάθνληαο θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηή θαηά ηε δηεμαγσγή 

ηνπ. 
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5. Αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη εξκελεία επξεκάησλ 

5.1. Δηζαγσγή 

Ζ δηαπίζησζε ηεο επηηπρίαο ή απνηπρίαο ελφο ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο κεηξάηαη 

ζπρλά, ηφζν απφ ηηο επηδφζεηο ησλ θνηηεηψλ πνπ ην παξαθνινχζεζαλ, φζν θαη απφ ηε 

ζπλνιηθή εληχπσζε πνπ απηφ ηνπο άθεζε. Σν δεκνθηιέο ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο 

moodle δηαζέηεη έλα κεγάιν αξηζκφ εξγαιείσλ θαηαγξαθήο ησλ θηλήζεσλ, ηεο 

ζπκκεηνρήο θαη ηεο πξνφδνπ ησλ θνηηεηψλ, αιιά θαη αλαιπηηθήο κέηξεζεο ησλ 

επηδφζεψλ ηνπο. 

ε απηφ ην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ιήθζεθαλ απφ ηηο αλαθνξέο ηνπ 

moodle θαη επηρεηξείηαη ε εξκελεία ηνπο κε θχξην ζθνπφ ηελ επηθχξσζε ή δηάςεπζε 

ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ε δεκηνπξγία ησλ γξαθεκάησλ έγηλε κε ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ Microsoft Excel 

2007 θαη IBM SPSS Statistics 24. 

Καηά ηελ πξψηε εγθαηάζηαζε ηνπ Microsoft Excel ε δπλαηφηεηα πξνρσξεκέλεο 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ είλαη απελεξγνπνηεκέλε. Γηα λα ηελ 

ελεξγνπνηήζνπκε αθνινπζνχκε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 Παηάκε ζην Κοςμπί Office (Office Button) / Δπιλογέρ ηος Excel (Excel Options) / 

Ππόζθεηα (Add-ins) 

 Παξαηεξνχκε φηη ην Πακέηο Δπγαλείων Ανάλςζηρ βξίζθεηαη ζηα Ανενεπγά 

Ππόζθεηα Δθαπμογήρ (Inactive Application Add-ins) 

 ηε Γιασείπιζη /Ππόζθεηα ηος Excel παηάκε Μεηάβαζη (Go) 

 Δπηιέγνπκε ην Πακέηο Δπγαλείων Ανάλςζηρ (Analysis Toolpak) θαη ην Ππόζθεηο 

Δπίλςζηρ (Solver Add-in) θαη παηάκε Οκ 

Μεηά ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ βεκάησλ, ε δπλαηφηεηα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ εκθαλίδεηαη πιένλ ζηελ Κοπδέλα (Ribbon) Γεδομένα (Data). 

  

5.2.  Σα κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ έξεπλα, 

ήηαλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ moodle θαη 

ελζσκαηψζεθαλ κέζα ζην ε-ζεκηλάξην. Ζ ελζσκάησζε ησλ κέζσλ ζπιινγήο ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζεκηλαξίνπ θξίζεθε πξνηηκφηεξε απφ ηε ρξήζε 

εμσηεξηθψλ κεζφδσλ, αθελφο γηαηί ην moodle δηαζέηεη δπλαηφηεηεο αλάιπζεο ησλ 
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δεδνκέλσλ θαη εμαγσγήο ησλ απνηειεζκάησλ ζε αξρεία θαηάιιεινπ ηχπνπ γηα 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ (.xls θαη .csv), θαη αθεηέξνπ γηα λα κελ ρξεηάδεηαη νη 

εθπαηδεπφκελνη λα πεξηεγεζνχλ ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο δεκηνπξγήζεθε έλα 

εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηψληαο ην feedback activity module, ην νπνίν 

ππνβιήζεθε αλψλπκα. 

 Γηα ηε δηεξεχλεζε ηπρφλ πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

δεκηνπξγία ηζηφηνπσλ δεκηνπξγήζεθε κηα εξψηεζε πνιιαπιήο επηινγήο - 

πνιιαπιψλ απαληήζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ην choice activity module. 

 Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

δεκηνπξγία ηζηφηνπσλ κε ρξήζε ηνπ WordPress δεκηνπξγήζεθε έλα 

εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηψληαο ην feedback activity module, ην νπνίν 

ππνβιήζεθε αλψλπκα. 

 Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ηειηθψλ δεμηνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δεκηνπξγία 

ηζηφηνπσλ κε ρξήζε ηνπ WordPress, νη νπνίεο απνθηήζεθαλ κέζα απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε, δεκηνπξγήζεθε έλα εξγαζηήξην ρξεζηκνπνηψληαο ην 

workshop activity module. ηε θάζε ππνβνιήο ηνπ εξγαζηεξίνπ νη εθπαηδεπφκελνη 

ππέβαιαλ ζαλ εξγαζία αμηνιφγεζεο ηνπο ην URL ηνπ ηζηφηνπνπ πνπ 

δεκηνχξγεζαλ. Οη ηζηφηνπνη αμηνινγήζεθαλ κε ρξήζε ξνπκπξίθαο. 

 Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ηειηθψλ δεμηνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αμηνιφγεζε 

ηεο δνκήο ηζηφηνπσλ δεκηνπξγεκέλσλ κε ρξήζε ηνπ WordPress, νη νπνίεο 

απνθηήζεθαλ κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε, ρξεζηκνπνηήζεθε ε θάζε 

αμηνιφγεζεο ηνπ παξαπάλσ εξγαζηεξίνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ην workshop 

activity module. ηε θάζε αμηνιφγεζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ νη εθπαηδεπφκελνη 

αμηνιφγεζαλ δχν ηζηφηνπνπο ζπλεθπαηδεπνκέλσλ ηνπο θαη ηνλ δηθφ ηνπο κε ρξήζε 

ηεο ίδηαο σο άλσ αλαθεξφκελεο ξνπκπξίθαο. Όιεο νη εηεξναμηνινγήζεηο ήηαλ 

αλψλπκεο. 

 Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ νη ζπκκεηερφληεο ζηε δεκηνπξγία 

ηζηφηνπσλ κε ρξήζε ηνπ WordPress κεηά ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε, 

δεκηνπξγήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηψληαο ην feedback activity module, 

ην νπνίν ππνβιήζεθε αλψλπκα. 

 Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζην ε-ζεκηλάξην δεκηνπξγήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηψληαο ην 

feedback activity module, ην νπνίν ππνβιήζεθε αλψλπκα. 
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5.3. Σν δείγκα  

Δπεηδή ε πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο ζην ε-ζεκηλάξην απεπζχλζεθε ζε θνηηεηέο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηκήκαηνο, θαζψο  θαη ζε θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

άιια πξφζσπα πνπ ζεσξήζεθε φηη ζα ελδηαθεξφληνπζαλ λα ζπκκεηέρνπλ, ε 

δεηγκαηνιεςία ραξαθηεξίδεηαη ζαλ επθαηξηαθή (convenience sampling). Δπηπιένλ, ε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ήηαλ θαη ζηηο δχν εθηειέζεηο πξναηξεηηθή (volunteer 

sampling). ε απηά ηα είδε δεηγκαηνιεςίαο ηα απνηειέζκαηα δελ κπνξνχλ λα 

γεληθεπζνχλ θαζψο ην δείγκα δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ επξχηεξνπ πιεζπζκνχ, 

παξά κφλν ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηνπ (Cohen, Manion and Morrison, 2007). Δίλαη φκσο 

ελδεηθηηθά ζρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. 

Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπιιέρζεθαλ κε ηε βνήζεηα 

εξσηεκαηνινγίνπ. ην ειεθηξνληθφ ζεκηλάξην ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 17 άηνκα, 8 

άλδξεο θαη 9 γπλαίθεο, ειηθίαο απφ 13 έσο 47 εηψλ, κε κέζν φξν ειηθίαο ηα 32 έηε. Απφ 

απηνχο νη 10 ήηαλ εξγαδφκελνη, 5 ήηαλ θνηηεηέο/καζεηέο θαη 2 ήηαλ κε εξγαδφκελνη. 

Σέινο, 7 ήηαλ θάηνρνη πηπρίνπ αλψηαηεο ζρνιήο θαη 4 ήηαλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ. 

Ζ πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ αλά θχιν, επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε 

θαη ε ειηθηαθή ηνπο θαηαλνκή απεηθνλίδνληαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα. 

 

 

ρήκα 64: Καηαλνκή ζπκκεηερόλησλ ζην ε-ζεκηλάξην αλά θύιν 
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ρήκα 65: Καηαλνκή επαγγεικαηηθήο θαηάζηαζεο ζπκκεηερόλησλ 

 

 

ρήκα 66: Ζιηθηαθή θαηαλνκή ζπκκεηερόλησλ 

 

Δπηπξφζζεηα, ην δείγκα πεξηιακβάλεη κηα πνηθηιία εηδηθνηήησλ πηπρίσλ, 

κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ θαη επαγγεικαηηθψλ εηδηθνηήησλ φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ 

εηθφλα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:  
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ρήκα 67: Δπαγγεικαηηθέο θαη αθαδεκατθέο εηδηθόηεηεο ζπκκεηερόλησλ 

 

πκπεξαίλνπκε φηη ην δείγκα απνηειεί κηα εηεξνγελήο νκάδα, γεγνλφο πνπ ζπλάδεη 

κε ηηο αξρέο ηνπ θνηλσληθνχ επνηθνδνκηζκνχ γηα απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε κέζα 

απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 

5.4. Πξνεγνύκελε Δκπεηξία 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ είρε θαζφινπ εκπεηξία ζηε 

δεκηνπξγία ηζηφηνπσλ. πγθεθξηκέλα 14 άηνκα δήισζαλ φηη δελ είραλ δεκηνπξγήζεη 
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πνηέ ηζηφηνπν, ελψ 1 άηνκν είρε ρξεζηκνπνηήζεη ζην παξειζφλ ην Google Sites, 1 είρε 

ρξεζηκνπνηήζεη ην Wix θαη άιιν 1 είρε ρξεζηκνπνηήζεη θαη ην Google Sites θαη ην Wix. 

Ζ πξνεγνχκελε εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ απεηθνλίδεηαη αλαιπηηθά ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα. 

 

 

ρήκα 68: Πξνεγνύκελε Δκπεηξία κε Δξγαιεία Γεκηνπξγίαο Ηζηόηνπσλ 

 

Απφ ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκπεξαίλνπκε φηη ην ε-

ζεκηλάξην είλαη κηα εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε θαηάιιειε γηα απηφ ην δείγκα, θαζψο 

είλαη ζρεδηαζκέλν γηα αξράξηνπο ρξήζηεο ηνπ WordPress κε ειάρηζηε ή θαζφινπ 

εκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ. 

 

5.5. πκκεηνρή ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο νη 14 (πνζνζηφ 82,35%) νινθιήξσζαλ φιεο ηηο 

ππνρξεσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (δειαδή φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ εθηφο 

απφ ηηο 8 αζθήζεηο πνπ ήηαλ πξναηξεηηθέο) εθπιεξψλνληαο έηζη ην θξηηήξην 

νινθιήξσζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ζεκηλαξίνπ. Καηά ζπλέπεηα απνλεκήζεθαλ 14 αλνηθηά 

εκβιήκαηα, φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 
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ρήκα 69: Αλνηθηά εκβιήκαηα πνπ απνλεκήζεθαλ 

 

Δπηπιένλ, 11 ζηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο (πνζνζηφ 64,70%) κειέηεζαλ θαη φιεο ηηο 

πξναηξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε 

δηαθνξνπνίεζε ζηα πνζνζηά κειέηεο ησλ ππνρξεσηηθψλ θαη ησλ πξναηξεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 

 

ρήκα 70: Γηαθνξνπνίεζε νινθιήξσζεο ππνρξεσηηθώλ θαη πξναηξεηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

 

Σν πιήζνο ησλ πξναηξεηηθψλ αζθήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ, αλ θαη ειαθξψο 

κεηνχκελν θαηά ηελ εμέιημε ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ, δηαηεξήζεθε ζε επίπεδα κεηαμχ ηνπ 16 

(πνζνζηφ 94,12%) γηα ηελ πξψηε άζθεζε θαη ηνπ 11 (πνζνζηφ 64,71%) γηα ηελ πέκπηε 

άζθεζε.  
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ρήκα 71: Πιήζνο πξναηξεηηθώλ αζθήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ 

 

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα απνηεινχλ έλδεημε φηη νη ζπκκεηέρνληεο εθηίκεζαλ ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ έιαβαλ απφ ηνλ εθπαηδεπηή θαη αμηνπνίεζαλ ζε κεγάιν πνζνζηφ 

ηηο κεζφδνπο θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ ηεο Γλσζηηθήο 

Μαζεηείαο πνπ ηνπο παξαζρέζεθαλ κέζα απφ ηηο πξναηξεηηθέο αζθήζεηο. 

Ζ ζπλνιηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαίλεηαη αλαιπηηθφηεξα ζηελ αλαθνξά νινθιήξσζεο δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξάγεη ην 

moodle θαη απεηθνλίδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. Σα νλφκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ έλαλ αχμνληα αξηζκφ γηα λα δηαηεξεζεί ε αλσλπκία ηνπο. 
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ρήκα 72: Αλαθνξά νινθιήξσζεο δξαζηεξηνηήησλ 
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5.6.  Έιεγρνο Δξεπλεηηθνύ Δξσηήκαηνο 1 

ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα "Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο θαη Αμηνιφγεζεο 

Ηζηφηνπσλ" ππνβιήζεθαλ ζπλνιηθά 15 ηζηφηνπνη, νη νπνίνη βαζκνινγήζεθαλ κε βάζε 

ηε ξνπκπξίθα πνπ πεξηιακβαλφηαλ ζην "Δξγαζηήξην". Ζ βαζκνινγία πνπ έιαβαλ νη 

ηζηφηνπνη γηα θάζε θξηηήξην ηεο ξνπκπξίθαο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 10: Βαζκνιόγεζε ηζηόηνπσλ αλά θξηηήξην 
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https://billoviews.wordp

ress.com/ 
3 3 3 3 3 3 3 3 1 25 

https://f1insidersite.wor

dpress.com/ 
3 2 3 3 1 3 3 3 0 21 

https://zoidot.wordpress.

com/ 
3 3 3 3 3 3 3 3 1 25 

https://live2gameblog.w

ordpress.com/ 
3 3 3 3 3 3 3 3 1 25 

https://zodiasite.wordpre

ss.com/ 
3 3 3 3 3 3 3 2 1 24 

https://nhpiagwgeioblog.

wordpress.com/ 
3 3 3 3 3 1 3 3 1 23 

https://makeyourdaysblo

g.wordpress.com/ 
2 3 2 3 3 3 3 3 1 23 

https://mesogeiakikouzi

nablog.wordpress.com/ 
3 0 3 3 1 3 3 3 1 20 

http://greekfood79.word

press.com/ 
3 3 3 3 3 3 3 3 1 25 

https://matina288.wordp

ress.com/ 
3 2 3 3 1 3 3 3 1 22 

https://booksilove2017.

wordpress.com/ 
3 3 3 3 3 3 3 3 0 24 

https://kafe373.wordpres

s.com/ 
3 1 3 3 1 1 2 3 1 18 

https://argiropapaioanno

ublog.wordpress.com/ 
3 3 3 3 3 3 3 3 1 25 

https://vacationideassite.

wordpress.com/ 
3 3 2 2 3 3 3 3 0 22 

https://basedonfourlegs.

wordpress.com/ 
3 3 3 3 3 3 3 3 1 25 

https://zodiasite.wordpress.com/
https://zodiasite.wordpress.com/
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 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δελ ιήθζεθε ππφςε κηα ππνβνιή πνπ έγηλε ρσξίο λα 

πεξηιακβάλεη θαλέλα ζηνηρείν γηα ηνλ ηζηφηνπν, θαζψο απηή δελ κπνξεί λα 

βαζκνινγεζεί ζσζηά (πξφθεηηαη γηα ηηκέο outlier). 

Τπνινγίζηεθαλ ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο, ε δηαζπνξά, ε ηππηθή απφθιηζε, ην 

ηππηθφ ζθάικα θαη ην πνζνζηφ επίηεπμεο ηφζν γηα θάζε μερσξηζηφ θξηηήξην ηεο 

ξνπκπξίθαο, φζν θαη γηα ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε ηζηφηνπνπ.  

 Ο κέζνο φξνο 𝑥   (average) ππνινγίδεηαη πξνζζέηνληαο κηα νκάδα ηηκψλ (ν 

βαζκφο ηνπ θξηηεξίνπ) θαη ζηε ζπλέρεηα δηαηξψληαο ην άζξνηζκά ηνπο δηα ηνπ 

πιήζνπο απηψλ ησλ ηηκψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν 𝑥 =  
 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 , φπνπ xi είλαη 

νη ηηκέο θαη n είλαη ην πιήζνο ησλ ηηκψλ. 

 Ζ δηαζπνξά ζ
2
 (variance) ππνινγίδεη ηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ζε έλα δείγκα ζε 

ζρέζε κε ηελ ηηκή ηνπ κέζνπ φξνπ θαη δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν 
 (𝑥𝑖−𝑥  )2𝑛

𝑖=1

 𝑛−1 
 , φπνπ xi 

είλαη νη ηηκέο ηνπ δείγκαηνο (ν βαζκφο ηνπ θξηηεξίνπ), 𝑥  είλαη ν κέζνο φξνο ησλ 

ηηκψλ θαη n είλαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. 

 Ζ ηππηθή απφθιηζε ζ (standard deviation) απνηειεί κέηξν ηεο δηαζπνξάο ησλ 

ηηκψλ ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηνπ κέζνπ φξνπ θαη δίλεηαη απφ ηνλ 

ηχπν  
 (𝑥𝑖−𝑥  )2𝑛

𝑖=1

 𝑛−1 
 , φπνπ 𝑥 είλαη νη ηηκέο ηνπ δείγκαηνο (ν βαζκφο ηνπ 

θξηηεξίνπ), 𝑥   είλαη ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ θαη n είλαη ην κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο. 

 Σν ηππηθφ ζθάικα κέζσλ SE (standard error of the mean) δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν 

𝑆𝐸𝑥 =
𝜎

 𝑛
 , φπνπ ζ είλαη ε ηππηθή απφθιηζε θαη n είλαη ην πιήζνο ησλ ηηκψλ. 

 Σν πνζνζηφ επίηεπμεο ππνινγίζηεθε δηαηξψληαο ην κέζν φξν ηνπ θάζε 

θξηηεξίνπ δηα ηεο κέγηζηεο δπλαηήο βαζκνινγίαο ηνπ θξηηεξίνπ θαη ην 

απνηέιεζκα πνιιαπιαζηάζηεθε επί 100%. Οη ηηκέο πνπ ππνινγίζηεθαλ 

εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Πίλαθαο 11: ηαηηζηηθή Αλάιπζε Βαζκνινγίαο Ηζηόηνπσλ 

Κξηηήξην 

Ρνπκπξίθαο Βαζκνινγία Ηζηόηνπσλ (n=15) 
Μέζνο 

Όξνο 
Γηαζπνξά 

ζ
2 

Σππηθή 

Απόθιηζε 

ζ 

Σππηθό 

θάικα 

SE 

Πνζνζηό 

Δπίηεπμεο 

Κξηηεξίνπ 

Αληηθείκελν 

Ηζηόηνπνπ 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2,933 0,067 0,258 0,017 97,778% 

ύλδεζκνη 

Πινήγεζεο 
3 2 3 3 3 3 3 0 3 2 3 1 3 3 3 2,533 0,838 0,915 0,061 84,444% 

Μελνύ 

Πινήγεζεο 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2,867 0,124 0,352 0,023 95,556% 

Δπρξεζηία 

Ηζηόηνπνπ 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2,933 0,067 0,258 0,017 97,778% 

Widgets 
3 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 2,467 0,838 0,915 0,061 82,222% 

Τιηθό 

Multimedia 
3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2,733 0,495 0,704 0,047 91,111% 

Δπηθνηλσλία 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2,933 0,067 0,258 0,017 97,778% 

Responsive 

Design 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,933 0,067 0,258 0,017 97,778% 

πκκόξθσζε 

κε Καλόλεο 

πγγξαθήο 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0,800 0,171 0,414 0,028 80,000% 

πλνιηθή 

Βαζκνινγία 

Ηζηόηνπνπ 
25 21 25 25 24 23 23 20 25 22 24 18 25 22 25 23,133 4,695 2,167 0,144 92,533% 
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ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηφ επίηεπμεο θάζε θξηηεξίνπ ηεο 

ξνπκπξίθαο, θαζψο θαη ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ησλ ηζηφηνπσλ. 

 

 

ρήκα 73: Πνζνζηά επίηεπμεο θξηηεξίσλ ξνπκπξίθαο 

 

Παξαηεξνχκε φηη νη ηζηφηνπνη πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πιεξνχλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ 

ηα θξηηήξηα ηεο ξνπκπξίθαο (ζε πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη απφ 80% έσο 97,78%), 

γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη, φηη ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε απνηειεί 

κηα απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο δεκηνπξγίαο 

ηζηφηνπσλ κε ρξήζε ηνπ WordPress.com. 

Γηα λα ειέγμνπκε αλ ηα απνηειέζκαηα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά εθηειέζακε ην t-

test ελφο δείγκαηνο ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ 9 δηαθξηηψλ θξηηεξίσλ ηεο ξνπκπξίθαο, 

αιιά θαη ζην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ ηζηφηνπσλ, κε ηιμή ελέγσος (control value) κεδέλ, 

θαζψο απηή είλαη ε αλακελφκελε ηηκή γηα θάπνηνλ πνπ δελ έρεη θακία πξνεγνχκελε 

εκπεηξία κε ην WordPress, φπσο δήισζαλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο. Σν ηεζη έγηλε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εθαξκνγή SPSS, κέζσ ηεο επηινγήο Analyze / Compare Means / 

One Sample T-Test κε πνζνζηφ αξιοπιζηίαρ (confidence) 95%. Παξαηεξνχκε φηη ε 

δηαθνξά ησλ κέζσλ ηεο βαζκνινγίαο θάζε θξηηεξίνπ αιιά θαη ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο ησλ ηζηφηνπσλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, θαζψο ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ην p<0,001. Σα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ 

εηθφλα. 
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ρήκα 74: Απνηειέζκαηα One Sample T-Test  γηα ην εξεπλεηηθό εξώηεκα 1 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ ηζηφηνπσλ ηζρχεη φηη 

t(14)=41,348, p<0,001. Με βάζε απηφ ην απνηέιεζκα απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή 

ππφζεζε Η01 θαη επηθπξψλεηαη ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε ΗΑ1. 

πκπεξαζκαηηθά, έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, 

ππνζηεξηδφκελν απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο Moodle θαη ην δηδαθηηθφ 

κνληέιν ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο, κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα απνηειεζκαηηθή 

πξνζέγγηζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο δεκηνπξγίαο ηζηφηνπσλ κε ρξήζε ηνπ 

WordPress.com. 

