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Περίληψη 

 

 
Με την ανάπτυξη των τεχνολογιών του Παγκόσμιου Ιστού καθώς και την 

ενσωμάτωση τους σε καθημερινές δραστηριότητες, προέκυψε ένα σημαντικό πλήθος 

διαφορετικών Δικτυακών Κοινοτήτων με σκοπό να καλύψουν τα ποικίλα 

ενδιαφέροντα και τις ετερογενείς ανάγκες των μελών τους. Το φαινόμενο αυτό 

επηρέασε και το χώρο της εκπαίδευσης οδηγώντας στη δημιουργία Δικτυακών 

Μαθησιακών Κοινοτήτων τα μέλη των οποίων, μέσω Δικτυακών Εφαρμογών, 

ανταλλάσσουν γνώσεις, διαμοιράζονται πηγές εκπαιδευτικού περιεχομένου και 

συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να πετύχουν κοινούς μαθησιακούς στόχους. 

 

Αναγνωρίζοντας την αξία των Δικτυακών Μαθησιακών Κοινοτήτων στην 

ηλεκτρονική εκπαιδευτική διαδικασία, γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη 

εκ νέου μελέτης του τρόπου σύστασης και λειτουργίας των Δικτυακών Μαθησιακών 

Κοινοτήτων, στα πλαίσια της ολοένα και αυξανόμενης τάσης για αξιοποίηση της 

τεχνολογίας των μαθησιακών αντικειμένων και γενικότερα των μαθησιακών 

τεχνολογιών. 

 

Σκοπός της μεταπτυχιακής αυτής εργασίας είναι η παρουσίαση ενός πρωτότυπου 

διαδικτυακού περιβάλλοντος του οποίου οι λειτουργίες του θα αξιοποιούν τις 

τρέχουσες μαθησιακές τεχνολογίες και πιο συγκεκριμένα των μαθησιακών 

αντικειμένων και των εκπαιδευτικών μεταδεδομένων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγή 

 

 

1.1 Ορισμός Προβλήματος 
 

Η σύσταση και δημιουργία δικτυακών κοινοτήτων, αποτελεί ένα φαινόμενο που 

παρατηρήθηκε από τις αρχές του Παγκόσμιου Ιστού και το οποίο εξελίχτηκε και 

διαδόθηκε ραγδαία, αποτελώντας σήμερα τον πυρήνα του Web 2.0 (Zhang et al., 

2006). Οι δικτυακές μαθησιακές κοινότητες είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία δικτυακών 

κοινοτήτων με κύριους στόχους τον διαμοιρασμό εκπαιδευτικών πηγών σε ψηφιακή 

μορφή και κυρίως τη βελτίωση της συλλογικής γνώσης της κοινότητας γύρω από μια 

θεματική, χρησιμοποιώντας ως μέσο επικοινωνίας και συνεργασίας τον Παγκόσμιο 

Ιστό (Moore and Brooks, 2000; Palloff and Pratt, 1999). Η διάδοση των κοινοτήτων 

αυτών, οδήγησε στην ανάπτυξη εξελιγμένων δικτυακών εργαλείων και 

περιβαλλόντων, που επιτρέπουν στα μέλη τους την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών 

σκοπεύοντας στην ενίσχυση της ατομικής και της συλλογικής γνώσης και 

κατανόησης γύρω από ένα γνωστικό θέμα (Stahl, 2006).  

 

Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν τα μέλη των κοινοτήτων αλληλεπιδρούν με το 

εκπαιδευτικό υλικό, ενώ παράλληλα επικοινωνούν και συνεργάζονται μεταξύ τους, 

ενισχύεται η ενεργητική μάθηση και μαθητεία των μελών (Alavi, 1994; Kayama and 

Okamoto, 2002; Khalifa and Kwok, 1999). Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκαν μια 

σειρά από εργαλεία που επέτρεπαν στα μέλη των κοινοτήτων να εισάγουν ομαδικά 

σχόλια, απευθείας, στο εκπαιδευτικό υλικό. Επίσης, τα τελευταία χρόνια, 

παρατηρείται μια σημαντική αύξηση στο διαμοιρασμό του ψηφιακού εκπαιδευτικού 

υλικού, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση καινοτόμων μαθησιακών τεχνολογιών, όπως 

αυτής των μαθησιακών αντικειμένων, μιας νέας θεώρησης του εκπαιδευτικού 
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περιεχομένου που αναπτύσσεται για να υποστηρίξει μαθησιακές δραστηριότητες που 

λαμβάνουν χώρα σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης (Littlejohn, 2003; Barritt 

and Lee Alderman, 2004; McGreal, 2004). Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν 

αναπτυχθεί μια σειρά από αποθήκες μαθησιακών αντικειμένων, όπως για παράδειγμα 

η αποθήκη MERLOT (http://www.merlot.org), με σκοπό να διευκολύνουν την 

αναζήτηση, ανάκτηση και το διαμοιρασμό μαθησιακών αντικειμένων (Holden, 

2003).  

 

Αναγνωρίζοντας την αξία των δικτυακών μαθησιακών κοινοτήτων στην ηλεκτρονική 

εκπαιδευτική διαδικασία, γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη εκ νέου 

μελέτης του τρόπου σύστασης και λειτουργίας των δικτυακών μαθησιακών 

κοινοτήτων, στα πλαίσια της ολοένα και αυξανόμενης τάσης για αξιοποίηση της 

τεχνολογίας των μαθησιακών αντικειμένων και γενικότερα των μαθησιακών 

τεχνολογιών (Cook and Smith, 2004). 

 

Σκοπός της μεταπτυχιακής αυτής εργασίας είναι η ανάπτυξη και η παρουσίαση ενός 

πρωτότυπου διαδικτυακού περιβάλλοντος υποστήριξης των δικτυακών μαθησιακών 

κοινοτήτων, οι λειτουργίες του οποίου θα αξιοποιούν τις τρέχουσες μαθησιακές 

τεχνολογίες και πιο συγκεκριμένα αυτής των μαθησιακών αντικειμένων και των 

εκπαιδευτικών μεταδεδομένων. Η χρήση των συγκεκριμένων τεχνολογιών 

αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά σε δύο κρίσιμους παράγοντες για τη βιωσιμότητα 

των δικτυακών μαθησιακών κοινοτήτων: στο διαμοιρασμό και ανταλλαγή του 

εκπαιδευτικού υλικού μεταξύ των μελών των κοινοτήτων και στη βελτίωση της 

κατασκευής και διάδοσης συλλογικής γνώσης αυτών.  

 

1.2 Δομή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
 

Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική μελέτη των βασικών 

εννοιών τις οποίες πραγματεύεται η εργασία αυτή. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται 

οι δικτυακές μαθησιακές κοινότητες, αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά και οι 
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ανάγκες τους και γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση υπαρχόντων εμπορικών και 

καινοτόμων συστήματων που παρέχουν υπηρεσίες για την υποστήριξη δικτυακών 

μαθησιακών κοινοτήτων. Κατά την παρουσίαση των συστημάτων εξετάζεται 

παράλληλα το κατά πόσο τα συγκεκριμένα συστήματα είναι σε θέση να 

υποστηρίξουν επαρκώς τις ανάγκες των μαθησιακών κοινοτήτων. Στη συνέχεια 

μελετώνται οι τεχνολογίες των μαθησιακών αντικειμένων και των εκπαιδευτικών 

μεταδεδομένων και παρουσιάζεται μια τεχνική που αξιοποιεί την τεχνολογία των 

μαθησιακών αντικειμένων στην προσπάθεια υποστήριξης των δικτυακών 

μαθησιακών κοινοτήτων. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την 

σχεδίαση και ανάπτυξη του προτεινόμενου διαδικτυακού περιβάλλοντος καθώς και 

τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις ενδιάμεσες φάσεις της μεθοδολογίας. 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται οι λειτουργίες του διαδικτυακού 

περιβάλλοντος και παρουσιάζεται ένας πλήρης κύκλος λειτουργίας του καθώς και 

ένα ενδεικτικό σενάριο χρήσης, ώστε ο αναγνώστης να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα 

των δυνατοτήτων που παρέχει το περιβάλλον. Τέλος, μελετάται η χρήση του 

συγκεκριμένου περιβάλλοντος στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου και 

παρουσιάζονται χρήσιμα συμπεράσματα από την πιλοτική του χρήση. 

 

Τέλος, στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της 

εργασίας αυτής και προτείνονται μελλοντικές επεκτάσεις του περιβάλλοντος. 

 

1.3 Συνεισφορά της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
 

Η παρούσα ΜΔΕ εκπονήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «E-Learning Land: 

Ένα Ολοκληρωμένο Εικονικό Περιβάλλον Υποστήριξης Μαθησιακών Κοινοτήτων 

στο Διαδίκτυο», το οποίο και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Κοινωνία της Πληροφορίας» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας 
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(Γ.Γ.Ε.Τ.) (κωδικός έργου EL-69), μέσω της χορήγησης μεταπτυχιακής υποτροφίας 

από το ΕΠΥΚ@ΙΠΤΗΛ, ΕΚΕΤΑ. 

 

Η συνεισφορά της ΜΔΕ συνίσταται τόσο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του 

προτεινόμενου συστήματος, όσο και στην πιλοτική εφαρμογή του, όπως αυτά 

περιγράφονται στα κεφάλαια 3 και 4 της παρούσης. 

 

Τα αποτελέσματα της παρούσης ΜΔΕ έχουν δημοσιευτεί και παρουσιαστεί σε 1 

εθνικό και σε 1 διεθνές συνέδριο, μετά από κρίση: 

 

• Σάμψων, Δ., Χατζηνώτας, Σ, Καστραντάς, Κ., και Καραμπιπέρης Π. (2004). 

e-EDCOM: Ένα Διαδικτυακό Περιβάλλον Δημιουργίας και Υποστήριξης 

Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων στον Παγκόσμιο Ιστό. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου 

Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της 

Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», ΕΤΠΕ 2004, σσ. 535 – 544. 

 

• Chatzinotas, S., Sampson, D., and Kastradas, K. (2005). A Web Based 

Architecture for Empowering Learning Communities through the Learning 

Object Paradigm. In Proc. of the IADIS International Conference on Web 

Based Communities 2005, WBC 2005, pp. 126 – 133. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

 

 

2.1 Εισαγωγή 
 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο εστιάζει στην βιβλιογραφική μελέτη των εννοιών με τις 

οποίες πραγματεύεται η συγκεκριμένη εργασία. Αρχικά μελετώνται οι Δικτυακές 

μαθησιακές κοινότητες και παρουσιάζονται, συνοπτικά, υπάρχοντα εμπορικά και 

καινοτόμα συστήματα που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης των Δικτυακών 

μαθησιακών κοινοτήτων. Στη συνέχεια μελετώνται οι τεχνολογίες των μαθησιακών 

αντικειμένων και των εκπαιδευτικών μεταδεδομένων και τέλος παρουσιάζεται μια 

τεχνική η οποία εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που παρέχουν τα μαθησιακά 

αντικείμενα προς όφελος της συλλογικής γνώσης των κοινοτήτων.  

 

2.2 Δικτυακές και Μαθησιακές Κοινότητες 
 

Με την ανάπτυξη των τεχνολογιών του Παγκόσμιου Ιστού καθώς και την 

ενσωμάτωση τους σε καθημερινές δραστηριότητες, προέκυψε ένα σημαντικό πλήθος 

διαφορετικών Δικτυακών Κοινοτήτων με σκοπό να καλύψουν τα ποικίλα 

ενδιαφέροντα και τις ετερογενείς ανάγκες των μελών τους. Το φαινόμενο αυτό 

επηρέασε και το χώρο της εκπαίδευσης οδηγώντας στη δημιουργία Δικτυακών 

Μαθησιακών Κοινοτήτων τα μέλη των οποίων, μέσω Δικτυακών Εφαρμογών, 

ανταλλάσσουν γνώσεις, διαμοιράζονται πηγές εκπαιδευτικού περιεχομένου και 

συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να πετύχουν κοινούς μαθησιακούς στόχους. 

Οι Δικτυακές Μαθησιακές Κοινότητες προέρχονται από την σύγκλιση των 

Δικτυακών και των Μαθησιακών Κοινοτήτων. Κάθε μια από τις προαναφερθείσες 

κατηγορίες κοινοτήτων διακρίνεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία και 
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κληρονομούνται στις Δικτυακές Μαθησιακές Κοινότητες. Στη συνέχεια γίνεται μια 

σύντομη επισκόπηση τόσο των Δικτυακών όσο και των Μαθησιακών Κοινοτήτων, 

αναφέροντας τους βασικούς ορισμούς και τα κύρια γνωρίσματά τους, από την οποία 

θα προκύψουν τα βασικά χαρακτηριστικά των Δικτυακών Μαθησιακών Κοινοτήτων. 

 

2.2.1 Δικτυακές Κοινότητες 

 

Οι Hagel και Armstrong ορίζουν ως Δικτυακές Κοινότητες τους χώρους που 

δημιουργούνται μέσω των υπολογιστών και στους οποίους παρατηρείται ενοποίηση 

περιεχόμενου και επικοινωνίας με ιδιαίτερη έμφαση στο περιεχόμενο που 

δημιουργείται από τους χρήστες (Hagel and Armstrong, 1997). Ωστόσο, ο πιο 

διαδεδομένος ορισμός των Δικτυακών Κοινοτήτων ανήκει στον Howard Rheingold, 

ο οποίος τις ορίζει ως “πολιτιστικές συναθροίσεις που προκύπτουν όταν αρκετοί 

άνθρωποι συνεχίζουν τις δημόσιες συζητήσεις τους για μεγάλο χρονικό διάστημα 

στον κυβερνοχώρο. Μια Δικτυακή Κοινότητα είναι ένα σύνολο ανθρώπων που 

μπορούν να αλληλεπιδρούν είτε απ’ ευθείας (πρόσωπο με πρόσωπο) είτε όχι και να 

ανταλλάσσουν ιδέες μέσω των δικτύων υπολογιστών” (Rheingold, 1993). Σύμφωνα 

με την Jennifer Preece μια δικτυακή κοινότητα αποτελείται από (Preece, 2000): 

 

• Άτομα, τα οποία μέσω της κοινωνικής τους αλληλεπίδρασης προσπαθούν να 

ικανοποιήσουν δικούς τους στόχους ή να συμμετέχουν με συγκεκριμένους 

ρόλους στην επίτευξη κάποιου κοινού στόχου. 

 

• Μια προβληματική, όπως ένα ενδιαφέρον, μια ανάγκη ή μια υπηρεσία που 

παρέχει το λόγο ύπαρξης των κοινοτήτων 

 

• Πολιτικές, όπως υπονοούμενες παραδοχές, πρωτόκολλα επικοινωνίας, 

κανόνες και νομολογίες για την καθοδήγηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

των ανθρώπων. 
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• Συστήματα υπολογιστών, για την υποστήριξη και την μεσολάβηση των 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων 

 

2.2.1.1 Σύγκριση Μεταξύ Δικτυακών και Φυσικών Κοινοτήτων 

 

Η δομή, λειτουργία και η σύνθεση των δικτυακών κοινοτήτων διαφέρουν από τις 

αντίστοιχες “φυσικές” κοινότητες σε αρκετά βασικά σημεία και κυρίως στο επίπεδο 

της αλληλεπίδρασης. Σύμφωνα με το Smith (Smith, 1995) η αλληλεπίδραση μεταξύ 

των μελών μιας δικτυακής κοινότητας χαρακτηρίζεται από πέντε βασικές ιδιότητες οι 

οποίες όμως δεν εντοπίζονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών μιας φυσικής 

κοινότητας. Αυτές είναι:  

 

• Η αλληλεπίδραση λαμβάνει χώρα σε μη χωρικά πλαίσια, συνεπώς η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της κοινότητας δεν περιορίζεται από 

γεωγραφικά όρια. Αντίθετα, οι φυσικές κοινότητες περιγράφονται με βάση τα 

γεωγραφικά όρια στα οποία υφίστανται. Τα χωρικά χαρακτηριστικά των 

πραγματικών κοινοτήτων έχουν σημαντικά μειωθεί με την εμφάνιση νέων 

μορφών επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα το τηλέφωνο, ωστόσο ο χώρος 

είναι ένα σημαντικό κριτήριο για τον καθορισμό μιας φυσικής κοινότητας. 

 

• Η αλληλεπίδραση είναι κατά βάση ασύγχρονη. Σε έναν εικονικό χώρο, η 

επικοινωνία δεν λαμβάνει χώρα κατ’ ανάγκη σε πραγματικό χρόνο. Πέρα από 

τις σύγχρονες συνομιλίες (chat), είναι δυνατόν μια συζήτηση να 

πραγματοποιηθεί χωρίς να απαιτείται η ταυτόχρονη παρουσία όλων των 

μελών που συμμετέχουν σε αυτή. Αντίθετα, οι φυσικές κοινότητες απαιτούν 

τα μέλη τους να είναι παρόντα την ίδια στιγμή, αν όχι και στον ίδιο χώρο. 
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• Η αλληλεπίδραση δε βασίζεται στην φυσική υπόσταση των μελών. Η 

επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας δικτυακής κοινότητας δεν είναι 

απευθείας (πρόσωπο με πρόσωπο). Ωστόσο τα συστήματα που υποστηρίζουν 

τις δικτυακές κοινότητες παρέχουν τη δυνατότητα στα μέλη να 

αναπαραστήσουν είτε τα συναισθήματα τους (π.χ. χαρά, λύπη) είτε κάποιες 

φυσικές ενέργειες όπως χειρονομίες (π.χ. μια χειραψία) μέσω συνδυασμού 

συμβόλων (χαρακτήρων ή εικονιδίων). Οι φυσικές κοινότητες, από την άλλη 

μεριά, απαιτούν απευθείας επικοινωνία και στηρίζονται την φυσική παρουσία 

των μελών της. 

 

• Η αλληλεπίδραση ενδέχεται να είναι ανώνυμη, δηλαδή προκειμένου να 

επικοινωνήσουν τα μέλη της κοινότητας μεταξύ τους, δεν απαιτείται η γνώση 

της ταυτότητας των μελών που συμμετέχουν στην επικοινωνία. 

 

Μια πρόσθετη διαφορά μεταξύ των φυσικών και των δικτυακών κοινοτήτων 

εντοπίζεται στο γεγονός ότι, τις περισσότερες φορές, η συμμετοχή σε μια φυσική 

κοινότητα γίνεται χωρίς πρόθεση. Μια ομάδα ανθρώπων που έχουν κοινές 

δραστηριότητες (π.χ. εργάζονται στον ίδιο εργασιακό χώρο) είναι δυνατόν να 

δημιουργήσουν μια κοινότητα, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τα γεωγραφικά της 

όρια. Αντίθετα, η συμμετοχή σε μια δικτυακή κοινότητα γίνεται κυρίως από 

πρόθεση, από τη στιγμή που οι άνθρωποι επιλέγουν να γίνουν μέλη μιας 

συγκεκριμένης δικτυακής κοινότητας. 

 

2.2.2 Μαθησιακές Κοινότητες 

 

Η εμφάνιση των μαθησιακών κοινοτήτων χρονολογείται από το 1927 όπου και 

χρησιμοποιήθηκαν πειραματικά στο Κολέγιο Meiklejohn του Πανεπιστημίου του 

Wisconsin (O’Bannion, 1997) στην προσπάθεια ερευνητών να δημιουργήσουν νέες 

μαθησιακές εμπειρίες στις οποίες θα εμπλέκονταν τόσο οι μαθητές όσο και το 

διδακτικό προσωπικό του Κολεγίου.  
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Οι μαθησιακές κοινότητες, χαρακτηρίζονται από την επιθυμία των μελών τους να 

ανταλλάξουν εμπειρίες, πρακτικές και πηγές πληροφορίας που είναι σχετικές με το 

προς εξέταση θέμα, να αποδέχονται και να ενθαρρύνουν νέες συμμετοχές στην 

κοινότητα όπως επίσης και τη συχνή επικοινωνία μεταξύ των μελών της, 

συντελώντας στη δημιουργία νέας συλλογικής γνώσης (Moore and Brooks, 2000).  

 

Στο πλαίσιο αυτό, η μαθησιακή κοινότητα μπορεί να οριστεί ως ένα νέο 

εκπαιδευτικό σύστημα που θα βασίζεται στο συνδυασμό τριών συστατικών: της 

κοινότητας (κοινωνική διάσταση του συστήματος), του κατάλληλου τεχνολογικού 

περιβάλλοντος που φιλοξενεί την κοινότητα (τεχνολογική διάσταση του συστήματος) 

και των προηγμένων παιδαγωγικών αρχών που αυτή ενσωματώνει (εκπαιδευτική 

διάσταση του συστήματος) (Nachmias et al., 2000). 

 

2.2.3 Δικτυακές Μαθησιακές Κοινότητες 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι Δικτυακές Μαθησιακές Κοινότητες 

προέρχονται από τη σύγκλιση δύο διαφορετικών τύπων κοινοτήτων: των δικτυακών 

και των μαθησιακών. Οι κοινότητες αυτές κατέχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, 

τα οποία κληρονομούνται από τις προαναφερθείσες κοινότητες. 

 

Ως Δικτυακή Μαθησιακή Κοινότητα μπορεί να οριστεί η κοινότητα στην οποία οι 

άνθρωποι συνευρίσκονται, μέσω του διαδικτύου, από ένα αμοιβαίο ενδιαφέρον να 

εξετάσουν εντατικά ένα συγκεκριμένο θέμα (Reinmann-Rothmeier et al., 2000) 

επεκτείνοντας με τον τρόπο αυτό τις γνώσεις τους στο θέμα αυτό. 

 

Οι βασικοί στόχοι των μαθησιακών κοινοτήτων όπως αυτοί αναγνωρίζονται από τους 

Pallof και Pratt, είναι οι εξής (Pallof and Pratt, 1999):  
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• Η επίτευξη μιας βαθύτερης κατανόησης των υπό εξέτασης θεμάτων, η 

συνεργατική επίλυση διαφόρων προβλημάτων, η ανταλλαγή εμπειριών και η 

ανάπτυξη νέας γνώσης 

 

• Η υποστήριξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της κοινότητας μέσω 

της συνεργατικής μάθησης. 

 

• Η παροχή δυνατοτήτων για ελεύθερη ανάπτυξη ιδεών και διαλόγου στη βάση 

της ήδη αναπτυχθείσας γνώσης 

 

2.3 Εργαλεία Υποστήριξης Δικτυακών Μαθησιακών Κοινοτήτων 
 

Το στοιχείο της επικοινωνίας αποτελεί τη βασικότερη ανάγκη των μελών των 

δικτυακών κοινοτήτων και επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη βιωσιμότητά τους. Για 

την κάλυψη της ανάγκης αυτής χρησιμοποιείται μια ευρεία ποικιλία διαθέσιμων 

διαδικτυακών εργαλείων τα οποία σε γενικές γραμμές διακρίνονται στις εξής 

κατηγορίες: 

 

• Εργαλεία Σύγχρονης Επικοινωνίας: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 

εργαλεία τα οποία επιτρέπουν την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο 

παρέχοντας στους χρήστες τους έναν υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν εργαλεία που παρέχουν υπηρεσίες IRC όπως για 

παράδειγμα το εργαλείο mIRC, εργαλεία σύγχρονης γραπτής συζήτησης 

(instant messaging) όπως π.χ. τα MSN Messenger και Yahoo Messenger, 

υπηρεσίες βίντεο συνδιάσκεψης όπως το Microsoft Net Meeting.  

 

• Εργαλεία Ασύγχρονης Επικοινωνίας: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 

εργαλεία στα οποία η επικοινωνία μεταξύ των μελών των κοινοτήτων δεν 

απαιτεί την ταυτόχρονη παρουσία όλων των συμμετεχόντων. Συνεπώς, μέσω 

των συγκεκριμένων εργαλείων, τα μέλη μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ 
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τους δίχως χρονικούς περιορισμούς. Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), ηλεκτρονικών φόρουμ 

συζήτησης (discussion forum), ηλεκτρονικών ημερολογίων (blogs) κτλ. 

 

2.3.1 Χρήση των Εργαλείων σε Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης 

 

Στα πλαίσια των Δικτυακών Μαθησιακών Κοινοτήτων, τα παραπάνω εργαλεία 

συναντώνται ως τμήματα ολοκληρωμένων συστημάτων παροχής μάθησης, των 

Περιβαλλόντων Ηλεκτρονικής Μάθησης. Έτσι, τα συστήματα αυτά, πέρα από τις 

υπηρεσίες διάθεσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου και διαχείρισης 

ηλεκτρονικών τάξεων, εμπλουτίζονται με υπηρεσίες που επιτρέπουν την επικοινωνία 

και την συνεργασία μεταξύ των μελών των μαθησιακών κοινοτήτων.  

 

Μερικά παραδείγματα εφαρμογής των εργαλείων ασύγχρονης και σύγχρονης 

επικοινωνίας σε Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης είναι τα εξής (Lewis and 

Allan, 2005): 

 

• Χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

μπορεί να θεωρηθεί ως ανεξάρτητη μονάδα σε σχέση με ένα περιβάλλον 

ηλεκτρονικής μάθησης, ωστόσο πολλά περιβάλλοντα παρέχουν τη 

δυνατότητα σύνδεσης με υπάρχοντα διαδικτυακά συστήματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή ακόμα και πλήρους ενσωμάτωσης ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ορισμένες χρήσεις του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικής 

μάθησης είναι η αποστολή ιδιωτικών μηνυμάτων μεταξύ των μελών της 

κοινότητας (ένας προς ένας επικοινωνία) και η δημιουργία ομάδων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ένας προς πολλοί επικοινωνία). Για παράδειγμα, 

ένα μέλος της κοινότητας μπορεί να αποστείλει μηνύματα στις ομάδες 

ηλεκτρονικών ταχυδρομείων για να ενημερώσει τα υπόλοιπα μέλη σχετικά με 
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μια νέα πληροφορία που αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

περιβάλλοντος. 