 

5.7. Έιεγρνο Δξεπλεηηθνύ Δξσηήκαηνο 2 

Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο 2 ππνινγίζηεθε γηα θάζε θξηηήξην ηεο 

ξνπκπξίθαο θαη γηα θάζε ηζηφηνπν πνπ ππνβιήζεθε ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο πνπ 

έδσζαλ νη αμηνινγεηέο θαη ε απφθιηζε απηνχ ηνπ κέζνπ φξνπ απφ ηε βαζκνινγία ηνπ 

εθπαηδεπηή. Ζ απφθιηζε ππνινγίζηεθε απφ ηνλ ηχπν |xi – m(X)|, φπνπ xi είλαη ν 

εθάζηνηε κέζνο φξνο ησλ βαζκνινγεηψλ θαη m(X) είλαη ε εθάζηνηε ηηκή ζχγθξηζεο 

(πνπ ηζνχηαη κε ηε βαζκνινγία ηνπ εθπαηδεπηή). Σέινο, ππνινγίζηεθε γηα θάζε 

θξηηήξην ηεο ξνπκπξίθαο, θαζψο θαη γηα ην αζξνηζηηθφ ζχλνιν βαζκνινγίαο θάζε 

ηζηφηνπνπ, ν κέζνο φξνο απφθιηζεο ηεο βαζκνινγίαο πνπ έδσζαλ νη αμηνινγεηέο απφ 

ηε βαζκνινγία ηνπ εθπαηδεπηή. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 
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Πίλαθαο 12: Δηεξναμηνιόγεζε θξηηεξίνπ: Αληηθείκελν Ηζηόηνπνπ  

Κξηηήξην: Αληηθείκελν Ηζηόηνπνπ 

URL ηζηφηνπνπ 

Βαζκνί αμηνινγεηψλ 

Βαζκφο 

εθπαηδεπηή 

Απόθιηζε 

από 

εθπαηδεπηή 1νο 2νο 3νο 
Μέζνο 

Όξνο 

https://billoviews.wordpress.com/ 2 3   2,5 3 0,5 

https://f1insidersite.wordpress.com/ 3 3   3 3 0 

https://zoidot.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://live2gameblog.wordpress.com/ 3 2 3 2,6667 3 0,3333 

https://zodiasite.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://nhpiagwgeioblog.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://makeyourdaysblog.wordpress.com/ 1 2 2 1,6667 2 0,3333 

https://mesogeiakikouzinablog.wordpress.c

om/ 3 3 3 3 3 
0 

http://greekfood79.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://matina288.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://booksilove2017.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://kafe373.wordpress.com/ 2 3 3 2,6667 3 0,3333 

https://argiropapaioannoublog.wordpress.co

m/ 3 3 3 3 3 
0 

https://vacationideassite.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://basedonfourlegs.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

   
Μέζνο όξνο απόθιηζεο  0,1 

 

Πίλαθαο 13: Δηεξναμηνιόγεζε θξηηεξίνπ: ύλδεζκνη Πινήγεζεο 

Κξηηήξην: ύλδεζκνη Πινήγεζεο 

URL ηζηφηνπνπ 

Βαζκνί αμηνινγεηψλ 

Βαζκφο 

εθπαηδεπηή 

Απόθιηζε 

από 

εθπαηδεπηή 1νο 2νο 3νο 
Μέζνο 

Όξνο 

https://billoviews.wordpress.com/ 3 3  3 3 0 

https://f1insidersite.wordpress.com/ 3 3  3 2 1 

https://zoidot.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://live2gameblog.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://zodiasite.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://nhpiagwgeioblog.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://makeyourdaysblog.wordpress.com/ 3 3 2 2,6667 3 0,3333 

https://mesogeiakikouzinablog.wordpress.c

om/ 
3 3 0 2 0 2 

http://greekfood79.wordpress.com/ 3 3 2 2,6667 3 0,3333 

https://matina288.wordpress.com/ 3 2 3 2,6667 2 0,6667 

https://booksilove2017.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://kafe373.wordpress.com/ 2 3 2 2,3333 1 1,3333 

https://argiropapaioannoublog.wordpress.co 3 3 3 3 3 0 

https://zodiasite.wordpress.com/
https://zodiasite.wordpress.com/
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m/ 

https://vacationideassite.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://basedonfourlegs.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

   
Μέζνο όξνο απόθιηζεο  0,3778 

 

Πίλαθαο 14: Δηεξναμηνιόγεζε θξηηεξίνπ: Μελνύ Πινήγεζεο 

Κξηηήξην: Μελνύ Πινήγεζεο 

URL ηζηφηνπνπ 

Βαζκνί αμηνινγεηψλ 

Βαζκφο 

εθπαηδεπηή 

Απόθιηζε 

από 

εθπαηδεπηή 1νο 2νο 3νο 
Μέζνο 

Όξνο 

https://billoviews.wordpress.com/ 2 2  2 3 1 

https://f1insidersite.wordpress.com/ 3 3  3 3 0 

https://zoidot.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://live2gameblog.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://zodiasite.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://nhpiagwgeioblog.wordpress.com/ 3 3 2 2,6667 3 0,3333 

https://makeyourdaysblog.wordpress.com/ 3 2 3 2,6667 2 0,6667 

https://mesogeiakikouzinablog.wordpress.c

om/ 
3 3 3 3 3 0 

http://greekfood79.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://matina288.wordpress.com/ 3 3 2 2,6667 3 0,3333 

https://booksilove2017.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://kafe373.wordpress.com/ 3 2 2 2,3333 3 0,6667 

https://argiropapaioannoublog.wordpress.co

m/ 
3 3 3 3 3 0 

https://vacationideassite.wordpress.com/ 2 3 2 2,3333 2 0,3333 

https://basedonfourlegs.wordpress.com/ 3 3 2 2,6667 3 0,3333 

   
Μέζνο όξνο απόθιηζεο  0,2444 

 

Πίλαθαο 15: Δηεξναμηνιόγεζε θξηηεξίνπ: Δπρξεζηία Ηζηόηνπνπ 

Κξηηήξην: Δπρξεζηία Ηζηόηνπνπ 

URL ηζηφηνπνπ 

Βαζκνί αμηνινγεηψλ 

Βαζκφο 

εθπαηδεπηή 

Απόθιηζε 

από 

εθπαηδεπηή 1νο 2νο 3νο 
Μέζνο 

Όξνο 

https://billoviews.wordpress.com/ 3 3  3 3 0 

https://f1insidersite.wordpress.com/ 3 3  3 3 0 

https://zoidot.wordpress.com/ 3 2 3 2,6667 3 0,3333 

https://live2gameblog.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://zodiasite.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://nhpiagwgeioblog.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://makeyourdaysblog.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://mesogeiakikouzinablog.wordpress.c

om/ 
3 3 3 3 3 0 

https://zodiasite.wordpress.com/
https://zodiasite.wordpress.com/
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http://greekfood79.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://matina288.wordpress.com/ 3 3 2 2,6667 3 0,3333 

https://booksilove2017.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://kafe373.wordpress.com/ 2 3 2 2,3333 3 0,6667 

https://argiropapaioannoublog.wordpress.co

m/ 
3 3 3 3 3 0 

https://vacationideassite.wordpress.com/ 2 3 1 2 2 0 

https://basedonfourlegs.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

   
Μέζνο όξνο απόθιηζεο  0,0889 

 

Πίλαθαο 16: Δηεξναμηνιόγεζε θξηηεξίνπ: Widgets 

Κξηηήξην: Widgets 

URL ηζηφηνπνπ 

Βαζκνί αμηνινγεηψλ 

Βαζκφο 

εθπαηδεπηή 

Απόθιηζε 

από 

εθπαηδεπηή 1νο 2νο 3νο 
Μέζνο 

Όξνο 

https://billoviews.wordpress.com/ 3 3  3 3 0 

https://f1insidersite.wordpress.com/ 3 3  3 1 2 

https://zoidot.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://live2gameblog.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://zodiasite.wordpress.com/ 3 1 3 2,3333 3 0,6667 

https://nhpiagwgeioblog.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://makeyourdaysblog.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://mesogeiakikouzinablog.wordpress.c

om/ 
3 3 0 2 1 1 

http://greekfood79.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://matina288.wordpress.com/ 3 1 3 2,3333 1 1,3333 

https://booksilove2017.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://kafe373.wordpress.com/ 1 1 1 1 1 0 

https://argiropapaioannoublog.wordpress.co

m/ 
3 3 3 3 3 0 

https://vacationideassite.wordpress.com/ 2 3 1 2 3 1 

https://basedonfourlegs.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

   
Μέζνο όξνο απόθιηζεο  0,4 

 

Πίλαθαο 17: Δηεξναμηνιόγεζε θξηηεξίνπ: Τιηθό Multimedia 

Κξηηήξην: Τιηθό Multimedia 

URL ηζηφηνπνπ 

Βαζκνί αμηνινγεηψλ 

Βαζκφο 

εθπαηδεπηή 

Απόθιηζε 

από 

εθπαηδεπηή 1νο 2νο 3νο 
Μέζνο 

Όξνο 

https://billoviews.wordpress.com/ 3 3  3 3 0 

https://f1insidersite.wordpress.com/ 3 3  3 3 0 

https://zoidot.wordpress.com/ 1 0 3 1,3333 3 1,6667 

https://live2gameblog.wordpress.com/ 3 3 2 2,6667 3 0,3333 

https://zodiasite.wordpress.com/
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https://zodiasite.wordpress.com/ 1 1 3 1,6667 3 1,3333 

https://nhpiagwgeioblog.wordpress.com/ 1 3 1 1,6667 1 0,6667 

https://makeyourdaysblog.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://mesogeiakikouzinablog.wordpress.c

om/ 
3 3 1 2,3333 3 0,6667 

http://greekfood79.wordpress.com/ 3 3 1 2,3333 3 0,6667 

https://matina288.wordpress.com/ 3 1 1 1,6667 3 1,3333 

https://booksilove2017.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://kafe373.wordpress.com/ 0 1 1 0,6667 1 0,3333 

https://argiropapaioannoublog.wordpress.co

m/ 
3 3 3 3 3 0 

https://vacationideassite.wordpress.com/ 2 3 3 2,6667 3 0,3333 

https://basedonfourlegs.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

   
Μέζνο όξνο απόθιηζεο  0,4889 

 

Πίλαθαο 18: Δηεξναμηνιόγεζε θξηηεξίνπ: Δπηθνηλσλία 

Κξηηήξην: Δπηθνηλσλία 

URL ηζηφηνπνπ 

Βαζκνί αμηνινγεηψλ 

Βαζκφο 

εθπαηδεπηή 

Απόθιηζε 

από 

εθπαηδεπηή 1νο 2νο 3νο 
Μέζνο 

Όξνο 

https://billoviews.wordpress.com/ 3 2  2,5 3 0,5 

https://f1insidersite.wordpress.com/ 3 1  2 3 1 

https://zoidot.wordpress.com/ 3 2 3 2,6667 3 0,3333 

https://live2gameblog.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://zodiasite.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://nhpiagwgeioblog.wordpress.com/ 3 3 1 2,3333 3 0,6667 

https://makeyourdaysblog.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://mesogeiakikouzinablog.wordpress.c

om/ 
3 3 3 3 3 0 

http://greekfood79.wordpress.com/ 2 3 3 2,6667 3 0,3333 

https://matina288.wordpress.com/ 3 3 2 2,6667 3 0,3333 

https://booksilove2017.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://kafe373.wordpress.com/ 2 3 1 2 2 0 

https://argiropapaioannoublog.wordpress.co

m/ 
3 3 3 3 3 0 

https://vacationideassite.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://basedonfourlegs.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

   
Μέζνο όξνο απόθιηζεο  0,2111 

 

 

 

 

https://zodiasite.wordpress.com/
https://zoidot.wordpress.com/
https://zodiasite.wordpress.com/
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Πίλαθαο 19: Δηεξναμηνιόγεζε θξηηεξίνπ: Responsive Design 

Κξηηήξην: Responsive Design 

URL ηζηφηνπνπ 

Βαζκνί αμηνινγεηψλ 

Βαζκφο 

εθπαηδεπηή 

Απόθιηζε 

από 

εθπαηδεπηή 1νο 2νο 3νο 
Μέζνο 

Όξνο 

https://billoviews.wordpress.com/ 3 3  3 3 0 

https://f1insidersite.wordpress.com/ 3 3  3 3 0 

https://zoidot.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://live2gameblog.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://zodiasite.wordpress.com/ 1 3 3 2,3333 2 0,3333 

https://nhpiagwgeioblog.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://makeyourdaysblog.wordpress.com/ 2 3 3 2,6667 3 0,3333 

https://mesogeiakikouzinablog.wordpress.c

om/ 
3 3 3 3 3 0 

http://greekfood79.wordpress.com/ 3 3 2 2,6667 3 0,3333 

https://matina288.wordpress.com/ 3 3 2 2,6667 3 0,3333 

https://booksilove2017.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

https://kafe373.wordpress.com/ 2 3 2 2,3333 3 0,6667 

https://argiropapaioannoublog.wordpress.co

m/ 
3 3 3 3 3 0 

https://vacationideassite.wordpress.com/ 3 3 2 2,6667 3 0,3333 

https://basedonfourlegs.wordpress.com/ 3 3 3 3 3 0 

   
Μέζνο όξνο απόθιηζεο  0,1556 

 

Πίλαθαο 20: Δηεξναμηνιόγεζε θξηηεξίνπ: πκκόξθσζε κε Καλόλεο πγγξαθήο 

Κξηηήξην: πκκόξθσζε κε Καλόλεο πγγξαθήο 

URL ηζηφηνπνπ 

Βαζκνί αμηνινγεηψλ 

Βαζκφο 

εθπαηδεπηή 

Απόθιηζε 

από 

εθπαηδεπηή 1νο 2νο 3νο 
Μέζνο 

Όξνο 

https://billoviews.wordpress.com/ 1 1  1 1 0 

https://f1insidersite.wordpress.com/ 1 1  1 0 1 

https://zoidot.wordpress.com/ 1 1 1 1 1 0 

https://live2gameblog.wordpress.com/ 1 1 1 1 1 0 

https://zodiasite.wordpress.com/ 1 1 1 1 1 0 

https://nhpiagwgeioblog.wordpress.com/ 1 1 1 1 1 0 

https://makeyourdaysblog.wordpress.com/ 1 1 1 1 1 0 

https://mesogeiakikouzinablog.wordpress.c

om/ 
1 0 1 0,6667 1 0,3333 

http://greekfood79.wordpress.com/ 1 1 1 1 1 0 

https://matina288.wordpress.com/ 0 1 1 0,6667 1 0,3333 

https://booksilove2017.wordpress.com/ 1 0 1 0,6667 0 0,6667 

https://kafe373.wordpress.com/ 1 1 1 1 1 0 

https://argiropapaioannoublog.wordpress.co 1 1 1 1 1 0 

https://zodiasite.wordpress.com/
https://zoidot.wordpress.com/
https://zodiasite.wordpress.com/
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m/ 

https://vacationideassite.wordpress.com/ 0 1 1 0,6667 0 0,6667 

https://basedonfourlegs.wordpress.com/ 1 1 1 1 1 0 

   
Μέζνο όξνο απόθιηζεο  0,2 

 

Πίλαθαο 21: Δηεξναμηνιόγεζε: πλνιηθή Βαζκνινγία Ηζηόηνπνπ 

πλνιηθή Βαζκνινγία Ηζηόηνπνπ 

URL ηζηφηνπνπ 

Βαζκνί αμηνινγεηψλ 

Βαζκφο 

εθπαηδεπηή 

Απόθιηζε 

από 

εθπαηδεπηή 1νο 2νο 3νο 
Μέζνο 

Όξνο 

https://billoviews.wordpress.com/ 23 23  23 25 2 

https://f1insidersite.wordpress.com/ 25 23  24 21 3 

https://zoidot.wordpress.com/ 23 20 25 22,667 25 2,3333 

https://live2gameblog.wordpress.com/ 25 24 24 24,333 25 0,6667 

https://zodiasite.wordpress.com/ 21 21 25 22,333 24 1,6667 

https://nhpiagwgeioblog.wordpress.com/ 23 25 20 22,667 23 0,3333 

https://makeyourdaysblog.wordpress.com/ 22 23 23 22,667 23 0,3333 

https://mesogeiakikouzinablog.wordpress.c

om/ 
25 24 17 22 20 2 

http://greekfood79.wordpress.com/ 24 25 21 23,333 25 1,6667 

https://matina288.wordpress.com/ 24 20 19 21 22 1 

https://booksilove2017.wordpress.com/ 25 24 25 24,667 24 0,6667 

https://kafe373.wordpress.com/ 15 20 15 16,667 18 1,3333 

https://argiropapaioannoublog.wordpress.co

m/ 
25 25 25 25 25 0 

https://vacationideassite.wordpress.com/ 20 25 19 21,333 22 0,6667 

https://basedonfourlegs.wordpress.com/ 25 25 24 24,667 25 0,3333 

   
Μέζνο όξνο απόθιηζεο  1,2 

 

Παξαηεξνχκε φηη ν κέζνο φξνο απφθιηζεο ηεο αμηνιφγεζεο θάζε θξηηεξίνπ απφ ηε 

βαζκνινγία ηνπ εθπαηδεπηή θπκαίλεηαη απφ 0,0889 έσο 0,4889, ελψ ν κέζνο φξνο 

απφθιηζεο γηα ηελ αζξνηζηηθή βαζκνινγία ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ ηζηφηνπσλ 

είλαη 1,2, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη, φηη ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε 

απνηειεί κηα απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο 

αμηνιφγεζεο ηεο δνκήο ηζηφηνπσλ. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη κέζνη φξνη ησλ απνθιίζεσλ 

ηεο αμηνιφγεζεο θάζε θξηηεξίνπ απφ ηε βαζκνινγία ηνπ εθπαηδεπηή. Δπηπιένλ, θαζψο 

ηα νθηψ πξψηα θξηηήξηα έρνπλ δηαθνξεηηθφ κέγηζην απφ ην έλαην θξηηήξην θαη 

δηαθνξεηηθφ κέγηζην απφ ηελ αζξνηζηηθή βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ, ε απφθιηζε 

ππνινγίζηεθε ζπκπιεξσκαηηθά θαη ζαλ πνζνζηφ ηνπ κέγηζηνπ βαζκνχ. 

https://zodiasite.wordpress.com/
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Πίλαθαο 22: Μέζνη όξνη θαη πνζνζηά απνθιίζεσλ εηεξναμηνινγήζεσλ  

Κριτιριο ουμπρίκασ 
Απόκλιςθ 
Κριτθρίου 

Μζγιςτοσ 
Βακμόσ 

Ροςοςτό 
Απόκλιςθσ 
Κριτθρίου 

Αντικείμενο Ιςτότοπου 0,1 3 3,33% 

φνδεςμοι Πλοιγθςθσ 0,3778 3 12,59% 

Μενοφ Πλοιγθςθσ 0,2444 3 8,15% 

Ευχρθςτία Ιςτότοπου 0,0889 3 2,96% 

Widgets 0,4 3 13,33% 

Τλικό Multimedia 0,4889 3 16,30% 

Επικοινωνία 0,2111 3 7,04% 

Responsive Design 0,1556 3 5,19% 

Κανόνεσ υγγραφισ 0,2 1 20,00% 

Συνολικι Βακμολογία Ιςτότοπου 1,2 25 4,80% 
 

ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηφ απφθιηζεο ησλ κέζσλ φξσλ 

ησλ εηεξναμηνινγήζεσλ θάζε θξηηεξίνπ ηεο ξνπκπξίθαο, θαζψο θαη ην πνζνζηφ 

απφθιηζεο ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο αζξνηζηηθήο βαζκνινγίαο ησλ εηεξναμηνινγήζεσλ ησλ 

ηζηφηνπσλ. 

 

ρήκα 75: Πνζνζηό απόθιηζεο κέζσλ όξσλ εηεξναμηνιόγεζεο αλά θξηηήξην 

 

Γηα λα ειέγμνπκε αλ ηα απνηειέζκαηα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά εθηειέζακε ην t-

test ελφο δείγκαηνο ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ απνθιίζεσλ αμηνιφγεζεο γηα ηα 9 θξηηεξία 

ηεο ξνπκπξίθαο, αιιά θαη γηα ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ απνθιίζεσλ κε ηιμή ελέγσος 

(control value) κεδέλ, θαζψο απηή είλαη ε αλακελφκελε ηηκή γηα κηα έκπεηξε 

αμηνιφγεζε (φπσο απηή ηνπ εθπαηδεπηή). Σν ηεζη έγηλε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εθαξκνγή 

SPSS, κέζσ ηεο επηινγήο Analyze / Compare Means / One Sample T-Test κε πνζνζηφ 

αξιοπιζηίαρ (confidence) 95%.  

Παξαηεξνχκε φηη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο απφθιηζεο ησλ αμηνινγήζεσλ είλαη 

δηαθνξεηηθή γηα θάζε μερσξηζηφ θξηηήξην θαη δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, θαζψο 
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ζε θάζε επηκέξνπο θξηηήξην p>0,001. Παξφια απηά, ε απφθιηζε ηεο ζπλνιηθήο 

βαζκνινγίαο ησλ ηζηφηνπσλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, θαζψο ην p<0,001. Σα 

απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

ρήκα 76: Απνηειέζκαηα One Sample T-Test  γηα ην εξεπλεηηθό εξώηεκα 2 

  

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ απφθιηζε ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ησλ ηζηφηνπσλ 

ηζρχεη φηη t(14)=5,281, p<0,001. Με βάζε απηφ ην απνηέιεζκα απνξξίπηεηαη ε 

κεδεληθή ππφζεζε Η02 θαη επηθπξψλεηαη ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε ΗΑ2. 

πκπεξαζκαηηθά, έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, 

ππνζηεξηδφκελν απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο Moodle θαη ην δηδαθηηθφ 

κνληέιν ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο, κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα απνηειεζκαηηθή 

πξνζέγγηζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο αμηνιφγεζεο ηεο δνκήο ηζηφηνπσλ πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ην WordPress.com. 

 

5.8. Έιεγρνο Δξεπλεηηθνύ Δξσηήκαηνο 3 

Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο 3, δειαδή εάλ νη ζπκκεηέρνληεο κεηά 

ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ πηζηεχνπλ φηη απμήζεθε ην επίπεδν ησλ 

γλψζεσλ ηνπο ζηε ρξήζε ηνπ WordPress, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην κε 20 

εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε βαζηθέο έλλνηεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηζηνζειίδαο θαη κε ηηο 

επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηνπ WordPress. Σν ίδην εξσηεκαηνιφγην ππνβιήζεθε πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο. Οη εξσηήζεηο ήηαλ 

δηαηππσκέλεο ζε πεληάβαζκε θιίκαθα. ε θάζε βαζκίδα ηεο θιίκαθαο αληηζηνηρήζεθε 

κηα αξηζκεηηθή ηηκή σο εμήο: θαζφινπ=0, ιίγν=1, κέηξηα=2, πνιχ=3, πάξα πνιχ=4. Σα 
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εξσηεκαηνιφγηα "Πξνεγνχκελσλ Γλψζεσλ" (pre) θαη "Απνθηεζέλησλ Γλψζεσλ" (post) 

ππνβιήζεθαλ απφ 15 ζπκκεηέρνληεο (πνζνζηφ 88,24%). 