 

• Χρήση των Ηλεκτρονικών Φόρουμ Επικοινωνίας: Τα ηλεκτρονικά 

φόρουμ επικοινωνίας παρέχουν τη δυνατότητα στα μέλη των κοινοτήτων να 

συζητήσουν, με ασύγχρονο τρόπο, γύρω από ποικίλα θέματα. Παράλληλα, 

επιτρέπουν στα μέλη να δημιουργούν νέα θέματα ή να αναρτούν τα δικά τους 

σχόλια σε υπάρχουσες συζητήσεις (πολλές φορές συνοδευόμενα από αρχεία). 

Κάθε μήνυμα που αποστέλλεται είναι μόνιμα ορατό σε κάθε μέλος της 

κοινότητας που έχει πρόσβαση. Τα φόρου είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν 

να χρησιμοποιηθούν από τα μέλη των κοινοτήτων για να ανταλλάξουν 

πληροφορίες και ιδέες, να συζητήσουν και να εργαστούν πάνω σε διάφορα 

θέματα ή προβλήματα, για παράδειγμα για την επίλυση μιας ομαδικής 

άσκησης.  

 

• Χρήση Εργαλείων Σύγχρονης Γραπτής Επικοινωνίας: Η σύγχρονη 

επικοινωνία επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν σε συζητήσεις που 

λαμβάνουν χώρα σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή όπως ακριβώς συμβαίνει στις 

πραγματικές τάξεις. Η συνομιλία διεξάγεται με την ανταλλαγή μηνυμάτων 

κειμένου και όπου χρειάζεται, τα μηνύματα παρουσιάζουν μικρή χρονική 

καθυστέρηση, ώστε να είναι δυνατός ο χειρισμός της συζήτησης. Επίσης, η 

πρόσβαση σε αυτή μπορεί να είναι ελεγχόμενη (για παράδειγμα μέσω της 

ελεγχόμενης πρόσβασης των μελών που παρακολουθούν ένα συγκεκριμένο 

μάθημα). Η σύγχρονη συζήτηση είναι ένα χρήσιμο εργαλείο είτε όταν η 

επικοινωνία πραγματοποιείται μεταξύ δύο είτε μεταξύ πολλών ατόμων. Στα 

πλαίσια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την παράθεση απόψεων γύρω από ζητήματα σχετικά με 

μια θεματική περιοχή. Επίσης, καθώς οι συμβαλλόμενοι δε χρειάζεται να 

είναι παρόντες, η σύγχρονη συζήτηση παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στη 

φιλοξενία προσκεκλημένων ομιλητών - ειδικών στα πλαίσια μιας συζήτησης. 
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Παρόλα αυτά, η σύγχρονη συζήτηση έχει τους ίδιους χρονικούς περιορισμούς 

με μια πραγματική τάξη, καθώς απαιτεί από όλα τα συμβαλλόμενα μέλη να 

είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά περιβάλλοντα ηλεκτρονικής 

μάθησης, τόσο εμπορικά όσο και καινοτόμα, περιγράφοντας παράλληλα τον τρόπο 

με τον οποίο αξιοποιούν τη χρήση των εργαλείων υποστήριξης προκειμένου να 

προάγουν την επικοινωνία μεταξύ των μελών των κοινοτήτων με στόχο τη βελτίωση 

τόσο της ατομικής γνώσης (κάθε μέλους ξεχωριστά) όσο και της συλλογικής γνώσης 

των κοινοτήτων. 

 

2.3.1.1 Εμπορικά Περιβάλλοντα 

 

• Τα συστήματα WebCT (http://www.webct.com) και Blackboard 

(http://www.blackboard.com) αποτελούν ευρέως διαδεδομένα συστήματα 

διάθεσης και διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων καθώς και υποστήριξης 

ηλεκτρονικών τάξεων. Τα συστήματα αυτά υποστηρίζουν την επικοινωνία και 

τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευόμενων τόσο με τη χρήση ασύγχρονων 

εργαλείων, όπως χώροι συζητήσεων και λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

όσο και με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως, δωμάτια συζητήσεων και 

ηλεκτρονικούς ασπροπίνακες. 

 

• Η ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων παροχής ηλεκτρονικής μάθησης SumTotal 

(http://www.sumtotalsystems.com/) περιλαμβάνει την εφαρμογή TotalVCS 

(Virual Classroom), η οποία επιτρέπει, σε πραγματικό χρόνο, την επικοινωνία 

και την συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευόμενων. 

 

• Η VCampus Corporation (http://www.vcampus.com) χρησιμοποιεί την 

μεθοδολογία “PowerBlend Blended Learning” μέσω της οποίας παρέχει στους 

χρήστες της ποικίλα εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας, που 
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περιλαμβάνουν πίνακες συζητήσεων, συζητήσεις σε πραγματικό χρόνο και 

ηλεκτρονικούς ασπροπίνακες. 

 

• Η εφαρμογή Centra (http://www.centra.com) παρέχει εταιρικές λύσεις για την 

συνεργασία, επικοινωνία και κατάρτιση μέσω του Διαδικτύου. Συγκεκριμένα 

παρέχει σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας όπως, δωμάτια 

συζητήσεων, ηλεκτρονικούς ασπροπίνακες και εργαλεία τηλεσυνδιάσκεψης. 

 

Συμπερασματικά, η πλειοψηφία των εμπορικών συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης 

παρέχουν εργαλεία που επιτρέπουν τόσο την ασύγχρονη, κυρίως μέσω πινάκων 

συζητήσεων, όσο και την σύγχρονη επικοινωνία και συνεργασία, κυρίως μέσω 

δωματίων συζητήσεων και ηλεκτρονικών ασπροπινάκων, μεταξύ των μελών των 

μαθησιακών κοινοτήτων. Ωστόσο, χωρίς να υπάρχει αναφορά στο υπό συζήτηση 

υλικό και δίχως την κατάλληλη κινητοποίηση και καθοδήγηση (Hardaker and Smith, 

2000) είναι πολύ πιθανό ο διάλογος να φθίνει και να χάσει την αξία του. Παράλληλα, 

έρευνες έχουν δείξει ότι η μάθηση είναι πιο αποτελεσματική, όταν τα άτομα δύνανται 

να αλληλεπιδράσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, με το εκπαιδευτικό υλικό (Alavi, 1994; 

Kayama and Okamoto, 2002; Khalifa and Kwok, 1999). Για το λόγο αυτό, θα πρέπει 

να ληφθούν υπόψη εργαλεία που δεν επιτρέπουν μόνο την επικοινωνία και τη 

συνεργασία μεταξύ των μελών των δικτυακών μαθησιακών κοινοτήτων αλλά και την 

ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και πρακτικών που θα προέρχονται από την 

παρατήρηση και την αλληλεπίδραση με το εκπαιδευτικό υλικό. Συνδυάζοντας τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες των μελών των δικτυακών μαθησιακών κοινοτήτων 

επιτυγχάνεται κατανόηση του προς συζήτηση θέματος, οδηγώντας με αυτόν τον 

τρόπο στην δημιουργία νέας συλλογικής γνώσης (Glover et al. 2004). 

 

2.3.1.2 Καινοτόμα Περιβάλλοντα 

 

Με βάση την παραπάνω θεώρηση, προέκυψαν μια σειρά από καινοτόμα διαδικτυακά 

περιβάλλοντα, με σκοπό να υποστηρίξουν και να προωθήσουν τις ανάγκες των 
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δικτυακών μαθησιακών κοινοτήτων για επικοινωνία και συνεργασία. Ένα μεγάλο 

ποσοστό αυτών των εργαλείων, βασίζονται στην αρχή του συνεργατικού σχολιασμού 

πάνω στο ίδιο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Σύμφωνα με τους (Glover et al. 2004), 

αν κατά τη σχεδίαση και την ανάπτυξη ενός συστήματος ληφθεί υπόψη, η 

δυνατότητα, οι εκπαιδευόμενοι να ανταλλάσσουν σχόλια μεταξύ τους σε σχέση με το 

παρεχόμενο υλικό, αναμένεται να δημιουργηθεί μια ομάδα εκπαιδευομένων με 

καλύτερη κατανόηση του συγκεκριμένου υλικού. Στη συνέχεια περιγράφονται 

ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων εργαλείων: 

 

• Το περιβάλλον CASE (Glover et al., 2004) επιτρέπει στους χρήστες την 

προσθήκη ενός επιπέδου πληροφορίας στο υπάρχον δικτυακό εκπαιδευτικό 

υλικό, με τη μορφή ομαδικών σχολίων. Οι υπεύθυνοι ανάπτυξης αυτού του 

περιβάλλοντος, αναμένουν ότι επιτρέποντας στα μέλη της μαθησιακής 

κοινότητας να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν απευθείας στο 

παρεχόμενο υλικό, βελτιώνεται η ποιότητα της μάθησης καθώς 

επικεντρώνεται στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. 

 

• Οι (Rau et al. 2004) ανέπτυξαν μια σειρά διαδικτυακών εργαλείων (Web 

Annotation Tools, WATs) που επιτρέπουν το σχολιασμό υπερκειμένων, την 

ανταλλαγή σχολίων μεταξύ των εκπαιδευομένων, καθώς και την καθοδήγηση 

άλλων εκπαιδευομένων στη χρήση ενός συγκεκριμένου υλικού. Με τον τρόπο 

αυτό, αναμένεται ότι η δημιουργία και η εξέλιξη της γνώσης θα επιτυγχάνεται 

με πιο έντονο ρυθμό. Κύριες λειτουργίες των εργαλείων αυτών 

περιλαμβάνουν την επισήμανση κειμένων, την εισαγωγή και την επεξεργασία 

σχολίων, την οργάνωση και την παρουσίαση των σχολίων με ιεραρχικό τρόπο 

και τον διαμοιρασμό των σχολίων μεταξύ των εκπαιδευομένων. 

 

• Το εργαλείο MRAS (Bargeron et al, 1999) επιτρέπει την προσθήκη κειμένου ή 

ηχητικών σχολίων σε συγκεκριμένα τμήματα βίντεο τη στιγμή που 

αναπαράγεται μέσω του Διαδικτύου. Με τον τρόπο αυτό, οι εκπαιδευόμενοι 
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δε περιορίζονται στη παθητική επισκόπηση του περιεχομένου, αλλά είναι σε 

θέση να προσθέτουν και ανταλλάσσουν σχόλια και συνδέσμους σε 

οποιοδήποτε τμήμα του περιεχομένου, μετατρέποντας έτσι τον Παγκόσμιο 

Ιστό σε ένα πραγματικό αλληλεπιδραστικό μέσο. 

 

• Το σύστημα Mole (Whittington, 1996) συνδυάζει τις αρχές της διερευνητικής 

μάθησης με τις αρχές της συνεργατικής μάθησης, επιτρέποντας την εισαγωγή 

σχολίων, μέσω του διαδικτύου, σε υλικό που είναι διαθέσιμο σε μορφή 

υπερκειμένου. Με τον τρόπο αυτό, οι εκπαιδευόμενοι δύνανται να έχουν έναν 

πιο ενεργό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης. 

 

Παρόλα αυτά, η ανάγκη βαθύτερης κατανόησης του τρόπου σύστασης και 

συντήρησης των μαθησιακών κοινοτήτων γίνεται πιο επιτακτική, ιδιαίτερα με την 

εμφάνιση των μαθησιακών τεχνολογιών (Cook and Smith, 2004). Στα πλαίσια αυτά, 

στην ενότητα 2.5 (σελ. 44), παρουσιάζεται με ποιο τρόπο η έννοια του Μαθησιακού 

Αντικειμένου μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ανταλλαγής και διαμοιρασμού 

εκπαιδευτικού υλικού και πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να βελτιωθεί η 

συλλογική γνώση των δικτυακών μαθησιακών κοινοτήτων. 

 

2.4 Μαθησιακές Τεχνολογίες 
 

Σύμφωνα με την ΙΕΕΕ, ο όρος Μαθησιακές Τεχνολογίες, αναφέρεται στο σύνολο των 

λογισμικών, τεχνολογιών και σχεδιαστικών μεθόδων που έχουν ως σκοπό να 

υποβοηθήσουν την ανάπτυξη, παροχή, συντήρηση και διαλειτουργικότητα αρθρωτών 

τμημάτων και συστημάτων παροχής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΙΕΕΕ 

LTSC, 2006).  

 

Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής εργασίας θα ασχοληθούμε με δύο από τα πιο 

σημαντικά “κεφάλαια” των μαθησιακών τεχνολογιών, τα Μαθησιακά Αντικείμενα και 

τα Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα. 
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2.4.1 Μαθησιακά Αντικείμενα 

 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η ανάπτυξη του Διαδικτύου έχουν επιφέρει 

μια σημαντική καινοτομία στον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η εκπαίδευση και η 

κατάρτιση στους χρήστες του Διαδικτύου. Παράλληλα, έχει επηρεαστεί ο τρόπος 

σχεδίασης και ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού όπως και ο τρόπος διανομής του 

στους χρήστες που επιθυμούν να συμμετέχουν σε μια διαδικτυακή εκπαιδευτική 

διαδικασία. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και διανομή του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου, έχουν συντελέσει τα ‘μαθησιακά αντικείμενα’, μια τεχνολογία η οποία 

αλλάζει τον τρόπο ανάπτυξης του εκπαιδευτικού περιεχομένου η οποία πλέον έχει 

συμβάλλει σημαντικά στη σχεδίαση καινοτόμων εκπαιδευτικών διαδιακασιών οι 

οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες που παρέχει το Διαδίκτυο (Hodgins, 

2000; Urdan and Weggen, 2000; Gibbons et al., 2000). 

 

Τα μαθησιακά αντικείμενα αποτελούν μια νέα θεώρηση του εκπαιδευτικού υλικού 

που αναπτύσσεται για την υποστήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που 

λαμβάνουν χώρα σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης και βασίζονται στο 

παράδειγμα του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (Wiley, 2002). Ο 

αντικειμενοστραφής προγραμματισμός αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία 

συστατικών (που συνήθως ονομάζονται «αντικείμενα») τα οποία είναι δυνατόν να 

επαναχρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά πλαίσια (Dahl and Nygaard, 1966). Η 

ιδιότητα αυτή, αποτελεί και τη βασική ιδέα πάνω στην οποία στηρίζεται η χρήση των 

μαθησιακών αντικειμένων: οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δομήσουν 

μικρά (συγκριτικά με το μέγεθος μιας ολόκληρης σειράς μαθημάτων) εκπαιδευτικά 

συστατικά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές 

και σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια. Παράλληλα, η έννοια των μαθησιακών 

αντικειμένων γίνεται κατανοητή ως ψηφιακές οντότητες που μπορούν να 

διανεμηθούν μέσω του Διαδικτύου, με αποτέλεσμα οποιοσδήποτε αριθμός χρηστών 

να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά, ενώ παράλληλα είναι δυνατή η ταυτόχρονη 
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χρήση τους από πολλούς χρήστες (σε αντιδιαστολή με τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά 

μέσα, όπως για παράδειγμα μια βιντεοκασέτα, η οποία κάθε φορά αναπαράγεται 

μόνο σε μια τοποθεσία και σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή). 

 

2.4.1.1 Ορισμοί Μαθησιακών Αντικειμένων 

 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται αρκετοί ορισμοί του μαθησιακού αντικειμένου οι πιο 

αντιπροσωπευτικοί από τους οποίους θεωρούνται οι εξής: 

 

• Ένα Μαθησιακό Αντικείμενο ορίζεται ως μια οντότητα, ψηφιακή ή μη 

ψηφιακή, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να επαναχρησιμοποιηθεί κατά 

τη διάρκεια της μάθησης όταν αυτή υποστηρίζεται από ποικίλες τεχνολογίες. 

(ΙΕΕΕ LTSC, 2001). 

 

• Ένα Μαθησιακό Αντικείμενο θεωρείται μια οποιαδήποτε ψηφιακή πηγή η 

οποία μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί προκειμένου να υποστηριχτεί η 

διαδικασία της μάθησης. (Wiley, 2002).  

 

• Ένα Μαθησιακό Αντικείμενο είναι ένα ψηφιακό αρχείο (εικόνα, ταινία κλπ) το 

οποίο αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για παιδαγωγικούς σκοπούς και το οποίο 

περιλαμβάνει, είτε εσωτερικά είτε μέσω συσχετισμών, προτάσεις για το 

κατάλληλο πλαίσιο στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί (Sosteric and 

Hesemeier, 2002). 

 

• Ως Μαθησιακό Αντικείμενο ορίζεται μια ανεξάρτητη και αυτόνομη μονάδα 

εκπαιδευτικού υλικού, η οποία έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής του σε διαφορετικά 

εκπαιδευτικά πλαίσια (Polsani, 2003). 
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2.4.2 Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα 

 

Προκειμένου ο κάθε ενδιαφερόμενος να είναι σε θέση να αναζητήσει και να 

ανακτήσει το εκπαιδευτικό υλικό εύκολα και με αποδοτικό τρόπο, τα μαθησιακά 

αντικείμενα συγκεντρώνονται σε αποθήκες μαθησιακών αντικειμένων όπου και 

περιγράφονται με τη χρήση εκπαιδευτικών μεταδεδομένων (Holden, 2003). Η σωστή 

χρήση των εκπαιδευτικών μεταδεδομένων αποτελεί κομβικό σημείο για την 

αναζήτηση και την ανάκτηση των μαθησιακών αντικειμένων από τα μέλη των 

δικτυακών μαθησιακών κοινοτήτων. 

 

Η έννοια των εκπαιδευτικών μεταδεδομένων βασίστηκε σε αυτή των μεταδεδομένων, 

τα οποία χρησιμοποιούνται με σκοπό να διευκολύνουν την αναζήτηση και την 

ανάκτηση ψηφιακών πηγών από τον Παγκόσμιο Ιστό. Γενικά, τα μεταδεδομένα 

ορίζονται ως «δεδομένα για τα δεδομένα» ή «πληροφορία για την πληροφορία» 

(Berners, 1997) και έχουν ως σκοπό να αναπαραστήσουν, με δομημένο και κοινά 

αποδεκτό τρόπο, το περιεχόμενο των ψηφιακών πηγών. Στον τομέα της ηλεκτρονικής 

μάθησης και ύστερα από την εμφάνιση ενός πλήθους μαθησιακών αντικειμένων, 

ένας αριθμός διεθνών οργανισμών δραστηριοποιήθηκε με σκοπό να ορίσουν ένα 

κοινώς αποδεκτό πρότυπο για την περιγραφή των μαθησιακών αντικειμένων. Στη 

συνέχεια, αναφέρονται μερικά από τα πιο διαδεδομένα μοντέλα εκπαιδευτικών 

μεταδεδομένων συμπεριλαμβανόμενου και του διεθνούς προτύπου IEEE LOM. 

 

2.4.2.1 Μοντέλα Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων 

 

Το Μοντέλο Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων GEM 

 

Το πρόγραμμα GEM (Gateway to Educational Materials) αποτελεί μια πρωτοβουλία 

της Εθνικής Εκπαιδευτικής Βιβλιοθήκης του Υπουργείου Παιδείας των Η.Π.Α. με 

σκοπό να επεκτείνει τις δυνατότητες των εκπαιδευτών να έχουν πρόσβαση σε 
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εκπαιδευτικό υλικό που είναι ήδη διαθέσιμο σε ένα πλήθος δικτυακών τόπων. Για το 

σκοπό αυτό έχει καθοριστεί ένα μοντέλο εκπαιδευτικών μεταδεδομένων.  

Το μοντέλο μεταδεδομένων του GEM (1997) βασίστηκε στο μοντέλο του Dublin 

Core, αλλά εισήγαγε και νέα στοιχεία με σκοπό να το προσαρμόσει στις δικές του 

ανάγκες. Στο Σχήμα 2.1 παρουσιάζεται μια εποπτική εικόνα της δομής του μοντέλου 

μεταδεδομένων GEM. 

 

 

 
Σχήμα 2.1 Δενδρική αναπαράσταση του μοντέλου εκπαιδευτικών μεταδεδομένων 

GEM 
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Το μοντέλο εκπαιδευτικών μεταδεδομένων ARIADNE 

 

Το Ίδρυμα ARIADNE (ARIADNE, 2001) αναπτύσσει και προωθεί το Knowledge 

Pool System (KPS), μια κατανεμημένη βάση δεδομένων που περιέχει 

επαναχρησιμοποιήσιμα μαθησιακά αντικείμενα μαζί με τα μεταδεδομένα που τα 

περιγράφουν (Duval 2001). Παράλληλα, το Ίδρυμα ARIADNE έχει δημιουργήσει 

μια υποδομή που θα υποστηρίζει: 

 

• Την παραγωγή επαναχρησιμοποιήσιμων αντικειμένων μαθησιακού 

περιεχομένου 

 

• Την περιγραφή και αποθήκευση των αντικειμένων 

 

• Την αναζήτηση και ανάκτηση των αντικειμένων μέσω του KPS 

 

• Την ανάπτυξη καλά δομημένων μαθημάτων 

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύκολη και αποτελεσματική δημιουργία ευρετηρίου 

και η εκμετάλλευση του εκπαιδευτικού υλικού, το ARIADNE πρότεινε ένα μοντέλο 

εκπαιδευτικών μεταδεδομένων. Η τελευταία έκδοση του μοντέλου αυτού, είναι η 3.2 

η οποία δημοσιοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2002 (ARIADNE, 2002).  

 

Το μοντέλο μεταδεδομένων ARIADNE (βλ. Σχήμα 2.2) είναι ένα αρκετά σύνθετο 

μοντέλο σε σύγκριση με αυτό του GEM. Προκειμένου να διασφαλιστεί η απλότητα 

του μοντέλου και η εύκολη κατανόησή του από τις κοινότητες του ARIADNE, τα 

στοιχεία του μοντέλου αυτού ομαδοποιούνται στις εξής εφτά κατηγορίες 

 

1. Στην κατηγορία General Information μέσω της οποίας παρέχονται γενικές 

πληροφορίες που αφορούν το ΜΑ, όπως ο τίτλος του, η γλώσσα που 

χρησιμοποιείται κτλ 
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2. Στην κατηγορία Semantics, μέσω της οποίας περιγράφεται η ταξινόμηση του 

μαθησιακού αντικειμένου 

 

3. Στην κατηγορία: Pedagogical Attributes, όπου περιγράφονται παιδαγωγικά 

και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά του ΜΑ, όπως το επίπεδο 

διαδραστικότητας μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του μαθησιακού 

αντικειμένου 

 

4. Στην κατηγορία Technical Characteristics, όπου περιγράφονται οι τεχνικές 

απαιτήσεις του ΜΑ, όπως για παράδειγμα το απαιτούμενο λειτουργικό 

 

5. Στην κατηγορία Conditions, μέσω της οποίας περιγράφονται τα 

Προϋποθέσεις χρήσης 

 

6. Μέτα-μεταδεδομένα 

 

7. Προαιρετική Κατηγορία: Σχόλια 
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Σχήμα 2.2 Δενδρική αναπαράσταση του μοντέλου εκπαιδευτικών μεταδεδομένων 

ARIADNE 

 

 

Το Μοντέλο Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων IEEE LOM 

 

Η Επιτροπή Προτύπων Μαθησιακών Τεχνολογιών του ινστιτούτου IEEE (IEEE 

Learning Technology Standards Committee, IEEE LTSC), ανέπτυξε μια σειρά 

προδιαγραφών για την περιγραφή των μεταδεδομένων που αφορούν τα μαθησιακά 

αντικείμενα. Τον Ιούνιο του 2002, οι προδιαγραφές αυτές εγκρίθηκαν ως πρότυπο 

του IEEE (IEEE 1484.12.1 – 2002). 
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Το μοντέλο εκπαιδευτικών μεταδεδομένων του προτύπου IEEE LOM αποτελεί το πιο 

σύνθετο και πιο πολύπλοκο μοντέλο εκπαιδευτικών μεταδεδομένων καθότι 

αποτελείται από περισσότερα από 80 στοιχεία. Επιπλέον ορίζει το μέγιστο αριθμό 

εμφανίσεων του κάθε στοιχείου και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει αυτές οι 

πολλαπλές εμφανίσεις να διαταχθούν. Σημαντικό πλεονέκτημα του IEEE LOM είναι 

επίσης ο ακριβής ορισμός των τύπων δεδομένων και η δυνατότητα εισαγωγής τιμών 

σε περισσότερες από μία γλώσσες. Τα στοιχεία μεταδεδομένων του προτύπου IEEE 

LOM είναι ομαδοποιημένα στις εξής κατηγορίες: 

 

• Η κατηγορία General,η οποία περιέχει πληροφορία για την περιγραφή του 

ίδιου του μαθησιακού αντικειμένου. 