ηνπο παξαθάησ ρξσκαηηθνχο πίλαθεο απεηθνλίδεηαη ην πιήζνο ησλ απαληήζεσλ 

πνπ έιαβε θάζε ελαιιαθηηθή απάληεζε ζε θάζε εξψηεζε γηα ηα δχν εξσηεκαηνιφγηα. 

Σν εληνλφηεξν ρξψκα αληηζηνηρεί ζε κεγαιχηεξν πιήζνο ηεο θάζε απάληεζεο, ελψ νη 

αξηζκνί κέζα ζηα ρξσκαηηζηά θειηά απνηππψλνπλ ην αθξηβέο πιήζνο ησλ απαληήζεσλ 

πνπ δφζεθαλ (θαη ηζνχληαη κε ην βάξνο ηεο ηηκήο (weight) θαηά ηε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε). Δπηπιένλ, ππνινγίζηεθαλ ν κέζνο φξνο, ε δηαζπνξά, ε ηππηθή απφθιηζε θαη 

ην ηππηθφ ζθάικα γηα θάζε εξψηεζε. 
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Πίλαθαο 23: ηαηηζηηθή Αλάιπζε Δξσηεκαηνινγίνπ Πξνεγνύκελσλ Γλώζεσλ 

Δξσηεκαηνιόγην Πξνεγνύκελσλ Γλώζεσλ 

α/α 
Δξσηήζεηο 

Καζόινπ / 

Κακία 

(0 βαζκνί) 

Λίγν / Μία 

(1 βαζκφο) 

Μέηξηα 

/Γύν 

(2 βαζκνί) 

Πνιύ / 

Σξεηο 

(3 βαζκνί) 

Πάξα πνιύ / 

>3 

(4 βαζκνί) 

Μέζνο Όξνο 

Βαζκώλ 

(pre) 

Γηαζπνξά 

ζ2 

Σππηθή 

απόθιηζε ζ 

Σππηθό 

ζθάικα 

SE 

1 
Γλσξίδσ θάπνηεο εθαξκνγέο δεκηνπξγίαο 

ηζηφηνπσλ 
8 5 2 0 0 0,6000 0,5429 0,7368 0,1902 

2 
Γλσξίδσ ηε δηαθνξά κεηαμχ ζηαηηθψλ 

ζειίδσλ θαη ζειίδσλ ηζηνινγίνπ 
12 3 0 0 0 0,2000 0,1714 0,4140 0,1069 

3 
Γλσξίδσ ηε δηαθνξά κεηαμχ URL θαη 

domain name 
11 3 1 0 0 0,3333 0,3810 0,6172 0,1594 

4 

Μπνξψ λα αλαγλσξίζσ δνκηθά ζηνηρεία ζε 

έλαλ ηζηφηνπν φπσο: header, footer, body, 

sidebar, widgets, menus 

6 5 3 0 1 1,0000 1,2857 1,1339 0,2928 

5 Γλσξίδσ ηη είλαη ην responsive web design 9 4 1 1 0 0,6000 0,8286 0,9103 0,2350 

6 
Μπνξψ λα δεκηνπξγήζσ έλαλ ιεηηνπξγηθφ 

ηζηφηνπν 
12 2 1 0 0 0,2667 0,3524 0,5936 0,1533 

7 

Πηζηεχσ πσο ε ρξήζε ηζηφηνπσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη δεκνζίεπζε πεξηερνκέλνπ 

είλαη ρξήζηκε 

0 6 1 7 1 2,2000 1,1714 1,0823 0,2795 

8 

Θα πξνζπαζήζσ λα ρξεζηκνπνηήζσ ζην 

κέιινλ ηζηφηνπνπο γηα ηε δεκηνπξγία θαη 

δεκνζίεπζε πεξηερνκέλνπ 

0 8 3 4 0 1,7333 0,7810 0,8837 0,2282 

9 
Γλσξίδσ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

WordPress.com θαη ηνπ WordPress.org 
15 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

10 
Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηψ ηα εξγαιεία ηνπ 

WordPress.com 
15 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

11 
Μπνξψ λα δεκηνπξγήζσ ζηαηηθέο 

ηζηνζειίδεο κε ην WordPress.com 
15 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

12 
Μπνξψ λα δεκηνπξγήζσ ζειίδεο ηζηνινγίνπ 

(blogs) κε ην WordPress.com 
14 1 0 0 0 0,0667 0,0667 0,2582 0,0667 
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13 
Μπνξψ λα αιιάμσ ζέκα (theme) ζε έλαλ 

ηζηφηνπν ηνπ WordPress.com 
15 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

14 
Μπνξψ λα δεκηνπξγήζσ κελνχ ζην 

WordPress.com 
14 1 0 0 0 0,0667 0,0667 0,2582 0,0667 

15 

Μπνξψ λα κνξθνπνηήζσ ηελ εκθάληζε 

ηζηνζειίδσλ ζην WordPress.com κε 

ρξψκαηα γξακκαηνζεηξάο, επηθεθαιίδεο, 

εηθφλεο, ζπλδέζκνπο θιπ 

12 3 0 0 0 0,2000 0,1714 0,4140 0,1069 

16 
Μπνξψ λα πξνζζέζσ εηηθέηεο html ζε κηα 

ηζηνζειίδα ζην WordPress.com 
14 1 0 0 0 0,0667 0,0667 0,2582 0,0667 

17 

Μπνξψ λα πξνζαξκφζσ ηελ εκθάληζε 

ηζηνζειίδσλ ζην WordPress.com κε 

ρξψκαηα θφληνπ, γξακκαηνζεηξέο, δηάηαμε, 

header, footer θιπ 

13 2 0 0 0 0,1333 0,1238 0,3519 0,0909 

18 
Μπνξψ λα πξνζζέζσ widgets ζε έλαλ 

ηζηφηνπν ηνπ WordPress.com 
14 1 0 0 0 0,0667 0,0667 0,2582 0,0667 

19 

Μπνξψ λα πξνζζέζσ θφξκεο επηθνηλσλίαο, 

ζέζε γηα ζρφιηα, θνπκπηά Like θαη θνπκπηά 

δηαζχλδεζεο κε ππεξεζίεο θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ ζε έλαλ ηζηφηνπν ηνπ 

WordPress.com 

15 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

20 

Γλσξίδσ πσο λα ειέγμσ ηελ εκθάληζε 

ηζηνζειίδσλ ηνπ WordPress.com ζε 

δηαθνξεηηθά κεγέζε νζφλεο 

15 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Πίλαθαο 24: ηαηηζηηθή Αλάιπζε Δξσηεκαηνινγίνπ Απνθηεζέλησλ Γλώζεσλ 

Δξσηεκαηνιόγην Απνθηεζέλησλ Γλώζεσλ (post) 

α/α 

Δξσηήζεηο 
Καζόινπ / 

Κακία 

(0 βαζκνί) 

Λίγν / Μία 

(1 βαζκφο) 

Μέηξηα 

/Γύν 

(2 βαζκνί) 

Πνιύ / 

Σξεηο 

(3 βαζκνί) 

Πάξα πνιύ / 

>3 

(4 βαζκνί) 

Μέζνο Όξνο 

Βαζκώλ 
(post) 

Γηαζπνξά 

ζ
2
 

Σππηθή 

απόθιηζε ζ 

Σππηθό 

ζθάικα 

SE 

1 
Γλσξίδσ θάπνηεο εθαξκνγέο δεκηνπξγίαο 

ηζηφηνπσλ 
0 5 3 5 2 2,2667 1,2095 1,0998 0,2840 

2 
Γλσξίδσ ηε δηαθνξά κεηαμχ ζηαηηθψλ 

ζειίδσλ θαη ζειίδσλ ηζηνινγίνπ 
0 0 1 6 8 3,4667 0,4095 0,6399 0,1652 

3 
Γλσξίδσ ηε δηαθνξά κεηαμχ URL θαη 

domain name 
0 1 1 4 9 3,4000 0,8286 0,9103 0,2350 

4 

Μπνξψ λα αλαγλσξίζσ δνκηθά ζηνηρεία ζε 

έλαλ ηζηφηνπν φπσο: header, footer, body, 

sidebar, widgets, menus 

0 0 0 3 12 3,8000 0,1714 0,4140 0,1069 

5 Γλσξίδσ ηη είλαη ην responsive web design 0 0 1 6 8 3,4667 0,4095 0,6399 0,1652 

6 
Μπνξψ λα δεκηνπξγήζσ έλαλ ιεηηνπξγηθφ 

ηζηφηνπν 
0 0 0 10 5 3,3333 0,2381 0,4880 0,1260 

7 

Πηζηεχσ πσο ε ρξήζε ηζηφηνπσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη δεκνζίεπζε πεξηερνκέλνπ 

είλαη ρξήζηκε 

0 0 0 5 10 3,6667 0,2381 0,4880 0,1260 

8 

Θα πξνζπαζήζσ λα ρξεζηκνπνηήζσ ζην 

κέιινλ ηζηφηνπνπο γηα ηε δεκηνπξγία θαη 

δεκνζίεπζε πεξηερνκέλνπ 

0 0 3 6 6 3,2000 0,6000 0,7746 0,2000 

9 
Γλσξίδσ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

WordPress.com θαη ηνπ WordPress.org 
0 1 2 5 7 3,2000 0,8857 0,9411 0,2430 

10 
Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηψ ηα εξγαιεία ηνπ 

WordPress.com 
0 0 0 6 9 3,6000 0,2571 0,5071 0,1309 

11 
Μπνξψ λα δεκηνπξγήζσ ζηαηηθέο 

ηζηνζειίδεο κε ην WordPress.com 
0 0 1 4 10 3,6000 0,4000 0,6325 0,1633 
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12 
Μπνξψ λα δεκηνπξγήζσ ζειίδεο ηζηνινγίνπ 

(blogs) κε ην WordPress.com 
0 0 1 4 10 3,6000 0,4000 0,6325 0,1633 

13 
Μπνξψ λα αιιάμσ ζέκα (theme) ζε έλαλ 

ηζηφηνπν ηνπ WordPress.com 
0 0 0 3 12 3,8000 0,1714 0,4140 0,1069 

14 
Μπνξψ λα δεκηνπξγήζσ κελνχ ζην 

WordPress.com 
0 1 0 5 9 3,4667 0,6952 0,8338 0,2153 

15 

Μπνξψ λα κνξθνπνηήζσ ηελ εκθάληζε 

ηζηνζειίδσλ ζην WordPress.com κε 

ρξψκαηα γξακκαηνζεηξάο, επηθεθαιίδεο, 

εηθφλεο, ζπλδέζκνπο θιπ 

0 0 0 5 10 3,6667 0,2381 0,4880 0,1260 

16 
Μπνξψ λα πξνζζέζσ εηηθέηεο html ζε κηα 

ηζηνζειίδα ζην WordPress.com 
0 2 3 4 6 2,9333 1,2095 1,0998 0,2840 

17 

Μπνξψ λα πξνζαξκφζσ ηελ εκθάληζε 

ηζηνζειίδσλ ζην WordPress.com κε 

ρξψκαηα θφληνπ, γξακκαηνζεηξέο, δηάηαμε, 

header, footer θιπ 

0 0 1 3 11 3,6667 0,3810 0,6172 0,1594 

18 
Μπνξψ λα πξνζζέζσ widgets ζε έλαλ 

ηζηφηνπν ηνπ WordPress.com 
0 0 0 3 12 3,8000 0,1714 0,4140 0,1069 

19 

Μπνξψ λα πξνζζέζσ θφξκεο επηθνηλσλίαο, 

ζέζε γηα ζρφιηα, θνπκπηά Like θαη θνπκπηά 

δηαζχλδεζεο κε ππεξεζίεο θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ ζε έλαλ ηζηφηνπν ηνπ 

WordPress.com 

0 0 0 4 11 3,7333 0,2095 0,4577 0,1182 

20 

Γλσξίδσ πσο λα ειέγμσ ηελ εκθάληζε 

ηζηνζειίδσλ ηνπ WordPress.com ζε 

δηαθνξεηηθά κεγέζε νζφλεο 

0 0 0 9 6 3,4000 0,2571 0,5071 0,1309 
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Παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κεηαβνιή ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ εξσηήζεσλ κεηαμχ ησλ 

δχν εξσηεκαηνινγίσλ, ε νπνία επήιζε απφ ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε. Γηα λα 

πξνζδηνξίζνπκε επαθξηβψο ηε κεηαβνιή, ππνινγίζακε ηε δηαθνξά ησλ δχν κέζσλ 

φξσλ ζε αξηζκεηηθή ηηκή θαη ζε πνζνζηφ. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. Ζ ζηήιε κε ην πνζνζηφ κεηαβνιήο κνξθνπνηήζεθε ρξσκαηηθά κε ην 

εληνλφηεξν ρξψκα λα αληηζηνηρεί ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ. 

 

Πίλαθαο 25: Μεηαβνιή Βαζκώλ ζηα Δξσηεκαηνιόγηα Πξνεγνύκελσλ θαη 

Απνθηεζέλησλ Γλώζεσλ 

Δξσηήζεηο 

Μέζνο 

όξνο 

βαζκώλ 

(pre) 

Μέζνο 

όξνο 

βαζκώλ 
(post) 

Αξηζκεηηθή 

Μεηαβνιή 
Πνζνζηό 

Μεηαβνιήο 

Γλσξίδσ θάπνηεο εθαξκνγέο δεκηνπξγίαο ηζηφηνπσλ 0,6000 2,2667 1,6667 41,6667% 

Γλσξίδσ ηε δηαθνξά κεηαμχ ζηαηηθψλ ζειίδσλ θαη 

ζειίδσλ ηζηνινγίνπ 0,2000 3,4667 3,2667 81,6667% 

Γλσξίδσ ηε δηαθνξά κεηαμχ URL θαη domain name 0,3333 3,4000 3,0667 76,6667% 

Μπνξψ λα αλαγλσξίζσ δνκηθά ζηνηρεία ζε έλαλ 

ηζηφηνπν φπσο: header, footer, body, sidebar, 

widgets, menus 1,0000 3,8000 2,8000 70,0000% 

Γλσξίδσ ηη είλαη ην responsive web design 0,6000 3,4667 2,8667 71,6667% 

Μπνξψ λα δεκηνπξγήζσ έλαλ ιεηηνπξγηθφ ηζηφηνπν 0,2667 3,3333 3,0667 76,6667% 

Πηζηεχσ πσο ε ρξήζε ηζηφηνπσλ γηα ηε δεκηνπξγία 

θαη δεκνζίεπζε πεξηερνκέλνπ είλαη ρξήζηκε 2,2000 3,6667 1,4667 36,6667% 

Θα πξνζπαζήζσ λα ρξεζηκνπνηήζσ ζην κέιινλ 

ηζηφηνπνπο γηα ηε δεκηνπξγία θαη δεκνζίεπζε 

πεξηερνκέλνπ 1,7333 3,2000 1,4667 36,6667% 

Γλσξίδσ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ WordPress.com θαη 

ηνπ WordPress.org 0,0000 3,2000 3,2000 80,0000% 

Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηψ ηα εξγαιεία ηνπ 

WordPress.com 0,0000 3,6000 3,6000 90,0000% 

Μπνξψ λα δεκηνπξγήζσ ζηαηηθέο ηζηνζειίδεο κε ην 

WordPress.com 0,0000 3,6000 3,6000 90,0000% 

Μπνξψ λα δεκηνπξγήζσ ζειίδεο ηζηνινγίνπ (blogs) 

κε ην WordPress.com 0,0667 3,6000 3,5333 88,3333% 

Μπνξψ λα αιιάμσ ζέκα (theme) ζε έλαλ ηζηφηνπν 

ηνπ WordPress.com 0,0000 3,8000 3,8000 95,0000% 

Μπνξψ λα δεκηνπξγήζσ κελνχ ζην WordPress.com 0,0667 3,4667 3,4000 85,0000% 

Μπνξψ λα κνξθνπνηήζσ ηελ εκθάληζε ηζηνζειίδσλ 

ζην WordPress.com κε ρξψκαηα γξακκαηνζεηξάο, 

επηθεθαιίδεο, εηθφλεο, ζπλδέζκνπο θιπ 0,2000 3,6667 3,4667 86,6667% 

Μπνξψ λα πξνζζέζσ εηηθέηεο html ζε κηα 

ηζηνζειίδα ζην WordPress.com 0,0667 2,9333 2,8667 71,6667% 

Μπνξψ λα πξνζαξκφζσ ηελ εκθάληζε ηζηνζειίδσλ 

ζην WordPress.com κε ρξψκαηα θφληνπ, 

γξακκαηνζεηξέο, δηάηαμε, header, footer θιπ 0,1333 3,6667 3,5333 88,3333% 

Μπνξψ λα πξνζζέζσ widgets ζε έλαλ ηζηφηνπν ηνπ 

WordPress.com 0,0667 3,8000 3,7333 93,3333% 
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Μπνξψ λα πξνζζέζσ θφξκεο επηθνηλσλίαο, ζέζε γηα 

ζρφιηα, θνπκπηά Like θαη θνπκπηά δηαζχλδεζεο κε 

ππεξεζίεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζε έλαλ ηζηφηνπν ηνπ 

WordPress.com 0,0000 3,7333 3,7333 93,3333% 

Γλσξίδσ πσο λα ειέγμσ ηελ εκθάληζε ηζηνζειίδσλ 

ηνπ WordPress.com ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε νζφλεο 0,0000 3,4000 3,4000 85,0000% 
 

Παξαηεξνχκε ην πνζνζηφ κεηαβνιήο θπκαίλεηαη απφ 36% έσο 95%, κε ηα 

κηθξφηεξα πνζνζηά λα εληνπίδνληαη ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ γεληθέο γλψζεηο θαη 

ζηάζεηο σο πξνο ηε ρξήζε, θαη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά λα εληνπίδνληαη ζηηο εξσηήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ WordPress.com. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη ζπγθξηηηθά νη κέζνη φξνη ησλ βαζκψλ 

θάζε εξψηεζεο πξηλ θαη κεηά ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε. 

 

 

ρήκα 77: Μέζνη όξνη εξσηήζεσλ πξηλ θαη κεηά ην ε-ζεκηλάξην 

 

Γηα λα ειέγμνπκε αλ ε κεηαβνιή ησλ κέζσλ φξσλ θάζε εξψηεζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ρξεζηκνπνηήζεθε ην t-test εμαξηεκέλσλ 

δεηγκάησλ. Σν ηεζη εθηειέζηεθε κε ηελ εθαξκνγή SPSS, κέζσ ηεο επηινγήο Analyze / 

Compare Means / Paired Samples T-Test κε πνζνζηφ αξιοπιζηίαρ (confidence) 95%.  

H ηηκή ηνπ p γηα θάζε μερσξηζηή εξψηεζε ππνινγίζηεθε p<0,001 ζπλεπψο ε 

κεηαβνιή ησλ κέζσλ φξσλ κεηαμχ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξνεγνχκελσλ θαη 

απνθηεζέλησλ γλψζεσλ γηα θάζε μερσξηζηή εξψηεζε ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 
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ρήκα 78: Paired Samples T-Test κέζσλ όξσλ όισλ ησλ εξσηήζεσλ ησλ pre θαη 

post εξσηεκαηνινγίσλ  

 

Γηα λα ειέγμνπκε εάλ ε ζπλνιηθή κεηαβνιή ησλ κέζσλ φξσλ ησλ δχν 

εξσηεκαηνινγίσλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ρξεζηκνπνηήζεθε ην t-test εμαξηεκέλσλ 

δεηγκάησλ. Σν ηεζη εθηειέζηεθε κε ηελ εθαξκνγή SPSS, κέζσ ηεο επηινγήο Analyze / 

Compare Means / Paired Samples T-Test κε πνζνζηφ αξιοπιζηίαρ (confidence) 95%.  

H ηηκή ηνπ p ππνινγίζηεθε p<0,001 ζπλεπψο ε ζπλνιηθή κεηαβνιή ησλ κέζσλ φξσλ 

κεηαμχ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξνεγνχκελσλ θαη απνθηεζέλησλ γλψζεσλ ζεσξείηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 
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ρήκα 79: Paired Samples T-Test ζπλνιηθώλ κέζσλ όξσλ ησλ pre θαη post 

εξσηεκαηνινγίσλ  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηε κεηαβνιή ηνπ 

απηνεθηηκνχκελνπ επηπέδνπ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ην WordPress ηζρχεη φηη t(19)=-

18,873, p<0,001. Με βάζε απηφ ην απνηέιεζκα απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε Η03 

θαη επηθπξψλεηαη ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε ΗΑ3. 

πκπεξαζκαηηθά, έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, 

ππνζηεξηδφκελν απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο Moodle θαη ην δηδαθηηθφ 

κνληέιν ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο, κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα απνηειεζκαηηθή 

πξνζέγγηζε γηα ηελ αχμεζε ηνπ απηνεθηηκνχκελνπ επηπέδνπ γλψζεσλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ηνπ ινγηζκηθνχ WordPress.com. 

Δπηπξφζζεηα, ειέγρζεθε ε αμηνπηζηία ησλ δχν εξσηεκαηνινγίσλ ππνινγίδνληαο ηελ 

ζπληζηψζα α ηνπ Cronbach κε ηελ εθαξκνγή SPSS, κέζα απφ ηελ επηινγή Analyze / 

Scale / Reliability Analysis, model=alpha. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηηο παξαθάησ 

εηθφλεο. 

  

ρήκα 80: πληζηώζα Cronbach α εξσηεκαηνινγίνπ πξνεγνύκελσλ γλώζεσλ  
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Γηα ην εξσηεκαηνιφγην πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ ε ζπληζηψζα α βξέζεθε ίζε κε 

0,773. Καζψο ε ηηκή απηή είλαη πάλσ απφ ηε ζπληζηψκελε ηηκή 0,70 ε αμηνπηζηία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζεσξείηαη απνδεθηή. ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπληζηψζαο α ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ ιήθζεθαλ ππφςε νη έμη εξσηήζεηο πνπ έρνπλ 

κεδεληθή ηππηθή απφθιηζε. 

 

ρήκα 81: πληζηώζα Cronbach α εξσηεκαηνινγίνπ απνθηεζέλησλ γλώζεσλ 

 

Γηα ην εξσηεκαηνιφγην απνθηεζέλησλ γλψζεσλ ε ζπληζηψζα α βξέζεθε ίζε κε 

0,816. Καζψο ε ηηκή απηή είλαη πάλσ απφ ην 0,80 ε αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ζεσξείηαη πςειή. 