 

• Η κατηγορία Life Cycle, η οποία περιέχει πληροφορία σχετική με το ιστορικό 

και την τρέχουσα κατάσταση του αντικειμένου 

 

• Η κατηγορία Meta-Metadata, η οποία περιέχει πληροφορία για το 

συγκεκριμένο στιγμιότυπο μεταδεδομένων 

 

• Η κατηγορία Technical, η οποία περιέχει πληροφορία σχετικά με τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά και τις τεχνικές απαιτήσεις του μαθησιακού αντικειμένου 

 

• Η κατηγορία Educational, η οποία περιέχει πληροφορία σχετικά με 

εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά του μαθησιακού αντικειμένου 

 

• Η κατηγορία Rights, η οποία περιέχει πληροφορία σχετικά με τους όρους και 

τα δικαιώματα χρήσης του μαθησιακού αντικειμένου 

 

• Η κατηγορία Annotation, η οποία περιέχει σχόλια που αφορούν την 

εκπαιδευτική χρήση του μαθησιακού αντικειμένου 
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• Η κατηγορία Classification, στο οποίο καταγράφεται η ταξινόμηση ενός 

μαθησιακού αντικειμένου με βάση ένα συγκεκριμένο σύστημα ταξινόμησης. 

 

Στην εικόνα που ακολουθεί απεικονίζεται η δενδρική αναπαράσταση του μοντέλου 

εκπαιδευτικών μεταδεδομένων του προτύπου IEEE LOM. 

 

 

 
Σχήμα 2.3 Δενδρική αναπαράσταση του μοντέλου εκπαιδευτικών μεταδεδομένων 

IEEE LOM 

 

 

Προκειμένου να υποστηριχθεί η προσπάθεια ποικίλων φορέων από διαφορετικές 

χώρες να εντάξουν το πρότυπο IEEE LOM στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, ο 

οργανισμός CEN/ ISSS2 ξεκίνησε μια προσπάθεια μετάφρασης των στοιχείων του 

                                                 
2 http://www.cenorm.be/cenorm/businessdomains/businessdomains/isss/ 
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προτύπου σε διάφορες γλώσσες, μεταξύ τους και η ελληνική. Για τη δημιουργία της 

ελληνικής έκδοσης του προτύπου IEEE LOM (CEN/ ISSS WS/LT, 2003) 

συνεργάστηκαν ειδήμονες από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης, το Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, καθώς και από την 

Ελληνική Βιομηχανία Λογισμικού Μαθησιακής Τεχνολογίας. Η ελληνική έκδοση 

των πεδίων του προτύπου IEEE LOM περιέχεται στο Παράρτημα Α ενώ το Σχήμα 

2.4 περιέχει τη δενδρική αναπαράσταση. 

 

 

 
Σχήμα 2.4 Δενδρική αναπαράσταση εξελληνισμένου μοντέλου εκπαιδευτικών 

μεταδεδομένων του προτύπου IEEE LOM 
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2.4.2.2 Προφίλ Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων 

 

Ύστερα από την έγκριση του μοντέλου μεταδεδομένων LOM του ινστιτούτου IEEE 

ως πρότυπο, παρατηρήθηκε μια αύξηση του αριθμού των εφαρμογών που βασίζονται 

στο πρότυπο αυτό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το πρότυπο IEEE LOM παρέχει 

στους σχεδιαστές και στους υπεύθυνους ανάπτυξης συστημάτων τη βάση για την 

ανάπτυξη υποδομών που θα υποστηρίζονται από εκπαιδευτικά μεταδεδομένα και θα 

καλύπτουν τις ανάγκες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. 

Ωστόσο, προκειμένου ένα πρότυπο να είναι σε θέση να καλύψει συγκεκριμένες 

ανάγκες, απαιτείται ένας επιπλέον φόρτος εργασίας που περιλαμβάνει, την 

κατανόησή του, την περαιτέρω επεξεργασία του, την επέκτασή του και σε ορισμένες 

περιπτώσεις την απλοποίηση της σύνταξής του και της σημασιολογίας του.  

 

Στις 24 Αυγούστου του 2001, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Καναδά, 

στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου Ottawa Communiqué, και στην οποία 

συμμετείχαν εκπρόσωποι ποικίλων οργανισμών που ασχολούνται θέματα που 

αφορούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή μεταδεδομένων, τέθηκαν υπό συζήτηση τα 

παραπάνω θέματα. Αποτέλεσμα αυτής, ήταν η έκδοση εργασίας (Duval et al., 2002) 

στην οποία υπογραμμίζεται ότι η διαδικασία προσαρμογής ενός προτύπου στις 

εκάστοτε ανάγκες βελτιστοποιείται με τη χρήση των προφίλ μεταδεδομένων. 

Σύμφωνα με την εργασία αυτή, ένα προφίλ μεταδεδομένων ορίζεται ως ένα μοντέλο 

μεταδεδομένων που προκύπτει από ένα σύνολο στοιχείων, τα οποία προέρχονται είτε 

από ένα είτε από περισσότερα μοντέλα μεταδεδομένων. Σκοπός ενός προφίλ 

μεταδεδομένων είναι η ενσωμάτωση ή ο συνδυασμός προυπαρχόντων μοντέλων σε 

ένα, το οποίο θα καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες μιας συγκεκριμένης εφαρμογής 

διατηρώντας ωστόσο τη συμβατότητά του με τα αρχικά μοντέλα. Οι βασικές τεχνικές 

που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των προφίλ μεταδεδομένων είναι οι εξής: 

 

• Καθορισμός της εμφάνισης των στοιχείων. Η τεχνική αυτή αναφέρεται 

στην επιβολή περιορισμών στην εμφάνιση ενός στοιχείου. Mέσω των 
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περιορισμών αυτών, καθορίζεται η χρήση ενός στοιχείου σε ένα προφίλ 

μεταδεδομένων, δηλαδή αν το στοιχείο αυτό είναι υποχρεωτικής ή 

επιθυμητής χρήσης. Ακόμα είναι δυνατόν να οριστούν οι συγκεκριμένες 

συνθήκες χρήσης ενός στοιχείου. Ένα παράδειγμα αυτής της τεχνικής, 

αποτελεί η χρήση ενός στοιχείου που καθορίζει τη φυσική γλώσσα μιας 

πηγής, όπου στα πλαίσια ενός πολυγλωσσικού περιβάλλοντος, θα πρέπει να 

οριστεί ως υποχρεωτική.  

 

• Περιορισμός του πεδίου τιμών. Το πεδίο τιμών ορισμένων στοιχείων είναι 

δυνατόν να περιοριστεί, σε σύγκριση με αυτό που ορίζεται στο αντίστοιχο 

πρότυπο. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται όταν το πεδίο τιμών ενός στοιχείου, 

όπως αυτό καθορίζεται από ένα πρότυπο είναι αρκετά ασαφές. Ο ίδιος 

μηχανισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ακόμα και όταν το πεδίο τιμών είναι 

αυστηρά καθορισμένο, ωστόσο το πλαίσιο που πρόκειται να εφαρμοστεί το 

προφίλ μεταδεδομένων να απαιτεί περαιτέρω περιορισμό του πεδίου τιμών. 

Για παράδειγμα, το πεδίο τιμών του στοιχείου που περιγράφει τη φυσική 

γλώσσα μιας πηγής και ορίζεται από το πρότυπο ISO 639, μπορεί να 

περιοριστεί ώστε να υποστηρίζει μόνο αυτές που είναι σχετικές σε μια 

συγκεκριμένη κοινότητα. 

 

• Καθορισμός των σχέσεων μεταξύ των στοιχείων. Μέσω ενός προφίλ 

μεταδεδομένων είναι δυνατόν να καθοριστούν συσχετισμοί μεταξύ των 

στοιχείων ή των πεδίων τιμών τους. Για παράδειγμα, η παρουσία ενός 

στοιχείου μπορεί να επιβάλει την παρουσία ενός άλλου στοιχείου. Επίσης ένα 

προφίλ μεταδεδομένων είναι δυνατόν να περιορίσει το πεδίο τιμών ενός 

στοιχείου ανάλογα με το πεδίο τιμών ενός άλλου στοιχείου.  

 

• Επιλογή στοιχείων από διαφορετικά σύνολα στοιχείων. Οι υπεύθυνοι για 

τη σχεδίαση και την ανάπτυξη προφίλ μεταδεδομένων, έχουν την ελευθερία 
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να επιλέξουν στοιχεία από διαφορετικά μοντέλα μεταδεδομένων, τέτοια ώστε 

να καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες τους.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται ορισμένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά 

προφίλ εκπαιδευτικών μεταδεδομένων.  

 

 

Πίνακας 2.1 Παραδείγματα Προφίλ Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων 

Τίτλος URL Σχόλια/ Παρατηρήσεις 

The Le@rning 
Federation 

Application Profile 

http://www.thelearningfeder
ation.edu.au/repo/cms2/tlf/p
ublished/3859/docs/Metadat
a_Application_Profile_1_2.

pdf 

Η Le@rning Federation αποτελεί μια 
πρωτοβουλία των κυβερνήσεων της Αυστραλίας και 
της Νέας Ζηλανδίας με σκοπό την ανάπτυξη 
ηλεκτρονικού διαδραστικού εκπαιδευτικού 
περιεχομένου στα πλαίσια του προγράμματος 
σπουδών των σχολείων της Αυστραλίας και της 
Νέας Ζηλανδίας  

Cancore Application 
Profile 

http://www.cancore.ca/canc
orepaper.doc 

Η Cancore αποτελεί μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε 
τον Νοέμβριο του 2000 και απευθύνεται σε θέματα 
διαχείρισης πληροφορίας και ανάκτησης 
περιεχομένου τα οποία ανέκυψαν από ένα μεγάλο 
αριθμό έργων σχετικών με το e-learning τα οποία 
χρηματοδοτούνται από τον οργανισμό CANARIE 
που εδρεύει στον Καναδά 

Celebrate 
Application Profile 

http://mdlet.jtc1sc36.org/do
c/SC36_WG4_N0035.pdf 

Το CELEBRATE είναι ένα Πρόγραμμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξίας 5 εκ € και διάρκειας 30 
μηνών, στο οποίο εξετάζεται το κατά πόσο τα ΜΑ 
μπορούν να εφαρμοστούν σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες 

European Treasury 
Browser (ETB) 

Metadata 
Application Profile 

http://www.en.eun.org/etb/s
urvey/d4.2.pdf 

Σκοπός του Ευρωπαϊκού Έργου ΕΤΒ είναι η 
κατασκευή μιας διαδικτυακής υποδομής 
μεταδεδομένων εκπαιδευτικών πηγών στα οποία 
πρόσβαση θα έχουν τα σχολεία της Ευρώπης 

UKLOMCore 
http://www.cetis.ac.uk/profi
les/uklomcore/uklomcore_v

0p1.doc 

Αποτελεί ένα προφίλ  της LOM στα πλαίσια της 
εκπαίδευσης που λαμβάνει χώρα στο Ηνωμένο 

Βασίλειο 

RDN/LTSN LOM 
application profile 

http://www.rdn.ac.uk/public
ations/rdn-ltsn/ap/ 

RDN (Resource Discovery Network Centre) 
ονομάζεται το δίκτυο συνεργασίας 70 ερευνητικών 
και εκπαιδευτικών οργανισμών της Αγγλίας.  
Το LTSN (Learning and Teaching Support 
Network) αποτελεί μια εθνική πρωτοβουλία του 
Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό την υποστήριξη της 
διδασκαλίας και της εκπαίδευσης που λαμβάνει 
χώρα στα πανεπιστήμια της Αγγλιας. 
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Το Προφίλ Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων Celebrate 

 

Το Celebrate3 (Context eLearning with broadband technologies), αποτελεί ένα 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2004. Σκοπός του προγράμματος ήταν η 

καθιέρωση ενός μικρού αριθμού, στρατηγικών και μεγάλης κλίμακας, πειραμάτων 

στο χώρο της εκπαίδευσης. Τα πειράματα αυτά θα βασίζονται σε έγκυρες 

παιδαγωγικές αρχές, και θα υλοποιούνται με τη χρήση λειτουργικών τεχνολογιών, 

εφαρμογών και υπηρεσιών. Ένας από τους βασικούς άξονες του έργου, ήταν η 

υποστήριξη της ομάδας χρηστών του προγράμματος στην ανταλλαγή πληροφορίας 

που αφορά ψηφιακές εκπαιδευτικές πηγές (μαθησιακά αντικείμενα). Για την 

εκπλήρωση του σκοπού αυτού, αναπτύχθηκε ένα προφίλ εκπαιδευτικών 

μεταδεδομένων το οποίο παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης, αναζήτησης και 

ανάκτησης των μαθησιακών αντικειμένων που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του 

προγράμματος Celebrate. 

 

Το προφίλ εκπαιδευτικών μεταδεδομένων του Celebrate, βασίζεται στο μοντέλο 

εκπαιδευτικών μεταδεδομένων του προτύπου IEEE LOM. Εν αντιθέσει με άλλα 

διαθέσιμα προφίλ εκπαιδευτικών μεταδεδομένων, το προφίλ εκπαιδευτικών 

μεταδεδομένων του Celebrate, περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του προτύπου IEEE 

LOM. Επίσης, το προφίλ του Celebrate διακρίνει τα στοιχεία σε υποχρεωτικής, και 

επιθυμητής χρήσης. Στοιχεία υποχρεωτικής χρήσης, ορίζονται τα στοιχεία τα οποία 

θα πρέπει να συμπληρώνονται κατά τη διαδικασία δημιουργίας ενός εγγράφου 

μεταδεδομένων. Ως στοιχεία επιθυμητής χρήσης, ορίζονται τα στοιχεία που θα ήταν 

χρήσιμο να συμπληρώνονται κατά τη διαδικασία δημιουργίας ενός εγγράφου 

μεταδεδομένων, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία του προφίλ εκπαιδευτικών 

μεταδεδομένων θεωρούνται προαιρετικά, ωστόσο διατηρούνται για λόγους 

συμβατότητας με το πρότυπο IEEE LOM.  

                                                 
3 http://celebrate.eun.org/eun.org2/eun/en/index_celebrate.cfm  
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Το προφίλ εκπαιδευτικών μεταδεδομένων του Celebrate, αποτελείται συνολικά από 

85 στοιχεία εκ των οποίων τα 77 προέρχονται από το πρότυπο IEEE LOM, ενώ τα 

υπόλοιπα έχουν προταθεί ως επεκτάσεις στο πρότυπο IEEE LOM, προκειμένου να 

καλυφθούν συγκεκριμένες ανάγκες του προγράμματος (η περιγραφή των στοιχείων 

αυτών καλύπτεται στη επόμενη παράγραφο). Στον πίνακα που ακολουθεί 

καταγράφεται ο αριθμός των στοιχείων υποχρεωτικής, επιθυμητής και προαιρετικής 

χρήσης, ενώ στο Παράρτημα Β απεικονίζεται η δενδρική αναπαράσταση του προφίλ 

εκπαιδευτικών μεταδεδομένων του προγράμματος Celebrate. Θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι ως ενεργά στοιχεία ονομάζονται αυτά που δέχονται απευθείας τιμές, ενώ ως 

περιέχοντα ονομάζονται αυτά που ενσωματώνουν και άλλα στοιχεία. 

 

 

Πίνακας 2.2 Καταγραφή του αριθμού των στοιχείων υποχρεωτικής, επιθυμητής και 

προαιρετικής χρήσης, όπως αυτά καθορίζονται στο προφίλ μεταδεδομένων Celebrate. 
 Περιέχοντα Ενεργά Σύνολο 

Στοιχεία Υποχρεωτικής Χρήσης 7 15 22 

Στοιχεία Επιθυμητής Χρήσης 4 8 12 

Στοιχεία Προαιρετικής Χρήσης 11 40 51 

Σύνολο 22 63 85 

 

 

2.5 Μαθησιακά Αντικείμενα και Δικτυακές Μαθησιακές 

Κοινότητες 
 

Σε μια τυπική δικτυακή μαθησιακή κοινότητα, κάθε μέλος αποστέλλει στην 

κοινότητα ένα ή περισσότερα Μαθησιακά Αντικείμενα τα οποία είτε έχει 

δημιουργήσει με δική του πρωτοβουλία, είτε τα απέκτησε μέσω του Παγκόσμιου 

Ιστού. Τα Μαθησιακά αυτά Αντικείμενα βρίσκονται σε «ακατέργαστη» μορφή, αφού 

δεν έχουν ακόμα σχολιαστεί από τα μέλη της δικτυακής κοινότητας. Από τη στιγμή 

αυτή, τα προσφερόμενα Μαθησιακά Αντικείμενα είναι πλέον στη διάθεση όλων των 
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μελών της δικτυακής κοινότητας προκειμένου να σχολιαστούν αλλά και να 

αποτελέσουν θέμα συζήτησης. Κατά συνέπεια, η γνώση των μελών της κοινότητας 

αποτυπώνεται στα σχόλια που αφορούν ένα συγκεκριμένο Μαθησιακό Αντικείμενο, 

σχηματίζοντας με τον τρόπο αυτό, τη συλλογική γνώση της κοινότητας (Sampson, 

2005). 

 

 

 
Εικόνα 2.1 Αξιοποίηση των Μαθησιακών Αντικειμένων στα πλαίσια των Δικτυακών 

Μαθησιακών Κοινοτήτων (Sampson, 2005) 

 

 

Κάθε φορά που ένα μέλος ανακαλύπτει και εξάγει ένα Μαθησιακό Αντικείμενο από 

τη συλλογή Μαθησιακών Αντικειμένων της κοινότητας, το αντικείμενο αυτό περιέχει 

τις συζητήσεις και τα σχόλια των μελών, αντικατοπτρίζει δηλαδή τη συλλογική 

γνώση της δικτυακής μαθησιακής κοινότητας για το αντικείμενο αυτό. Η διαδικασία 

αυτή βοηθάει τα μέλη που συνεισφέρουν τα Μαθησιακά Αντικείμενα να 

κατανοήσουν καλύτερα τη χρήση των συγκεκριμένων αντικειμένων και παράλληλα 

να κινητοποιηθούν στη δημιουργία νέων, που θα βασίζονται στα αρχικά μαθησιακά 

αντικείμενα. Με τον τρόπο αυτό, τα μέλη των κοινοτήτων προσφέρουν αλλά και 

αντλούν γνώση από τη δικτυακή μαθησιακή κοινότητα και παράλληλα συντελούν 
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στη βελτίωση της συλλογικής γνώσης η οποία αποτυπώνεται στη συλλογή των 

Μαθησιακών Αντικειμένων και στις αντίστοιχες συζητήσεις (Sampson, 2005). 

 

2.6 Συμπεράσματα 
 

Το κεφάλαιο 2 εστιάστηκε στη βιβλιογραφική επισκόπηση των σημαντικότερων 

εννοιών με τις οποίες πραγματεύεται η συγκεκριμένη εργασία με σκοπό να 

καθοριστεί το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται. Από τη μελέτη αυτή, 

προκύπτει το συμπέρασμα ότι υπάρχει η ανάγκη μελέτης του τρόπου με τον οποίον 

οι μαθησιακές τεχνολογίες μπορούν να υποστηρίξουν τις Δικτυακές Μαθησιακές 

Κοινότητες και το διαδικτυακό περιβάλλον με το οποίο πραγματεύεται η εργασία 

μπορεί κατά κάποιο τρόπο να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Μεθοδολογία Σχεδίασης και Ανάπτυξης Προτεινόμενου 

Συστήματος 

 

 

3.1 Εισαγωγή 
 

Η μεταπτυχιακή αυτή εργασία εστιάζεται στην ανάπτυξη ενός διαδικτυακού 

περιβάλλοντος υποστήριξης δικτυακών μαθησιακών κοινοτήτων το οποίο θα παρέχει 

εξειδικευμένες λειτουργίες που θα αξιοποιούν τις τρέχουσες μαθησιακές τεχνολογίες 

και πιο συγκεκριμένα το παράδειγμα των μαθησιακών αντικειμένων. Η σωστή 

υλοποίηση του περιβάλλοντος προϋποθέτει την καταγραφή όλων των απαιτήσεων 

των υποψήφιων χρηστών η οποία θα οδηγήσει στη σχεδίαση, σε λογικό επίπεδο, των 

λειτουργιών που αναμένεται να παρέχει. Σκοπός του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι 

η παρουσίαση μιας δομημένης μεθοδολογίας ανάπτυξης συστημάτων, η οποία θα 

καταγράφει βήμα προς βήμα όλες τις φάσεις ανάπτυξης και η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από κάθε φάση. 

 

3.2 Προτεινόμενη Μεθοδολογία 
 

Για την ανάπτυξη του διαδικτυακού περιβάλλοντος θα ακολουθηθεί η μεθοδολογία 

ανάπτυξης συστημάτων, όπου οι Hoffer, George και Valacich (2005) ονομάζουν 

Κύκλο Ζωής Ανάπτυξης Συστημάτων (Software Development Life Cycle - SDLC). Η 

μεθοδολογία αυτή προτείνει μια διαδικασία που ακολουθείται κατά κόρον, με 

ελάχιστες τροποποιήσεις, κατά την ανάπτυξη μικρής ή μεγάλης κλίμακας 

συστημάτων λογισμικού. Η πιο απλοποιημένη μορφή της μεθοδολογίας αυτής 
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απεικονίζεται γραφικά στο Σχήμα 3.1 και αποτελείται από τις εξής πέντε διακριτές 

φάσεις: 

 

 

 
Σχήμα 3.1 Ο Κύκλος Ζωής Ανάπτυξης Συστημάτων 

 

 

• Η φάση καταγραφής των επιχειρησιακών αναγκών (planning): Η φάση αυτή 

αποσκοπεί σε μια ρεαλιστική πρόβλεψη του συνολικού κόστους και του 

χρόνου που θα διατεθεί για την ανάπτυξη του συστήματος 

 

• Η φάση της ανάλυσης (analysis) κατά την οποία καταγράφονται και 

αναλύονται οι ανάγκες των χρηστών 

 

• Η φάση της σχεδίασης (design) κατά την οποία καταγράφονται, σε λογικό 

επίπεδο, όλες οι διεργασίες που θα επιτελεί το σύστημα με βάση τις ανάγκες 

που καταγράφηκαν στη φάση της ανάλυσης 
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• Η φάση της υλοποίησης (implementation) κατά την οποία πραγματοποιείται η 

φυσική κατασκευή του συστήματος με τρόπο που να ακολουθεί πιστά όλες 

τις διεργασίες που έχουν καταγραφεί στη φάση της σχεδίασης. 

 

• Η φάση της διατήρησης (maintenance) κατά την οποία πραγματοποιείται η 

επιδιόρθωση ή η βελτίωση (όπου αυτό απαιτείται) τμημάτων του 

συστήματος. 

 

Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3.1, η διαδικασία που προτείνεται από τη μεθοδολογία 

SDLC είναι δυνατόν να ληφθεί ως μια κυκλική διαδικασία κατά την οποία το τέλος 

της “ζωής“ ενός συστήματος οδηγεί στην έναρξη ενός νέου έργου το οποίο θα 

αναλαμβάνει την ανάπτυξη μιας νέας έκδοσης ή την εξολοκλήρου αντικατάσταση 

του υπάρχοντος συστήματος. Σε πρώτη ματιά, ο κύκλος ζωής φαίνεται να 

αποτελείται από ένα σύνολο φάσεων που διαδέχονται αυστηρά η μία την άλλη, 

ωστόσο η προσέγγιση αυτή δεν είναι σωστή. Η επιλογή των φάσεων ανάπτυξης και ο 

τρόπος διαδοχής τους εξαρτώνται από το εκάστοτε έργο. Για παράδειγμα είναι 

δυνατό σε μια συγκεκριμένη φάση της μεθοδολογίας να απαιτείται η μετάβαση σε 

προηγούμενη φάση προκειμένου να ληφθούν υπόψη παράμετροι οι οποίοι 

προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου και δεν είχαν αρχικά συμπεριληφθεί (Hoffer 

et al, 2005). Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής αυτής εργασίας η ανάπτυξη του 

συστήματος θα εστιαστεί στις φάσεις της ανάλυσης σχεδίασης και υλοποίησης (βλ. 

Σχήμα 3.2). Η φάση της καταγραφής των επιχειρησιακών αναγκών μπορεί να 

θεωρηθεί ότι πραγματοποιήθηκε στο Κεφάλαιο 2. 
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Σχήμα 3.2 Οι Φάσεις Ανάπτυξης στις οποίες Εστιάζεται η Εργασία 

 

 

Πιο συγκεκριμένα, τα βήματα (φάσεις) που θα ακολουθηθούν για την ανάπτυξη του 

διαδικτυακού περιβάλλοντος είναι τα εξής: 

 

1. Ανάλυση Απαιτήσεων: Καθορισμός των ομάδων χρηστών του διαδικτυακού 

περιβάλλοντος, καταγραφή των αναγκών τους και αναπαράσταη αυτών με τη 

χρήση UML Διαγραμμάτων Σεναρίων Χρήσης (UML Use Case Diagrams) 

 

2. Σχεδίαση Αρχιτεκτονικής: Σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του διαδικτυακού 

περιβάλλοντος και καταγραφή των σημαντικότερων συστατικών του 

συστήματος 

 

3. Υλοποίηση: Υλοποίηση του συστήματος χρησιμοποιώντας τεχνολογίες 

ανοιχτού κώδικα 

 

3.2.1 Βήμα Πρώτο: Ανάλυση Απαιτήσεων 

 

Η φάση της ανάλυσης των απαιτήσεων διακρίνεται στις εξής επιμέρους φάσεις:  
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• Καθορισμός των ομάδων χρηστών του διαδικτυακού περιβάλλοντος 

 

• Ανάλυση των λειτουργικών αναγκών δηλαδή λεπτομερής καταγραφή των 

λειτουργιών που αναμένεται να παρέχει το περιβάλλον για κάθε κατηγορία 

χρηστών 

 

3.2.1.1 Καθορισμός των ομάδων χρηστών 

 

Σκοπός της φάσης αυτής είναι ο καθορισμός των ομάδων χρηστών που αναμένεται 

να αλληλεπιδράσουν με το υπό ανάπτυξη διαδικτυακό περιβάλλον. Οι ομάδες αυτές 

είναι οι εξής: 

 

• Επισκέπτες του Περιβάλλοντος οι οποίοι επισκέπτονται την κεντρική σελίδα 

του περιβάλλοντος και από εκεί είτε εγγράφονται είτε συνδέονται στο 

περιβάλλον. Παράλληλα μπορούν να δουν ανακοινώσεις που τυχόν έχει 

αναρτήσει ο Διαχειριστής του περιβάλλοντος.  