 

5.9.  Έιεγρνο Αμηνιόγεζεο ε-ζεκηλαξίνπ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

ζπκπιεξψζνπλ έλα εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν πεξηειάκβαλε 28 εξσηήζεηο ζχκθσλεο 

κε ην κνληέιν απνδνρήο ηερλνινγίαο, θαη ζην νπνίν νη απαληήζεηο άλεθαλ ζε κηα 

πεληάβαζκε ςπρνκεηξηθή θιίκαθα Likert. ε θάζε βαζκίδα ηεο νξίζηεθε κηα 

αξηζκεηηθή ηηκή σο εμήο: δηαθσλψ πιήξσο=0, δηαθσλψ=1, νπδέηεξνο=2, ζπκθσλψ=3, 

ζπκθσλψ πιήξσο=4. πλνιηθά ππνβιήζεθαλ 14 εξσηεκαηνιφγηα (πνζνζηφ 82,35%). 

ηνλ παξαθάησ ρξσκαηηθφ πίλαθα απεηθνλίδεηαη ην πιήζνο ησλ απαληήζεσλ πνπ 

έιαβε θάζε ελαιιαθηηθή απάληεζε ζε θάζε εξψηεζε. Σν εληνλφηεξν ρξψκα αληηζηνηρεί 

ζε κεγαιχηεξν πιήζνο ηεο θάζε απάληεζεο, ελψ νη αξηζκνί κέζα ζηα ρξσκαηηζηά θειηά 

απνηππψλνπλ ην αθξηβέο πιήζνο ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ (θαη ηζνχληαη κε ην 

βάξνο ηεο ηηκήο (weight) θαηά ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε). Δπηπιένλ, ππνινγίζηεθαλ ν 

κέζνο φξνο, ε δηαζπνξά, ε ηππηθή απφθιηζε, ην ηππηθφ ζθάικα θαη ην πνζνζηφ 

επίηεπμεο ηνπ αλψηαηνπ θξηηεξίνπ ηεο θιίκαθαο (ζπκθσλψ πιήξσο) γηα θάζε εξψηεζε. 

Ζ ζηήιε κε ην πνζνζηφ επίηεπμεο κνξθνπνηήζεθε επίζεο ρξσκαηηθά κε ην εληνλφηεξν 

ρξψκα λα αληηζηνηρεί ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ. 
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Πίλαθαο 26: ηαηηζηηθή Αλάιπζε Δξσηεκαηνινγίνπ Αμηνιόγεζεο ε-ζεκηλαξίνπ 

  
Δξσηήζεηο 

Γηαθσλώ 

πιήξσο  
(0 βαζκνί) 

Γηαθσλώ  

(1 βαζκφο) 
Οπδεηεξνο  

(2 βαζκνί) 
πκθσλώ 

(3 βαζκνί) 

πκθσλώ 

πιήξσο 

 (4 βαζκνί) 

Μέζνο 

Όξνο 

Γηαζπνξά 

ζ2 

Σππηθή 

απόθιηζε 

ζ 

Σππηθό 

ζθάικα 

SE 

Πνζνζηό 

Δπίηεπμεο 

Α
λ
ηη

ι
α

κ
β

α
λ
φ
κ

ελ
ε

 

Υ
ξ
ε

ζ
ηκ

φ
ηε

ηα
 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ κε 

βνήζεζε λα θαηαιάβσ ηε ρξήζε ηνπ WordPress 
0 0 0 2 12 3,8571 0,1319 0,3631 0,0971 96,43% 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ κε 

βνήζεζε λα δεκηνπξγήζσ έλα ηζηφηνπν 

ρξεζηκνπνηψληαο ην WordPress 

0 0 0 1 13 3,9286 0,0714 0,2673 0,0714 98,21% 

Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ είλαη 

ρξήζηκν ζηηο ζπνπδέο κνπ 
0 0 1 8 5 3,2857 0,3736 0,6112 0,1634 82,14% 

Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ ζα 

είλαη ρξήζηκν ζηελ επαγγεικαηηθή κνπ πνξεία 
0 0 1 5 8 3,5000 0,4231 0,6504 0,1738 87,50% 

Α
λ
ηη

ι
α

κ
β

α
-

λ
φ
κ

ελ
ε

  

Δ
π
θ

ν
ι
ία

 Υ
ξ
ή

ζ
ε

ο 

Ζ ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ήηαλ εχθνιε 
0 0 0 2 12 3,8571 0,1319 0,3631 0,0971 96,43% 

Ο εληνπηζκφο ησλ ζεκάησλ πνπ κε ελδηέθεξαλ 

ήηαλ εχθνινο 
0 0 0 4 10 3,7143 0,2198 0,4688 0,1253 92,86% 

Ήηαλ μεθάζαξν ηη έπξεπε λα θάλσ ζην ε-

ζεκηλάξην 
0 0 0 3 11 3,7857 0,1813 0,4258 0,1138 94,64% 


ηά

ζ
ε

 π
ξ
ν

ο 
ηε

 

Υ
ξ
ή

ζ
ε
 

Ζ ρξήζε ελφο ε-ζεκηλαξίνπ γηα ηελ εθκάζεζε 

ηνπ WordPress ήηαλ θαιή ηδέα 
0 0 0 1 13 3,9286 0,0714 0,2673 0,0714 98,21% 

Ζ εκπεηξία κνπ απφ ηε ρξήζε ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ 

ήηαλ θαιχηεξε απφ φηη πεξίκελα 
0 0 1 3 10 3,6429 0,4011 0,6333 0,1693 91,07% 

Ζ εκπεηξία κνπ απφ ην πεξηερφκελν ηνπ ε-

ζεκηλαξίνπ ήηαλ θαιχηεξε απφ φηη πεξίκελα 
0 0 1 4 9 3,5714 0,4176 0,6462 0,1727 89,29% 

Π
ξ
φ
ζ
εζ

ε
 

ζ
π
λ
έρ

ηζ
ε

ο 

ρξ
ή

ζ
ε

ο Θα πξφηεηλα ην ε-ζεκηλάξην ζε ζπκθνηηεηέο κνπ 0 0 0 2 12 3,8571 0,1319 0,3631 0,0971 96,43% 

Θα ήζεια λα παξαθνινπζήζσ παξφκνηα ε-

ζεκηλάξηα θαη γηα άιια γλσζηηθά αληηθείκελα 
0 0 0 2 12 3,8571 0,1319 0,3631 0,0971 96,43% 
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Γ
λσ

ζ
ηη

θ
φ
 Α

λ
ηη

θ
εί

κ
ελ

ν
 

Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ ήηαλ 

ελδηαθέξνλ 
0 0 0 2 12 3,8571 0,1319 0,3631 0,0971 96,43% 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ ήηαλ 

θαηαλνεηφ 
0 0 0 2 12 3,8571 0,1319 0,3631 0,0971 96,43% 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ θάιπςε 

φιεο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ WordPress.com 
0 0 0 2 12 3,8571 0,1319 0,3631 0,0971 96,43% 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ ήηαλ 

ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ κνπ / 

ηεο εξγαζίαο κνπ 

0 0 3 8 3 3,0000 0,4615 0,6794 0,1816 75,00% 

Οη απαηηήζεηο ησλ εξγαζηψλ ήηαλ μεθάζαξεο 0 0 0 3 11 3,7857 0,1813 0,4258 0,1138 94,64% 

Π
ν
ηφ

ηε
ηα

 

Μ
α

ζ
ή

κ
α

ην
ο 

Σν πεξηερφκελν ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ ήηαλ θαιφ 0 0 0 2 12 3,8571 0,1319 0,3631 0,0971 96,43% 

Σν πεξηερφκελν ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ ήηαλ 

ελεκεξσκέλν 
0 0 0 5 9 3,6429 0,2473 0,4972 0,1329 91,07% 

Ζ εκθάληζε ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ ήηαλ επράξηζηε 0 0 0 3 11 3,7857 0,1813 0,4258 0,1138 94,64% 

Π
ν
ηφ

ηε
ηα

 

Π
ι
α

ηθ
φ

-

ξ
κ

α
ο 

Ζ πξφζβαζε ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ 

δελ παξνπζίαζε πξνβιήκαηα 
0 0 0 2 12 3,8571 0,1319 0,3631 0,0971 96,43% 

Ζ αληαπφθξηζε ηεο πιαηθφξκαο ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθή 
0 0 1 1 12 3,7857 0,3352 0,5789 0,1547 94,64% 


π
λ
εξ

γα
ζ

ία
 

Ζ δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζσ ηζηφηνπνπο 

ζπκθνηηεηψλ κνπ ήηαλ ρξήζηκε 
0 0 2 5 7 3,3571 0,5549 0,7449 0,1991 83,93% 

Ζ δπλαηφηεηα λα δσ φινπο ηνπο ηζηφηνπνπο ησλ 

ζπκθνηηεηψλ κνπ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ήηαλ 

ρξήζηκε 

0 0 0 3 11 3,7857 0,1813 0,4258 0,1138 94,64% 

Ζ ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ κέζσ 

forum, message, feedback ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή 
0 0 7 2 5 2,8571 0,9011 0,9493 0,2537 71,43% 

Ζ αληαιιαγή ηδεψλ κε ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ 

κέζσ forum ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή 
0 0 5 4 5 3,0000 0,7692 0,8771 0,2344 75,00% 

Δ
θ
π

α
ηδ

επ
-

ηή
ο 

Ζ γλψζεηο ηνπ εθπαηδεπηή γηα ην WordPress 

ήηαλ ηθαλνπνηεηηθέο 
0 0 0 2 12 3,8571 0,1319 0,3631 0,0971 96,43% 

Ζ ππνζηήξημε πνπ έιαβα απφ ηνλ εθπαηδεπηή 

ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή 
0 0 0 2 12 3,8571 0,1319 0,3631 0,0971 96,43% 
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ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηφ επίηεπμεο θάζε 

θξηηεξίνπ/εξψηεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ. 

 

 

ρήκα 82: Πνζνζηό επίηεπμεο θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ε-ζεκηλαξίνπ  

 

Παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ επίηεπμεο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο ηνπ 

κνληέινπ απνδνρήο ηερλνινγίαο είλαη πάλσ απφ 90%, κε εμαίξεζε λα απνηεινχλ νη 

παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ:  

1. ηελ αληηιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ ζηηο ζπνπδέο ή / θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή πνξεία ησλ ζπκκεηερφλησλ,  

2. ηε ζρεηηθφηεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηηο ζπνπδέο ή / θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή πνξεία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη  

3. ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ κέζσ εηεξναμηνιφγεζεο, 

αιιεινυπνζηήξημεο θαη αληαιιαγήο ηδεψλ. 

Οη δχν πξψηεο εμαηξέζεηο νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη ην αθαδεκατθφ θαη 

επαγγεικαηηθφ πιαίζην ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπκκεηερφλησλ δελ αθνξά ην ζρεδηαζκφ 

ηζηνζειίδσλ, ελψ ε ηξίηε εμαίξεζε πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη α) νη 

πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο (κέζνο φξνο ειηθίαο ηα 32 έηε) δελ έρνπλ ζπλεζίζεη ζε 

ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο κάζεζεο θαη δηζηάδνπλ λα ηηο αμηνπνηήζνπλ θαηάιιεια θαη β) 
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ε ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπνκέλσλ ζε εμ απνζηάζεσο πξνγξάκκαηα είλαη 

ζεκαληηθά κεησκέλε ζε ζρέζε κε ηα δηα δψζεο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ην ε-ζεκηλάξην άθεζε ζεηηθή εληχπσζε 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Γηα λα ειέγμνπκε αλ ηα απνηειέζκαηα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά εθηειέζακε ην t-

test ελφο δείγκαηνο ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ 28 εξσηήζεσλ κε ηιμή ελέγσος (control 

value) ηε κέζε ηηκή ηεο θιίκαθαο, δειαδή ηελ "νπδέηεξνο = 2", θαζψο ε βαζκίδα 

"νπδέηεξνο" ζεσξείηαη ε αλακελφκελε απάληεζε ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηα 

εξσηεκαηνιφγηα. Σν ηεζη εθηειέζηεθε κε ηελ εθαξκνγή SPSS, κέζσ ηεο επηινγήο 

Analyze / Compare Means / One Sample T-Test κε πνζνζηφ αξιοπιζηίαρ (confidence) 

95%.  

ε φιεο ηηο εξσηήζεηο ε ηηκή ηνπ p ππνινγίζηεθε p < 0,005 ζπλεπψο ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζεσξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. ηελ εξψηεζε 

17, ε αθξηβήο ηηκή ηνπ p είλαη 0,004942. πλεπψο, παξφιν πνπ απηή εκθαλίδεηαη 

ζηξνγγπινπνηεκέλε κε ηξία δεθαδηθά ςεθία ζε 0,005, ε αθξηβήο ηηκή ηεο είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 
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 ρήκα 83: One sample T-Test εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιόγεζεο ε-ζεκηλαξίνπ  
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Σέινο, γηα λα ειεγρζεί ε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα 

ηηο 28 εξσηήζεηο ςπρνκεηξηθνχ ηχπνπ ππνινγίζηεθε ε ζπληζηψζα α ηνπ Cronbach θαη 

βξέζεθε ίζε κε 0,93.  

Ζ ηηκή ηεο ππνινγίζηεθε κε ηελ εθαξκνγή SPSS, κέζα απφ ηελ επηινγή Analyze / 

Scale / Reliability Analysis, model=alpha θαη ην απνηέιεζκα θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ 

εηθφλα. 

 

ρήκα 84: πληζηώζα Cronbach α εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιόγεζεο ε-ζεκηλαξίνπ  

 

Καζψο ε ηηκή ηνπ α βξίζθεηαη πάλσ απφ ην 0,90 ε αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ζεσξείηαη πνιχ πςειή. 

Σν εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ πεξηείρε θαη δχν εξσηήζεηο 

αλνηθηνχ ηχπνπ, νη νπνίεο είραλ ζθνπφ λα ζπιιέμνπλ ηε ζπλνιηθή εληχπσζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα ην ε-ζεκηλάξην θαη ηδηαίηεξα ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ θαη ηα 

πεξηζψξηα βειηίσζήο ηνπ. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ 

εηθφλα. 

 

ρήκα 85: Δξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο: Θεηηθά ζηνηρεία ε-ζεκηλαξίνπ  
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ρήκα 86: Δξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο: Πεξηζώξηα βειηίσζεο ε-ζεκηλαξίνπ 

 

5.10. Αληαπόθξηζε πιαηθόξκαο Moodlecloud 

Ζ αληαπφθξηζε ηεο πιαηθφξκαο Moodlecloud πνπ θηινμέλεζε ην ειεθηξνληθφ 

ζεκηλάξην ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή. Γελ παξαηεξήζεθαλ θαζπζηεξήζεηο ή πξνβιήκαηα 

πξφζβαζεο. ηελ παξαθάησ εηθφλα απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηφ ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ ηεο πιαηθφξκαο. 

 

ρήκα 87: ηαηηζηηθά ρξήζεο πόξσλ ηεο πιαηθόξκαο Moodlecloud 
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5.11. Πεξίιεςε 

ε απηή ηελ ελφηεηα αλαιχζεθαλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ πηινηηθή εθηέιεζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ζεκηλαξίνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ WordPress. Απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςε φηη απνξξίπηνληαη 

νη κεδεληθέο ππνζέζεηο Η01, Η02, Η03 ζηα ηξία εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο θαη επηθπξψλνληαη νη ελαιιαθηηθέο ππνζέζεηο ΗΑ1, ΗΑ2, ΗΑ3. 

Δπηπιένλ, ζπκπεξάλακε φηη ην ε-ζεκηλάξην έηπρε ζεηηθήο απνδνρήο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. 
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6. πκπεξάζκαηα θαη κειινληηθέο θαηεπζύλζεηο 

6.1. Δηζαγσγή  

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία εμέηαζε ηελ εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ ηεο 

Γλσζηηθήο Μαζεηείαο γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ ινγηζκηθνχ δεκηνπξγίαο ηζηφηνπσλ 

WordPress, ζε έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, 

ππνζηεξηδφκελν απφ ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο Moodle. ε απηή ηελ ελφηεηα 

γίλεηαη κηα ζχλνςε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. πδεηνχληαη νη πεξηνξηζκνί θαη νη αδπλακίεο ηεο έξεπλαο, παξνπζηάδνληαη 

πξννπηηθέο γηα ζπλέρηζε θαη βειηίσζή ηεο θαη επηζεκαίλνληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ 

ζρεηηθή κειέηε. 

 

6.2. πκπεξάζκαηα από ηε ζρεδίαζε / αλάπηπμε ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ ζεκηλαξίνπ αθνινπζήζεθε ην κνληέιν 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ADDIE. Απφ ηελ εθηέιεζε ησλ θάζεσλ "Αλάιπζε" θαη  

"ρεδίαζε" ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ ηεο Γλσζηηθήο Μαζεηείαο επηβεβαηψζεθε φηη ην 

ειεθηξνληθφ ζεκηλάξην κε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

κπφξεζε λα αμηνπνηήζεη θαη ηα 18 ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ θαη 

ηδηαίηεξα φιεο ηηο κεζφδνπο ηνπ κνληέινπ. Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θάιπςαλ θαη ηα 6 επίπεδα ηεο ηαμηλνκίαο ηνπ Bloom. πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη έλα ειεθηξνληθφ κάζεκα κε ζέκα ηελ εθκάζεζε ηνπ ινγηζκηθνχ δεκηνπξγίαο 

ηζηφηνπσλ WordPress κπνξεί, κε ην ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, λα πινπνηήζεη πιήξσο, ηφζν φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηδαθηηθνχ 

κνληέινπ ηεο Γλσζηηθήο Μαζεηείαο, φζν θαη ην πιήξεο θάζκα ηεο ηαμηλνκίαο 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Bloom.  

Απφ ηελ εθηέιεζε ηεο θάζεο "Αλάπηπμε" ζπκπεξαίλνπκε φηη ην χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Μάζεζεο Moodle πεξηιακβάλεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία (αξζξψκαηα) γηα 

λα πινπνηήζεη επηηπρψο φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη 

λα ππνζηεξίμεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ ηεο Γλσζηηθήο 

Μαζεηείαο θαη φιν ην θάζκα ηαμηλνκίαο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Bloom. 
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6.3. πκπεξάζκαηα από ηελ πηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ 

Με βάζε ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ιήθζεθαλ απφ ηελ 

πηινηηθή δνθηκή ηνπ ειεθηξνληθνχ ζεκηλαξίνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε, επηθπξψζεθαλ θαη 

ηα ηξία εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάλακε ηα εμήο: 

 Έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, ππνζηεξηδφκελν απφ 

ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο Moodle θαη ην δηδαθηηθφ κνληέιν ηεο 

γλσζηηθήο καζεηείαο, κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε γηα 

ηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο δεκηνπξγίαο ηζηφηνπσλ κε ρξήζε ηνπ 

WordPress.com. 

 Έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, ππνζηεξηδφκελν απφ 

ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο Moodle θαη ην δηδαθηηθφ κνληέιν ηεο 

γλσζηηθήο καζεηείαο, κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε γηα 

ηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο αμηνιφγεζεο ηεο δνκήο ηζηφηνπσλ πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί κε ην WordPress.com. 

 Έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, ππνζηεξηδφκελν απφ 

ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο Moodle θαη ην δηδαθηηθφ κνληέιν ηεο 

γλσζηηθήο καζεηείαο, κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε γηα 

ηελ αχμεζε ηνπ απηνεθηηκνχκελνπ επηπέδνπ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ σο 

πξνο ηελ ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ηνπ ινγηζκηθνχ WordPress.com. 

Δπηπιένλ, κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηζηφηνπσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

δηαπηζηψζεθε φηη ππήξρε κεγάιε θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ζε επίπεδν 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη κηθξφηεξε θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ζε επίπεδν 

ζηάζεσλ. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζην 

εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ, ζπκπεξάλακε φηη απηφ άθεζε ζεηηθή 

εληχπσζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

6.4. Κίλδπλνη γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο 

Ζ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ππφθεηηαη ζε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο, νη νπνίνη είλαη 

δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ηφζν ηα απνηειέζκαηα ηεο, φζν θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

εμήρζεζαλ απφ απηήλ. 

Βαζηθφο θίλδπλνο γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο πξέπεη λα ζεσξεζεί ν κηθξφο 

αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ πνπ εγγξάθεθαλ θαη ν αθφκα κηθξφηεξνο αξηζκφο απηψλ πνπ 

νινθιήξσζαλ ην ε-ζεκηλάξην, γεγνλφο πνπ ειαηηψλεη ηε δχλακε ησλ ζηαηηζηηθψλ 
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απνηειεζκάησλ θαζψο ην δείγκα ήηαλ κηθξφηεξν ηνπ πξνηεηλφκελνπ 30 ζπκκεηερφλησλ 

(Krüger, Merceron and Wolf, 2010). 

Πξέπεη επίζεο λα επηζεκάλνπκε φηη, φπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο ζηηο 

νπνίεο εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηέρνπλ πξναηξεηηθά, έηζη θαη εδψ εκπεξηέρεηαη ν θίλδπλνο 

απηνεπηινγήο ηνπ δείγκαηνο ζπκκεηερφλησλ. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (Carver, 

Jaccheri, Morasca, and Shull, 2003) είλαη πηζαλφ κφλν νη θαιχηεξνη θνηηεηέο λα 

επηιέμνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ εζεινληηθά ζε κηα κειέηε, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη ην 

δείγκα ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαη θαηά ζπλέπεηα ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, κπνξεί 

λα κελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά. 

Σέινο, ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο γηα ηελ έξεπλα είλαη ην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (17 

εκεξψλ), ην νπνίν δηήξθεζε ην ειεθηξνληθφ ζεκηλάξην. Παξφιν πνπ πνζνζηφ 82,35% 

ησλ ζπκκεηερφλησλ κειέηεζαλ φιεο ηηο ππνρξεσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πνζνζηφ 

64,70% νινθιήξσζαλ αθφκα θαη ηηο πξναηξεηηθέο, ε ζχληνκε δηάξθεηα ηνπ ε-

ζεκηλαξίνπ πηζαλφλ εκπφδηζε θάπνηνπο λα ην νινθιεξψζνπλ ή / θαη λα εκβαζχλνπλ 

ζηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ. Αο κελ μερλάκε φηη 59% ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη 

εξγαδφκελνη θαη 29% είλαη θνηηεηέο/καζεηέο, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη ν ειεχζεξνο 

ρξφλνο πνπ κπνξνχζαλ λα δηαζέζνπλ ζην ε-ζεκηλάξην ήηαλ πεξηνξηζκέλνο.  