 

• Εγγεγραμμένοι Χρήστες του Περιβάλλοντος οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο 

περιβάλλον και παράλληλα μπορούν να δούνε τις διαθέσιμες κοινότητες, και 

να εγγραφτούν σε αυτές που επιθυμούν καθώς και να δούνε αυτές στις οποίες 

είναι μέλη. Επίσης μπορούν να αναζητήσουν μαθησιακά αντικείμενα που 

είναι διαθέσιμα στο περιβάλλον καθώς και να αναρτήσουν μαθησιακά 

αντικείμενα σε αυτό. Τέλος μπορούν να αναζητήσουν χρήστες που έχουν 

κοινά χαρακτηριστικά με αυτούς καθώς και να τροποποιήσουν 

χαρακτηριστικά του δικού τους προφίλ. 

 

 



Μαθησιακές Τεχνολογίες Σε Περιβάλλοντα Υποστήριξης Δικτυακών Μαθησιακών Κοινοτήτων 

 

 

52

 
Σχήμα 3.3 Ιεραρχική Ταξινόμηση των Ομάδων Χρηστών του Περιβάλλοντος 

 

 

• Εγγεγραμμένα Μέλη Μαθησιακών Κοινοτήτων οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε 

τουλάχιστον μια διαθέσιμη κοινότητα του περιβάλλοντος, διαθέτουν 

πρόσβαση σε μαθησιακά αντικείμενα που συμπίπτουν με τα χαρακτηριστικά 

της μαθησιακής κοινότητας ενώ μπορούν να αναζητήσουν και να δούνε τα 

στοιχεία των υπολοίπων μελών της μαθησιακής κοινότητας. Τέλος μια πολύ 

σημαντική λειτουργία των μελών των μαθησιακών κοινοτήτων είναι η 

δυνατότητα να δημιουργούν ή να συμμετέχουν σε συνδιασκέψεις. Ανάλογα 

με τη λειτουργία αυτή, διακρίνουμε δύο νέες ομάδες χρηστών: τους 

Υποκινητές και τους Συμμετέχοντες αντίστοιχα.  
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• Διαχειριστές του Διαδικτυακού Περιβάλλοντος οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για 

την απρόσκοπτη λειτουργία του περιβάλλοντος. Οι βασικές τους 

αρμοδιότητες περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέων μαθησιακών κοινοτήτων, 

τη διαγραφή συνδιασκέψεων, τη διαχείριση (ανάρτηση, επεξεργασία, 

διαγραφή) ανακοινώσεων, τη διαχείριση υποψήφιων προς εγγραφή χρηστών 

και τη διαχείριση (διαγραφή) εγγεγραμμένων χρηστών 

 

Στο Σχήμα 3.3 απεικονίζεται η ιεραρχική ταξινόμηση των ομάδων χρηστών που 

καθορίστηκαν προηγουμένως. Με βάση τις παραπάνω κατηγορίες χρηστών, 

προκύπτουν οι παρακάτω λειτουργικές απαιτήσεις για το διαδικτυακό περιβάλλον: 

 

Για τους Επισκέπτες: 

 

• Να επισκέπτονται την κεντρική σελίδα του διαδικτυακού περιβάλλοντος 

 

• Να έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης των αναρτημένων ανακοινώσεων 

 

• Να έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης των συχνών ερωτήσεων που αφορούν 

το περιβάλλον 

 

• Να έχουν την δυνατότητα μεταφόρτωσης του εγχειριδίου χρήσης του 

περιβάλλοντος 

 

• Να έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης (αν είναι εγγεγραμμένα μέλη) εισάγοντας 

το όνομα χρήστη και το συνθηματικό τους 

 

• Να έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο σύστημα εισάγοντας τα προσωπικά 

τους στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

προσωπική ιστοσελίδα κ.λπ. καθώς και αν συμπληρώνουν  
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Το Σχήμα που ακολουθεί περιέχει τη UML αναπαράσταση των λειτουργικών 

αναγκών του επισκέπτη. 

 

 

 
Σχήμα 3.4 UML Διάγραμμα Σεναρίων Χρήσης Επισκεπτών 

 

 

Για τους Εγγεγραμμένους Χρήστες 
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• Να έχει τη δυνατότητα επισκόπησης των κοινοτήτων στις οποίες ανήκει και 

παράλληλα είτε να συνδέεται είτε να απεγγράφεται από αυτές 

 

• Να έχει τη δυνατότητα επισκόπησης όλων των κοινοτήτων που είναι 

διαθέσιμες στο περιβάλλον δίνοντάς του τη δυνατότητα να εγγραφεί σε αυτές 

που επιθυμεί 

 

• Να έχουν τη δυνατότητα να αποστέλλουν και να αναζητούν εκπαιδευτικό 

υλικό υπό την μορφή μαθησιακών αντικειμένων µε σκοπό να διευκολυνθεί η 

ανταλλαγή και ο διαμοιρασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και 

εμπειριών. 

 

• Να έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας των μεταδεδομένων των μαθησιακών 

αντικειμένων που ανάρτησε στο περιβάλλον 

 

• Να έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης των προφίλ των λοιπών χρηστών της 

κοινότητας προκειμένου να εντοπίζουν και να επικοινωνούν µε χρήστες που 

έχουν κοινά ενδιαφέροντα. 

 

• Να έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας του προφίλ του  

 

• Να έχει τη δυνατότητα αλλαγής του συνθηματικού σύνδεσης στο διαδικτυακό 

περιβάλλον. 

 

• Να έχουν τη δυνατότητα αποσύνδεσης από το περιβάλλον 

 

Το Σχήμα που ακολουθεί περιέχει τη UML αναπαράσταση των λειτουργικών 

αναγκών των εγγεγραμμένων χρηστών. 
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Σχήμα 3.5 UML Διάγραμμα Σεναρίων Χρήσης Εγγεγραμμένων Χρηστών 

 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. τα Μέλη των Μαθησιακών Κοινοτήτων 

διακρίνονται στους Υποκινητές και τους Συμμετέχοντες. 

 

Για τους Υποκινητές: 

 

• Να μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα συνδιάσκεψη, καθορίζοντας τα 

στοιχεία της συνδιάσκεψης (τίτλος, περιγραφή) και επιλέγοντας ένα 
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μαθησιακό αντικείμενο που θα αποτελέσει το επίκεντρο της συνδιάσκεψης. 

Το μαθησιακό αυτό αντικείμενο μπορεί να το επιλέξει είτε από το 

διαδικτυακό περιβάλλον είτε να αναρτήσει ένα δικό του περιγράφοντας 

ωστόσο τα εκπαιδευτικά μεταδεδομένα 

 

• Να αποστείλουν σχόλια για τα μαθησιακά αντικείμενα, είτε με τη μορφή 

βίντεο, εικόνας, ήχου, υπερκειμένου ή απλού κειμένου. 

 

• Να έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης των σχολίων που εισήχθησαν από τους 

Συμμετέχοντες. 

 

• Να έχουν τη δυνατότητα απάντησης στα σχόλια µε την προσθήκη νέων 

σχολίων. 

 

• Να αποσυνδέονται από το περιβάλλον. 

 

Το Σχήμα που ακολουθεί περιέχει τη UML αναπαράσταση των λειτουργικών 

αναγκών των Υποκινητών. 
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Σχήμα 3.6 UML Διάγραμμα Σεναρίων Χρήσης Υποκινητών 

 

 

Για τους Συμμετέχοντες: 

 

• Να παρακολουθούν τα μαθησιακά αντικείμενα που έχει εισάγει ο Υποκινητής 

της συνδιάσκεψης και να παρακολουθούν τα διευκρινιστικά σχόλια στα 

διάφορα χρονικά σημεία της παρουσίασης του μαθησιακού αντικειμένου. 

 

• Να προσθέτουν δικά τους σχόλια, µε τη μορφή βίντεο, εικόνας, ήχου, 

υπερκειμένου ή απλού κειμένου. 

 

• Να έχουν τη δυνατότητα συνολικής επισκόπησης όλων των σχολίων που 

έχουν προστεθεί από αυτούς και από τους άλλους χρήστες. 

 

• Να απαντούν στα σχόλια, προσθέτοντας νέα σχόλια ή επερωτήσεις. 
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Σχήμα 3.7 UML Διάγραμμα Σεναρίων Χρήσης Συμμετεχόντων 

 

 

Το προηγούμενο Σχήμα περιέχει τη UML αναπαράσταση των λειτουργικών αναγκών 

των Συμμετεχόντων. 

 

Για τους Διαχειριστές του συστήματος : 

 

• Να δημιουργούν νέες μαθησιακές κοινότητες 

 

• Να επιβλέπουν τις διαθέσιμες συνδιασκέψεις του περιβάλλοντος έχοντας τη 

δυνατότητα να απενεργοποιήσουν αυτές που είναι ανενεργές. 
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• Να επιβλέπουν τους εγγεγραμμένους χρήστες του περιβάλλοντος και να τους 

διαγράφουν 

 

• Να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν νέες αιτήσεις εγγραφής στο περιβάλλον 

 

• Να αποσυνδέονται από το περιβάλλον 

 

Το Σχήμα που ακολουθεί περιέχει τη UML αναπαράσταση των λειτουργικών 

αναγκών των Διαχειριστών. 

 

 

 
Σχήμα 3.8 UML Διάγραμμα Σεναρίων Χρήσης Διαχειριστών 

 

 

3.2.2 Βήμα Δεύτερο: Σχεδίαση Αρχιτεκτονικής 

 

Στο Σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται η γενική αρχιτεκτονική του διαδικτυακού 

περιβάλλοντος. 
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Σχήμα 3.9 Γενική Αρχιτεκτονική του Διαδικτυακού Περιβάλλοντος 
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Στην αρχιτεκτονική που παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.9, απεικονίζονται δύο ομάδες 

χρηστών που αλληλεπιδρούν με το σύστημα και που καθορίστηκαν στο πρώτο βήμα. 

Τα Μέλη της Μαθησιακής Κοινότητας τα οποία έχουν τη δυνατότητα είτε να 

ξεκινήσουν μια καινούργια συνδιάσκεψη σχετικά με τη χρήση ενός μαθησιακού 

αντικειμένου (Παρακινητές), είτε να συμμετέχουν σε μια υπάρχουσα συνδιάσκεψη 

(Συμμετέχοντες). Από την άλλη μεριά οι Διαχειριστές του συστήματος είναι 

υπεύθυνοι για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος. Τα βασικά 

υποσυστήματα από τα οποία αποτελείται το διαδικτυακό περιβάλλον είναι τα εξής: 

 

1. Υποσύστημα Δημιουργίας Κοινοτήτων: 

 

Το υποσύστημα αυτό παρέχει τους βασικούς μηχανισμούς για την εισαγωγή των 

Μελών στις κοινότητες που έχουν δημιουργηθεί από το διαχειριστή του συστήματος. 

Οι βασικοί μηχανισμοί που παρέχει το υποσύστημα αυτό είναι: 

 

• Μηχανισμός Εγγραφής σε Κοινότητα: Παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη 

(Μέλος) να επιλέξει τη δικτυακή κοινότητα που επιθυμεί να συμμετέχει. 

 

• Μηχανισμός Φιλτραρίσματος Κοινοτήτων: Μέσω του μηχανισμού αυτού, 

επιστρέφονται στο χρήστη (Μέλος) οι Δικτυακές Μαθησιακές Κοινότητες στις 

οποίες μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση. Η δυνατότητα πρόσβασης ορίζεται 

από τη συσχέτιση του ατομικού προφίλ μέλους με τις προϋποθέσεις ένταξης 

που ορίζει ο διαχειριστής για κάθε κοινότητα. 

 

2. Μηχανισμός αναζήτησης και ανάκτησης μαθησιακών αντικειμένων: 

 

Το υποσύστημα αυτό παρέχει λειτουργίες αναζήτησης και ανάκτησης Μαθησιακών 

Αντικειμένων. Πιο συγκεκριμένα παρέχει τις εξής λειτουργίες: 

 



Μαθησιακές Τεχνολογίες Σε Περιβάλλοντα Υποστήριξης Δικτυακών Μαθησιακών Κοινοτήτων 

 

 

63

• Εισαγωγή κριτηρίων (τίτλος, δημιουργός, κτλ) με σκοπό την αναζήτηση στις 

αποθήκες των μαθησιακών αντικειμένων. 

 

• Αναζήτηση με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών μεταδεδομένων και επιστροφή 

των Μαθησιακών Αντικειμένων (ΜΑ) που ταιριάζουν στα κριτήρια που 

εισήχθησαν. 

 

3. Μηχανισμός αποστολής μαθησιακών αντικειμένων:  

 

Το υποσύστημα αυτό παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη (Μέλος) να αποστείλει ένα 

Μαθησιακό Αντικείμενο (ΜΑ) στο δικτυακό χώρο των Κοινοτήτων. Η λειτουργία 

αυτή πραγματοποιείται μέσω ειδικής διεπιφάνειας, η οποία παρέχει στο χρήστη και 

τη δυνατότητα περιγραφής των χαρακτηριστικών (τίτλος, δημιουργός, θεματική 

περιοχή κτλ.) του Μαθησιακού Αντικειμένου με μεταδεδομένα. 

 

4. Δικτυακός Χώρος Ασύγχρονης Υπερμεσικής Συνδιάσκεψης: 
 

Το υποσύστημα αυτό αποτελεί το σημαντικότερο τμήμα του συστήματος 

συνδιάσκεψης και αποτελείται από τους εξής υπο-μηχανισμούς: 

 

• Μηχανισμός Δημιουργίας Συνδιασκέψεων: Παρέχει τους μηχανισμούς για 

τη δημιουργία των συνδιασκέψεων. Οι βασικές λειτουργίες που παρέχει είναι 

οι εξής: 

 

o Καθορισμός στοιχείων (τίτλος, δημιουργός) συνδιάσκεψης μέσω 

κατάλληλης διεπιφάνειας. 

 

o Αναζήτηση Μαθησιακών Αντικειμένων (ΜΑ) είτε στο δικτυακό 

χώρο των κοινοτήτων, είτε στις κατανεμημένες Αποθήκες 
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Μαθησιακών Αντικειμένων (ΜΑ), και εισαγωγή αυτών στον 

αναπαραγωγέα Μαθησιακών Αντικειμένων (ΜΑ). 

 

• Αναπαραγωγέας μαθησιακών αντικειμένων: Το υποσύστημα αυτό επιτρέπει 

την αναπαραγωγή Μαθησιακών Αντικειμένων ποικίλης μορφής, όπως html 

σελίδες, εικόνες, video, PowerPoint παρουσιάσεις, αρχεία flash, μικρόκοσμοι, 

που περιέχονται σε μια συνδιάσκεψη. Ακόμα, μέσω του αναπαραγωγέα, ο 

χρήστης (Μέλος) έχει τη δυνατότητα επισκόπησης των σχολίων που αφορούν 

εσωτερικά τμήματα μη αλληλεπιδραστικών Μαθησιακών Αντικειμένων (ΜΑ). 

 

• Μηχανισμός εισαγωγής σχολίων: Το υποσύστημα αυτό παρέχει το 

μηχανισμό εισαγωγής σχολίων με τη μορφή δενδρικών συζητήσεων είτε σε 

εσωτερικά τμήματα ενός μη αλληλεπιδραστικού Μαθησιακού Αντικειμένου 

(ΜΑ), είτε σε μια συνδιάσκεψη που αφορά ένα Μαθησιακό Αντικείμενο 

(ΜΑ). Επίσης, προκειμένου ο χρήστης να κάνει πιο κατανοητό το σχόλιο που 

εισάγει, έχει τη δυνατότητα μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού, να 

επισυνάψει ένα οποιοδήποτε αρχείο (εικόνας, βίντεο, ήχου, κειμένου). 

 

• Μηχανισμός Threaded Discussions: Το υποσύστημα αυτό παρέχει το 

μηχανισμό για την οργάνωση των μηνυμάτων και των σχολίων σε μορφή 

δενδρικών συζητήσεων και την αποθήκευση αυτών στην αντίστοιχη αποθήκη. 

 

5. Δικτυακός Χώρος Διαχείρισης Συστήματος: 
 

Το υποσύστημα αυτό παρέχει στους Διαχειριστές του συστήματος όλες τις 

λειτουργίες που απαιτούνται για τη διαχείριση και την παραμετροποίηση του 

συστήματος. Οι μηχανισμοί που παρέχει είναι οι εξής: 
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• Μηχανισμός Δημιουργίας Κοινοτήτων: Το υποσύστημα αυτό παρέχει τη 

δυνατότητα στο διαχειριστή, μέσω ειδικής διεπιφάνειας, να ορίσει δικτυακές 

κοινότητες καθώς και τις προϋποθέσεις ένταξης σε μια δικτυακή κοινότητα.  

 

• Μηχανισμός Διαχείρισης Συνδιασκέψεων: Παρέχει τους μηχανισμούς για 

τη διαχείριση των συνδιασκέψεων του συστήματος και περιλαμβάνει: 

 

o Τη συλλογή αντιγράφων ασφαλείας των υπαρχόντων συνδιασκέψεων 

 

o Την απενεργοποίηση ανενεργών συνδιασκέψεων 

 

3.2.3 Βήμα Δεύτερο: Υλοποίηση 

 

Το βήμα αυτό αφορά στη φυσική κατασκευή του Διαδικτυακού Περιβάλλοντος με 

βάση την προεργασία που πραγματοποιήθηκε στα δύο προηγούμενα βήματα. Η 

κατασκευή του περιβάλλοντος θα βασιστεί σε τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα και πιο 

συγκεκριμένα: 

 

• Η γλώσσα server-side προγραμματισμού PHP4 v4.3.8 για την υλοποίηση 

όλων των μηχανισμών και λειτουργιών που θα παρέχει το περιβάλλον  

 

• Ο Εξυπηρετητής Παγκόσμιου Ιστού (Web Server) Apache5 v.2.0.50, ο οποίος 

θα χρησιμοποιηθεί για τη φιλοξενία του διαδικτυακού περιβάλλοντος και κατ’ 

επέκταση για την εκτέλεση του προγραμματιστικού κώδικα του 

περιβάλλοντος καθώς και για τη διαχείριση των HTTP αιτήσεων που θα 

αποστέλλουν οι χρήστες. 

 

                                                 
4 http://www.php.net 
5 http://httpd.apache.org/ 
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• Ο Εξυπηρετητής Βάσεων Δεδομένων (DataBase Server) MySQL6 v.4.0.20, o 

οποίος χρησιμοποιηθεί για τη φιλοξενία των Βάσεων Δεδομένων που θα 

αποθηκεύουν τη πληροφορία που θα διακινείται στο διαδικτυακό περιβάλλον 

 

Τα αποτελέσματα της υλοποίησης παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4. 

 

3.3 Συμπεράσματα 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε η μεθοδολογία με την οποία θα αναπτυχθεί το 

διαδικτυακό περιβάλλον. Η μεθοδολογία αυτή προέρχεται από τη μηχανική 

λογισμικού και χρησιμοποιείται κατά κόρον κατά την ανάπτυξη μικρής ή μεγάλης 

κλίμακας λογισμικού. Επίσης παρουσιάστηκαν και μερικά αποτελέσματα από τις 

επιμέρους φάσεις της ανάπτυξης (ανάλυση και σχεδίαση) ωστόσο τα αποτελέσματα 

της φάσης της υλοποίησης παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο. Κάτι που θα 

πρέπει να σημειωθεί, είναι το γεγονός ότι το διαδικτυακό περιβάλλον θα υποστηρίζει 

την αναζήτηση και ανάρτηση μαθησιακών αντικειμένων το οποίο προϋποθέτει την 

ύπαρξη εκπαιδευτικών μεταδεδομένων. Για τη συγγραφή συνεπώς των 

εκπαιδευτικών μεταδεδομένων θα χρησιμοποιηθεί η εξελληνισμένη έκδοση του 

προτύπου IEEE LOM (βλ. Κεφ. 2.4.2.1, σελ 36) σε συνδυασμό με το προφίλ 

εκπαιδευτικών μεταδεδομένων Celebrate προκειμένου να καθοριστούν τα στοιχεία 

υποχρεωτικής, προαιρετικής και επιθυμητής χρήσης. 

                                                 
6 http://www.mysql.org/ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Υλοποίηση Συστήματος και Πιλοτική Εφαρμογή 

 

 

4.1 Εισαγωγή 
 

Στο κεφάλαιο αυτό εστιάζει στην παρουσίαση του διαδικτυακού περιβάλλοντος 

υποστήριξης δικτυακών μαθησιακών κοινοτήτων ASK e-EDCOM (Σάμψων κ.ά., 

2004; Chatzinotas and Sampson, 2005; Chatzinotas et al., 2005; Sampson, 2005; 

Sampson, 2006) το οποίο υλοποιήθηκε με βάση τις λειτουργικές ανάγκες που 

κατεγράφησαν στα Κεφάλαια 3.2.1 και 3.2.2. Παράλληλα μελετάται η πιλοτική 

εφαρμογή του περιβάλλοντος στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου και 

παρουσιάζεται μια στατιστική ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από την 

εφαρμογή. 

 

4.2 Παρουσίαση Διαδικτυακού Περιβάλλοντος Υποστήριξης 

Μαθησιακών Κοινοτήτων 
 

4.2.1 Λειτουργίες Διαδικτυακού Περιβάλλοντος 

 

Το αναπτυχθέν διαδικτυακό περιβάλλον αποτελείται διακρίνεται σε τέσσερις (4) 

διακριτούς ιστοχώρους: 

 

1. Χώρος Εγγραφής και Πιστοποίησης Χρηστών 

 

2. Χώρος Εκπαιδευτικής Πύλης 

 

3. Εικονικός Χώρος Κοινότητας 
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4. Εικονικός Χώρος Συνδιάσκεψης 

 

Στις επόμενες ενότητες, θα μελετηθούν ξεχωριστά κάθε ένας από τους 

προαναφερθέντες ιστοχώρους και θα προσδιοριστούν οι υπηρεσίες που προσφέρουν 

στα μέλη των μαθησιακών κοινοτήτων. 

 

4.2.1.1 Χώρος Εγγραφής και Πιστοποίησης Χρηστών 

 

 

 
Εικόνα 4.1 Χώρος Εγγραφής και Πιστοποίησης Χρηστών 

 

 

Ο Χώρος Εγγραφής και Πιστοποίησης Χρηστών είναι η πρώτη διεπιφάνεια που 

εμφανίζεται στο χρήστη, όταν εισέρχεται Διαδικτυακό Περιβάλλον «ASK e-

EDCOM». Η διεπιφάνεια αυτή επιτρέπει στο χρήστη να εγγραφεί ή να συνδεθεί στο 

σύστημα, καθώς και να διαβάζει ανακοινώσεις και ενημερωτικές πληροφορίες 
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σχετικά με το Περιβάλλον. Η Εικόνα 4.1 παρουσιάζει την κύρια οθόνη του Χώρου 

Εγγραφής και Πιστοποίησης Χρηστών 

 

Ο Χώρος Εγγραφής και Πιστοποίησης Χρηστών προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες 

όπως φαίνονται και στην Εικόνα 4.2 (σελ 70): 

 

 Εγγραφή Χρήστη 

 

Για να εγγραφεί ένας χρήστης στο Διαδικτυακό Περιβάλλον «ASK e-EDCOM», 

θα πρέπει να ακολουθήσει το σύνδεσμο Εγγραφή Νέου Χρήστη από το μενού 

επιλογής (Εικόνα 4.2) και στη συνέχεια να συμπληρώσει τα στοιχεία της 

αντίστοιχης φόρμας (Εικόνα 4.2). 

 

Τα στοιχεία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) πρέπει να συμπληρωθούν 

υποχρεωτικά, ενώ τα  υπόλοιπα στοιχεία είναι προαιρετικά. Πατώντας το 

πλήκτρο της Υποβολής, τα στοιχεία που συμπλήρωσε ο χρήστης, αποστέλλονται 

στον διαχειριστή του συστήματος, ο οποίος στη συνέχεια θα πρέπει να εγκρίνει 

την αίτηση του χρήστη. Ο χρήστης, ύστερα από τις σχετικές ενέργειες του 

διαχειριστή, θα λάβει ένα e-mail (στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

που συμπλήρωσε στη φόρμα εγγραφής), που θα τον ενημερώνει σχετικά με το 

αποτέλεσμα της έγκρισης. Συνεπώς, για την εγγραφή στο Διαδικτυακό 

Περιβάλλον «ASK e-EDCOM», είναι απαραίτητο ο χρήστης να διαθέτει έναν 

ενεργό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σε περίπτωση μη 

έγκρισης της αίτησής του, ο συγκεκριμένος χρήστης δε θα μπορεί να συνδεθεί 

στη Διαδικτυακή Υπηρεσία. 
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Εικόνα 4.2 Μενού Επιλογής στο Χώρο Εγγραφής και Πιστοποίησης Χρηστών 
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Εικόνα 4.3 Φόρμα Εγγραφής Νέου Χρήστη 

 Σύνδεση Χρήστη 

 

Για να συνδεθεί ένας χρήστης στο Διαδικτυακό Περιβάλλον «ASK e-EDCOM», 

θα πρέπει να ακολουθήσει το σύνδεσμο Σύνδεση Χρήστη από το μενού επιλογής  

(Εικόνα 4.2) και στη συνέχεια να συμπληρώσει το Όνομα και τον Κωδικό 

Χρήστη (Εικόνα 4.4). 
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Εικόνα 4.4 Σύνδεση Χρήστη 

 

 

 

Εικόνα 4.5 Σύνδεση Διαχειριστή 
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 Σύνδεση Διαχειριστή 

 

Παρομοίως, για να συνδεθεί ένας διαχειριστής στο Διαδικτυακό Περιβάλλον 

«ASK e-EDCOM», θα πρέπει να ακολουθήσει το σύνδεσμο Σύνδεση 

Διαχειριστή από το μενού επιλογής (Εικόνα 4.2) και στη συνέχεια να 

συμπληρώσει το Όνομα και τον Κωδικό Διαχειριστή (Εικόνα 4.5). Οι 

διαχειριστικές λειτουργίες του συστήματος περιγράφονται αναλυτικά στην 

Ενότητα 4.2.1.5 “Χώρος Διαχείρισης Συστήματος” (σελ 113). 

 

 Επισκόπηση Ανακοινώσεων 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαβάσει τις ανακοινώσεις της εκπαιδευτικής 

πύλης “ASK e-EDCOM” και να λάβει σχετικά αρχεία (Εικόνα 4.6). 

 

 

 

Εικόνα 4.6 Επισκόπηση Ανακοινώσεων 
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 Επισκόπηση Συχνών Ερωτήσεων 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαβάσει μία λίστα με συχνές ερωτήσεις 

σχετικά με την Εκπαιδευτική Πύλη “ASK e-EDCOM” (Εικόνα 4.7).  

 

 

 

Εικόνα 4.7 Συχνές Ερωτήσεις για το Χώρο Εγγραφής και Πιστοποίησης Χρηστών 

 

 

 Λήψη του Εγχειριδίου Χρήσης 

 

Για να λάβει ο χρήστης το εγχειρίδιο χρήσης του Διαδικτυακού Περιβάλλοντος 

“ASK e-EDCOM”, θα πρέπει να ακολουθήσει το σύνδεσμο Βοήθεια από το 

μενού επιλογής (Εικόνα 4.2) και στη συνέχεια να επιλέξει την επιθυμητή μορφή 

του αρχείου (Εικόνα 4.8). 
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Εικόνα 4.8 Λήψη του Εγχειριδίου Χρήσης 

 

 

4.2.1.2 Χώρος Εκπαιδευτικής Πύλης 

 

 

Ο Χώρος Εκπαιδευτικής Πύλης επιτρέπει στον εγγεγραμμένο χρήστη:  

• να γίνει μέλος μιας μαθησιακής κοινότητα  

 

• να ανταλλάξει μαθησιακά αντικείμενα με τους χρήστες της πύλης 

 

• να αναζητήσει χρήστες με κοινά ενδιαφέροντα 

 

• να τροποποιήσει τα χαρακτηριστικά του προφίλ του 

 

Στην Εικόνα 4.9 εμφανίζεται η κύρια οθόνη του Χώρου Εκπαιδευτικής Πύλης. 
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Εικόνα 4.9 Χώρος Εκπαιδευτικής Πύλης 

 

 

Ο Χώρος Εκπαιδευτικής Πύλης προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

 

 Επισκόπηση Διαθέσιμων Κοινοτήτων 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει και να μελετήσει τα χαρακτηριστικά 

των διαθέσιμων κοινοτήτων (Εικόνα 4.11), έτσι ώστε να επιλέξει την 

κοινότητα στην οποία επιθυμεί να εγγραφεί ως μέλος. Για να δει τις 

διαθέσιμες κοινότητες ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει το σύνδεσμο 

Διαθέσιμες Κοινότητες από το μενού επιλογής Κοινότητες (Εικόνα 4.10). 
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Εικόνα 4.10 Μενού επιλογής Κοινότητες 

 

 

 

Εικόνα 4.11 Διαθέσιμες Κοινότητες 
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Εικόνα 4.12 Επιλεγμένες Κοινότητες 

 

 

 

Εικόνα 4.13 Οι κοινότητές μου 
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• Επισκόπηση Επιλεγμένων Κοινοτήτων 

 

Επιπρόσθετα, ο χρήστης μπορεί να δει ένα υποσύνολο των διαθέσιμων 

κοινοτήτων (Εικόνα 4.12), οι οποίες έχουν επιλεγεί με βάση τα 

χαρακτηριστικά του προφίλ του. Με αυτό τον τρόπο, διευκολύνεται η επιλογή 

της κατάλληλης κοινότητας από το χρήστη. Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη 

μέσω του συνδέσμου Επιλεγμένες Κοινότητες (Εικόνα 4.10). 

 

• Εγγραφή σε Κοινότητα 

 

Για να εγγραφεί ο χρήστης ως μέλος μιας κοινότητας, αρκεί να επιλέξει την 

αντίστοιχη κοινότητα από τις Επιλεγμένες Κοινότητες ή τις Διαθέσιμες 

Κοινότητες και να πατήσει το εικονίδιο . Οι κοινότητες στις οποίες είναι 

ήδη εγγεγραμμένος ο χρήστης σημειώνονται με το εικονίδιο  (Εικόνες 

Εικόνα 4.11, Εικόνα 4.12).  

 

• Διαγραφή από Κοινότητα 

 

Για να διαγραφεί ο χρηστής από μία κοινότητα, θα πρέπει να επιλέξει την 

αντίστοιχη κοινότητα από τον κατάλογο των Κοινοτήτων (Εικόνα 4.13) που 

βρίσκονται σε αντίστοιχη σελίδα ακολουθώντας το σύνδεσμο Οι κοινότητές 

μου (Εικόνα 4.10) και να πατήσει το εικονίδιο  (Εικόνα 4.13).  

 

• Εισαγωγή στο Χώρο Κοινότητας 

 

Για να εισαχθεί ο χρήστης στο Χώρο Κοινότητας, αρκεί να επιλέξει την 

επιθυμητή κοινότητα από την ιστοσελίδα Οι κοινότητες μου και να 

ακολουθήσει το σύνδεσμο που αντιστοιχεί στο εικονίδιο  (Εικόνα 4.13). Οι 
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υπηρεσίες που προσφέρονται από το Χώρο Κοινότητας περιγράφονται 

αναλυτικά στην παράγραφο 4.2.1.3 Εικονικός Χώρος Κοινότητας (σελ. 88). 

 

• Αναζήτηση Μαθησιακών Αντικειμένων 

 

Για να αναζητήσει ο χρήστης ένα μαθησιακό αντικείμενο, θα πρέπει να 

ακολουθήσει το σύνδεσμο Αναζήτηση από το μενού επιλογής Μαθησιακά 

Αντικείμενα (Εικόνα 4.14) και να συμπληρώσει τα κριτήρια της αναζήτησης 

στην φόρμα Αναζήτησης που ενεργοποιείτε (Εικόνα 4.15). 

 

 

 
Εικόνα 4.14 Μενού Επιλογής Μαθησιακά Αντικείμενα 
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Εικόνα 4.15 Αναζήτηση Μαθησιακών Αντικειμένων 
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Εικόνα 4.16 Αποτελέσματα Αναζήτησης Μαθησιακών Αντικειμένων 

 

 

• Αποστολή Μαθησιακών Αντικειμένων 

 

Για να αποστείλει ο χρήστης ένα μαθησιακό αντικείμενο, θα πρέπει να 

ακολουθήσει το σύνδεσμο Αποστολή από το μενού επιλογής Μαθησιακά 

Αντικείμενα (Εικόνα 4.14) και να συμπληρώσει τα στοιχεία του μαθησιακού 

αντικειμένου στην Φόρμα που εμφανίζεται (Εικόνα 4.17). 
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Εικόνα 4.17 Αποστολή Μαθησιακού Αντικειμένου 

 

 

 
Εικόνα 4.18 Μενού επιλογής Χρήστες 
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• Επισκόπηση Χρηστών 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει όλους τους χρήστες της πύλης 

μέσα από ένα κατάλογο των εγγεγραμμένων χρηστών της Πύλης (Εικόνα 

4.19) με βάση τα χαρακτηριστικά του προφίλ τους, προκειμένου να βρει και 

να επικοινωνήσει με άτομα που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα. Η υπηρεσία 

αυτή προσφέρεται μέσω του συνδέσμου Επισκόπηση Χρηστών  από το 

μενού επιλογής Χρήστες (Εικόνα 4.18). Επίσης, ο χρήστης μπορεί να 

εμφανίσει το αναλυτικό προφίλ ενός συγκεκριμένου χρήστη, ακολουθώντας 

το σύνδεσμο που αντιστοιχεί στο εικονίδιο  (Εικόνα 4.19). 

 

 

 

Εικόνα 4.19 Επισκόπηση Χρηστών 

 

 

• Αναζήτηση Χρηστών 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει ανάμεσα στους χρήστες της 

Εκπαιδευτικής Πύλης "ASK e-EDCOM", ακολουθώντας το σύνδεσμο 
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Αναζήτηση Χρηστών από το μενού επιλογής Χρήστες (Εικόνα 4.18) και 

συμπληρώνοντας τα κριτήρια της αναζήτησης (Εικόνα 4.20).  

 

 

 

Εικόνα 4.20 Αναζήτηση Χρηστών 

 

 

• Διαχείριση Προσωπικού Προφίλ Χρήστη 

 

Ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί το προσωπικό του προφίλ μέσω του μενού 

επιλογής Προσωπικό Προφίλ (Εικόνα 4.21). Ο σύνδεσμος Επισκόπηση 

Στοιχείων επιτρέπει στο χρήστη να δει τα στοιχεία του προσωπικού του 

προφίλ (Εικόνα 4.22), ενώ ο σύνδεσμος Αλλαγή Στοιχείων και Αλλαγή 

Κωδικού επιτρέπει την τροποποίηση των προσωπικών του στοιχείων και του 

Κωδικού Πρόσβασης αντίστοιχα (Εικόνα 4.23). 
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Εικόνα 4.21 Μενού επιλογής Προσωπικό Προφίλ  

 

 

 

Εικόνα 4.22 Επισκόπηση Στοιχείων 
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Εικόνα 4.23 Αλλαγή Στοιχείων 

 

 

• Πλοήγηση 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί στην Εκπαιδευτική Πύλη “ASK 

e-EDCOM” επιλέγοντας έναν από τους συνδέσμους του μενού επιλογής 

Πλοήγηση (Εικόνα 4.24). 
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Εικόνα 4.24 Μενού Επιλογής Πλοήγηση 

 

 

4.2.1.3 Εικονικός Χώρος Κοινότητας 

 

Ο Χώρος Κοινότητας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες και δυνατότητες στα μέλη 

μιας μαθησιακής κοινότητας:  

 

• Έναρξη ή συμμετοχή σε μια ασύγχρονη πολυμεσική συνδιάσκεψη 

 

• Πρόσβαση σε επιλεγμένα μαθησιακά αντικείμενα με βάση τα χαρακτηριστικά 

της μαθησιακής κοινότητας 

 

• Αναζήτηση και επισκόπηση των στοιχείων των μελών της μαθησιακής 

κοινότητας 

 

Στην Εικόνα 4.25 παρουσιάζεται η κύρια οθόνη του Εικονικού Χώρου Κοινότητας. 
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Εικόνα 4.25 Εικονικός Χώρος Κοινότητας 

 

 

 
Εικόνα 4.26 Μενού Επιλογής Συνδιασκέψεις 
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Πιο συγκεκριμένα, ο Εικονικός Χώρος Κοινότητας (Εικόνα 4.25) προσφέρει τις εξής 

υπηρεσίες: 

 

• Δημιουργία νέας συνδιάσκεψης 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μία νέα συνδιάσκεψη, 

προκειμένου να επιδείξει μία εκπαιδευτική δραστηριότητα στα υπόλοιπα 

μέλη της κοινότητας. Για να δημιουργήσει μία νέα συνδιάσκεψη ο χρήστης 

θα πρέπει να ακολουθήσει το σύνδεσμο Δημιουργία από το μενού επιλογής 

Συνδιασκέψεις (Εικόνα 4.26). Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσει τα 

στοιχεία της συνδιάσκεψης, καθώς και να επιλέξει το μαθησιακό αντικείμενο 

που αντιπροσωπεύει την προτεινόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα (Εικόνα 

4.27). 

 

 

 

Εικόνα 4.27 Δημιουργία Νέας Συνδιάσκεψης 
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• Συμμετοχή σε μία υπάρχουσα συνδιάσκεψη 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε μία υπάρχουσα 

συνδιάσκεψη, προκειμένου να αποκτήσει εμπειρίες μέσω του διαλόγου και 

του σχολιασμού της προτεινόμενης εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Για να 

συμμετάσχει σε μια υπάρχουσα συνδιάσκεψη, ο χρήστης θα πρέπει να 

ακολουθήσει το σύνδεσμο Συμμετοχή από το μενού επιλογής Συνδιασκέψεις  

(Εικόνα 4.26) και να επιλέξει μία από τις διαθέσιμες συνδιασκέψεις (Εικόνα 

4.28).  

 

 

 
Εικόνα 4.28 Συμμετοχή σε υπάρχουσα συνδιάσκεψη 

 

 

• Αναζήτηση Μαθησιακών Αντικειμένων 

 

Για να αναζητήσει ο χρήστης ένα μαθησιακό αντικείμενο, θα πρέπει να 

ακολουθήσει το σύνδεσμο Αναζήτηση (Εικόνα 4.29) από το μενού επιλογής 
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Μαθησιακά Αντικείμενα και να συμπληρώσει τα κριτήρια της αναζήτησης 

(Εικόνα 4.30).  

 

 

 
Εικόνα 4.29 Μενού Επιλογής Μαθησιακά Αντικείμενα 
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Εικόνα 4.30 Αναζήτηση Μαθησιακών Αντικειμένων 
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Εικόνα 4.31 Αποτελέσματα Αναζήτησης Μαθησιακών Αντικειμένων 

 

 

• Αποστολή Μαθησιακών Αντικειμένων 

 

Για να αποστείλει ο χρήστης ένα μαθησιακό αντικείμενο, θα πρέπει να 

ακολουθήσει το σύνδεσμο Αποστολή από το μενού επιλογής Μαθησιακά 

Αντικείμενα (Εικόνα 4.29) και να συμπληρώσει τα στοιχεία του μαθησιακού 

αντικειμένου (Εικόνα 4.32). 
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Εικόνα 4.32 Αποστολή Μαθησιακού Αντικειμένου 

 

 

• Επισκόπηση των μελών της κοινότητας 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει μία λίστα με όλα τα μέλη της 

κοινότητας (Εικόνα 4.34). Επίσης, επιλέγοντας κάποιο συγκεκριμένο μέλος, ο 

χρήστης μπορεί να δει λεπτομέρειες για το προσωπικό προφίλ του μέλους 

(Εικόνα 4.35). Για να δει ο χρήστης τη λίστα μελών της κοινότητας, αρκεί να 

ακολουθήσει το σύνδεσμο Επισκόπηση Μελών από το μενού επιλογής Μέλη 

Κοινότητας (Εικόνα 4.33). Επίσης, σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να δει 

περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το προφίλ του χρήστη (Εικόνα 

4.35αρκεί να επιλέξει το επιθυμητό μέλος και ακολουθήσει το σύνδεσμο που 

αντιστοιχεί στο εικονίδιο  (Εικόνα 4.34). 
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Εικόνα 4.33 Μενού Επιλογής Μέλη Κοινότητας 

 

 

 
Εικόνα 4.34 Επισκόπηση των μελών της κοινότητας 
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Εικόνα 4.35 Επισκόπηση του προφίλ ενός μέλους κοινότητας 

 

 

• Αναζήτηση μελών της κοινότητας 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αναζήτησης ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας 

με βάση τα χαρακτηριστικά του προφίλ τους (Εικόνα 4.36). Για να 

αναζητήσει ο χρήστης μέλη της κοινότητας, θα πρέπει να ακολουθήσει το 

σύνδεσμο Αναζήτηση από το μενού επιλογής Μέλη Κοινότητας (Εικόνα 

4.33). 
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Εικόνα 4.36 Αναζήτηση μελών κοινότητας 

 

 

• Πλοήγηση 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί στην Εκπαιδευτική Πύλη “ASK 

e-EDCOM” επιλέγοντας έναν από τους συνδέσμους του μενού επιλογής 

Πλοήγηση (Εικόνα 4.37). 
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Εικόνα 4.37 Μενού επιλογής Πλοήγηση 

 

 

4.2.1.4 Εικονικός Χώρος Συνδιάσκεψης 

 

Ο Εικονικός Χώρος Συνδιάσκεψης επιτρέπει στον συμμετέχοντα:  

 

• να διαβάσει, να δει, να ακούσει ή να παρακολουθήσει την προτεινόμενη 

εκπαιδευτική δραστηριότητα της συνδιάσκεψης. 

 

• να σχολιάσει την προτεινόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα ή να διαβάσει τα 

σχόλια των άλλων συμμετεχόντων. 

 

• να συζητήσει με τους άλλους συμμετέχοντες με τη βοήθεια του Πίνακα 

Συζητήσεων. 

 

Στην Εικόνα 4.38 εμφανίζεται η κύρια οθόνη του Εικονικού Χώρου Συνδιάσκεψης. 
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Εικόνα 4.38 Εικονικός Χώρος Συνδιάσκεψης 

 

 

 
Εικόνα 4.39 Πλαίσιο αναπαραγωγής Μαθησιακού Αντικειμένου 

 

 

Ο Εικονικός Χώρος Συνδιάσκεψης αποτελείται από τρία (3) δομικά στοιχεία:  

 

1. Πλαίσιο Αναπαραγωγής Μαθησιακού Αντικειμένου 

 

1

2 

3

1
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Το Πλαίσιο Αναπαραγωγής Μαθησιακού Αντικειμένου βρίσκεται στο πάνω 

αριστερό μέρος του Εικονικού Χώρου Συνδιάσκεψης και αναλαμβάνει την 

εμφάνιση και τη διαχείριση της αναπαραγωγής του μαθησιακού αντικειμένου 

(Εικόνα 4.39).  

 

2. Πλαίσιο Σχολίων 

 

Το Πλαίσιο Σχολίων βρίσκεται στο πάνω δεξιό μέρος του Εικονικού Χώρου 

Συνδιάσκεψης και είναι υπεύθυνο για την εμφάνιση, την εισαγωγή και την 

αναζήτηση των σχολίων (Εικόνα 4.40).  

 

 

 

Εικόνα 4.40 Πλαίσιο Σχολίων 

 

3. Πίνακα Συζητήσεων 

 

Ο Πίνακας Συζητήσεων βρίσκεται στο κάτω μέρος του Εικονικού Χώρου 

Συνδιάσκεψης και φιλοξενεί τις συζητήσεις των μελών της μαθησιακής 

κοινότητας (Εικόνα 4.41).  

2
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Εικόνα 4.41 Πίνακας Συζητήσεων 

 

Ο Εικονικός Χώρος Συνδιάσκεψης προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

 

• Αναπαραγωγή Μαθησιακού Αντικειμένου 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το μαθησιακό αντικείμενο 

που αντιπροσωπεύει την εκπαιδευτική δραστηριότητα (Εικόνα 4.42, Εικόνα 

4.43). Σε περίπτωση που το μαθησιακό αντικείμενο αποτελείται από κείμενο 

και εικόνες, τότε εμφανίζεται αυτόματα με την εισαγωγή του συμμετέχοντα 

στον Εικονικό Χώρο Συνδιάσκεψης. Σε περίπτωση όμως που το μαθησιακό 

αντικείμενο περιέχει ήχο ή video, τότε εμφανίζονται τα κατάλληλα στοιχεία 

ελέγχου, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να ελέγξει τη διαδικασία 

αναπαραγωγής. 

3
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Εικόνα 4.42 Παράδειγμα αναπαραγωγής Μαθησιακού Αντικειμένου σε μορφή 

εγγράφου (PDF) 
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Εικόνα 4.43 Παράδειγμα αναπαραγωγής Μαθησιακού Αντικειμένου σε μορφή video 

(MPEG) 

 

 

• Επισκόπηση σχολίων 

 

Ο χρήστης μπορεί μέσω του Πλαισίου Σχολίων να διαβάσει τα σχόλια των 

υπόλοιπων συμμετεχόντων σχετικά με την προτεινόμενη εκπαιδευτική 

δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που το μαθησιακό αντικείμενο 

περιέχει ήχο ή video, τότε τα σχόλια αναπαράγονται παράλληλα με την 

αναπαραγωγή του μαθησιακού αντικειμένου. Για να εμφανίσει ο χρήστης 

όλες τις λεπτομέρειες ενός συγκεκριμένου σχολίου, θα πρέπει να 

ακολουθήσει το σύνδεσμο που συνοδεύει τον αντίστοιχο τίτλο σχολίου 

(Εικόνα 4.44). 
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Εικόνα 4.44 Εμφάνιση σχολίου 

 

 

• Εισαγωγή σχολίου 

 

Για να εισάγει ένα νέο σχόλιο, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το σύνδεσμο 

Εισαγωγή Σχολίου, ο οποίος βρίσκεται στο πάνω δεξιό μέρος του Πλαισίου 

Σχολίων (Εικόνα 4.46) ή στο μενού επιλογής Σχόλια (Εικόνα 4.45), και να 

συμπληρώσει την αντίστοιχη φόρμα (Εικόνα 4.47). 
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Εικόνα 4.45 Μενού επιλογής Σχόλια  

 

 

 
Εικόνα 4.46 Εισαγωγή και Αναζήτηση Σχολίου μέσω του Πλαισίου Σχολίων 
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Εικόνα 4.47 Διεπαφή εισαγωγής σχολίου 

 

 

• Αναζήτηση σχολίων 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει συγκεκριμένα σχόλια, 

ακολουθώντας το σύνδεσμο Αναζήτηση Σχολίων από το Πλαίσιο Σχολίων 

(Εικόνα 4.46) ή από το μενού επιλογής Σχόλια (Εικόνα 4.45), και 

συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα (Εικόνα 4.48). 
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Εικόνα 4.48 Διεπαφή αναζήτησης σχολίων 

 

 

• Επισκόπηση συζητήσεων 

 

Ο χρήστης μέσω του Πίνακα Συζητήσεων έχει τη δυνατότητα να δει τις 

συζητήσεις για την προτεινόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα, να εμφανίσει 

τις λεπτομέρειες μιας συγκεκριμένης συζήτησης και να απαντήσει στον 

αποστολέα (Εικόνα 4.49). 
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Εικόνα 4.49 Εμφάνιση Συζήτησης 

 

 

• Ανάρτηση συζήτησης 

 

Για να αναρτήσει ένα νέο θέμα συζήτησης, ο χρήστης θα πρέπει να 

ακολουθήσει το σύνδεσμο Αποστολή Μηνύματος από το πάνω δεξιό μέρος 

του Πίνακα Συζητήσεων (Εικόνα 4.51) ή από το μενού επιλογής Συζητήσεις 

(Εικόνα 4.50), και στην  συνέχεια να συμπληρώσει την αντίστοιχη φόρμα 

(Εικόνα 4.52). 
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Εικόνα 4.50 Μενού επιλογής Συζητήσεις 

 

 

 
Εικόνα 4.51 Αποστολή και Αναζήτηση μηνύματος συζήτησης μέσω του Πίνακα 

Συζητήσεων 
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Εικόνα 4.52 Διεπαφή Αποστολής Μηνύματος 

 

 

• Αναζήτηση συζήτησης 

 

Για να αναζητήσει ένα μήνυμα συζήτησης, ο χρήστης θα πρέπει να 

ακολουθήσει το σύνδεσμο Αναζήτηση Μηνυμάτων από το πάνω δεξιό μέρος 

του Πίνακα Συζητήσεων (Εικόνα 4.51) ή από το μενού επιλογής Συζητήσεις 

(Εικόνα 4.50) και στη συνέχεια να συμπληρώσει τα επιθυμητά κριτήρια 

αναζήτησης (Εικόνα 4.53). 
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Εικόνα 4.53 Διεπαφή αναζήτησης μηνυμάτων συζήτησης 

 

 

• Πλοήγηση 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί στην Εκπαιδευτική Πύλη “ASK 

e-EDCOM” επιλέγοντας έναν από τους συνδέσμους «Εκπαιδευτική Πύλη» 

που οδηγεί στην κεντρική σελίδα της Εκπαιδευτικής Πύλης, «Χώρος 

Κοινότητας» που οδηγεί στον χώρο της αντίστοιχης Κοινότητας, 

«Αποσύνδεση», που αποσυνδέει τον χρήστη από την Εκπαιδευτική Πύλη του 

μενού επιλογής Πλοήγηση (Εικόνα 4.54). 