 

6.5.  Πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ  

Έλα πξφβιεκα πνπ παξνπζηάζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηα δψζεο εξγαζηεξηαθνχ 

καζήκαηνο ην νπνίν παξαθνινχζεζαλ πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Φεθηαθψλ 

πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά πξνήιζε απφ ην γεγνλφο φηη φινη νη 

ππνινγηζηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ είραλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζα απφ ηελ ίδηα 

δηεχζπλζε IP. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο δεηήζεθε απφ ηνπο 

πεξίπνπ 30 θνηηεηέο πνπ ην παξαθνινπζνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ινγαξηαζκφ ρξήζηε 

ζηελ πιαηθφξκα WordPress.com. Ζ πιαηθφξκα WordPress εληφπηζε 30 ηαπηφρξνλεο 

αηηήζεηο δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνχ ρξήζηε απφ ηελ ίδηα IP, ζεψξεζε φηη πξφθεηηαη γηα 

καδηθή απνζηνιή αλεπηζχκεησλ αηηήζεσλ (spam) θαη εκπφδηζε πεξίπνπ ηνπο κηζνχο λα 

ζπλερίζνπλ. 

Σν πξφβιεκα αληηκεησπίζηεθε θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ κε ρξήζε ησλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ ησλ θνηηεηψλ θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα θηλεηνχ γηα λα 

απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηελ πιαηθφξκα WordPress, θαζψο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε 

δηεχζπλζε IP πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ δηαθνξεηηθή απφ απηή ησλ ππνινγηζηψλ ηνπ 

εξγαζηεξίνπ. Άιινη πηζαλνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη α) λα 
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δεηεζεί απφ ηνπο θνηηεηέο λα έρνπλ δεκηνπξγήζεη απφ πξηλ ινγαξηαζκφ ρξήζηε, β) λα 

κεησζεί ην πιήζνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην εξγαζηεξηαθφ κάζεκα κε ηαπηφρξνλε 

αχμεζε ηνπ πιήζνπο ησλ εηζαγσγηθψλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ, γ) λα ππάξμεη 

ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ WordPress Foundation, ψζηε λα 

επηηξέπεηαη ηαπηφρξνλε πξφζβαζε πεξηζζφηεξσλ ρξεζηψλ απφ ηε δηεχζπλζε IP ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ.  

Έλα επηπιένλ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίζηεθε είλαη φηη ην WordPress εθδίδεη κηα 

θαηλνχξηα έθδνζε θάζε έλα κε ελάκηζη κήλα θαη θάζε λέα έθδνζε έρεη αξθεηέο 

δηαθνξέο απφ ηελ πξνεγνχκελε. Απφξξνηα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο είλαη, φηη απαηηείηαη 

ζπρλή θαη ζπλερήο ελεκέξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ, ψζηε απηφ 

λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πην πξφζθαηε έθδνζε. Απηφ είλαη απαξαίηεην, θαζψο ε 

πιαηθφξκα WordPress.com είλαη web-based θαη είλαη πάληα ελεκεξσκέλε κε ηελ πην 

πξφζθαηε έθδνζε. Έηζη ππήξραλ ζεκαληηθέο αιιαγέο αλάκεζα ζηηο δχν εθηειέζεηο ηνπ 

ε-ζεκηλαξίνπ, νη νπνίεο είραλ ρξνληθή δηαθνξά έλαξμεο κφιηο 28 εκέξεο. Έλα 

παξάδεηγκα ησλ δηαθνξψλ ήηαλ ε αθαίξεζε ηεο δπλαηφηεηαο δεκηνπξγίαο κελνχ απφ ην 

Dashboard, ε νπνία ελψ ππήξρε ζηελ πξψηε εθηέιεζε πνπ έγηλε κε ηελ έθδνζε 4.7.3. 

είρε αθαηξεζεί απφ ηε δεχηεξε εθηέιεζε πνπ έγηλε κε ηελ έθδνζε 4.7.4. 

 

6.6. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα / κειινληηθή βειηίσζε 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αμηνπνηήζεθε ην δηδαθηηθφ κνληέιν ηεο 

γλσζηηθήο καζεηείαο θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ ζεκηλαξίνπ. Αληίζηνηρε 

έξεπλα ζα κπνξνχζε λα δηεμαρζεί αθνινπζψληαο θάπνην άιιν ζχγρξνλν δηδαθηηθφ 

κνληέιν θαη λα γίλεη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κε απηά ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

Πξνηεξαηφηεηα πξνηείλεηαη λα δνζεί ζε δηδαθηηθά κνληέια πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ 

ελεξγεηηθή θαη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. 

Δπηπξφζζεηα, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ελφο δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ κε 

αληηθείκελν ηελ εθκάζεζε ηεο έθδνζεο WordPress.org, ε νπνία δηαζέηεη πεξηζζφηεξεο 

δπλαηφηεηεο αιιά ζεσξείηαη δπζθνιφηεξε γηα ηνπο αξράξηνπο ρξήζηεο, θαζψο απαηηεί 

ηε ιήςε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζε θάπνηνλ server. 

Σέινο, φπσο πξνηάζεθε απφ θάπνηνπο ζπκκεηέρνληεο, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε κέζνδν ηεο κνληεινπνίεζεο ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί ζε κνξθή 

βίληεν κε ηαπηφρξνλε αθήγεζε θαη επεμήγεζε ησλ δηαθφξσλ ελεξγεηψλ, θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπο απφ ηνλ εθπαηδεπηή. 
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6.7. Δπίινγνο 

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία εμέηαζε ηελ εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ ηεο 

Γλσζηηθήο Μαζεηείαο ζε έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο γηα 

ηελ εθκάζεζε ηνπ ινγηζκηθνχ δεκηνπξγίαο ηζηφηνπσλ WordPress. Διπίδνπκε λα 

απνηειέζεη αθεηεξία γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζην ρψξν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

κε ζέκα ηε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ θαη ελ γέλεη δηαδηθηπαθνχ 

πεξηερνκέλνπ, θαζψο θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε δηδαθηηθψλ κνληέισλ θαη ηελ αλάπηπμε 

κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ επηηπρεκέλε δηδαζθαιία ηνπο. 
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Παξάξηεκα Α: Δξσηήζεηο Δξσηεκαηνινγίσλ 

Α.1 Δξσηεκαηνιόγην Γεκνγξαθηθώλ ηνηρείσλ 

Απηφ ην εξσηεκαηνιφγην ζηνρεχεη ζηε ζπιινγή δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ 4 εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο: 

1. Φχιν  

○ Άλδξαο        ○ Γπλαίθα 

2. Ζιηθία ………………….. 

3. Δπίπεδν πνπδψλ (επηιέμηε φινπο ηνπο ηίηινπο πνπ θαηέρεηε)  

□ Απνιπηήξην Λπθείνπ □ Πξνπηπρηαθφο Φνηηεηήο □ Πηπρίν   

□ Μεηαπηπρηαθφ □ Γηδαθηνξηθφ 

4. Δξγαδφκελνο  

○ Ναη     ○ Όρη 

Δπηπιένλ, πεξηιακβάλεη θαη ηηο 5 αθφινπζεο εξσηήζεηο, νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ 

ηηο  εξσηήζεηο 3 θαη 4 θαη ζα εκθαληζηνχλ αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο πνπ ζα δψζνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη ζε απηέο. πγθεθξηκέλα απφ ηελ εξψηεζε 3 εμαξηψληαη νη παξαθάησ 

εξσηήζεηο θαη ζα εκθαληζηνχλ κφλν αλ ν εθπαηδεπφκελνο ζεκεηψζεη κε  ηηο 

αληίζηνηρεο απαληήζεηο: 

5. Σκήκα Φνίηεζεο ………………………………………. 

6. Σίηινο Πηπρίνπ ………………………………………… 

7. Σίηινο Μεηαπηπρηαθνχ ………………………………… 

8. Σίηινο Γηδαθηνξηθνχ …………………………………... 

Ζ ηειεπηαία εξψηεζε ζα εκθαληζηεί κφλν αλ ν εθπαηδεπφκελνο απαληήζεη ΝΑΗ ζηελ 

εξψηεζε 4: 

9. Δπάγγεικα ……………………………………………... 

 

Α.2 Δξσηεκαηνιόγηα Πξνεγνύκελσλ θαη Απνθηεζέλησλ  

Γλώζεσλ 

Σα δχν εξσηεκαηνιφγηα πεξηιακβάλνπλ αθξηβψο ηηο ίδηεο εξσηήζεηο κε ζθνπφ ηνλ 

έιεγρν ηεο κεηαβνιήο ηνπ απηνεθηηκνχκελνπ επηπέδνπ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

κεηά ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε. Οη πξψηεο 8 αθνξνχλ γεληθέο γλψζεηο γχξσ απφ ην 

ζρεδηαζκφ ηζηφηνπσλ ελψ νη επφκελεο 12 αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ WordPress. Οη 

εξσηήζεηο είλαη νη παξαθάησ: 
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1. Γλσξίδσ θάπνηεο εθαξκνγέο δεκηνπξγίαο ηζηφηνπσλ  

○ Κακία         ○ Μία       ○ Γχν          ○ Σξεηο     ○ Πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο 

2. Γλσξίδσ ηε δηαθνξά κεηαμχ ζηαηηθψλ ζειίδσλ θαη ζειίδσλ ηζηνινγίνπ  

○ Καζφινπ     ○ Λίγν     ○ Μέηξηα     ○ Πνιχ     ○ Πάξα πνιχ 

3. Γλσξίδσ ηε δηαθνξά κεηαμχ URL θαη domain name  

○ Καζφινπ     ○ Λίγν     ○ Μέηξηα     ○ Πνιχ     ○ Πάξα πνιχ 

4. Μπνξψ λα αλαγλσξίζσ δνκηθά ζηνηρεία ζε έλαλ ηζηφηνπν φπσο: header, 

footer, body, sidebar, widgets, menus  

○ Καζφινπ     ○ Λίγν     ○ Μέηξηα     ○ Πνιχ     ○ Πάξα πνιχ 

5. Γλσξίδσ ηη είλαη ην responsive web design  

○ Καζφινπ     ○ Λίγν     ○ Μέηξηα     ○ Πνιχ     ○ Πάξα πνιχ 

6. Μπνξψ λα δεκηνπξγήζσ έλαλ ιεηηνπξγηθφ ηζηφηνπν  

○ Καζφινπ     ○ Λίγν     ○ Μέηξηα     ○ Πνιχ     ○ Πάξα πνιχ 

7. Πηζηεχσ πσο ε ρξήζε ηζηφηνπσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη δεκνζίεπζε 

πεξηερνκέλνπ είλαη ρξήζηκε  

○ Καζφινπ     ○ Λίγν     ○ Μέηξηα     ○ Πνιχ     ○ Πάξα πνιχ 

8. Θα πξνζπαζήζσ λα ρξεζηκνπνηήζσ ζην κέιινλ ηζηφηνπνπο γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη δεκνζίεπζε πεξηερνκέλνπ  

○ Καζφινπ     ○ Λίγν     ○ Μέηξηα     ○ Πνιχ     ○ Πάξα πνιχ 

9. Γλσξίδσ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ WordPress.com θαη ηνπ WordPress.org 

○ Καζφινπ     ○ Λίγν     ○ Μέηξηα     ○ Πνιχ     ○ Πάξα πνιχ 

10. Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηψ ηα εξγαιεία ηνπ WordPress.com  

○ Καζφινπ     ○ Λίγν     ○ Μέηξηα     ○ Πνιχ     ○ Πάξα πνιχ 

11. Μπνξψ λα δεκηνπξγήζσ ζηαηηθέο ηζηνζειίδεο κε ην WordPress.com  

○ Καζφινπ     ○ Λίγν     ○ Μέηξηα     ○ Πνιχ     ○ Πάξα πνιχ 

12. Μπνξψ λα δεκηνπξγήζσ ζειίδεο ηζηνινγίνπ (blogs) κε ην WordPress.com 

○ Καζφινπ     ○ Λίγν     ○ Μέηξηα     ○ Πνιχ     ○ Πάξα πνιχ 

13. Μπνξψ λα αιιάμσ ζέκα (theme) ζε έλαλ ηζηφηνπν ηνπ WordPress.com  

○ Καζφινπ     ○ Λίγν     ○ Μέηξηα     ○ Πνιχ     ○ Πάξα πνιχ 

14. Μπνξψ λα δεκηνπξγήζσ κελνχ ζην WordPress.com  

○ Καζφινπ     ○ Λίγν     ○ Μέηξηα     ○ Πνιχ     ○ Πάξα πνιχ 

15. Μπνξψ λα κνξθνπνηήζσ ηελ εκθάληζε ηζηνζειίδσλ ζην WordPress.com κε 

ρξψκαηα γξακκαηνζεηξάο, επηθεθαιίδεο, εηθφλεο, ζπλδέζκνπο θιπ  

○ Καζφινπ     ○ Λίγν     ○ Μέηξηα     ○ Πνιχ     ○ Πάξα πνιχ 
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16. Μπνξψ λα πξνζζέζσ εηηθέηεο html ζε κηα ηζηνζειίδα ζην WordPress.com 

○ Καζφινπ     ○ Λίγν     ○ Μέηξηα     ○ Πνιχ     ○ Πάξα πνιχ 

17. Μπνξψ λα πξνζαξκφζσ ηελ εκθάληζε ηζηνζειίδσλ ζην WordPress.com κε 

ρξψκαηα θφληνπ, γξακκαηνζεηξέο, δηάηαμε, header, footer θιπ  

○ Καζφινπ     ○ Λίγν     ○ Μέηξηα     ○ Πνιχ     ○ Πάξα πνιχ 

18. Μπνξψ λα πξνζζέζσ widgets ζε έλαλ ηζηφηνπν ηνπ WordPress.com  

○ Καζφινπ     ○ Λίγν     ○ Μέηξηα     ○ Πνιχ     ○ Πάξα πνιχ 

19. Μπνξψ λα πξνζζέζσ θφξκεο επηθνηλσλίαο, ζέζε γηα ζρφιηα, θνπκπηά Like 

θαη θνπκπηά δηαζχλδεζεο κε ππεξεζίεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζε έλαλ 

ηζηφηνπν ηνπ WordPress.com  

○ Καζφινπ     ○ Λίγν     ○ Μέηξηα     ○ Πνιχ     ○ Πάξα πνιχ 

20. Γλσξίδσ πσο λα ειέγμσ ηελ εκθάληζε ηζηνζειίδσλ ηνπ WordPress.com ζε 

δηαθνξεηηθά κεγέζε νζφλεο  

○ Καζφινπ     ○ Λίγν     ○ Μέηξηα     ○ Πνιχ     ○ Πάξα πνιχ 

 

 

Α.3 Δξσηεκαηνιόγην Αμηνιόγεζεο ε-ζεκηλαξίνπ 

Απηφ ην εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο ζχκθσλεο κε ην κνληέιν 

απνδνρήο ηερλνινγίαο. Οη εξσηήζεηο νκαδνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνπο παξάγνληεο ηνπ 

κνληέινπ ηνπο νπνίνπο ειέγρνπλ ή ηελ θαηεγνξία εμσηεξηθψλ κεηαβιεηψλ ζηελ νπνία 

αλήθνπλ. ην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππάξρνπλ δχν αλνηθηέο εξσηήζεηο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ ειεχζεξε έθθξαζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ζηε 

ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ δελ θαιχθζεθαλ απφ ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο. 

 

Αληηιακβαλφκελε Υξεζηκφηεηα 

1. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ κε βνήζεζε λα θαηαιάβσ ηε ρξήζε 

ηνπ WordPress  

○ Γηαθσλψ πιήξσο  ○ Γηαθσλψ  ○ Οπδέηεξνο ○ πκθσλψ ○ πκθσλψ πιήξσο 

2. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ κε βνήζεζε λα δεκηνπξγήζσ έλαλ 

ηζηφηνπν ρξεζηκνπνηψληαο ην WordPress  

○ Γηαθσλψ πιήξσο  ○ Γηαθσλψ  ○ Οπδέηεξνο ○ πκθσλψ ○ πκθσλψ πιήξσο 

3. Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ είλαη ρξήζηκν ζηηο ζπνπδέο κνπ 

○ Γηαθσλψ πιήξσο  ○ Γηαθσλψ  ○ Οπδέηεξνο ○ πκθσλψ ○ πκθσλψ πιήξσο 
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4. Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ ζα είλαη ρξήζηκν ζηελ 

επαγγεικαηηθή κνπ πνξεία  

○ Γηαθσλψ πιήξσο  ○ Γηαθσλψ  ○ Οπδέηεξνο ○ πκθσλψ ○ πκθσλψ πιήξσο 

 

Αληηιακβαλφκελε Δπθνιία Υξήζεο 

5. Ζ ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ήηαλ εχθνιε  

○ Γηαθσλψ πιήξσο  ○ Γηαθσλψ  ○ Οπδέηεξνο ○ πκθσλψ ○ πκθσλψ πιήξσο 

6. Ο εληνπηζκφο ησλ ζεκάησλ πνπ κε ελδηέθεξαλ ήηαλ εχθνινο  

○ Γηαθσλψ πιήξσο  ○ Γηαθσλψ  ○ Οπδέηεξνο ○ πκθσλψ ○ πκθσλψ πιήξσο 

7. Ήηαλ μεθάζαξν ηη έπξεπε λα θάλσ ζην ε-ζεκηλάξην  

○ Γηαθσλψ πιήξσο  ○ Γηαθσλψ  ○ Οπδέηεξνο ○ πκθσλψ ○ πκθσλψ πιήξσο 

 

ηάζε πξνο ηε Υξήζε 

8. Ζ ρξήζε ελφο ε-ζεκηλαξίνπ γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ WordPress ήηαλ θαιή ηδέα 

○ Γηαθσλψ πιήξσο  ○ Γηαθσλψ  ○ Οπδέηεξνο ○ πκθσλψ ○ πκθσλψ πιήξσο 

9. Ζ εκπεηξία κνπ απφ ηε ρξήζε ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ ήηαλ θαιχηεξε απφ φηη 

πεξίκελα  

○ Γηαθσλψ πιήξσο  ○ Γηαθσλψ  ○ Οπδέηεξνο ○ πκθσλψ ○ πκθσλψ πιήξσο 

10. Ζ εκπεηξία κνπ απφ ην πεξηερφκελν ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ ήηαλ θαιχηεξε απφ φηη 

πεξίκελα  

○ Γηαθσλψ πιήξσο  ○ Γηαθσλψ  ○ Οπδέηεξνο ○ πκθσλψ ○ πκθσλψ πιήξσο 

 

Πξφζεζε πλέρηζεο Υξήζεο 

11. Θα πξφηεηλα ην ε-ζεκηλάξην ζε ζπκθνηηεηέο κνπ  

○ Γηαθσλψ πιήξσο  ○ Γηαθσλψ  ○ Οπδέηεξνο ○ πκθσλψ ○ πκθσλψ πιήξσο 

12. Θα ήζεια λα παξαθνινπζήζσ παξφκνηα ε-ζεκηλάξηα θαη γηα άιια γλσζηηθά 

αληηθείκελα  

○ Γηαθσλψ πιήξσο  ○ Γηαθσλψ  ○ Οπδέηεξνο ○ πκθσλψ ○ πκθσλψ πιήξσο 

 

Γλσζηηθφ Αληηθείκελν 

13. Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ ήηαλ ελδηαθέξνλ  

○ Γηαθσλψ πιήξσο  ○ Γηαθσλψ  ○ Οπδέηεξνο ○ πκθσλψ ○ πκθσλψ πιήξσο 

14. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ ήηαλ θαηαλνεηφ  

○ Γηαθσλψ πιήξσο  ○ Γηαθσλψ  ○ Οπδέηεξνο ○ πκθσλψ ○ πκθσλψ πιήξσο 
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15. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ θάιπςε φιεο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ WordPress.com  

○ Γηαθσλψ πιήξσο  ○ Γηαθσλψ  ○ Οπδέηεξνο ○ πκθσλψ ○ πκθσλψ πιήξσο 

16. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ ήηαλ ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ησλ 

ζπνπδψλ κνπ / ηεο εξγαζίαο κνπ   

○ Γηαθσλψ πιήξσο  ○ Γηαθσλψ  ○ Οπδέηεξνο ○ πκθσλψ ○ πκθσλψ πιήξσο 

17. Οη απαηηήζεηο ησλ εξγαζηψλ ήηαλ μεθάζαξεο  

○ Γηαθσλψ πιήξσο  ○ Γηαθσλψ  ○ Οπδέηεξνο ○ πκθσλψ ○ πκθσλψ πιήξσο 

 

Πνηφηεηα Μαζήκαηνο 

18. Σν πεξηερφκελν ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ ήηαλ θαιφ 

○ Γηαθσλψ πιήξσο  ○ Γηαθσλψ  ○ Οπδέηεξνο ○ πκθσλψ ○ πκθσλψ πιήξσο 

19. Σν πεξηερφκελν ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ ήηαλ ελεκεξσκέλν  

○ Γηαθσλψ πιήξσο  ○ Γηαθσλψ  ○ Οπδέηεξνο ○ πκθσλψ ○ πκθσλψ πιήξσο 

20. Ζ εκθάληζε ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ ήηαλ επράξηζηε  

○ Γηαθσλψ πιήξσο  ○ Γηαθσλψ  ○ Οπδέηεξνο ○ πκθσλψ ○ πκθσλψ πιήξσο 

 

Πνηφηεηα Πιαηθφξκαο 

21. Ζ πξφζβαζε ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ δελ παξνπζίαζε πξνβιήκαηα 

○ Γηαθσλψ πιήξσο  ○ Γηαθσλψ  ○ Οπδέηεξνο ○ πκθσλψ ○ πκθσλψ πιήξσο 

22. Ζ αληαπφθξηζε ηεο πιαηθφξκαο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή  

○ Γηαθσλψ πιήξσο  ○ Γηαθσλψ  ○ Οπδέηεξνο ○ πκθσλψ ○ πκθσλψ πιήξσο 

 

πλεξγαζία 

23. Ζ δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζσ ηζηφηνπνπο ζπκθνηηεηψλ κνπ ήηαλ ρξήζηκε  

○ Γηαθσλψ πιήξσο  ○ Γηαθσλψ  ○ Οπδέηεξνο ○ πκθσλψ ○ πκθσλψ πιήξσο 

24. Ζ δπλαηφηεηα λα δσ φινπο ηνπο ηζηφηνπνπο ησλ ζπκθνηηεηψλ κνπ ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ήηαλ ρξήζηκε  

○ Γηαθσλψ πιήξσο  ○ Γηαθσλψ  ○ Οπδέηεξνο ○ πκθσλψ ○ πκθσλψ πιήξσο 

25. Ζ ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ κέζσ forum, message, feedback ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθή  

○ Γηαθσλψ πιήξσο  ○ Γηαθσλψ  ○ Οπδέηεξνο ○ πκθσλψ ○ πκθσλψ πιήξσο 

26. Ζ αληαιιαγή ηδεψλ κε ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ κέζσ forum ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή 

○ Γηαθσλψ πιήξσο  ○ Γηαθσλψ  ○ Οπδέηεξνο ○ πκθσλψ ○ πκθσλψ πιήξσο 
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Δθπαηδεπηήο 

27. Ζ γλψζεηο ηνπ εθπαηδεπηή γηα ην WordPress ήηαλ ηθαλνπνηεηηθέο  

○ Γηαθσλψ πιήξσο  ○ Γηαθσλψ  ○ Οπδέηεξνο ○ πκθσλψ ○ πκθσλψ πιήξσο 

28. Ζ ππνζηήξημε πνπ έιαβα απφ ηνλ εθπαηδεπηή ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή  

○ Γηαθσλψ πιήξσο  ○ Γηαθσλψ  ○ Οπδέηεξνο ○ πκθσλψ ○ πκθσλψ πιήξσο 

 

Διεχζεξε Έθθξαζε Απφςεσλ 

29. Σν πην ρξήζηκν γηα εκέλα ζηνηρείν ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ ήηαλ.......................... 

30. Γηα ηε βειηίσζε ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ ζα ήζεια λα πξνηείλσ........................... 
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Παξάξηεκα Β: Κώδηθαο HTML θαη CSS  

Β.1 Κώδηθαο παξακεηξνπνίεζεο ησλ πξνηύπσλ ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ηνπ moodle 

Μέζα απφ ηελ επηινγή Βάζη Γεδομένων / Ππόηςπα / Ππόηςπο λίζηαρ πξνζηέζεθε ν 

παξαθάησ θψδηθαο γηα ηελ εκθάληζε ησλ πεδίσλ θάζε θαηαρψξεζεο ζηε Βάζε 

Γεδνκέλσλ ζε δχν ζηήιεο. ηνλ παξαθάησ θψδηθα επηζεκαίλνπκε δχν ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ αθνξνχλ ηε ζπγγξαθή θψδηθα html ζην moodle: 

 νη εηηθέηεο πνπ πεξηθιείνληαη αλάκεζα ζε δηπιά ##hashtags## πξνζζέηνπλ ζε 

θάζε εγγξαθή ηα εξγαιεία πνπ παξέρεη ην άξζξσκα "βάζε δεδνκέλσλ" ηνπ 

moodle γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο εγγξαθήο 

 ην θείκελν πνπ πεξηθιείεηαη αλάκεζα ζε δηπιά [[θείκελν]] απνηειεί placeholder 

γηα ηα πεδία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

 

<table align="center" class="websitedatabase"> 

<tbody> 

<tr> 

    <td valign="top" class="websitescreenshot>[[Screenshot]] 

    </td> 

    <td valign=" top"="> 

        <div class="websiteurl"><b>Web Site URL:</b> [[Web Site URL]]</div> 

        <div class="websitetheme"><b>Theme:</b> [[Theme]]</div> 

        <div class="websitedescription"><b>Πεξηγξαθή:</b> [[Πεξηγξαθή]]</div> 

        <div>##edit## ##more## ##delete## ##approve## ##disapprove## ##export## 

##delcheck## 

    </div> 

    </td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

 

Μέζα απφ ηελ επηινγή Βάζη Γεδομένων / Ππόηςπα / Ππόηςπο CSS, πξνζηέζεθε ν 

παξαθάησ θψδηθαο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηπι ησλ πεδίσλ θάζε θαηαρψξεζεο ζηε 

Βάζε Γεδνκέλσλ: 
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.websitedatabase td { 

    padding: 20px; 

} 

.websitescreenshot{ 

    margin:10px; 

    float: left; 

} 

.websiteurl { 

    margin-bottom:10px; 

} 

.websitetheme { 

    margin-bottom: 10px; 

} 

.websitedescription { 

    width: 500px; 

    margin-bottom: 10px; 

    text-align:left; 

} 

Β.2 Κώδηθαο δηόξζσζεο κε εκθάληζεο έληνλσλ γξακκάησλ 

ζε νξηζκέλνπο πεξηεγεηέο 

Μέζα απφ ηελ επηινγή Γιασείπιζη Ιζηόηοπος / Δμθάνιζη / Θέμαηα / Moodlecloud  

πξνζηέζεθε ζηελ ελφηεηα custom CSS ν παξαθάησ θψδηθαο, ν νπνίνο δηνξζψλεη ην 

πξφβιεκα κε εκθάληζεο ηεο επηζήκαλζεο έληνλσλ γξακκάησλ (bold formatting) 

ζηνπο πεξηεγεηέο Mozilla Firefox, Internet Explorer θαη Safari 

body { font-weight: normal;} 

b, strong { font-weight: bold;} 

 

Β.3 Κώδηθαο παξακεηξνπνίεζεο ηνπ HTML block ηνπ 

moodle 

Μέζα απφ ηελ επηινγή Γιασείπιζη Ιζηόηοπος / Δμθάνιζη / Θέμαηα / Moodlecloud  

πξνζηέζεθε ζηελ ελφηεηα custom CSS ν παξαθάησ θψδηθαο δεκηνπξγίαο ηεο 

αλαθνίλσζεο ηχπνπ post-it: 
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/* ----- Post-it ----- */ 

.tip-container { 

margin: 20px; 

position: relative; 

} 

.note { 

color: #333; 

position: relative; 

padding: 10px; 

box-shadow: 4px 6px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1) 

} 

.lightblue { 

background: #ccccff; 

-webkit-transform: rotate(-3deg); 

-moz-transform: rotate(-3deg); 

-o-transform: rotate(-3deg); 

-ms-transform: rotate(-3deg); 

transform: rotate(-3deg); 

} 

div#inst19.block_html.block { 

background-color: transparent !important; 

border: none !important; 

shadow: none !important; 

} 

/* ----- End post-it ----- */ 

 

ηε ζπλέρεηα, πξνζζέζακε ηνλ παξαθάησ θψδηθα HTML ζε έλα ζηηγκηφηππν ηνπ 

HTML block ηνπ moodle ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ: 

 

<div class="tip-container"> 

<p class="note lightblue">Απηφ ην ε-ζεκηλάξην δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζην ΠΜ "<b>Ζιεθηξνληθή Μάζεζε</b>" ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. Όια ηα δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιερζνχλ, ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ <u>αλψλπκα</u> γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. </p> 

</div> 



 211 

Ο παξαπάλσ θψδηθαο έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεί γηα θάζε παξάγξαθν έλα 

πιαίζην κε ζθίαζε, αλνηθηφ γαιάδην θφλην θαη αξηζηεξφζηξνθε θιίζε ηνπ πιαηζίνπ θαη 

ηνπ θεηκέλνπ πνπ πεξηέρεηαη ζε απηφ θαηά 3 βαζκνχο κέζα ζην HTML block. 
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Παξάξηεκα Γ: Πξόζθιεζε πκκεηνρήο ζην ε-ζεκηλάξην  

 

Πξψηε Δθηέιεζε ε-ζεκηλαξίνπ: 

Σν ειεθηξνληθφ ζεκηλάξην παξνπζηάζηεθε ζηνπο πξνπηπρηαθνχο δεπηεξνεηείο 

θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά ζε έλα 

δίσξν εξγαζηεξηαθφ κάζεκα ζηηο 7/4/2017, ε νπνία ήηαλ θαη ε εκεξνκελία έλαξμεο 

ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ. Ζ παξνπζίαζε έγηλε ζην εξγαζηήξην / αλαγλσζηήξην ηνπ 3
νπ

 νξφθνπ 

ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο Πεηξαηά (νδφο Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 22) θαη ψξα 9-11. 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο δηαλεκήζεθε ελεκεξσηηθφ θπιιάδην κε ηε ζπλνπηηθή ξνή ηνπ ε-

ζεκηλαξίνπ. Σν ελεκεξσηηθφ θπιιάδην κεγέζνπο ραξηηνχ Α5 παξνπζηάδεηαη παξαθάησ 

(θαη ζηα εθηππσκέλα έληππα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο επηζπλάπηεηαη ζην πίζσ 

εζψθπιιν). 
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Ηλεκτρονικό Σεμινάριο  

 

 

Σχεδιαςμόσ Ιςτότοπων με το WordPress 

 

 

Διάρκεια θ-ςεμιναρίου: 

7/4/2017 – 23/4/2017 

 

 

 

 

 

 

Ειςθγιτρια: Ρζγκυ Τςαρμποφ  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Σο WordPress είναι το πιο ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενο ςφςτθμα 

διαδικτυακών δθμοςιεφςεων, κατάλλθλο για τθ δθμιουργία ιςτοςελίδων 

για οποιαδιποτε χριςθ.  

Σο θλεκτρονικό ςεμινάριο ςτοχεφει ςτθν εξοικείωςι ςασ με τθν ζκδοςθ 

που φιλοξενείται δωρεάν από τθν πλατφόρμα WordPress.com  

 

ΡΟΣΒΑΣΗ 

Για να αποκτιςετε πρόςβαςθ το θ-ςεμινάριο ακολουκείςτε τα παρακάτω 

βιματα: 

 Επιςκεφκείτε τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.web-

applications.moodlecloud.com 

 Πατιςτε ςτο κουμπί "Ξεκινιςτε τϊρα δθμιουργϊντασ νζο 

λογαριαςμό" 

 υμπλθρώςτε τα ςτοιχεία που ςασ ηθτοφνται χρθςιμοποιώντασ ζνα 

ιςχφον email 

 Θα ςασ αποςταλεί ζνα μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, το 

οποίο κα περιζχει ζναν ςφνδεςμο 

 Επιςκεφκείτε το ςφνδεςμο για να επιβεβαιώςουμε το λογαριαςμό 

χριςτθ που δθμιουργιςατε. 

 Επιλζξτε το θ-ςεμινάριο "Σχεδιαςμόσ Ιςτότοπων με το WordPress" 

και πατιςτε ςτο κουμπί "Εγγραφι" για να εγγραφείτε ςτο θ-

ςεμινάριο 

Από αυτι τθ ςτιγμι και μετά, κα μπορείτε να ςυνδεκείτε ςτθν πλατφόρμα 

χρθςιμοποιώντασ μόνο το Πνομα χριςτθ και τον Κωδικό πρόςβαςθσ 

 

 

 

http://www.web-applications.moodlecloud.com/
http://www.web-applications.moodlecloud.com/
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ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΙΟΥ 

Για να ολοκλθρώςετε το θ-ςεμινάριο κα χρειαςτεί να: 

 Να απαντιςετε ςτα ερωτθματολόγια που ςασ δίνονται κατά τθν 

ζναρξθ και κατά τθ λιξθ του θ-ςεμιναρίου (όλα τα 

ερωτθματολόγια υποβάλλονται ανώνυμα) 

 Να δθμιουργιςετε ζναν λογαριαςμό χριςτθ ςτο WordPress.com 

 Να μελετιςετε το εκπαιδευτικό υλικό που ςασ παρζχεται ςτο θ-

ςεμινάριο και να δοκιμάςετε τισ λειτουργίεσ που περιγράφονται 

 Να ςυμμετζχετε ςτισ ςυηθτιςεισ ςτο forum ι/και να ξεκινιςετε 

κάποιο νζο κζμα ςυηιτθςθσ 

 Να ολοκλθρώςετε τισ 2 φάςεισ του εργαςτθρίου, (ςτο κεφάλαιο 

"Αξιολόγθςθ"), το οποίο αποτελεί το βαςικό ςασ παραδοτζο ςτο 

θ-ςεμινάριο 

o Φάςθ 1: να δθμιουργιςετε ζναν ιςτότοπο 

o Φάςθ 2: να αξιολογιςετε δφο ιςτότοπoυσ ςυμφοιτθτών 

ςασ και τον δικό ςασ με χριςθ ρουμπρίκασ  

 Να δθμιουργιςετε μια εγγραφι ςτθ βάςθ δεδομζνων του θ-

ςεμιναρίου για τον ιςτότοπό ςασ, να αξιολογιςετε τουσ 

υπόλοιπουσ ιςτότοπουσ ςε κλίμακα από 1-5 και προαιρετικά να 

προςκζςετε κάποιο ςχόλιο 

Για να παρακολουκείτε το ποιεσ δραςτθριότθτεσ ζχετε ολοκλθρώςει 

μπορείτε να: 

 Ελζγχετε αν ζχει εμφανιςτεί ζνα  ςτο κουτάκι δίπλα ςτο όνομα 

τθσ δραςτθριότθτασ 

 Να ελζγχετε τθν ζνδειξθ "Κατάςταςθ Ολοκλιρωςθσ Μακιματοσ" 

ςτθν αριςτερι πλαϊνι ςτιλθ 

 

 

ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Σο χρονοδιάγραμμα που ακολουκεί είναι ενδεικτικό και ςκοπό ζχει να ςασ 

βοθκιςει να ολοκλθρώςετε το θ-ςεμινάριο μζςα ςτο προβλεπόμενο 

χρονικό περικώριο. 

Ημερομθνίεσ Κεφάλαιο Δραςτθριότθτεσ 

7/4/2017 - 

10/4/2017 

Ειςαγωγι όλεσ 

Λογαριαςμόσ Χριςτθ 

WordPress όλεσ 

Πίνακασ Ελζγχου 

(Dashboard) όλεσ 

11/4/2017 - 

14/4/2017 

Πίνακασ Ελζγχου 

(υνζχεια) όλεσ 

Προςαρμογι 

Ιςτότοπου 

(Customize) όλεσ 

Περαιτζρω Μελζτθ όλεσ 

15/4/2017 - 

20/4/2017 Αξιολόγθςθ 

Εργαςτιριο Δθμιουργίασ 

Ιςτότοπων (μόνο υποβολι) 

Βάςθ Δεδομζνων Ιςτότοπων 

(μόνο καταχώρθςθ) 

21/4/2017 - 

23/4/2017 Αξιολόγθςθ 

Εργαςτιριο Δθμιουργίασ 

Ιςτότοπων (αξιολόγθςθ) 

Βάςθ Δεδομζνων Ιςτότοπων 

(βακμολόγθςθ & ςχολιαςμόσ) 

υπόλοιπεσ δραςτθριότθτεσ 

Όλο το εκπαιδευτικοφ υλικοφ είναι διακζςιμο από τθν αρχι, ώςτε να 

μπορείτε να προςαρμόςετε το χρονοδιάγραμμα μελζτθσ ςτο ατομικό ςασ 

πρόγραμμα.  

υνιςτοφμε να προςπακιςετε να ακολουκιςετε το ενδεικτικό 

χρονοδιάγραμμα, ώςτε να ολοκλθρώςετε εγκαίρωσ το θ-ςεμινάριο. 
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ΟΗ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑΣ 

"ΕΓΑΣΤΗΙΟ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΡΩΝ" 

Η αξιολόγθςθ τθσ επίδοςισ ςασ κα γίνει μζςα από τθ δραςτθριότθτα του 

εργαςτθρίου, θ οποία περιλαμβάνει τισ παρακάτω φάςεισ: 

 

Φάςθ υποβολισ 

τθν 1θ φάςθ κα χρειαςτεί να δθμιουργιςετε ζναν ιςτότοπο και κα 

υποβάλλετε το αντικείμενο που διαπραγματεφεται και το URL του 

ςτο εργαςτιριο 

Διάρκεια 7/4/2017 – 20/4/2017 

 

Φάςθ αξιολόγθςθσ 

τθ 2θ φάςθ κα χρειαςτεί να αξιολογιςετε δφο ιςτότοπουσ 

ςυμφοιτθτών ςασ, κακώσ και τον δικό ςασ με χριςθ μιασ ρουμπρίκασ 

που κα ςασ δοκεί. 

Οι ιςτότοποι κα ςασ ανατεκοφν τυχαία από τθν πλατφόρμα. Οι 

αξιολογιςεισ κα γίνουν με διπλι ανωνυμία (αξιολογθτι και 

αξιολογοφμενου). 

Διάρκεια 21/4/2017 – 23/4/2017 

 

Λιξθ εργαςτθρίου 

Μζςα από τθ δραςτθριότθτα του εργαςτθρίου και μετά τθ λιξθ του 

κα λάβετε δφο βακμοφσ. 

 Ο πρώτοσ αφορά τθν υποβολι ςασ και ζχει βαρφτθτα 80% 

 Ο δεφτεροσ αφορά τισ αξιολογιςεισ που κάνατε και ζχει 

βαρφτθτα 20% 

 

 

Η ΟΥΜΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΡΩΝ 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 τον ιςτότοπο που κα δθμιουργιςετε για το "Εργαςτιριο 

Δθμιουργίασ και Αξιολόγθςθσ Ιςτότοπων" κυμθκείτε να ορίςετε 

τθν ιδιωτικότθτα ςτισ ρυκμίςεισ, ζτςι ώςτε να μποροφν οι 

αξιολογθτζσ ςασ να τον δουν. Πιο ςυγκεκριμζνα: 
o υκμίςεισ / Γενικά / Απόρρθτο: είτε Δθμόςιο, είτε Κρυφό 

ι 

o Settings / General / Privacy: είτε Public, είτε Hidden,  

 Μπορείτε να αναρτιςετε οποιεςδιποτε απορίεσ ι ςχόλια ςτθν 

"Ρεριοχι Συηθτιςεων". 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΟΜΗΝΙΕΣ 

 Για τθν ανάρτθςθ του URL του ιςτότοπου ςτο εργαςτιριο και ςτθ 

βάςθ δεδομζνων 20/4/2017 

 Για τθν αξιολόγθςθ των ιςτότοπων ςτο εργαςτιριο και ςτθ βάςθ 

δεδομζνων 23/4/2017 

 Για τθν ολοκλιρωςθ όλων των δραςτθριοτιτων του θ-ςεμιναρίου: 

23/4/2017 

 

ΟΛΟΚΛΗΩΣΗ Η-ΣΕΜΙΝΑΙΟΥ 

ε όςουσ ςυμμετζχοντεσ ολοκλθρώςουν όλεσ τισ υποχρεωτικζσ 

δραςτθριότθτεσ (ζνδειξθ "Κατάςταςθ Ολοκλιρωςθσ Μακιματοσ" 

ςτθν αριςτερι πλαϊνι ςτιλθ), κα απονεμθκεί το ανοικτό ψθφιακό 

ζμβλθμα (open badge) του θ-ςεμιναρίου (περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 

για τα ανοικτά εμβλιματα ςτο https://openbadges.org/ ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΡΙΤΥΧΙΑ 

https://openbadges.org/
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Γεχηεξε Δθηέιεζε ε-ζεκηλαξίνπ: 

ηάιζεθε πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε 

εθπαηδεπηηθνχο θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο έγηλε 

ζπκπιεξσκαηηθή απνζηνιή θαη ηνπ έληππνπ θπιιαδίνπ κε ηε ζπλνπηηθή ξνή ηνπ ε-

ζεκηλαξίνπ. 

Ζ πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο πνπ ζηάιζεθε είλαη ε παξαθάησ: 
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Πξόζθιεζε πκκεηνρήο 

Θα ζέιακε λα ζαο πξνζθαιέζνπκε λα ζπκκεηάζρεηε ζην ειεθηξνληθφ ζεκηλάξην κε 

ηίηιν "ρεδηαζκόο Ηζηόηνπσλ κε ην WordPress", ην νπνίν είλαη ην πην επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελν ζχζηεκα δηαδηθηπαθψλ δεκνζηεχζεσλ, θαηάιιειν γηα ηε 

δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε.  

Σν ε-ζεκηλάξην δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γηα ην 

πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ "Φεθηαθά πζηήκαηα θαη Τπεξεζίεο" κε 

θαηεχζπλζε "Ζιεθηξνληθή Μάζεζε" ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. Ζ ζπκκεηνρή ζαο 

ζε απηφ είλαη εζεινληηθή. Όια ηα δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιερζνχλ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

αλψλπκα γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. 

 

Πεξίγξακκα ε-ζεκηλαξίνπ 

Δθπαηδεπηηθνί ηόρνη: κεηά ηελ νινθιήξσζε παξαθνινχζεζεο ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ 

ζα είζηε ζε ζέζε: 

 Να αλαγλσξίδεηε ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ελφο ηζηφηνπνπ 

 Να γλσξίδεηε ηα εξγαιεία ηνπ WordPress θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

 Να δεκηνπξγήζεηε έλαλ ιεηηνπξγηθφ ηζηφηνπν 

 Να αμηνινγήζεηε ηζηφηνπνπο 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζεηε ηε ρξεζηκφηεηα ελφο γηα ηε δεκηνπξγία θαη δεκνζίεπζε 

πεξηερνκέλνπ 

 Να πηνζεηήζεηε ηε ρξήζε ηζηφηνπσλ ζαλ κέζν δεκηνπξγίαο θαη δεκνζίεπζεο 

πεξηερνκέλνπ 

Γηάξθεηα: 2 εβδνκάδεο 

Σξόπνο δηεμαγσγήο: αζχγρξνλν δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ 

Φόξηνο Δξγαζίαο: 5-8 ψξεο αλά εβδνκάδα, αλάινγα κε ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία 

θαη ην πιήζνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα νινθιεξψζεηε 

Οινθιήξσζε ε-ζεκηλαξίνπ: ζε φζνπο ζπκκεηέρνληεο νινθιεξψζνπλ ην ε-

ζεκηλάξην ζα απνλεκεζεί ην αλνηθηφ ςεθηαθφ έκβιεκα (open badge) ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ 

(πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα αλνηθηά εκβιήκαηα εδψ)  

https://openbadges.org/
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Πξναπαηηνύκελα γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ ζα ρξεηαζηείηε: 

 Πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν 

 Καηνρή πξνζσπηθνχ e-mail 

 Βαζηθέο γλψζεηο ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

 

Σξόπνο πξόζβαζεο ζην ε-ζεκηλάξην 

Γηα λα ζπκκεηάζρεηε ζην ε-ζεκηλάξην ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ηα παξαθάησ 

βήκαηα: 

1. Δπηζθεθζείηε ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε https://web-

applications.moodlecloud.com φπνπ ζα ζαο δεηεζεί λα δεκηνπξγήζεηε ινγαξηαζκφ 

ρξήζηε.  

2. Παηήζηε ζην θνπκπί "Ξεθηλήζηε ηώξα δεκηνπξγώληαο λέν ινγαξηαζκό" θαη 

ζπκπιεξψζηε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο δεηνχληαη, ρξεζηκνπνηψληαο έλα έγθπξν e-mail. 

3. Μφιηο δεκηνπξγήζεηε ην ινγαξηαζκφ ρξήζηε ζα ζαο απνζηαιεί email ζηε 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζαο, πνπ ζα πεξηέρεη έλα ζχλδεζκν. 

4. Δπηζθεθζείηε ην ζχλδεζκν γηα λα επηβεβαηψζνπκε ην ινγαξηαζκφ ρξήζηε πνπ 

δεκηνπξγήζαηε.  

5. Δπηιέμηε ην ε-ζεκηλάξην "ρεδηαζκόο Ηζηόηνπσλ κε ην WordPress" θαη παηήζηε 

ζην θνπκπί "Δγγξαθή" γηα λα εγγξαθείηε ζην ε-ζεκηλάξην. 