 



Μαθησιακές Τεχνολογίες Σε Περιβάλλοντα Υποστήριξης Δικτυακών Μαθησιακών Κοινοτήτων 

 

 

113

 
Εικόνα 4.54 Μενού επιλογής Πλοήγηση 

 

 

4.2.1.5 Χώρος Διαχείρισης Συστήματος 

 

Ο Χώρος Διαχείρισης απευθύνεται στους Διαχειριστές του συστήματος και περιέχει 

λειτουργίες ρύθμισης και παραμετροποίησης της Εκπαιδευτικής Πύλης “ASK e-

EDCOM”. Πιο συγκεκριμένα, ο Χώρος Διαχείρισης επιτρέπει στους Διαχειριστές: 

• να δημιουργήσουν νέες μαθησιακές κοινότητες 

 

• να απενεργοποιήσουν αδρανείς συνδιασκέψεις 

 

• να διαχειριστούν τις ανακοινώσεις του συστήματος  

 

• να διαχειριστούν τους υποψήφιους προς εγγραφή και τους εγγεγραμμένους 

χρήστες τους περιβάλλοντος 

 

Η κύρια οθόνη του Χώρου Διαχείρισης παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.55. 
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Εικόνα 4.55 Χώρος Διαχείρισης Συστήματος 

 

 

 
Εικόνα 4.56 Μενού επιλογής Κοινότητες 
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Ο Χώρος Διαχείρισης παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες στους Διαχειριστές του 

συστήματος: 

 

• Δημιουργία νέας κοινότητας 

 

Ο Διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μία νέα κοινότητα, όταν 

αυτός το θεωρήσει απαραίτητο ή ύστερα από αίτηση μιας ομάδας χρηστών. 

Για να δημιουργήσει τη νέα μαθησιακή κοινότητα, ο Διαχειριστής θα πρέπει 

να ακολουθήσει το σύνδεσμο Δημιουργία από το μενού Κοινότητες (Εικόνα 

4.56) και στη συνέχεια να συμπληρώσει τα ζητούμενα στοιχεία (Εικόνα 4.57). 

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας, το σύστημα αναρτά αυτόματα 

μια ανακοίνωση στην πύλη προς ενημέρωση των χρηστών. 

 

 

 

Εικόνα 4.57 Δημιουργία νέας κοινότητας 
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• Επισκόπηση κοινοτήτων 

 

Ο Διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να δει μία λίστα κοινοτήτων , η οποία 

περιέχει τα χαρακτηριστικά της κάθε κοινότητας, καθώς και στατιστικά 

στοιχεία, όπως είναι ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών και των ενεργών 

συνδιασκέψεων της κοινότητας (Εικόνα 4.58). Με αυτό τον τρόπο, ο 

Διαχειριστής μπορεί να έχει μία εποπτική εικόνα για τα επίπεδα συμμετοχής 

και την επιτυχία της κάθε κοινότητας. Για να εμφανίσει τη λίστα κοινοτήτων, 

ο Διαχειριστής θα πρέπει να ακολουθήσει το σύνδεσμο Επισκόπηση 

Κοινοτήτων από το μενού επιλογής Κοινότητες (Εικόνα 4.56).  

 

 

 
 

Εικόνα 4.58 Επισκόπηση κοινοτήτων 
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• Αναζήτηση κοινοτήτων 

 

Ο Διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει μία συγκεκριμένη 

κοινότητα με βάση τα χαρακτηριστικά της (Εικόνα 4.59). Για να αναζητήσει 

στις υπάρχουσες κοινότητες, ο Διαχειριστής θα πρέπει να ακολουθήσει το 

σύνδεσμο Αναζήτηση από το μενού επιλογής Κοινότητες (Εικόνα 4.56). 

 

 

Εικόνα 4.59 Αναζήτηση κοινοτήτων 
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Εικόνα 4.60 Μενού επιλογής Συνδιασκέψεις 

• Αναζήτηση συνδιασκέψεων 

Ο Διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει ανάμεσα στο σύνολο των 

διαθέσιμων συνδιασκέψεων με βάση τα στοιχεία της συνδιάσκεψης (Εικόνα 

4.61). Για να αναζητήσει μία συνδιάσκεψη, ο Διαχειριστής θα πρέπει να 

ακολουθήσει το σύνδεσμο Αναζήτηση από το μενού επιλογής Συνδιασκέψεις 

(Εικόνα 4.60). 
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Εικόνα 4.61 Αναζήτηση συνδιασκέψεων 

 

 

• Διαχείριση συνδιασκέψεων 

 

Ο Διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να δει στατιστικά στοιχεία για τις 

συνδιασκέψεις και να απενεργοποιήσει κάποια συνδιάσκεψη σε περίπτωση 

που δεν παρατηρήθηκε δραστηριότητα για αρκετό καιρό (Εικόνα 4.62). Για 

να διαχειριστεί τις συνδιασκέψεις, ο Διαχειριστής θα πρέπει να ακολουθήσει 

το σύνδεσμο Διαχείριση από το μενού επιλογής Συνδιασκέψεις (Εικόνα 4.60). 
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Εικόνα 4.62 Διαχείριση Συνδιασκέψεων 
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Εικόνα 4.63 Μενού επιλογής Ανακοινώσεις 

 

 

• Ανάρτηση ανακοινώσεων 

 

Ο Διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να αναρτήσει ανακοινώσεις στην 

Εκπαιδευτική Πύλη “ASK e-EDCOM”, ακολουθώντας το σύνδεσμο 

Ανάρτηση από το μενού επιλογής Ανακοινώσεις (Εικόνα 4.63), και 

συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα (Εικόνα 4.64). 
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Εικόνα 4.64 Ανάρτηση ανακοινώσεων 

 

 

• Διαχείριση ανακοινώσεων 

 

Ο Διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει, να απενεργοποιήσει ή 

να διαγράψει μία ανακοίνωση (Εικόνα 4.65), ακολουθώντας το σύνδεσμο 

Διαχείριση από το μενού Ανακοινώσεις (Εικόνα 4.63). 
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Εικόνα 4.65 Διαχείριση ανακοινώσεων 

 

 

• Επισκόπηση ανακοινώσεων 

 

Ο Διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να δει τις ανακοινώσεις, όπως ακριβώς 

εμφανίζονται στην Εκπαιδευτική Πύλη “ASK e-EDCOM” (Εικόνα 4.66). 

 

 

 

Εικόνα 4.66 Επισκόπηση ανακοινώσεων 
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Εικόνα 4.67 Μενού επιλογής Χρήστες 

 

 

• Επισκόπηση χρηστών 

 

Ο Διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να δει μία λίστα με τους χρήστες της 

πύλης και τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Επίσης, επιλέγοντας ένα 

συγκεκριμένο χρήστη και ακολουθώντας το σύνδεσμο που αντιστοιχεί στο 

εικονίδιο , μπορεί να δει όλες τις λεπτομέρειες του προφίλ χρήστη, καθώς 

και στατιστικά στοιχεία για τη συμμετοχή του σε κοινότητες και 

συνδιασκέψεις (Εικόνα 4.68, Εικόνα 4.69). 
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Εικόνα 4.68 Επισκόπηση χρηστών 

 

 

 
Εικόνα 4.69 Επισκόπηση αναλυτικού προφίλ χρήστη  
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• Αναζήτηση χρηστών 

 

Ο Διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει χρήστες με βάση τα 

χαρακτηριστικά του προφίλ τους, καθώς και με βάση τη συμμετοχή του σε 

κοινότητες και τη δημιουργία συνδιασκέψεων (Εικόνα 4.70). Για να 

αναζητήσει χρήστες, ο Διαχειριστής θα πρέπει να ακολουθήσει το σύνδεσμο 

Αναζήτηση από το μενού επιλογής Χρήστες (Εικόνα 4.67). 

 

 

 

Εικόνα 4.70 Αναζήτηση χρηστών 

 

 

• Επισκόπηση υποψήφιων χρηστών 

 

Ο Διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να δεί μια λίστα με τους χρήστες που 

έχουν αιτηθεί την εγγραφή τους στην Υπηρεσία και να προχωρήσει είτε στην 

αποδοχή είτε στην απόρριψη αυτών. Για να μπορεί να δεί τους χρήστες που 

έχουν αιτηθεί την εγγραφή τους στη Διαδικτυακή Υπηρεσία, ο Διαχειριστής 
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θα πρέπει να ακολουθήσει το σύνδεσμο Διαχείριση Χρηστών, από το μενού 

επιλογής Υποψήφιοι Χρήστες. Επίσης, επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο χρήστη 

και ακολουθώντας το σύνδεσμο που αντιστοιχεί στο εικονίδιο , μπορεί να 

δει όλες τις λεπτομέρειες του προφίλ χρήστη. 

 

 

 
Εικόνα 4.71 Επισκόπηση Υποψηφίων Χρηστών 

 

 

Για κάθε χρήστη ο Διαχειριστής μπορεί να επιλέξει ένα από τα εξής: 

 

o Εγκρίνεται: η αίτηση του συγκεκριμένου χρήστη εγκρίνεται και 

μπορεί να συνδεθεί στην Διαδικτυακή Υπηρεσία με τα στοιχεία που 

εισήγαγε κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της φόρμας εγγραφής. 

 

o Απορρίπτεται: η αίτηση του συγκεκριμένου χρήστη απορρίπτεται και 

συνεπώς δε μπορεί να συνδεθεί στην Διαδικτυακή Υπηρεσία. 
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o Σε εκκρεμότητα: η κατάσταση της αίτησης του συγκεκριμένου 

χρήστη, παραμένει ως έχει 

 

Πατώντας το πλήκτρο Αποδοχή Επιλεγμένων Χρηστών, θα αποσταλούν 

emails, τόσο στους χρήστες που η αίτησή τους έγινε αποδεκτή όσο και στους 

χρήστες των οποίων η αίτησή τους απορρίφθηκε, με το οποία θα 

ενημερώνονται σχετικά με τη δυνατότητα σύνδεσής τους στο Διαδικτυακό 

Περιβάλλον. Σημειώνεται ότι οι χρήστες των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε 

δε θα έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο Περιβάλλον. 

 

4.2.2 Κύκλος Λειτουργίας του Διαδικτυακού Περιβάλλοντος  

 

Στην Εικόνα 4.72 απεικονίζεται ο κύκλος λειτουργίας του Διαδικτυακού 

Περιβάλλοντος μέσα από τους 4 διακριτούς ιστοχώρους που περιγράφτηκαν στο 

Κεφ. 4.2.1 (σελ. 67). Παράλληλα παρουσιάζονται οι διαφορετικές κατηγορίες που 

μπορεί να λάβει ένας χρήστης, καθώς πλοηγείται στο Διαδικτυακό Περιβάλλον. Οι 

διαφορετικές κατηγορίες του χρήστη σε συνδυασμό με τους χώρους της πύλης είναι 

οι εξής: 

 

 Χώρος Εγγραφής και Πιστοποίησης 

 
o Νέος Χρήστης 

 

Σενάριο Χρήσης: 

 

Ο Νέος Χρήστης που επισκέπτεται για πρώτη φορά την πύλη οφείλει να εγγραφεί 

(βήμα 1: 1 ) στο σύστημα, συμπληρώνοντας μια φόρμα με τα προσωπικά του 

στοιχεία και τις προτιμήσεις του προκειμένου να μπορεί να κάνει χρήση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της Πύλης. Μόλις ο Νέος Χρήστης ολοκληρώσει τη 



Μαθησιακές Τεχνολογίες Σε Περιβάλλοντα Υποστήριξης Δικτυακών Μαθησιακών Κοινοτήτων 

 

 

129

διαδικασία της εγγραφής, έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στο Χώρο της 

Εκπαιδευτικής Πύλης, αφού πρώτα πιστοποιηθεί (βήμα 2: 2 ) επιτυχώς από το 

σύστημα, πληκτρολογώντας το όνομα και τον κωδικό χρήστη. 

 

 Χώρος Εκπαιδευτικής Πύλης 

 

o Εγγεγραμμένος Χρήστης 

 

Σενάριο Χρήσης: 

 

Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης, μετά την εισαγωγή (βήμα 3: 3 ) του στο Χώρο της 

Εκπαιδευτικής Πύλης, έχει τρεις βασικές επιλογές. Η πρώτη επιλογή του είναι να 

αναζητήσει (βήμα 3.1.1: ) ή να αποστείλει (βήμα 3.1.2: ) μαθησιακά 

αντικείμενα, με σκοπό την ανταλλαγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εμπειριών 

με τους υπόλοιπους Εγγεγραμμένους Χρήστες της πύλης. Η δεύτερη επιλογή του 

είναι να εγγραφεί (βήμα 3.2.2 ) ως μέλος και να εισέλθει σε μια μαθησιακή 

κοινότητα (βήμα 4: 4 ), έτσι ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει σε συνδιασκέψεις. 

Τέλος, η τρίτη επιλογή του είναι να αναζητήσει  άλλους Εγγεγραμμένους Χρήστες 

(βήμα 3.3.1: ) με βάση τις πληροφορίες του προφίλ τους, προκειμένου να 

εντοπίσει εκπαιδευτικούς (βήμα 3.3.2: ) με παρόμοιο υπόβαθρο και 

ενδιαφέροντα. 

 

 Εικονικός Χώρος Κοινότητας 

 

o Μέλος Μαθησιακής Κοινότητας 

 

Σενάριο Χρήσης: 
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Ένα Μέλος Μαθησιακής Κοινότητας αφού εισέλθει (βήμα 4: 4 ) στον Εικονικό 

Χώρο Κοινότητας, έχει τρεις βασικές επιλογές. Μία από τις επιλογές που έχει το 

μέλος της Μαθησιακής Κοινότητας είναι να αναζητήσει (βήμα 3.1.1: ) ή να 

αποστείλει (βήμα 3.1.2: ) μαθησιακά αντικείμενα , με σκοπό την ανταλλαγή 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εμπειριών με τα υπόλοιπα Μέλη της 

Μαθησιακής Κοινότητας. Μία άλλη επιλογή του είναι να αναζητήσει άλλα Μέλη 

(βήμα 4.1.1: ) με βάση τις πληροφορίες του προφίλ τους, προκειμένου να 

συνάψει σχέσεις επικοινωνίας στα πλαίσια της μαθησιακής κοινότητας. Επίσης, μία 

άλλη επιλογή του είναι να εισέλθει στον Εικονικό Χώρο Συνδιάσκεψης, έτσι ώστε να 

μπορέσει να επικοινωνήσει, να συνεργαστεί και να αλληλεπιδράσει με τα υπόλοιπα 

Μέλη. Τέλος, τα μέλη της κοινότητας μπορούν να δημιουργήσουν μία νέα 

συνδιάσκεψη ακολουθώντας μία σειρά από βήματα (βήματα 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 : 

)  και να έχουν τον ρόλο του Υποκινητή στην συνδιάσκεψη αυτή. 

 

 Εικονικός Χώρος Συνδιάσκεψης 

 

o Υποκινητής Συνδιάσκεψης 

 

o Συμμετέχοντες Συνδιάσκεψης 

 

Σενάριο Χρήσης:  

 

Ένα Μέλος Μαθησιακής Κοινότητας μπορεί να εισαχθεί στον Εικονικό Χώρο 

Συνδιάσκεψης με δύο τρόπους: ως Υποκινητής ή ως Συμμετέχοντας. Μέλος της 

Μαθησιακής Κοινότητας (Υποκινητής), ο οποίος επιθυμεί να παρουσιάσει μία 

εκπαιδευτική δραστηριότητα, ξεκινάει μια νέα συνδιάσκεψη, μέσα από τον Εικονικό 

Χώρο της Κοινότητας (βήματα 4.3.1, 4.3.3 : ), και στη συνέχεια εισάγει σε 

αυτή το αντίστοιχο μαθησιακό αντικείμενο (βήμα 4.3.2: ). Από την άλλη μεριά 

βρίσκονται τα Μέλη της Μαθησιακής Κοινότητας (Συμμετέχοντες) οι οποίοι 

επιθυμούν να συμμετέχουν σε μια συνδιάσκεψη προκειμένου να ενημερωθούν για το 
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σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή να εκφράσουν εποικοδομητικά τη 

γνώμη τους και τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το μαθησιακό αντικείμενο μιας 

συνδιάσκεψης. Οι Συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία από τις 

διαθέσιμές συνδιασκέψεις και να συνδεθούν σε αυτή. Αφού λοιπόν ο Υποκινητής και 

οι Συμμετέχοντες βρεθούν στον εικονικό χώρο της συνδιάσκεψης, μπορούν να 

ενασχοληθούν με την προτεινόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα (βήμα 5.1: ) και 

να παρακολουθήσουν την παρουσίαση του αντίστοιχου μαθησιακού αντικειμένου 

μέσω των σχολίων (ήχος, βίντεο, κείμενο, υπερκείμενο) που εισήχθησαν από τον 

Υποκινητή. Παράλληλα τα Μέλη της Μαθησιακής Κοινότητας μπορούν να 

αναρτήσουν σχόλια (βήμα 5.1.1: ), παρατηρήσεις και ερωτήσεις (βήμα 5.1.2: 

) σχετικά με το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο στο χώρο της 

συνδιάσκεψης. Με αυτό τον τρόπο, τα έμπειρα μέλη της κοινότητας έχουν τη 

δυνατότητα να μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους πάνω στο σχεδιασμό 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ενώ τα αρχάρια μέλη μπορούν να αποκομίσουν 

οδηγίες και παραδείγματα, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο το επίπεδο γνώσης τους.  
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Εικόνα 4.72 Κύκλος Λειτουργίας του Διαδικτυακού Περιβάλλοντος 
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Τελικά, μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής απόψεων των εκπαιδευτικών στα 

πλαίσια μιας συνδιάσκεψης προάγονται δύο στόχοι: αφενός ο στόχος της 

συνδιάσκεψης, δηλαδή η δημιουργία μιας βελτιωμένης εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας (βήμα 5.2: ) και αφετέρου ο στόχος της μαθησιακής κοινότητας, 

δηλαδή η απόκτηση γνώσεων και καλών πρακτικών σχετικών με τη δημιουργία και 

τη χρήση μαθησιακών αντικειμένων στα πλαίσια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

 

4.2.3 Σενάριο Χρήσης του Διαδικτυακού Περιβάλλοντος 

 

Προκειμένου να γίνει πιο κατανοητή η αρχιτεκτονική και οι λειτουργίες του 

συστήματος, παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό σενάριο χρήσης του συστήματος ASK e-

EDCOM. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τρόπο με τον οποίο το σύστημα βελτιώνει 

τη συλλογική γνώση της μαθησιακής κοινότητας επιτρέποντας στα μέλη του να 

συζητούν και να σχολιάζουν τα μαθησιακά αντικείμενα.  

 

Το σενάριο περιλαμβάνει μια δικτυακή κοινότητα εκπαιδευτικών οι οποίοι 

χρησιμοποιούν το σύστημα ASK e-EDCOM προκειμένου να υποδεικνύουν στα 

υπόλοιπα μέλη, τη χρήση συγκεκριμένων μαθησιακών αντικειμένων αλλά και να 

ανταλλάσσουν μεταξύ τους, σε μορφή σχολίων, εμπειρίες και πρακτικές σχετικές με 

τις εκπαιδευτικές χρήσεις των μαθησιακών αντικειμένων. 

 

Έστω ότι ένας εκπαιδευτικός έχει δημιουργήσει μια προσομοίωση ενός πειράματος 

της φυσικής σχετικά με τις ιδιότητες της ανάκλασης και της διάθλασης και επιθυμεί 

να το επιδείξει στα άλλα μέλη της κοινότητας. Για το λόγο αυτό, αποφασίζει να 

δημιουργήσει μια νέα συνδιάσκεψη στην οποία θα εισάγει, προς επίδειξη, το 

μαθησιακό αυτό αντικείμενο (για λόγους συντομίας το μέλος αυτό από εδώ και στο 

εξής θα χαρακτηρίζεται ως “ υποκινητής ”).  
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Αρχικά θα πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα εισαγωγής στοιχείων της συνδιάσκεψης 

(βλ. Εικόνα 4.73) 

 

 

 
Εικόνα 4.73 Φόρμα Δημιουργίας Συνδιάσκεψης 

 

 

 
Εικόνα 4.74 Φόρμα Αναζήτησης Μαθησιακών Αντικειμένων 

 

 



Μαθησιακές Τεχνολογίες Σε Περιβάλλοντα Υποστήριξης Δικτυακών Μαθησιακών Κοινοτήτων 

 

 

135

Στη συνέχεια το σύστημα ζητάει από τον υποκινητή να εισάγει το μαθησιακό 

αντικείμενο που επιθυμεί να επιδείξει στα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας. Ο 

παρακινητής μέσω κατάλληλης διεπαφής (βλ. Εικόνα 4.74) αναζητά το μαθησιακό 

αντικείμενο από τη διαθέσιμη αποθήκη του συστήματος. Όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως, τα Μαθησιακά Αντικείμενα πριν εισαχθούν στην αποθήκη του 

συστήματος χαρακτηρίζονται με τη χρήση εκπαιδευτικών μεταδεδομένων πλήρως 

συμβατών με το διεθνές πρότυπο IEEE LOM επιτρέποντας την αναζήτηση των 

αντικειμένων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Παράλληλα, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι στην φάση αυτή, το μαθησιακό αντικείμενο δεν περιέχει καμία αξία 

για τα μέλη της κοινότητας, καθώς δεν έχει αποτελέσει ακόμα αντικείμενο 

συζήτησης από τα μέλη και συνεπώς δεν αποτυπώνει τμήμα της συλλογικής γνώσης 

της κοινότητας. 

 

Το σύστημα αφού επιστρέψει στον υποκινητή το ζητούμενο μαθησιακό αντικείμενο 

(βλ. Εικόνα 4.75), το εισάγει στη συνδιάσκεψη που έχει δημιουργήσει (βλ. Εικόνα 

4.76). 

 

 

 
Εικόνα 4.75 Το αποτέλεσμα της αναζήτησης 
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Στη συνέχεια ο υποκινητής προσκαλεί τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας 

(συμμετέχοντες) να συμμετάσχουν σε αυτή τη συνδιάσκεψη προκειμένου να 

ανταλλάξουν μεταξύ τους ιδέες για την εκπαιδευτική χρήση του συγκεκριμένου 

μαθησιακού αντικείμενου. Από τη συζήτηση αυτή, θα προκύψει νέα γνώση, η οποία 

θα αποτυπώνεται στα σχόλια που εισήγαγαν οι συμμετέχοντες της συνδιάσκεψης τα 

οποία αποθηκεύονται στο συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο. 

 

 

 
Εικόνα 4.76 Η νέα συνδιάσκεψη που περιέχει το προς επίδειξη Μαθησιακό 

Αντικείμενο 
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Εικόνα 4.77 Αποθήκευση και Προβολή Σχολίων κατά την αναπαραγωγή του 

Μαθησιακού Αντικειμένου 

 

 

4.3 Μελέτη Εφαρμογής: Η χρήση του Διαδικτυακού 

Περιβάλλοντος στο Έργο e-Land 
 

Το διαδικτυακό περιβάλλον ASK e-EDCOM χρησιμοποιήθηκε πιλοτικά στα πλαίσια 

του έργου «E-Learning Land: Ένα Ολοκληρωμένο Εικονικό Περιβάλλον 

Υποστήριξης Μαθησιακών Κοινοτήτων στο Διαδίκτυο»7, το οποίο και 

χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 

της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) (κωδικός έργου EL-

69)8. 

 

Σκοπός του έργου ήταν η υποστήριξη κοινοτήτων εκπαιδευτικών (που προέρχονται 

κυρίως από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) στη χρήση υπαρχόντων τεχνολογικών 

                                                 
7 Εφεξής, για λόγους συντομίας, το έργο θα αναφέρεται ως e-Land. 
8 Συμμετέχοντες Φορείς: α) ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ των ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
(ΚΕΤΕΠ/ ΙΠΕΤ), β) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ), γ) Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε, δ) 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ Α.Ε., ε) ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
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εργαλείων εκπαιδευτικού λογισμικού για τη δημιουργία/ ανάπτυξη και την 

επαναχρησιμοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή (μαθησιακά 

αντικείμενα). Στις δράσεις του έργου συμπεριλαμβανόταν η δημιουργία ενός 

διαδικτυακού περιβάλλοντος, το οποίο θα παρέχει τις απαιτούμενες λειτουργίες για 

την πρόσβαση των μελών των κοινοτήτων των εκπαιδευτικών σε αποθήκες 

ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, ενώ παράλληλα θα αποτελεί ένα χώρο συνεργασίας 

και ανταλλαγής εμπειριών. 

 

Στα πλαίσια αυτά, χρησιμοποιήθηκε το διαδικτυακό περιβάλλον ASK e-EDCOM 

σκοπός του οποίου ήταν η παροχή της απαιτούμενης τεχνολογικής υποδομής 

προκειμένου να υποστηρίξει τις κοινότητες εκπαιδευτικών του έργου ώστε να 

αλληλεπιδρούν, να συνεργάζονται, να συζητούν και να ανταλλάσσουν εμπειρίες (με 

ασύγχρονο τρόπο) ώστε να παράγουν προηγμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι 

οποίες θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών. Παράλληλα 

παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε Αποθήκες Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, 

τις οποίες εφοδιάζουν οι Παραγωγοί Εκπαιδευτικού Περιεχομένου με πρωτογενές 

υλικό. Στη συνέχεια, τα μέλη των μαθησιακών κοινοτήτων των εκπαιδευτικών έχουν 

τη δυνατότητα να αναζητήσουν και να χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό προκειμένου 

να κατασκευάσουν προηγμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τόσο το πρωτογενές 

υλικό των Παραγωγών, όσο και οι προηγμένες δραστηριότητες των Εκπαιδευτικών, 

βασίζονται και χρησιμοποιούν καθιερωμένα εκπαιδευτικά λογισμικά, όπως 

“Γεωμετρικό εργαστήρι”, “Γεωγραφία της Ελλάδας”, “Γαία”, “Αβάκιο”, “Modellus”, 

“Sketchpad”. 

 

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, μπορούν να προσδιοριστούν και οι 

βασικές υπηρεσίες που καλείται να προσφέρει το διαδικτυακό περιβάλλον ASK e-

EDCOM στα μέλη μαθησιακών κοινοτήτων: 

 

• Η Δυνατότητα σε κάθε μέλος μίας κοινότητας, να επιδεικνύει στα υπόλοιπα 

μέλη μια εκπαιδευτική δραστηριότητα (με μορφή μαθησιακού αντικειμένου) 
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που έχει αναπτύξει χρησιμοποιώντας κάποιο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

λογισμικό. 

 

• Η Δυνατότητα σε κάθε μέλος μίας κοινότητας, να μοιραστεί τις εμπειρίες του 

σχετικά με την εκπαιδευτική χρήση του μαθησιακού αντικειμένου, 

προσθέτοντας επεξηγηματικά σχόλια στο ίδιο το MA (δημιουργώντας με 

αυτό τον τρόπο ένα σύνθετο MA), προκειμένου η εκπαιδευτική 

δραστηριότητα να γίνει καλύτερα αντιληπτή στα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα 

μέλη της κοινότητας. Η δυνατότητα αυτή επεκτείνεται με ενσωμάτωση 

σχολίων, όχι μόνο με τη μορφή γραπτού κειμένου, αλλά και με τη μορφή 

πολυμεσικών αρχείων ήχου (για ηχητική περιγραφή) ή/ και εικόνας (για 

σχολιασμό υποστηριζόμενο με βιντεοσκόπηση). 

 

• Η Δυνατότητα στα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας να προβούν στην 

επισκόπηση του σύνθετου ΜΑ (δηλαδή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας 

και των σχολίων που το συνοδεύουν), όσο και σχολιασμό του, προσθέτοντας 

ερωτήσεις, παρατηρήσεις ή σχόλια για επικοινωνία με τα υπόλοιπα 

ενδιαφερόμενα μέλη της κοινότητας. 

 

• Ταυτόχρονα τα μέλη της ευρύτερης κοινότητας e-Land έχουν τη δυνατότητα 

να επιλέγουν την ένταξή τους σε διαφορετικές υποκατηγορίες της κοινότητας 

με βάση τα ενδιαφέροντά τους, και τη θεματολογία της ομάδας που συνιστά 

την υποκατηγορία. 

 

• Τέλος το διαδικτυακό περιβάλλον ASK e-EDCOM, στα πλαίσια του έργου e-

Land, δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της κοινότητας να έχουν πρόσβαση σε 

διασφαλισμένες πηγές πρωτογενούς εκπαιδευτικού περιεχομένου που 

δημιουργείται από παραγωγούς εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού και το οποίο 

είναι κατάλληλα χαρακτηρισμένο με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα 
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προκειμένου να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη αναζήτησή του από τα 

μέλη της κοινότητας. 

 

4.3.1 Στατιστικά Στοιχεία Χρήσης του Περιβάλλοντος 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται μία σειρά από στατιστικά στοιχεία και 

συμπεράσματα από την εφαρμογή του διαδικτυακού περιβάλλοντος ASK eEDCOM 

στα πλαίσια του Προγράμματος e-Land. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την 

ανάλυση της Βάσης Δεδομένων του περιβάλλοντος για όλο το χρονικό διάστημα 

λειτουργίας του και συγκεκριμένα για την περίοδο 01/07/2004 – 30/11/2005. 

 

4.3.1.1 Στατιστικά Στοιχεία Εγγεγραμμένων Χρηστών 

 

Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία που 

αφορούν τους εγγεγραμμένους χρήστες της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πύλης e-

Land. Ως εγγεγραμμένος χρήστης, χαρακτηρίζεται ο χρήστης του οποίου η αίτηση 

για εγγραφή στην πύλη έχει εγκριθεί από τον διαχειριστή του συστήματος και 

συνεπώς έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της διαδικτυακής πύλης. 

 

Αριθμός Εγγεγραμμένων Χρηστών 

 

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων χρηστών της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πύλης 

eLand, για την περίοδο Ιούλιος 2004 - Νοέμβριος 2005, ανέρχεται στους 76. Στην 

Εικόνα 4.78 καθώς και στον συνοδευτικό πίνακα (Πίνακας 4.1), παρουσιάζεται ο 

αριθμός των εγγεγραμμένων χρηστών, για κάθε μήνα λειτουργίας της διαδικτυακής 

εκπαιδευτικής πύλης eLand, κατά την χρονική περίοδο Ιούλιος 2004 – Νοέμβριος 

2005. 
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Εικόνα 4.78 Αριθμός Εγγεγραμμένων Χρηστών για κάθε μήνα λειτουργίας του 

Διαδικτυακού Περιβάλλοντος 

 

 

Πίνακας 4.1 Αριθμός Εγγεγραμμένων Χρηστών για κάθε μήνα λειτουργίας του 

Διαδικτυακού Περιβάλλοντος 

Περίοδος Εγγραφής Αριθμός Εγγεγραμμένων 
Χρηστών 

Ιούλιος-2004 3 

Αύγουστος-2005 0 

Σεπτέμβριος-2004 1 

Οκτώβριος-2004 4 

Νοέμβριος-2004 7 
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Περίοδος Εγγραφής Αριθμός Εγγεγραμμένων 
Χρηστών 

Δεκέμβριος-2004 6 

Ιανουάριος-2005 4 

Φεβρουάριος-2005 5 

Μάρτιος-2005 35 

Απρίλιος-2005 1 

Μάιος-2005 2 

Ιούνιος-2005 1 

Ιούλιος-2005 0 

Αύγουστος-2005 1 

Σεπτέμβριος-2005 2 

Οκτώβριος-2005 0 

Νοέμβριος-2005 4 

Σύνολο Εγγεγραμμένων Χρηστών 76 
 

 

Μικρή απόκλιση παρατηρείται στις εγγραφές των νέων μελών στην πύλη για το 

διάστημα Οκτώβριος 2004 – Φεβρουάριος 2005 με μέσο όρο περίπου 5 εγγραφών 

τον μήνα ενώ τον Μάρτιο του 2005 όπου και έγινε η παρουσίαση της πύλης, οι 

εγγραφές των χρηστών ανήλθαν στις 35. Έκτοτε μέχρι και τον Νοέμβριο 2005 ο 

αριθμός των εγγραφών στην πύλη παρουσίασαν αισθητή μείωση με μέσο όρο 

περίπου 1 εγγραφής το μήνα.  

 

Κατανομή Εγγεγραμμένων Χρηστών με βάση τη Θεματική Ενότητα 

 

Ο χρήστης, κατά την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής στο διαδικτυακό 

περιβάλλον, καλείται να επιλέξει από τις 39 διαθέσιμες θεματικές ενότητες (Πίνακας 

4.2), αυτές στις οποίες ανήκουν τα Μαθησιακά Αντικείμενα που επιθυμεί να 

αναζητήσει στην πύλη. Η πληροφορία αυτή κρατείται από το σύστημα προκειμένου 

να υποδεικνύει αυτόματα στον εγγεγραμμένο χρήστη, τις μαθησιακές κοινότητες της 

πύλης, των οποίων τα μέλη ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις γύρω από εκπαιδευτικό 
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υλικό και δραστηριότητες που αφορούν τις θεματικές ενότητες στις οποίες έχει 

επιδείξει ενδιαφέρον.  

 

Η κατανομή των εγγεγραμμένων χρηστών με βάση τη θεματική ενότητα που έχουν 

επιλέξει απεικονίζεται τόσο στην Εικόνα 4.79 όσο και στον συνοδευτικό πίνακα 

(Πίνακας 4.2). Ο Πίνακας 4.2 περιλαμβάνει μια επιπλέον στήλη η οποία εμφανίζει 

την κατανομή των Μαθησιακών Αντικειμένων της εκπαιδευτικής πύλης ανά 

θεματική ενότητα. Στόχος είναι να αναδείξει κατά πόσο τα Μαθησιακά Αντικείμενα 

της εκπαιδευτικής πύλης καλύπτουν τις ανάγκες των εγγεγραμμένων χρηστών για 

εκπαιδευτικό υλικό. 
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Εικόνα 4.79 Κατανομή Εγγεγραμμένων Χρηστών με βάση τη Θεματική Ενότητα 

των Μαθησιακών Αντικειμένων του Διαδικτυακού Περιβάλλοντος 
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Πίνακας 4.2 Κατανομή Εγγεγραμμένων Χρηστών με βάση τη Θεματική Ενότητα 

των Μαθησιακών Αντικειμένων του Διαδικτυακού Περιβάλλοντος 

A/A Θεματική Ενότητα 
Αριθμός Εγγεγραμμένων 

Χρηστών * 

Μαθησιακά 
Αντικείμενα 

Περιβάλλοντος 

1 Πληροφορική 32 5 

2 Μαθηματικά 27 27 

3 Γεωγραφία 24 522 

4 Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο 24 0 

5 Παιδαγωγική 23 0 

6 Διαθεματικό 22 0 

7 Γεωμετρία 21 0 

8 Τεχνολογία 20 0 

9 Αστρονομία 18 19 

10 Ιστορία 17 13 

11 Φυσική 17 100 

12 Ελληνική Γλώσσα 15 0 

13 Τέχνες 15 0 

14 Ψυχολογία 15 0 

15 Ανθρωπολογία 14 0 

16 Αρχαία Ελληνικά 13 1 

17 Μηχανική 13 1 

18 Νεοελληνική Λογοτεχνία 13 0 

19 Ξένες Γλώσσες 13 0 

20 Βιολογία 12 0 

21 Οικολογία - Περιβάλλον 12 0 

22 Μουσική 11 0 

23 Φιλοσοφία 11 0 

24 Θεωρία Λογοτεχνίας 10 0 

25 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 10 0 

26 Γεωλογία 9 0 

27 Μελέτη Περιβάλλοντος 9 0 

28 Γενετική 7 0 

                                                 
* Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να επιλέξει τουλάχιστον μια θεματική ενότητα 
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A/A Θεματική Ενότητα 
Αριθμός Εγγεγραμμένων 

Χρηστών * 

Μαθησιακά 
Αντικείμενα 

Περιβάλλοντος 

29 Γλωσσολογία 7 0 

30 Σχολικός Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός 7 0 

31 Χημεία 7 0 

32 Οικονομία 6 0 

33 Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 5 0 

34 Φυσική Αγωγή 5 0 

35 Θρησκευτικά 4 0 

36 Κοινωνιολογία 4 0 

37 Νομική 3 0 

38 Ολυμπιακή Παιδεία 3 0 

39 Οικιακή Οικονομία 1 0 

 Σύνολο Εγγεγραμμένων 
Χρηστών 76  

 

 

Όπως φαίνεται τόσο από την Εικόνα 4.79 όσο και από τον συνοδευτικό πίνακα 

(Πίνακας 4.2), οι εγγεγραμμένοι χρήστες επιθυμούν, κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικό 

υλικό που έχει να κάνει με θέματα τεχνολογίας και θετικών επιστημών (με τις 

θεματικές ενότητες της Πληροφορικής και των Μαθηματικών να είναι πρώτες στη 

λίστα), ενώ ακολουθούν οι θεματικές ενότητες της Γεωγραφίας, της Παιδαγωγικής 

και της Γεωμετρίας. Η πλειοψηφία των Μαθησιακών Αντικειμένων (522 

Μαθησιακά Αντικείμενα) κατατάσσεται στη θεματική ενότητα της Γεωγραφίας η 

οποία βρίσκεται στην τρίτη θέση των προτιμήσεων των εγγεγραμμένων χρηστών (24 

εγγεγραμμένοι χρήστες) ενώ στη θεματική ενότητα της Φυσικής (11η στις 

προτιμήσεις των εγγεγραμμένων χρηστών) ανήκουν 100 Μαθησιακά Αντικείμενα.  

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν δείξει 

ιδιαίτερη προτίμηση για εκπαιδευτικό υλικό που αφορά θέματα Πληροφορικής (32 

εγγεγραμμένοι χρήστες), τα Μαθησιακά Αντικείμενα που είναι διαθέσιμα από την 

εκπαιδευτική πύλη για τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα είναι μόλις 5. Παράλληλα, 
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για άλλες θεματικές ενότητες που βρίσκονται σε υψηλές θέσεις προτιμήσεων των 

εγγεγραμμένων χρηστών (π.χ. “Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο”, “Παιδαγωγική”, 

“Διαθεματικό”, “Γεωμετρία”, “Τεχνολογία”), δεν είναι διαθέσιμο κανένα Μαθησιακό 

Αντικείμενο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των διαθέσιμων 

Μαθησιακών Αντικειμένων (786 Μαθησιακά Αντικείμενα) υπάρχουν 80 τα οποία 

δεν έχουν χαρακτηριστεί ως προς τη θεματική ενότητα στην οποία απευθύνονται. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματική ενότητα των Μαθησιακών 

Αντικειμένων, βρίσκονται στην παράγραφο “Κατανομή Μαθησιακών Αντικειμένων 

με βάση τη Θεματική Ενότητα”, σελ 154. 

 

Κατανομή Εγγεγραμμένων Χρηστών με βάση το Εκπαιδευτικό Λογισμικό 

 

Ο χρήστης, κατά την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής στη διαδικτυακή 

εκπαιδευτική πύλη eLand, καλείται να επιλέξει από τα 6 διαθέσιμα Εκπαιδευτικά 

Λογισμικά, αυτά στα οποία αφορούν τα Μαθησιακά Αντικείμενα που επιθυμεί να 

αναζητήσει στην πύλη. Τα λογισμικά αυτά είναι τα εξής: Modellus, Sketchpad, 

Αβάκιο, ΓΑΙΑ, Γεωγραφία της Ελλάδας και Γεωμετρικό Εργαστήρι. Η πληροφορία 

αυτή κρατείται από το σύστημα προκειμένου να υποδεικνύει αυτόματα στον 

εγγεγραμμένο χρήστη, τις μαθησιακές κοινότητες της πύλης, των οποίων τα μέλη 

ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις γύρω από εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες 

που αφορούν τα εκπαιδευτικά λογισμικά στα οποία έχει επιδείξει ενδιαφέρον.  

 

Η κατανομή των εγγεγραμμένων χρηστών με βάση το εκπαιδευτικό λογισμικό, 

απεικονίζεται τόσο στην Εικόνα 4.80 όσο και στον συνοδευτικό πίνακα (Πίνακας 

4.3). Με βάση το διάγραμμα που περιέχεται στην Εικόνα 4.80 φαίνεται ότι οι 

περισσότεροι χρήστες ενδιαφέρονται για εκπαιδευτικό υλικό το οποίο προέρχεται και 

αφορά το Εκπαιδευτικό Λογισμικό της ΓΑΙΑΣ (48 Χρήστες). Από τα υπόλοιπα 

Εκπαιδευτικά Λογισμικά, το Modellus συγκέντρωσε τις προτιμήσεις 37 Χρηστών, η 

Γεωγραφία της Ελλάδας 36 Χρηστών, το Sketchpad 34 Χρηστών, το Αβάκιο 29 
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Χρηστών και τέλος το Γεωμετρικό εργαστήρι 26 Χρηστών. Τέλος, αξίζει να 

σημειωθεί ότι 14 χρήστες δεν επέλεξαν κάποιο εκπαιδευτικό λογισμικό.  
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Εικόνα 4.80 Κατανομή Εγγεγραμμένων Χρηστών με βάση το Εκπαιδευτικό 

Λογισμικό στα οποία αφορούν τα Μαθησιακά Αντικείμενα 

 

 

Στον συνοδευτικό πίνακα (Πίνακας 4.3) έχει προστεθεί μια επιπλέον στήλη που 

δείχνει την κατανομή των Μαθησιακών Αντικειμένων της πύλης με βάση το 

Εκπαιδευτικό Λογισμικό μέσω του οποίου έχουν κατασκευαστεί. Από τον πίνακα 

αυτό φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των Μαθησιακών Αντικειμένων έχει αφορά 

το Εκπαιδευτικό Λογισμικό ΓΑΙΑ το οποίο καλύπτει κατά πολύ τις προτιμήσεις των 

εγγεγραμμένων χρηστών. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των Μαθησιακών 

Αντικειμένων που αφορούν το Εκπαιδευτικό Λογισμικό Sketchpad. Ωστόσο, για τα 

υπόλοιπα Εκπαιδευτικά Λογισμικά που οι χρήστες έχουν δείξει μεγάλο, επίσης 

ενδιαφέρον (Γεωμετρικό Εργαστήρι, Αβάκιο, Γεωγραφία της Ελλάδας, Modellus) η 

πύλη διαθέτει πολύ λίγα Μαθησιακά Αντικείμενα. Περισσότερες πληροφορίες 
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σχετικά με την κατανομή των Μαθησιακών Αντικειμένων της πύλης, με βάση το 

εκπαιδευτικό λογισμικό στο οποίο απευθύνονται βρίσκεται στην Εικόνα 4.85 και 

στον Πίνακας 4.9 (σελ. 158). 

 

 

Πίνακας 4.3 Κατανομή Εγγεγραμμένων Χρηστών με βάση το Εκπαιδευτικό 

Λογισμικό στα οποία αφορούν τα Μαθησιακά Αντικείμενα 

Α/Α Εκπαιδευτικό Λογισμικό 
Αριθμός Εγγεγραμμένων 

Χρηστών * 
Μαθησιακά 

Αντικείμενα Πύλης 

1 Κανένα Λογισμικό 14 - 

2 Γεωμετρικό εργαστήρι 26 2 

3 Αβάκιο 29 0 

4 Sketchpad 34 76 

5 Γεωγραφία της Ελλάδας 36 0 

6 Modellus 37 5 

7 Γαία 48 141 

 Σύνολο Εγγεγραμμένων 
Χρηστών 76  

 

 

Κατανομή Εγγεγραμμένων Χρηστών με βάση την Εκπαιδευτική Βαθμίδα 

 

Ο χρήστης, κατά την συμπλήρωση της αίτησης για εγγραφή στη διαδικτυακή 

εκπαιδευτική πύλη eLand, καλείται να επιλέξει την Εκπαιδευτική Βαθμίδα στην 

οποία απευθύνονται τα Μαθησιακά Αντικείμενα που επιθυμεί να αναζητήσει στην 

πύλη. Η πληροφορία αυτή κρατείται από το σύστημα προκειμένου να υποδεικνύει 

αυτόματα στον εγγεγραμμένο χρήστη, τις μαθησιακές κοινότητες της πύλης, των 

οποίων τα μέλη ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις γύρω από εκπαιδευτικό υλικό και 

δραστηριότητες που αφορούν τις εκπαιδευτικές βαθμίδες στις οποίες έχει επιδείξει 

                                                 
* Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να μην επιλέξει κανένα ή να επιλέξει τουλάχιστον ένα 
εκπαιδευτικό λογισμικό 
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ενδιαφέρον. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο χρήστης κατά την εγγραφή του θα πρέπει 

να επιλέξει τουλάχιστον μια εκπαιδευτική βαθμίδα.  
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Εικόνα 4.81 Κατανομή Εγγεγραμμένων Χρηστών με βάση την Εκπαιδευτική 

Βαθμίδα στην οποία αφορούν τα Μαθησιακά Αντικείμενα του Περιβάλλοντος 

 

 

Στην Εικόνα 4.81 καθώς και στον συνοδευτικό πίνακα (Πίνακας 4.4), φαίνεται ότι οι 

εγγεγραμμένοι χρήστες ενδιαφέρονται για Μαθησιακά Αντικείμενα τα οποία 

απευθύνονται σε τάξεις κυρίως της Α Γυμνασίου (44 Χρήστες), και γενικότερα 

κυρίως στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, παρά για στην Πρωτοβάθμια και 

Τριτοβάθμια.  

 

Όπως φαίνεται και στον συνοδευτικό πίνακα (Πίνακας 4.4) τα Μαθησιακά 

Αντικείμενα της πύλης καλύπτουν κατά πολύ τις ανάγκες των εγγεγραμμένων 

χρηστών καθώς η πλειοψηφία αυτών απευθύνεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

και κυρίως σε τάξεις της Α’ Γυμνασίου. 
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Πίνακας 4.4 Κατανομή Εγγεγραμμένων Χρηστών με βάση την Εκπαιδευτική 

Βαθμίδα στην οποία αφορούν τα Μαθησιακά Αντικείμενα της πύλης 

Α/Α Εκπαιδευτική Βαθμίδα 
Αριθμός Εγγεγραμμένων 

Χρηστών* 
Μαθησιακά 

Αντικείμενα Πύλης 

1 Προνήπιο 10 0 

2 Νήπιο 7 1 

3 Α Δημοτικού 14 0 

4 Β Δημοτικού 15 0 

5 Γ Δημοτικού 16 0 

6 Δ Δημοτικού 16 0 

7 Ε Δημοτικού 20 2 

8 Στ Δημοτικού 26 22 

9 Α Γυμνασίου 44 477 

10 Β Γυμνασίου 37 44 

11 Γ Γυμνασίου 43 23 

12 Α Λυκείου 37 69 

13 Β Λυκείου 35 60 

14 Γ Λυκείου 37 6 

15 Πανεπιστήμιο 
(1ο – 5ο έτος) 22 0 

 Σύνολο Εγγεγραμμένων 
Χρηστών 76  

 

 

4.3.1.2 Στατιστικά Στοιχεία Κοινοτήτων 

 

Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται στατιστικά στοιχεία που αφορούν 

τις κοινότητες που φιλοξενούνται στην διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη του eLand. 

 

Αριθμός Φιλοξενούμενων Κοινοτήτων 

                                                 
* Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να επιλέξει τουλάχιστον μια εκπαιδευτική βαθμίδα 
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Η διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη eLand, φιλοξενεί, έως τώρα, 8 κοινότητες, ενώ τα 

εγγεγραμμένα μέλη ανά κοινότητα φαίνονται στο διάγραμμα που ακολουθεί (Εικόνα 

4.82) καθώς και στον συνοδευτικό πίνακα (Πίνακας 4.5). Ως μέλη κοινότητας, 

θεωρούνται οι εγγεγραμμένοι χρήστες της πύλης οι οποίοι έχουν εγγραφεί στη 

συγκεκριμένη κοινότητα. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε εγγεγραμμένος 

χρήστης μπορεί να εγγραφεί σε μια ή περισσότερες κοινότητες. 

 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.82 καθώς και στον συνοδευτικό πίνακα (Πίνακας 4.5), 

οι κοινότητες που φιλοξενούνται στην διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη του eLand, 

έχουν ως αντικείμενο θέματα σχετικά με την τεχνολογία και τις θετικές επιστήμες 

(Εφαρμογές Πληροφορικής, Εφαρμογές Φυσικής, Εφαρμογές Γεωμετρίας, 

Εφαρμογές Άλγεβρας, Ταξιδεύοντας στη Μεσόγειο, Από την Υδρόγειο Σφαίρα στον 

Παγκόσμιο Χάρτη, Πλανήτης Γη) ενώ μόνο μία από τις κοινότητες (Νεοελληνική 

Γραμματεία) έχουν ως θεματική την Ελληνική Γλώσσα. Η κατανομή των θεματικών 

των κοινοτήτων (87.5% των υπαρχόντων κοινοτήτων σε θέματα γύρω από την 

τεχνολογία και τις θετικές επιστήμες, έναντι 12.5% των κοινοτήτων με θεματική 

ενότητα καθαρά φιλολογικού περιεχομένου) είναι αρκετά λογική αν ληφθεί υπόψη η 

κατανομή των εγγεγραμμένων χρηστών με βάση τις θεματικές ενότητες του 

προτιμώμενου εκπαιδευτικού υλικού (βλ. Πίνακας 4.2) και στην οποία είχε 

παρατηρηθεί η προτίμηση των χρηστών σε θέματα πληροφορικής και θετικών 

επιστημών. 
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Εικόνα 4.82 Εγγεγραμμένα Μέλη ανά Κοινότητα 

 

 

Πίνακας 4.5 Αναλυτικός Πίνακας Μαθησιακών Κοινοτήτων και χαρακτηριστικών 

τους 

Α/Α 
Τίτλος 

Κοινότητας 
Περιγραφή Κοινότητας 

Θεματική 

Ενότητα 

Εκπαιδευτικό 

Λογισμικό 

Εκπαιδευτική 

Βαθμίδα 

Αριθμός 

Μελών 

1 
Νεοελληνική 

Γραμματεία 

Πληροφορίες σε μορφή λημμάτων, σχετικά με τα 

σημαντικότερα πρόσωπα και μελετητές των 

νεοελληνικών συγγραμμάτων, τα κινήματα, τις 

σχολές, τα είδη, καθώς επίσης και συγκεκριμένες 

περιοχές της Ελλάδας, για κείμενα Νέων 

Ελληνικών που διδάσκονται στις τελευταίες 

τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου. 