6. Mε ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ βεκάησλ ζα απνθηήζεηε πξφζβαζε ζην ε-

ζεκηλάξην κέζα απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε https://web-

applications.moodlecloud.com ρξεζηκνπνηψληαο ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ 

πξφζβαζεο πνπ δειψζαηε. 

 

  

https://web-applications.moodlecloud.com/
https://web-applications.moodlecloud.com/
https://web-applications.moodlecloud.com/
https://web-applications.moodlecloud.com/
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Οδεγίεο νινθιήξσζεο ε-ζεκηλαξίνπ: 

Γηα λα νινθιεξψζεηε ε-ζεκηλάξην ζα ρξεηαζηεί: 

 Να απαληήζεηε ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζαο δίλνληαη θαηά ηελ έλαξμε θαη 

θαηά ηε ιήμε ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ (φια ηα εξσηεκαηνιφγηα ππνβάιινληαη 

αλψλπκα) 

 Να δεκηνπξγήζεηε ινγαξηαζκφ ρξήζηε ζην WordPress.com 

 Να κειεηήζεηε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζαο παξέρεηαη ζην ε-ζεκηλάξην θαη 

λα δνθηκάζεηε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη  

 Να νινθιεξψζεηε ηηο 2 θάζεηο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο "Δξγαζηήξην" (ζην 

θεθάιαην "Αμηνιόγεζε"), ην νπνίν απνηειεί ην βαζηθό ζαο παξαδνηέν ζην ε-

ζεκηλάξην 

o Φάζε 1: λα δεκηνπξγήζεηε έλαλ ηζηφηνπν ρξεζηκνπνηψληαο ην 

WordPress, ν νπνίνο κπνξεί λα αθνξά νπνηνδήπνηε αληηθείκελν ζέιεηε 

o Φάζε 2: λα αμηνινγήζεηε δχν ηζηφηνπνπο ζπκθνηηεηψλ ζαο θαη ηνλ δηθφ 

ζαο κε ρξήζε ξνπκπξίθαο (βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζην εξγαζηήξην) 

 Να δεκηνπξγήζεηε κηα εγγξαθή ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ γηα ηνλ 

ηζηφηνπφ ζαο, λα αμηνινγήζεηε ηηο ππφινηπεο εγγξαθέο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ζε 

κηα θιίκαθα απφ 1 έσο 5 θαη πξναηξεηηθά λα πξνζζέζεηε θάπνην ζρφιην 

εκείσζε: Οη αζθήζεηο 1-8 πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη 

πξναηξεηηθέο. Καζψο φκσο απνηεινχλ ηα ζηάδηα πνπ ζα αθνινπζήζεηε γηα λα 

νινθιεξψζεηε ηε δξαζηεξηφηεηα "Δξγαζηήξην", πξνηείλνπκε λα ηηο ππνβάιεηε, ψζηε 

λα ιάβεηε ζρφιηα, ηα νπνία ζα κπνξείηε λα ελζσκαηψζεηε ζηνλ ηζηφηνπν. 

 

Έλαξμε θαη Καηαιεθηηθέο Ζκεξνκελίεο 

 Έλαξμε ε-ζεκηλαξίνπ: 5/5/2017 

 Γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ URL ηνπ ηζηφηνπνπ ζην εξγαζηήξην θαη ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ: 17/5/2017 

 Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ηζηόηνπσλ ζην εξγαζηήξην θαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ: 

21/5/2017 

 Γηα ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ: 21/5/2017 

 

Αλακέλνπκε ηε ζπκκεηνρή ζαο θαη ζαο επρφκαζηε 

Καιή Δπηηπρία 
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Παξάξηεκα Γ: Θέκαηα Αζθήζεσλ  

Σα ζέκαηα ησλ πξναηξεηηθψλ αζθήζεσλ πνπ δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

νινθιεξψζνπλ είλαη ηα παξαθάησ:  

 

Γ.1 Θέκαηα Αζθήζεσλ 1-5 θαη 7-8 

Άζθεζε 1: Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνχ Υξήζηε θαη Δπηινγή Domain Name 

Γεκηνπξγείζηε ινγαξηαζκφ ρξήζηε ζην WordPress.com, ζθεθζείηε έλα αληηθείκελν 

γηα ην νπνίν ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε ηζηφηνπν θαη επηιέμηε έλα domain name. 

Πξναηξεηηθά επεμεξγαζηείηε ην πξνθίι ρξήζηε. 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο άζθεζεο 1, θαηαρσξείζηε ην URL ηνπ ηζηφηνπνπ πνπ 

δεκηνπξγήζαηε θαη ην αληηθείκελν ηνπ ηζηφηνπνπ. 

 

Άζθεζε 2: Γεκηνπξγία ηαηηθψλ ειίδσλ 

Γεκηνπξγείζηε 2-3 ζειίδεο ζηνλ ηζηφηνπφ ζαο θαη επεμεξγαζηείηε ην πεξηερφκελν 

ηνπο. Οξίζηε κία απφ απηέο ζαλ αξρηθή ζειίδα. 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο άζθεζεο 2, ππνβάιιεηε έλα θνιάδ απφ screenshots ησλ 

ηζηνζειίδσλ ζαο. 

 

Άζθεζε 3: Γεκηνπξγία ειίδαο Ηζηνινγίνπ θαη Αλάξηεζε Άξζξσλ 

Γεκηνπξγείζηε κηα ζειίδα ηζηνινγίνπ (blog) ζηνλ ηζηφηνπφ ζαο θαη αλαξηήζηε 1-2 

άξζξα ηζηνινγίνπ (posts). 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο άζθεζεο 3, ππνβάιιεηε screenshot απφ ην blog ζαο. 

 

Άζθεζε 4: Δπηινγή Θέκαηνο θαη Γεκηνπξγία Μελνχ 

Πεξηεγεζείηε ζηα δηαζέζηκα ζέκαηα ηνπ WordPress.com θαη επηιέμηε απηφ πνπ ζαο 

αξέζεη πεξηζζφηεξν. Γεκηνπξγήζηε έλα κελνχ θαη αλαζέζηε ην ζε κηα ζέζε κελνχ. 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο άζθεζεο 4, ππνβάιιεηε screenshot απφ ηνλ ηζηφηνπφ ζαο 

(κε ην κελνχ αλνηθηφ). 

 

Άζθεζε 5: Έξεπλα γηα Widgets 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο άζθεζεο 5, δνθηκάζηε λα πξνζζέζεηε δηάθνξα widgets 

ζηνλ ηζηφηνπφ ζαο. Αλ βξείηε θάπνην ελδηαθέξνλ κπνξείηε: 

 λα δεκηνπξγήζεηε κηα θαηαρψξεζε ζε απηφ ην forum ή 
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 λα ζρνιηάζηε θάπνηα θαηαρψξεζε ζπκθoηηεηή ζαο ή 

 λα πξνηείλεηε έλαλ ηξφπν ρξήζεο 

 

Άζθεζε 7: Αλαζηνραζκφο 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο άζθεζεο 7, πεξηγξάςηε ζε κηα παξάγξαθν ηελ εκπεηξία 

ζαο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ηζηφηνπνπ. Αθνχ έρεηε εμεξεπλήζεη θαη ηνπο ηζηφηνπνπο ησλ 

ζπκθνηηεηψλ ζαο ζηε βάζε δεδνκέλσλ, αλαθέξεηε ηη ζα αιιάδαηε ζηνλ δηθφ ζαο 

ηζηφηνπν. 

 

Άζθεζε 8: Δμεξεχλεζε ηαηηζηηθψλ ηνηρείσλ 

Σψξα πνπ νη ηζηφηνπνί ζαο είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθνί θαη ηνπο έρνπλ επηζθεθζεί 

θαη’ ειάρηζηνλ νη αμηνινγεηέο ζαο ζην "Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο θαη Αμηνιφγεζεο 

Ηζηφηνπσλ", είλαη επθαηξία λα εμνηθεησζείηε κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ παξέρεη 

ην WordPress. 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο άζθεζεο 8, ειέγμηε ηα views πνπ έρεη δερζεί ν ηζηφηνπφο 

ζαο, αλ έρεη followers ή αλ έρεη ιάβεη Likes ή comments θαη επηζπλάςηε έλα 

screenshot. 

 

Γ.2 Δξσηήζεηο Κνπίδ (Άζθεζε 6) 

Δξώηεζε 1: 

Δίδνο εξώηεζεο: Πνιιαπιήο επηινγήο 

Κείκελν εξώηεζεο: Ση είδνπο επεμεξγαζηέο πεξηερνκέλνπ (editors) πεξηιακβάλνληαη 

ζην WordPress.com; 

a. HTML editor 

b. visual (WYSIWYG) editor 

c. HTML θαη visual (WYSIWYG) editors 

d. Καλέλαο απφ ηνπο δχν 

Αλαηξνθνδόηεζε: Σν WordPress.com πεξηιακβάλεη δχν είδε editors, ηνλ visual 

(WYSIWYG) θαη ηνλ HTML editor 

σζηή απάληεζε: c 

 

Δξώηεζε 2: 

Δίδνο εξώηεζεο: Πνιιαπιήο επηινγήο 

Κείκελν εξώηεζεο: Πνηα έθδνζε ηνπ WordPress θηινμελείηαη δσξεάλ απφ ηελ 

εηαηξεία πνπ ην δεκηνχξγεζε; 

https://web-applications.moodlecloud.com/mod/workshop/view.php?id=99
https://web-applications.moodlecloud.com/mod/workshop/view.php?id=99
https://web-applications.moodlecloud.com/mod/workshop/view.php?id=99
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a. WordPress.com 

b. WordPress.org 

c. WordPress.net 

d. WordPress.edu 

Αλαηξνθνδόηεζε: Οη ηζηφηνπνη πνπ δεκηνπξγνχκε κε ην WordPress.com 

θηινμελνχληαη δσξεάλ απφ ηελ Automattic, ελψ νη ηζηφηνπνη πνπ δεκηνπξγνχκε κε ην 

WordPress.org ρξεηάδεηαη λα αλέβνπλ ζε θάπνηνλ δηθφ καο (ή ελνηθηαζκέλν) server. 

σζηή απάληεζε: a 

 

Δξώηεζε 3: 

Δίδνο εξώηεζεο: Πνιιαπιήο επηινγήο 

Κείκελν εξώηεζεο: Με πνηφ απφ ηα παξαθάησ URL απνθηνχκε πξφζβαζε ζηνλ 

(παιαηφηεξν) πίλαθα ειέγρνπ ηνπ WordPress.com αλ ην φλνκα ηνκέα ηνπ ηζηφηνπνχ 

καο είλαη ην myfantasticsite.wordpress.com; 

a. myfantasticsite.wordpress.com/wp-admin 

b. wp-admin/myfantasticsite.wordpress.com 

c. myfantasticsite.wp-admin.wordpress.com 

d. myfantasticsite/wp-admin/wordpress.com 

Αλαηξνθνδόηεζε: Γηα λα απνθηήζνπκε πξφζβαζε ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηνπνζεηνχκε 

ηελ θαηάιεμε /wp-admin κεηά ην domain name ηνπ ηζηφηνπνπ. 

σζηή απάληεζε: a 

 

Δξώηεζε 4: 

Δίδνο εξώηεζεο: σζηνχ - ιάζνπο 

Κείκελν εξώηεζεο: Σν WordPress.com καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε δηθέο καο 

ζέζεηο κελνχ; 

a. Ναη 

b. Όρη 

Αλαηξνθνδόηεζε: Σν WordPress.com καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε δηθά καο 

κελνχ αιιά φρη ζέζεηο κελνχ. Ο ιφγνο γηαηί ζπκβαίλεη απηφ είλαη, φηη νη ζέζεηο κελνχ 

δεκηνπξγνχληαη πάλσ ζην ζέκα (theme) πνπ δνπιεχνπκε θαη ζην WordPress.com δελ 

καο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο/ηξνπνπνίεζεο ελφο ζέκαηνο (theme). 

σζηή απάληεζε: b 
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Δξώηεζε 5: 

Δίδνο εξώηεζεο: Αληηζηνίρηζεο 

Κείκελν εξώηεζεο: Δληνπίζηε ηα δεηνχκελα ηκήκαηα ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν: 

https://astronomybypeggy.wordpress.com/star/ 

Πξσηφθνιιν, domain πξψηνπ επηπέδνπ, domain δεχηεξνπ επηπέδνπ, domain ηξίηνπ 

επηπέδνπ, domain name, URL 

Αλαηξνθνδόηεζε: Θπκεζείηε ηα επίπεδα ζην domain name αξηζκνχληαη απφ δεμηά 

πξνο ηα αξηζηεξά θαη ρσξίδνληαη κε ηειείεο. 

σζηή απάληεζε:  

Πξσηφθνιιν   → https 

domain πξψηνπ επηπέδνπ → com 

domain δεχηεξνπ επηπέδνπ → wordpress 

domain ηξίηνπ επηπέδνπ → astronomybypeggy 

domain name   → astronomybypeggy.wordpress.com 

URL    → https://astronomybypeggy.wordpress.com/star/ 

 

Δξώηεζε 6: 

Δίδνο εξώηεζεο: Πνιιαπιήο επηινγήο 

Κείκελν εξώηεζεο: Πσο νλνκάδεηαη ε κηθξή εηθφλα πνπ εκθαλίδεηαη ζην tab ηνπ 

browser δίπια απφ ην φλνκα ηνπ ηζηφηνπνπ; 

a. Favicon 

b. Logo 

c. Home page 

d. Home icon 

Αλαηξνθνδόηεζε: Σν κηθξφ εηθνλίδην πνπ εκθαλίδεηαη ζην tab ηνπ browser (θαη ζε 

θάπνηνπο browsers θαη ζηε γξακκή δηεχζπλζεο) νλνκάδεηαη favicon. 

σζηή απάληεζε: a 

 

Δξώηεζε 7: 

Δίδνο εξώηεζεο: σζηνχ - ιάζνπο 

Κείκελν εξώηεζεο: Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο βίληεν ζηα αξρεία ελφο 

ηζηφηνπνπ ηνπ WordPress.com πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηνλ δσξεάλ ινγαξηαζκφ 

ρξήζηε; 

a. Ναη 

b. Όρη 
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Αλαηξνθνδόηεζε: ην δσξεάλ ινγαξηαζκφ ρξήζηε δελ κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε 

αξρείν βίληεν ζηε βηβιηνζήθε πνιπκέζσλ. Μπνξνχκε φκσο λα εηζάγνπκε βίληεν ζηνλ 

ηζηφηνπν, είηε κέζσ ζπλδέζκνπ κε ην URL ελφο βίληεν πνπ βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζε 

θάπνην απνζεθεπηηθφ λέθνο (πρ. dropbox, google drive, youtube), είηε κέζσ ηνπ html 

tag <iframe>. 

σζηή απάληεζε: b 

 

Δξώηεζε 8: 

Δίδνο εξώηεζεο: σζηνχ - ιάζνπο 

Κείκελν εξώηεζεο: Ζ βηβιηνζήθε πνιπκέζσλ (media library) έρεη απεξηφξηζην 

απνζεθεπηηθφ ρψξν; 

a. Ναη 

b. Όρη 

Αλαηξνθνδόηεζε: Ο απνζεθεπηηθφο ρψξνο ζηε βηβιηνζήθε πνιπκέζσλ εμαξηάηαη απφ 

ην παθέην ρξήζηε (plan) πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. ηνλ δσξεάλ ινγαξηαζκφ ρξήζηε ν 

απνζεθεπηηθφο ρψξνο είλαη 3 GB. 

σζηή απάληεζε: b 

 

Δξώηεζε 9: 

Δίδνο εξώηεζεο: Πνιιαπιήο επηινγήο 

Κείκελν εξώηεζεο: Τπάξρεη ηξφπνο λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κελνχ ζηελ πιατλή ζηήιε 

(sidebar) ρξεζηκνπνηψληαο ην text widget; 

a. Ναη, κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ζην text widget ζπλδέζκνπο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην html tag <a href> 

b. Όρη, γηαηί ην text widget δελ δέρεηαη ηελ εηζαγσγή κελνχ 

c. Όρη γηαηί ην text widget δελ δέρεηαη ηελ εηζαγσγή ζπλδέζκσλ 

d. Όρη γηαηί ην text widget δελ δέρεηαη ηελ εηζαγσγή html tags 

Αλαηξνθνδόηεζε: Μπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κελνχ κε ην text widget 

ρξεζηκνπνηψληαο ην html tag <a href>. Γείηε έλα παξάδεηγκα: 

<p><a href="http://www.unipi.gr/unipi/el/">Παλεπηζηήκην Πεηξαηά</a></p> 

<p><a href="http://www.uoa.gr">Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ</a> 

</p> 

<p><a href="https://www.eap.gr/el/">Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην</a></p> 

σζηή απάληεζε: a 
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Δξώηεζε 10: 

Δίδνο εξώηεζεο: Δπηινγήο ιέμεο πνπ ιείπεη 

Κείκελν εξώηεζεο: Σν πιήζνο ησλ [[1]] ζηνλ ηζηφηνπν εμαξηάηαη απφ [[2]] πνπ 

έρνπκε επηιέμεη, ελψ ην πιήζνο ησλ [[3]] εμαξηάηαη απφ [[4]] ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ 

ηζηφηνπνπ. 

[[1]]: ζέζεσλ κελνχ, ζειίδσλ, widgets, followers 

[[2]]: ην ζέκα, ηα ρξψκαηα, ηνλ editor 

[[3]]: κελνχ, ζέζεσλ κελνχ, ζηαηηζηηθψλ, followers 

[[4]]: ηε θαληαζία, ην παθέην ρξήζηε, ηνλ editor 

Αλαηξνθνδόηεζε: Θπκεζείηε φηη ζηνλ δσξεάλ ινγαξηαζκφ ρξήζηε δελ έρνπκε ηε 

δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε ζέζεηο κελνχ, αιιά κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε 

πνιιά δηαθνξεηηθά κελνχ ηα νπνία κπνξνχκε λα αλαζέζνπκε ζηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο 

κελνχ (θαη ζην menu widget). 

σζηή απάληεζε:  

[[1]]: ζέζεσλ κελνχ 

[[2]]: ην ζέκα 

[[3]]: κελνχ 

[[4]]: ηε θαληαζία 
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Παξάξηεκα Δ: Οξηζκνί ζην Γισζζάξη ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ  

ην Γισζζάξη ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ πξνζηέζεθαλ νη παξαθάησ νξηζκνί. Δπηιέρζεθε λα 

εκθαλίδεηαη ηπραία θάπνηνο απφ απηνχο ζην κηθξνεξγαιείν (block) "Σπραία Δγγξαθή 

απφ Γισζζάξη" θάζε θνξά πνπ νη ρξήζηεο αλαλεψλνπλ (refresh) ηελ θεληξηθή ζειίδα 

ηνπ ε-ζεκηλαξίνπ. 

 

Blog 

Σν ηζηνιφγην ή blog (weblog) είλαη έλα δηαδηθηπαθφ εκεξνιφγην, ζην νπνίν ν 

δεκηνπξγφο ηνπ θαηαγξάθεη ζθέςεηο θαη απφςεηο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα. Απηέο νη 

αλαξηήζεηο ή άξζξα ηζηνινγίνπ (posts) θαηαρσξνχληαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη 

κπνξνχλ λα δεκνζηεπζνχλ ή λα παξακείλνπλ ηδησηηθέο. Οη αλαξηήζεηο κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα θαη λα δέρνληαη ζρφιηα απφ ηνπο αλαγλψζηεο, ζηα νπνία 

ν δεκηνπξγφο ησλ αλαξηήζεσλ κπνξεί λα απαληήζεη. 

 

Browser 

Ο θπιινκεηξεηήο ή πεξηεγεηήο (browser) είλαη έλα πξφγξακκα πνπ επηηξέπεη ζηνλ 

ρξήζηε λα δεη θαη λα αιιειεπηδξάζεη κε ην πεξηερφκελν ηζηνζειίδσλ, φπσο θείκελν, 

εηθφλεο, βίληεν, ππεξζπλδέζκνπο πξνο άιιεο ηζηνζειίδεο. 

Μηα βαζηθή ιεηηνπξγία ελφο browser είλαη λα κεηαθξάζεη ηνλ θψδηθα HTML κηαο 

ηζηνζειίδαο ζην ηειηθφ πξντφλ πνπ ζα εκθαλίζεη ζηνλ ρξήζηε. 

 

Cloud Storage 

Σν απνζεθεπηηθφ λέθνο (Cloud Storage) είλαη έλα κνληέιν απνζήθεπζεο ςεθηαθψλ 

δεδνκέλσλ, ζην νπνίν ηα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο δηαδηθηπαθέο 

ηνπνζεζίεο (data centers) θαη κπνξεί λα είλαη δηαζθνξπηζκέλα ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 

έλαλ servers. Ζ εηαηξεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ην απνζεθεπηηθφ λέθνο νθείιεη λα δηαηεξεί 

ηα δεδνκέλα δηαζέζηκα, πξνζβάζηκα θαη αζθαιή. Ο απνζεθεπηηθφο ρψξνο κπνξεί 

παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο δσξεάλ, κε ελνίθην ή κε αγνξά. Οη ρξήζηεο απνθηνχλ 

πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα κέζσ κηαο δηαδηθηπαθήο δηεπαθήο. 

 

CMS 

Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (Content Management Systems, CMS) 

είλαη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δεκηνπξγία θαη ηξνπνπνίεζε 
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ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ρξεζηκνπνηψληαο έλα απιφ interface. Γελ απαηηείηαη γλψζε 

HTML, CSS ή PHP γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ, αλ θαη 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πεξαηηέξσ πξνζαξκνγή ηνπ ηζηφηνπνπ.  

Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ απφ ηελ παξνπζίαζε απηνχ, πνπ ζεκαίλεη φηη ην ίδην πεξηερφκελν κπνξεί 

λα παξνπζηαζηεί ζηνπο επηζθέπηεο κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

Σν πεξηερφκελν ηνπ CMS βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ζε θάπνηνλ server θαη ζπλήζσο 

είλαη δηαζέζηκν ζηνπο επηζθέπηεο. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ελεκεξψλεη ην 

πεξηερφκελν ηνπ CMS κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη νη επηζθέπηεο βιέπνπλ άκεζα ηηο 

αιιαγέο. Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ πνιινχο 

ρξήζηεο, κε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ ζπλεξγαηηθά. 

 

CSS 

Με ην αθξσλχκην CSS (Cascading Style Sheets) αλαθεξφκαζηε ζηε γιψζζα 

αιιεπάιιεισλ θχιισλ ζηπι, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κνξθνπνίεζε ησλ 

ηζηνζειίδσλ (ρξψκαηα, γξακκαηνζεηξέο θιπ). Παξέρεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο 

κνξθνπνίεζεο απφ ηελ HTML, θαζψο ε ηειεπηαία επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ 

παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Ζ CSS επηηξέπεη ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο ηζηνζειίδαο απφ ηελ 

κνξθνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο CSS είλαη ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε εμσηεξηθά 

αξρεία CSS, ηα νπνία κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηαθνξεηηθνχο 

ηζηφηνπνπο, κεηψλνληαο ην ρξφλν θαη ην θφζηνο δεκηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

ηζηφηνπσλ. Δπηπιένλ, κε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ θχιισλ ζηπι κπνξνχκε πνιχ εχθνια λα 

αιιάμνπκε ηελ εκθάληζε ελφο ηζηφηνπνπ. 

 

Domain Name 

Σν φλνκα ηνκέα (domain name) είλαη έλα φλνκα πνπ απνδίδνπκε ζε ππνινγηζηέο, 

servers, ηζηφηνπνπο ή ππεξεζίεο πνπ βξίζθνληαη ζπλδεδεκέλεο ζην δηαδίθηπν (ή ζε 

θάπνην ηνπηθφ δίθηπν) θαη ην νπνίν φλνκα είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Domain Name 

System (DNS). Σν DNS είλαη έλα ηεξαξρηθφ ζχζηεκα νλνκαηνδνζίαο θαη αληηζηνηρίδεη 

έλα εχθνια αλαγλσξίζηκν φλνκα ζε κηα δηεχζπλζε IP. 

Σα νλφκαηα ηνκέα είλαη νξγαλσκέλα ζε επίπεδα κέζα ζην ζχζηεκα DNS θαη θάζε 

επίπεδν ζπρλά πεξηιακβάλεη αξθεηά θαηψηεξα επίπεδα.  Έηζη ζρεκαηίδεηαη κηα 

δελδξνεηδήο δνκή. Ζ ξίδα ηνπ δέλδξνπ δελ έρεη φλνκα, ζπκβνιίδεηαη κε κηα ηειεία θαη 



 229 

παξαιείπεηαη φηαλ γξάθνπκε έλα φλνκα ηνκέα. Σα επίπεδα γξάθνληαη ζην φλνκα ηνκέα 

απφ δεμηά πξνο αξηζηεξά θαη ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε κηα ηειεία. 

Σν αλψηεξν επίπεδν είλαη ην ηειεπηαίν δεμηά θνκκάηη ζην φλνκα ηνκέα θαη 

πεξηιακβάλεη: 

 γεληθνχο ρψξνπο νλνκάησλ φπσο: com, org, net, info, edu, gov 

 ρψξνπο νλνκάησλ ρσξψλ φπσο: gr, us, uk, fr, it 

Σν δεχηεξν επίπεδν είλαη ζπλήζσο ην φλνκα κηαο εηαηξείαο, πξντφληνο ή ππεξεζίαο, 

φπσο ε ιέμε wordpress ζην φλνκα ηνκέα wordpress.com 

Σα επφκελα επίπεδα εμεηδηθεχνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ ηκεκαηνπνίεζε ησλ 

νλνκάησλ ηνκέα. 

ην παξαθάησ παξάδεηγκα https://astronomybypeggy.wordpress.com/galaxy/ 

 αλψηεξν επίπεδν είλαη ην com 

 δεχηεξν επίπεδν είλαη ην wordpress 

 ηξίην επίπεδν είλαη ην astronomybypeggy 

 domain name είλαη ην astronomybypeggy.wordpress.com 

 πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο είλαη ην https 

 URL είλαη ην https://astronomybypeggy.wordpress.com/galaxy/ 

 

Favicon 

Σν favicon είλαη έλα κηθξφ εηθνλίδην πνπ εκθαλίδνπλ νη browsers ζην tab ηεο 

ηζηνζειίδαο δίπια απφ ην φλνκα ηεο ζειίδαο ή/θαη ζηε γξακκή δηεχζπλζεο. Βνεζά 

ζηελ εχθνιε αλαγλψξηζε ηνπ ηζηφηνπνπ ζε έλαλ browser πνπ έρεη πνιιά tabs αλνηθηά. 

πρλά ρξεζηκνπνηείηαη ην logo ηεο εηαηξείαο πνπ δηαηεξεί ηνλ ηζηφηνπν.  

Σππηθέο δηαζηάζεηο ηνπ εηθνληδίνπ είλαη 16x16, 32x32, 48x48, 64x64, 128x128 ελψ 

ρξεζηκνπνηεί 256 ρξψκαηα θαη έρεη θαηάιεμε αξρείνπ .ico 

Τπάξρνπλ ηζηφηνπνη νη νπνίνη καο βνεζνχλ λα δεκηνπξγήζνπκε έλα favicon ή λα 

κεηαηξέςνπλ κηα εηθφλα επηινγήο καο ζε favicon. Κάπνηα παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

ηζηφηνπσλ είλαη: 

 http://www.favicon-generator.org 

 http://www.favicon.cc 

 http://www.favicongenerator.com 

 

Footer 

Σν ππνζέιηδν (footer) είλαη έλα ηκήκα ηεο ηζηνζειίδαο, μερσξηζηφ απφ ην θπξίσο 

πεξηερφκελν θαη ηνπνζεηείηαη ζην θάησ κέξνο ησλ ζειίδσλ. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη 
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θείκελν, εηθφλα, βίληεν, widgets, θιπ. Σν πεξηερφκελν ηνπ ππνζέιηδνπ εκθαλίδεηαη ζε 

θάζε ηζηνζειίδα ζηελ νπνία ην έρνπκε ελεξγνπνηήζεη θαη ζπλήζσο παξακέλεη ην ίδην 

γηα φιεο ηηο ζειίδεο ελφο ηζηφηνπνπ, ζε αληίζεζε κε ην θπξίσο πεξηερφκελν πνπ είλαη 

δηαθνξεηηθφ γηα θάζε ζειίδα. Κάπνηα ζέκαηα ππνζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα 

ππνζέιηδα. 

Υξεζηκνπνηείηαη κε παξφκνην ηξφπν φπσο ην ππνζέιηδν ησλ θεηκέλσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ έλαλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, γηα λα παξνπζηάζεη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζεσξνχκε ζεκαληηθέο, φπσο ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ρξήζηκνπο ζπλδέζκνπο, 

δηαθεκίζεηο, πιεξνθνξίεο copyright, ινγφηππν εηαηξείαο. 

 

Header 

Ζ θεθαιίδα (header) είλαη έλα ηκήκα ηεο ηζηνζειίδαο, μερσξηζηφ απφ ην θπξίσο 

πεξηερφκελν θαη ηνπνζεηείηαη ζην επάλσ κέξνο ησλ ζειίδσλ. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

θείκελν, εηθφλα, βίληεν, widgets θιπ. Σν πεξηερφκελν ηεο θεθαιίδαο εκθαλίδεηαη ζε 

θάζε ηζηνζειίδα ζηελ νπνία ην έρνπκε ελεξγνπνηήζεη θαη ζπλήζσο παξακέλεη ην ίδην 

γηα φιεο ηηο ζειίδεο ελφο ηζηφηνπνπ, ζε αληίζεζε κε ην θπξίσο πεξηερφκελν πνπ είλαη 

δηαθνξεηηθφ γηα θάζε ζειίδα. 

Υξεζηκνπνηείηαη κε παξφκνην ηξφπν φπσο ε θεθαιίδα ησλ θεηκέλσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ έλαλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, γηα λα παξνπζηάζεη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζεσξνχκε βαζηθέο, φπσο ην ινγφηππν ηνπ ηζηφηνπνπ, κελνχ πινήγεζεο, πεδίν 

αλαδήηεζεο. 

 

HTML 

Με ην αθξσλχκην HTML (HyperText Markup Language) αλαθεξφκαζηε ζηελ 

γιψζζα ζήκαλζεο ππεξθεηκέλνπ, ε νπνία είλαη κηα γιψζζα παξνπζίαζεο ηνπ 

πεξηερφκελνπ κηαο ηζηνζειίδαο. Οη εληνιέο ηεο HTML νλνκάδνληαη εηηθέηεο (tags) θαη 

πεξηθιείνληαη αλάκεζα ζηα ζχκβνια <> 

Οη πεξηζζφηεξεο εηηθέηεο εκθαλίδνληαη ζε δεχγε φπσο <h1> θαη </h1> πνπ είλαη νη 

εηηθέηεο αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο. Σν πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ γξάθεηαη 

αλάκεζα ζε απηά ηα δχν tags. Οη browsers δελ εκθαλίδνπλ ηα tags ζηνπο ρξήζηεο, αιιά 

ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα παξνπζηάζνπλ ην πεξηερφκελν. 

Ζ HTML δελ είλαη γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. 

 



 231 

Multimedia 

Σα πνιπκέζα (multimedia) είλαη πεξηερφκελν πνπ ζπλδπάδεη πιηθφ πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ, φπσο θείκελν, ήρν, γξαθηθά, εηθφλεο, θηλνχκελεο εηθφλεο, βίληεν 

θαη δηαδξαζηηθφ πεξηερφκελν γηα ηελ αλαπαξάζηαζε, παξνπζίαζε, επεμεξγαζία, 

απνζήθεπζε θαη κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ. 

Σα πνιπκέζα απνηεινχλ κηα δπλακηθά εμειηζζφκελε ηερλνινγία ζην ρψξν ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη βξίζθνπλ πξαθηηθή εθαξκνγή ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηαο, φπσο εθπαίδεπζε, δηαθήκηζε, δεκνζηνγξαθία, παξνπζηάζεηο, 

ςπραγσγία, ειεθηξνληθά παηρλίδηα θιπ. 

 

MySQL 

Ζ MySQL είλαη ην πην δηαδεδνκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ (relational database management system, RDBMS). Ο θψδηθαο είλαη 

αλνηθηφο θαη δηαζέζηκνο κε ηελ GNU GPL άδεηα ρξήζεο. Σν ζχζηεκα ηξέρεη έλαλ 

εμππεξεηεηή (server), ν νπνίνο παξέρεη ηαπηφρξνλα πξφζβαζε ζε πνιινχο ρξήζηεο ζε 

έλα ζχλνιν βάζεσλ δεδνκέλσλ. Τπνζηεξίδεη ηε δνκεκέλε γιψζζα εξσηεκαησλ 

(structured query language, SQL) γηα ηε δεκηνπξγία, αλάγλσζε, επεμεξγαζία θαη 

δηαγξαθή ησλ εγγξαθψλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

Ζ MySQL ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάπνηεο απφ ηηο πην δεκνθηιείο δηαδηθηπαθέο 

ππεξεζίεο, φπσο ην Facebook, ην Twitter, ην Google, ην YouTube, ηε Wikipedia θαη 

απφ δηαδεδνκέλεο εθαξκνγέο, φπσο ην WordPress, ην Drupal, ην Joomla, ην TYPO3. 

 

PHP  

H PHP (αλαδξνκηθφ αθξσλχκην γηα ην PHP: Hypertext Preprocessor) είλαη κηα 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ κε δπλακηθφ πεξηερφκελν. 

Μηα ζειίδα PHP επεμεξγάδεηαη απφ έλαλ server, θαη ην ηειηθφ πξντφλ πνπ παξάγεηαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, απνζηέιιεηαη ζηνλ browser ηνπ ρξήζηε κε ηε κνξθή θψδηθα 

HTML. 

 

Plugin 

Σν plugin είλαη έλα κηθξφ πξφγξακκα, ην νπνίν φηαλ πξνζηεζεί ζην θπξίσο 

πξφγξακκα (πρ. WordPress) επεθηείλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ηειεπηαίνπ. Γελ είλαη ην ίδην 

θπξίσο πξφγξακκα θαη ζπλήζσο δελ ιεηηνπξγεί κφλν ηνπ αιιά απαηηεί ην θπξίσο 

πξφγξακκα γηα λα ιεηηνπξγήζεη. ε έλα θπξίσο πξφγξακκα κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε 

πνιιά plugins θάζε έλα απφ ηα νπνία ζα ηνπ πξνζθέξεη δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία. 
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Responsive Web Design 

Ζ αληαπνθξηλφκελε ζρεδίαζε ηζηφηνπσλ (Responsive Web Design) είλαη κηα 

ηερληθή ζρεδηαζκνχ ηζηνζειίδσλ κε ζθνπφ ηε δπλακηθή πξνζαξκνγή ηνπ πεξηερφκελνπ 

ηεο ηζηνζειίδαο ζην κέγεζνο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο νζφλεο ηεο εθάζηνηε 

ζπζθεπήο. Σειηθφ απνηέιεζκα είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ ξπζκίζεσλ 

(αιιαγή κεγέζνπο ζειίδαο, θχιηζε ζειίδαο) απφ πιεπξάο ηνπ ρξήζηε θαη άξα ε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο πινήγεζεο. 

Σα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο ηερλνινγίαο είλαη: 

 νη ζειίδεο δηαβάδνληαη άλεηα ζε νπνηαδήπνηε αλάιπζε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

κεγέζπλζε 

 θάζε ηκήκα πεξηερνκέλνπ είλαη νξαηφ απφ νπνηαδήπνηε ζπζθεπή 

 δελ εκθαλίδεηαη πνηέ νξηδφληηα κπάξα θχιηζεο αλεμαξηήησο κεγέζνπο 

παξαζχξνπ 

 απμάλεηαη ε επρξεζηία ηνπ ηζηφηνπνπ (θαη ζπλεπψο αλακέλεηαη αχμεζε ηεο 

επηζθεςηκφηεηαο ή ηεο παξακνλήο ησλ επηζθεπηψλ ζε απηφλ) 

 απαηηείηαη ε ζρεδίαζε θαη ζπληήξεζε ελφο κφλν ηζηφηνπνπ γηα λα εμππεξεηήζεη 

φιεο ηηο πηζαλέο ζπζθεπέο πνπ ζεκαίλεη:  

o κείσζε ηνπ ρξφλνπ θαη θφζηνπο ζρεδίαζεο 

o κείσζε ηνπ αξηζκνχ πηζαλψλ ζθαικάησλ 

o απνθπγή ηνπ δηπινχ πεξηερνκέλνπ 

o δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ site ζε νπνηαδήπνηε λέα κειινληηθή 

ζπζθεπή 

 

RSS 

Σν αθξσλχκην RSS (Rich Site Summary) αλαθέξεηαη ζε κηα ηερληθή αληαιιαγήο 

ςεθηαθνχ πιεξνθνξηαθνχ πεξηερνκέλνπ κεηαμχ ηζηφηνπσλ θαη ζηεξίδεηαη ζηε γιψζζα 

ζήκαλζεο XML. 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκνζηεχζνπκε πιεξνθνξίεο πνπ αλαλεψλνληαη ζπρλά, 

φπσο αλαξηήζεηο ηζηνινγίνπ, εηδήζεηο θαη γεληθά αλαθνηλψζεηο. πκβάιιεη ζηελ 

ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ (ζπλδξνκεηψλ) γηα ηηο αιιαγέο θαη ηα λέα ζε έλα δηθηπαθφ 

ηφπν ρσξίο λα ηνπο ππεξθνξηψλεη κε πιεξνθνξία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν ρξήζηεο 

(ζπλδξνκεηήο) δελ ρξεηάδεηαη λα ςάρλεη γηα λέεο αιιαγέο ζε κηα ηζηνζειίδα, θαζψο 

ελεκεξψλεηαη απηφκαηα γηα απηέο. 
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Σα RSS feeds είλαη κηθξά θείκελα πνπ κπνξεί λα πεξηέρνπλ ην πιήξεο θείκελν ή ηελ 

πεξίιεςε, ηνλ ζχλδεζκν γηα ηελ ηζηνζειίδα κε ηελ αλαθνίλσζε, θαζψο θαη 

κεηαδεδνκέλα, φπσο ηνλ ζπγγξαθέα ή ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο. Ο ρξήζηεο 

ρξεηάδεηαη λα εγθαηαζηήζεη κφλν έλαλ αλαγλψζηε RSS (feedreader ή aggregator) θαη 

λα εηζάγεη ζε απηφλ ην RSS URL ηνπ ηζηφηνπνπ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Σν ζχκβνιν ησλ 

RSS είλαη ην  

 

SEO 

Ο φξνο Search Engine Optimization (Βειηηζηνπνίεζε Ηζηνζειίδσλ γηα ηηο Μεραλέο 

Αλαδήηεζεο) αλαθέξεηαη ζηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην πεξηερφκελν θαη 

ζηε δνκή κηαο ηζηνζειίδαο, ψζηε θαηά ηνλ εληνπηζκφ ηεο ηζηνζειίδαο απφ κηα κεραλή 

αλαδήηεζεο, ε ηζηνζειίδα λα εκθαλίδεηαη ζε φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξε θαηάηαμε ζηα 

απνηειέζκαηα, κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο.  

Βαζηθέο ηερληθέο SEO είλαη: 

 ε ρξήζε ιέμεσλ-θιεηδηά ζηνλ ηίηιν θαη ζην alt text ηεο ηζηνζειίδαο 

 ε ρξήζε ιέμεσλ-θιεηδηά ζην θπξίσο θείκελν ηεο ηζηνζειίδαο 

 ε ρξήζε ιέμεσλ-θιεηδηά ζε φιεο ηηο εηθφλεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα 

 ε ρξήζε ιέμεσλ-θιεηδηά ζε ζπλδέζκνπο απφ άιιεο ηζηνζειίδεο πξνο κηα 

ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα 

 ε ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπ ηίηινπ, ηεο πεξηγξαθήο, ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο 

 ε ρξήζε ιέμεσλ-θιεηδηά ζηνλ ηίηιν θαη ζηηο επηθεθαιίδεο επηπέδνπ <h1> θαη 

<h2> 

 ην πνζνζηφ ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ ζην θπξίσο θείκελν ηεο ηζηνζειίδαο λα κελ 

ππεξβαίλεη ην 7% γηα λα κελ ζεσξεζεί αλεπηζχκεην πεξηερφκελν (spam) 

 

Server 

Ο εμππεξεηεηήο ή δηαθνκηζηήο (server) είλαη έλα ινγηζκηθφ πνπ αλαιακβάλεη λα 

εμππεξεηήζεη αηηήκαηα άιισλ πξνγξακκάησλ (ηα νπνία νλνκάδνληαη πειάηεο 

(clients)). Σα πξνγξάκκαηα-πειάηεο κπνξνχλ λα ηξέρνπλ είηε ζηνλ ίδην ππνινγηζηή, 

είηε ζε δηαθνξεηηθφ θαη λα ζπλδένληαη κε ηνλ πξψην κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

πρλά αλαθεξφκαζηε ζε έλαλ ππνινγηζηή σο server, φηαλ απηφο εθηειεί θαηά θχξην 

ιφγν πξνγξάκκαηα εμππεξέηεζεο ζπλερφκελα φιν ην εηθνζηηεηξάσξν. 
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Sidebar 

Ζ πιατλή ζηήιε (sidebar) είλαη έλα ηκήκα ζηα αξηζηεξά ή ζηα δεμηά (ή θαη ζηα δχν) 

ηνπ θπξίσο ηκήκαηνο κηαο ηζηνζειίδαο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα εκθαλίζεη μερσξηζηφ 

πεξηερφκελν απφ φηη ην θπξίσο ηκήκα. Σν πεξηερφκελν ηεο πιατλήο ζηήιεο ζπλήζσο 

παξακέλεη ην ίδην γηα φιεο ηηο ζειίδαο ζηηο νπνίεο ηελ έρνπκε ελεξγνπνηήζεη, ζε 

αληίζεζε κε ην πεξηερφκελν ηνπ θπξίσο ηκήκαηνο πνπ είλαη δηαθνξεηηθφ γηα θάζε 

ηζηνζειίδα. 

Δίλαη θαηάιιειν ζεκείν γηα λα παξνπζηάζνπκε εξγαιεία, widgets, αλαθνηλψζεηο. 

 

URL 

Σν URL (Uniform Resource Locator) είλαη ε δηεχζπλζε ελφο πφξνπ ζηνλ Παγθφζκην 

Ηζηφ. Πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ην φλνκα ηνπ πφξνπ, ηνλ εμππεξεηεηή (server) 

ζηνλ νπνίν απηφο βξίζθεηαη θαη ην πξσηφθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εμππεξεηεηήο. 

Απηέο νη ηξεηο πιεξνθνξίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα απνθηήζνπκε πξφζβαζε ζηνλ 

πφξν. Έλα παξάδεηγκα URL είλαη ην  

https://astronomybypeggy.wordpress.com/earth/moon/ 

 

Widget 

Σα widgets είλαη εξγαιεία (κηθξνεθαξκνγέο) πνπ κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε ζηελ 

πιατλή ζηήιε, ζηελ θεθαιίδα ή ζην ππνζέιηδν κηαο ηζηνζειίδαο θαη ηα νπνία καο 

βνεζνχλ λα πξνζαξκφζνπκε ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηζηφηνπνπ ζηηο 

αλάγθεο καο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε HTML ή PHP. 

Υξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα λα πξνζζέζνπλ θάπνηεο επηπιένλ ιεηηνπξγίεο ζηνλ ηζηφηνπν. 

 

WordPress 

Σν WordPress είλαη ειεχζεξν (free) θαη αλνηθηνχ θψδηθα (open source) ινγηζκηθφ 

δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε, φπσο ηζηνιφγηα (blogs), 

ραξηνθπιάθηα (portfolios), ηζηφηνπνπο επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ, ζρνιείσλ, θιπ. 

Σαπηφρξνλα ιεηηνπξγεί θαη ζαλ πιαηθφξκα δεκνζίεπζεο ηνπ ηζηφηνπνπ. Σν 

πεξηερφκελν ηνπ ηζηφηνπνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ζε θάπνηνλ δηαθνκηζηή (server) 

θαη ε πξφζβαζε ζε απηφ γίλεηαη κέζσ ελφο θπιινκεηξεηή (browser). 

Υξεζηκνπνηείηαη θαη ζαλ χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (Content Management 

System, CMS), δειαδή παξέρεη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ ηζηφηνπνπ ηελ δπλαηφηεηα ηεο 

online ηξνπνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ. Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ κε ηε ρξήζε πξφζζεησλ (plugins) θαη ηελ εγθαηάζηαζε 

https://astronomybypeggy.wordpress.com/earth/moon/
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ζεκάησλ (themes). Γελ απαηηείηαη γλψζε HTML, CSS ή PHP γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

ηζηνζειίδσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ, αλ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πεξαηηέξσ 

πξνζαξκνγή ηνπ ηζηφηνπνπ. 

 

WYSIWYG 

Σν αθξσλχκην WYSIWYG (what you see is what you get) αλαθέξεηαη ζε εθαξκνγέο 

δεκηνπξγίαο (ή επεμεξγαζίαο) πεξηερνκέλνπ, νη νπνίεο θαηά ην ζηάδην δεκηνπξγίαο (ή 

επεμεξγαζίαο) εκθαλίδνπλ ζηελ νζφλε ην πεξηερφκελν κε ηελ ηειηθή ηνπ κνξθνπνίεζε 

θαη δηάηαμε.  

Δπηηξέπνπλ ηελ εχθνιε κνξθνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ, 

αληί εληνιψλ ή εηηθεηψλ ζήκαλζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνησλ εθαξκνγψλ 

είλαη νη ζχγρξνλνη επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ. 

 

 