• Ελληνική 
Γλώσσα 

      

• Γ Γυμνασίου 
• Α Λυκείου 
• Β Λυκείου 
• Γ Λυκείου 
• Β Γυμνασίου 

6 

2 
Εφαρμογές 

Πληροφορικής 

Ποικίλες και ολοκληρωμένες δραστηριότητες για 

απόκτηση εμπειριών και δεξιοτήτων στη 

διαχείριση πληροφορίας - λημμάτων και 

επεξεργασία γεωγραφικών δεδομένων μέσω της 

σχεδίασης, υλοποίησης και αξιολόγησης 

ιστοσελίδων. 

• Γεωγραφία 
• Πληροφορική 
• Τεχνολογία 
• Ελληνική 
Γλώσσα 

 
• Β Λυκείου 
• Α Λυκείου 
• Γ Λυκείου 

7 

3 Εφαρμογές Παιδαγωγικές - διδακτικές προτάσεις και • Μαθηματικά 
• Τεχνολογία • Modellus • Β Λυκείου 

• Γ Λυκείου 
12 
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Α/Α 
Τίτλος 

Κοινότητας 
Περιγραφή Κοινότητας 

Θεματική 

Ενότητα 

Εκπαιδευτικό 

Λογισμικό 

Εκπαιδευτική 

Βαθμίδα 

Αριθμός 

Μελών 

Φυσικής πρακτικές γύρω από τη αξιοποίηση του 

πολυδύναμου εργαλείου Modellus στη 

διδασκαλία της Φυσικής στο Γυμνάσιο και το 

Λύκειο, καλύπτοντας κάθε θεματική περιοχή 

(κινηματική στη μία διάσταση, ταλαντώσεις, 

κυματική κτλ). 

• Φυσική • Γ Γυμνασίου 
• Α Λυκείου 
• Β Γυμνασίου 

4 
Εφαρμογές 

Γεωμετρίας 

Δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων και 

άσκησης στην ανάλυση, αφαίρεση, γενίκευση, 

ακρίβεια και λιτότητα της μαθηματικής γλώσσας 

με χρήση περιβαλλόντων δυναμικής Γεωμετρίας 

για την οπτικοποίηση της διδασκαλίας των 

μαθηματικών. 

• Γεωμετρία 
• Ιστορία 
• Μαθηματικά 
• Ελληνική 
Γλώσσα 

• Sketchpad 
• Γεωμετρικό 
εργαστήρι 

• Β Γυμνασίου 
• Β Λυκείου 
• Γ Γυμνασίου 
• Α Λυκείου 

16 

5 
Εφαρμογές 

Άλγεβρας 

Δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων και 

ανάπτυξης στην Aλγεβρα με χρήση ασκήσεων 

διαδραστικού τύπου (πολλαπλής επιλογής, 

αντιστοίχισης, σωστού/ λάθους και πλήρους 

ανάπτυξης) βασισμένες στο διαδίκτυο. 

• Μαθηματικά  • Β Λυκείου 
• Α Λυκείου 

7 

6 
Ταξιδεύοντας 

στη Μεσόγειο 

Διαθεματική μελέτη της Μεσογείου μέσω 

γεωγραφικών, γεωλογικών, περιβαλλοντικών, 

τοπογραφικών, ιστορικών, κοινωνικών και 

πολιτισμικών στοιχείων. 

• Γλωσσολογία 
• Γεωγραφία 
• Ιστορία 
• Οικολογία - 
Περιβάλλον 
• Τέχνες 

• Γαία 
• Γεωγραφία 
της Ελλάδας 

• Α Γυμνασίου 
• Β Γυμνασίου 

12 

7 

Από την 

Υδρόγειο Σφαίρα 

στον Παγκόσμιο 

Χάρτη 

Συστηματική μελέτη της σφαίρας - Γης από το 

χώρο του ηλιακού συστήματος ως τη γήινη 

επιφάνειά της με διάφορες μορφές χαρτών. 

• Γεωγραφία 
• Γεωλογία 
• Ιστορία 
• Μαθηματικά 
• Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
• Τέχνες 

• Γαία 

• Ε Δημοτικού 
• Στ Δημοτικού 
• Β Γυμνασίου 
• Α Γυμνασίου 

17 

8 Πλανήτης Γη 

Μελέτη αναπαραστάσεων και μοντέλων της Γης 

μέσα από διάφορα γνωστικά αντικείμενα τα 

οποία αφορούν στην επιφάνεια, το εσωτερικό και 

την ατμόσφαιρά της. Σύνδεση του πλανήτη Γη 

με ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά και τη θέση 

της στο ηλιακό σύστημα. 

• Αστρονομία 
• Γεωγραφία 
• Γεωλογία 
• Πληροφορική 
• Ιστορία 
• Μαθηματικά 
• Φυσική 

 

• Γ Λυκείου 
• Β Γυμνασίου 
• Ε Δημοτικού 
• Γ Γυμνασίου 
• Β Λυκείου 
• Α Γυμνασίου 
• Α Λυκείου 
• Στ Δημοτικού 

8 

Αριθμός Συνδιασκέψεων Κοινοτήτων 

 

Έως τώρα, έχουν δημιουργηθεί συνολικά 8 συνδιασκέψεις και στον πίνακα που 

ακολουθεί φαίνεται η κατανομή των συνδιασκέψεων στις υπάρχουσες κοινότητες. 
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Πίνακας 4.6 Αντιστοιχία Κοινοτήτων και Συνδιασκέψεων 

A/A Τίτλος Συνδιάσκεψης Ανήκει στη Κοινότητα 

1 Κίνηση δορυφόρων Πλανήτης Γη 

2 Η θέα της Γης από δορυφόρο Πλανήτης Γη 

3 Πλανήτης Γη και παγκόσμιος χάρτης Από την Υδρόγειο Σφαίρα στον Παγκόσμιο Χάρτη 

4 Ο δορυφόρος και ο παγκόσμιος χάρτης Από την Υδρόγειο Σφαίρα στον Παγκόσμιο Χάρτη 

5 Η Μεσόγειος θάλασσα Ταξιδεύοντας στη Μεσόγειο 

6 Ανακλάσεις στο επίπεδο συντεταγμένων Εφαρμογές Άλγεβρας 

7 
Η μελέτη του φαινομένου της κίνησης από 

το Γαλιλαίο Εφαρμογές Φυσικής 

8 
Παρουσίαση Πληροφοριών μέσω 

Powerpoint Εφαρμογές Πληροφορικής 
 

 

4.3.1.3 Στατιστικά Στοιχεία Μαθησιακών Αντικειμένων 

 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία που αφορούν τo 

εκπαιδευτικό υλικό που έχεί αναρτηθεί στην διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη eLand 

με τη μορφή Μαθησιακών Αντικειμένων. 

 

Κατανομή Μαθησιακών Αντικειμένων με βάση τη Θεματική Ενότητα 

 

Συνολικά, η διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη e-Land περιέχει 786 Μαθησιακά 

Αντικείμενα. Στο διάγραμμα καθώς και στον πίνακα που ακολουθούν (Εικόνα 4.83 

και Πίνακας 4.7 αντίστοιχα) παρουσιάζονται οι θεματικές ενότητες στις οποίες 

κατανέμονται τα Μαθησιακά Αντικείμενα. 
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Εικόνα 4.83 Κατανομή Μαθησιακών Αντικειμένων με βάση τη Θεματική Ενότητα 

 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των χαρακτηρισμένων Μαθησιακών Αντικειμένων, 

ανήκουν, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4.83, στην Θεματική Ενότητα της 

Γεωγραφίας (522 Μαθησιακά Αντικείμενα) και ακολουθούν τα Μαθηματικά (116 

Μαθησιακά Αντικείμενα), Φυσική (100 Μαθησιακά Αντικείμενα), και πολύ 

λιγότερα είναι τα Μαθησιακά Αντικείμενα που ανήκουν στην Περιοχή της 

Αστρονομίας (19 Μαθησιακά Αντικείμενα), Ιστορίας (13 Μαθησιακά Αντικείμενα), 

και Πληροφορικής (5 Μαθησιακά Αντικείμενα). Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

από τα 786 Μαθησιακά Αντικείμενα, τα 80 δεν έχουν χαρακτηριστεί ως προς τη 

θεματική τους ενότητα. 

 

 

 

Πίνακας 4.7 Κατανομή Μαθησιακών Αντικειμένων με βάση τη Θεματική Ενότητα 
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Α/Α Θεματική Ενότητα Μαθησιακά 
Αντικείμενα* 

1 Γεωγραφία 522 

2 Μαθηματικά 116 

3 Φυσική 100 

4 Αστρονομία 19 

5 Ιστορία 13 

6 Πληροφορική 5 

7 Αρχαία Ελληνικά 1 

8 Μηχανική 1 

 Χαρακτηρισμένα ΜΑ 706 

 Μη Χαρακτηρισμένα ΜΑ 80 
 

 

Κατανομή Μαθησιακών Αντικειμένων με βάση το Μέσο Κατασκευής 

 

Στην Εικόνα 4.84 καθώς και στον συνοδευτικό πίνακα (Πίνακας 4.8), παρουσιάζεται 

η κατανομή των Μαθησιακών Αντικειμένων με βάση το μέσο με το οποίο έχουν 

κατασκευαστεί και στο οποίο απευθύνονται. Το μέσο κατασκευής μπορεί να είναι 

είτε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό (Αβάκιο, ΓΑΙΑ, Sketchpad κτλ) είτε μια εφαρμογή 

γενικής χρήσης (π.χ. Επεξεργαστής Κειμένου, Φυλλομετρητής). 

 

 

                                                 
* Κάθε Μαθησιακό Αντικείμενο μπορεί να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον μια θεματική ενότητα 
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Εικόνα 4.84 Κατανομή Μαθησιακών Αντικειμένων με βάση το Μέσο Κατασκευής 

 

 

Πίνακας 4.8 Κατανομή Μαθησιακών Αντικειμένων με βάση το Μέσο Κατασκευής 

Α/Α Μέσο Κατασκευής Μαθησιακά 
Αντικείμενα 

1 Eκπαιδευτικό Λογισμικό 224 

2 Εφαρμογή Γενικής Χρήσης 205 

 Χαρακτηρισμένα ΜΑ 429 

 Μη Χαρακτηρισμένα ΜΑ 357 
 

 

Η κατανομή των Μαθησιακών Αντικειμένων με βάση το Εκπαιδευτικό Λογισμικό ως 

μέσο κατασκευής παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.85 καθώς και στον συνοδευτικό 

πίνακα (Πίνακας 4.9). 
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Εικόνα 4.85 Κατανομή Μαθησιακών Αντικειμένων με βάση το Εκπαιδευτικό 

Λογισμικό 

 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των Μαθησιακών Αντικειμένων (που έχουν χαρακτηριστεί 

ως προς το Εκπαιδευτικό Λογισμικό), αφορά το Εκπαιδευτικό Λογισμικό ΓΑΙΑ (141 

Μαθησιακά Αντικείμενα) και ακολουθούν τα Εκπαιδευτικά Λογισμικά Sketchpad 

(76 Μαθησιακά Αντικείμενα), και Modellus (5 Μαθησιακά Αντικείμενα).  

 

 

Πίνακας 4.9 Κατανομή Μαθησιακών Αντικειμένων με βάση το Εκπαιδευτικό 

Λογισμικό 

Α/Α Εκπαιδευτικό Λογισμικό Μαθησιακά Αντικείμενα 

1 Modellus 5 

2 Sketchpad 76 

3 Γαία 141 

4 Γεωμετρικό εργαστήρι 2 

 Χαρακτηρισμένα ΜΑ 224 
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Κατανομή Μαθησιακών Αντικειμένων με βάση την Εκπαιδευτική Βαθμίδα  

 

Στην Εικόνα 4.86 καθώς και στον συνοδευτικό πίνακα (Πίνακας 4.10) που 

ακολουθούν, παρουσιάζεται η κατανομή των Μαθησιακών Αντικειμένων με βάση 

την Εκπαιδευτική Βαθμίδα στην οποία απευθύνονται. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

κάθε Μαθησιακό Αντικείμενο μπορεί να απευθύνεται σε περισσότερες, από μια, 

εκπαιδευτικές βαθμίδες. 
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Εικόνα 4.86 Κατανομή Μαθησιακών Αντικειμένων με βάση την Εκπαιδευτική 

Βαθμίδα 

 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των χαρακτηρισμένων Μαθησιακών Αντικειμένων 

απευθύνονται, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4.86 στην Α΄ Γυμνασίου (477 Μαθ. 
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Αντικείμενα). Ακολουθούν η Α΄ Λυκείου (69 Μαθ. Αντικείμενα), η Β΄ Λυκείου (60 

Μαθ. Αντικείμενα), η Β΄ Γυμνασίου (44 Μαθ. Αντικείμενα), η Γ΄ Γυμνασίου (23 

Μαθ. Αντικείμενα) η ΣΤ΄ Δημοτικού (22 Μαθ. Αντικείμενα). Στις τελευταίες θέσεις 

βρίσκονται η Γ΄ Λυκείου (6 Μαθ. Αντικείμενα), και η Ε΄ Δημοτικού (2 Μαθ. 

Αντικείμενα). 

 

 

Πίνακας 4.10 Κατανομή Μαθησιακών Αντικειμένων με βάση την Εκπαιδευτική 

Βαθμίδα 

Α/Α Εκπαιδευτική Βαθμίδα Μαθησιακά Αντικείμενα* 

1 Νήπιο 1 

2 Ε Δημοτικού 2 

3 ΣΤ Δημοτικού 22 

4 Α Γυμνασίου 477 

5 Β Γυμνασίου 44 

6 Γ Γυμνασίου 23 

7 Α Λυκείου 69 

8 Β Λυκείου 61 

9 Γ Λυκείου 6 

 Χαρακτηρισμένα ΜΑ 705 

 Μη Χαρακτηρισμένα ΜΑ 81 
 

 

Κατανομή Μαθησιακών Αντικειμένων με βάση τον Tύπο Διαδραστικότητάς τους 

 

Στην Εικόνα 4.87 καθώς και στον συνοδευτικό πίνακα (Πίνακας 4.11) που 

ακολουθούν παρουσιάζεται ο η κατανομή των Μαθησιακών Αντικειμένων με βάση 

τον Τύπο Διαδραστικότητάς τους.  

 

                                                 
* Κάθε Μαθησιακό Αντικείμενο μπορεί να απευθύνεται σε μια ή περισσότερες Εκπαιδευτικές 
Βαθμίδες 
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Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά ένας μεγάλος αριθμός Μαθησιακών Αντικειμένων 

δεν είναι χαρακτηρισμένα ως προς τον Τύπο Διαδραστικότητας (506 Μαθ. 

Αντικείμενα). Όσον αφορά τα χαρακτηρισμένα Μαθησιακά Αντικείμενα, το 

μεγαλύτερο ποσοστό είναι Αφηγηματικού τύπου στα οποία δεν υπάρχει 

αλληλεπίδραση του χρήστη με αυτά (163 Μαθ. Αντικείμενα) ενώ 117 Μαθ. 

Αντικείμενα παρουσιάζουν αλληλεπίδραση με τον χρήστη. 

 

Τύπος Διαδραστικότητας Μαθ. Αντικειμένων

163

117
506

Αφηγηματικό Ενεργό Μη χαρακτηρισμένα
 

Εικόνα 4.87 Κατανομή Μαθησιακών Αντικειμένων με βάση τον Tύπο 

Διαδραστικότητας 

 

 

Πίνακας 4.11 Κατανομή Μαθησιακών Αντικειμένων με βάση τον Tύπο 

Διαδραστικότητας 

Α/Α Τύπος διαδραστικότητας Μαθησιακά Αντικείμενα 

1 Αφηγηματικό 163 

2 Ενεργό (δυνατότητα στον χρήστη 
να αλληλεπιδράσει με το Μαθ. 
Αντικείμενο) 

117 

 Σύνολο Χαρακτηρισμένων ΜΑ 280 
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Α/Α Τύπος διαδραστικότητας Μαθησιακά Αντικείμενα 

 Μη χαρακτηρισμένα 506 
 

 

Κατανομή Μαθησιακών Αντικειμένων με βάση το Είδος τους 

 

Στην Εικόνα 4.88 καθώς και στον συνοδευτικό πίνακα (Πίνακας 4.12) που 

ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή των Μαθησιακών Αντικειμένων με βάση το 

είδος τους.  
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Εικόνα 4.88 Κατανομή Μαθησιακών Αντικειμένων με βάση τον Είδος τους 

 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των Μαθησιακών Αντικειμένων που έχουν χαρακτηριστεί 

είναι Φύλλα Εργασίας, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4.88 (136 Μαθ. Αντικείμενα). 
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Υπάρχουν βέβαια και άλλα είδη Μαθησιακών Αντικείμένων η κατανομή των οποίων 

φαίνεται αναλυτικά στον πίνακα και στην εικόνα που ακολουθούν. Τέλος θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός Μαθησιακών Αντικειμένων (507 Μαθ. 

Αντικείμενα) δεν έχει χαρακτηριστεί ως προς το είδος τους.  

 

 

Πίνακας 4.12 Κατανομή Μαθησιακών Αντικειμένων με βάση το Είδος τους 

Α/Α Τύπος μαθησιακού πόρου Μαθησιακά Αντικείμενα 

1 Άσκηση 48 

2 Διαλογική Παρουσίαση 8 

3 Δραστηριότητα 1 

4 Θεωρητικό Υπόβαθρο 18 

5 Μικρόκοσμος 28 

6 Οδηγίες Αξιοποίησης 7 

7 Παιχνίδι 9 

8 Παρουσίαση 1 

9 Πηγή 1 

10 Προσομοίωση 18 

11 Σχέδιο Μαθήματος 1 

12 Φύλλο Εργασίας 136 

13 Χάρτης 2 

14 Χάρτης Εννοιών 1 

 Σύνολο Χαρακτηρισμένων ΜΑ 279 

 Μη χαρακτηρισμένα 507 
 

 

Κατανομή Μαθησιακών Αντικειμένων με βάση το Περιβάλλον Χρήσης 

 

Στην Εικόνα 4.89 καθώς και στον συνοδευτικό πίνακα (Πίνακας 4.13) που 

ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή των Μαθησιακών Αντικειμένων με βάση το 

περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.  
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Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά, ένας μικρός αριθμός Μαθησιακών Αντικειμένων δεν 

έχει χαρακτηριστεί ως προς το Περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 

(88 Μαθ. Αντικείμενα). Από την άλλη μεριά, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

Μαθησιακών Αντικειμένων, που έχουν χαρακτηριστεί, αφορούν, όπως φαίνεται και 

στην Εικόνα 4.89, την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (674 Μαθ. Αντικείμενα) και 

μόλις 24 Μαθ. Αντικείμενα αφορούν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 

 

Περιβάλλον Χρήσης Μαθ. Αντικεμένων

24

674

88

Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Μη χαρακτηρισμένα
 

Εικόνα 4.89 Περιβάλλον χρήσης των Μαθησιακών Αντικειμένων 

 

 

Πίνακας 4.13 Περιβάλλον χρήσης των Μαθησιακών Αντικειμένων 

Α/Α Περιβάλλον Μαθησιακά Αντικείμενα 

1 Πρωτοβάθμια 24 

2 Δευτεροβάθμια 674 

 Σύνολο Χαρακτηρισμένων ΜΑ 698 

 Μη χαρακτηρισμένα 88 
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Κατανομή Μαθησιακών Αντικειμένων με βάση τη Παιδαγωγική τους Προσέγγιση 

 

Στο διάγραμμα καθώς και στον πίνακα που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή 

των Μαθησιακών Αντικειμένων με βάση την Παιδαγωγική τους Προσέγγιση. 

 

 

Παιδαγωγική Προσέγγιση Μαθ. Αντικειμένων

274

2510

Διερευνητική Συμπεριφοριστική Μη χαρακτηρισμένα
 

Εικόνα 4.90 Παιδαγωγική Προσέγγιση Μαθησιακών Αντικειμένων 

 

Όπως φαίνεται παρακάτω ένας πολύ μεγάλος αριθμός Μαθησιακών Αντικειμένων 

δεν είναι χαρακτηρισμένα ως προς την Παιδαγωγική τους Προσέγγιση (510 Μαθ. 

Αντικείμενα). Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4.90, από τα χαρακτηρισμένα 

Μαθησιακά Αντικείμενα, το μεγαλύτερο ποσοστό τους ακολουθεί την παιδαγωγική 

προσέγγιση της Διερεύνησης (274 Μαθ. Αντικείμενα) ενώ τα υπόλοιπα (2 

Μαθησιακά Αντικείμενα) ακολουθούν την παιδαγωγική προσέγγιση του 

Συμπεριφορισμού. 
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Πίνακας 4.14 Παιδαγωγική Αρχή Μαθησιακών Αντικειμένων 

Α/Α Παιδαγωγική Προσέγγιση Μαθησιακά Αντικείμενα 

1 Διερευνητική 274 

2 Συμπεριφοριστική 2 

 Σύνολο Χαρακτηρισμένων ΜΑ 276 

 Μη χαρακτηρισμένα 510 
 

 

Δημοφιλή Μαθησιακά Αντικείμενα Εκπαιδευτικής Πύλης 

 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί (Εικόνα 4.91) απεικονίζονται τα δέκα πιο δημοφιλή 

Μαθησιακά Αντικείμενα της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πύλης e-Land, με βάση το 

βαθμό μεταφόρτωσής τους (downloads) από τους εγγεγραμμένους χρήστες. 
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Εικόνα 4.91 Τα 10 πιο δημοφιλή Μαθησιακά Αντικείμενα του Διαδικτυακού 

Περιβάλλοντος 

 

 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί ( 
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Πίνακας 4.15), οι εγγεγραμμένοι χρήστες προτίμησαν Μαθησιακά Αντικείμενα των 

οποίων η θεματική ενότητα κινείται κυρίως γύρω από τη Φυσική και τα Γεωγραφία 

ενώ αξιόλογο βαθμό μεταφόρτωσης είχαν τα Μαθησιακά Αντικείμενα με τίτλο 

“Ιστορία Ευρώπης από 16-18 αιώνα” και “Παρουσίαση Πολυμέσων” (5ο και 6ο στον 

πίνακα κατάταξης) τα οποία ανήκουν στις θεματικές ενότητες της Ιστορίας και της 

Πληροφορικής αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εννέα από αυτά απευθύνονται 

σε τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενώ μόνο ένα απευθύνεται σε τάξεις τις 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα της ΣΤ’ Δημοτικού. Συγκρίνοντας τα 

μεταδεδομένα των συγκεκριμένων μαθησιακών αντικειμένων με τις προτιμήσεις των 

εγγεγραμμένων χρηστών, όσον αφορά την θεματική ενότητα και την εκπαιδευτική 

βαθμίδα του εκπαιδευτικού υλικού (Εικόνα 4.79 και Εικόνα 4.81 αντίστοιχα), 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η κατάταξη αυτή είναι πολύ λογική καθώς οι 

εγγεγραμμένοι χρήστες δείχνουν αξιόλογο ενδιαφέρον σε εκπαιδευτικό υλικό που 

αφορά θέματα Φυσικής και Γεωγραφίας καθώς και σε εκπαιδευτικό υλικό που 

απευθύνεται κυρίως στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
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Πίνακας 4.15 Τα 10 πιο δημοφιλή Μαθησιακά Αντικείμενα 

Α/Α Τίτλος Μαθησιακού 
Αντικειμένου Περιγραφή Αριθμός 

Μεταφορτώσεων 
Θεματικές 
Ενότητες 

Εκπαιδευτική 
Βαθμίδα 

1 Πλανήτης Γη και παγκόσμιος 
χάρτης 

Από την τρισδιάστατη αναπαράσταση 
του Πλανήτη Γη, στη δισδιάστατη 

αναπαράσταση του παγκόσμιου χάρτη 
17 • Γεωγραφία 

• Μαθηματικά 
• ΣΤ 
Δημοτικού 

2 Η μελέτη του φαινομένου της 
κίνησης από τον Γαλιλαίο 

Το πείραμα του Γαλιλαίου με τα 
κεκλιμένα επίπεδα για τη μελέτη της 

κίνησης των σωμάτων 
13 • Φυσική • Α Λυκείου 

3 Εγκάρσια Ελαστικά Κύματα (2) 
Αναπαράσταση της μεταβολής της 
ταχύτητας διάδοσης ενός εγκάρσιου 

κύματος 
12 • Φυσική • Α Λυκείου 

4 Εγκάρσια Ελαστικά Κύματα (1) Αναπαράσταση εγκαρσίων κυμάτων 8 • Φυσική • Α Λυκείου 

5 Ιστορία Ευρώπης από 16-18 αιώνα Διαφάνειες ppt Ιστορίαs της Ευρώπης 
από 16-18 αιώνα 8 • Ιστορία • Γ 

Γυμνασίου 

6 Παρουσίαση Πολυμέσων Διαφάνειες παρουσίασης θεωρίας 
μαθήματος εφαρμογών πολυμέσων 8 • Πληροφορική • Β 

Γυμνασίου 

7 Γεωγραφικές Συντεταγμένες Τρισδιάστατες και δισδιάστατες 
αναπαραστάσεις και τομές της Γης 7 • Γεωγραφία 

• Μαθηματικά 
• Α 
Γυμνασίου 

8 Κίνηση 
Προσομοίωση του φαινομένου της 
βολής με ή χωρίς αντίσταση από τον 

αέρα 
6 • Φυσική • Γ Λυκείου 

9 Παγκόσμιος γεωμορφολογικός 
χάρτης 

Ο παγκόσμιος γεωμορφολογικός χάρτης 
εμφανίζει λίμνες, ποτάμια, όρη 6 • Γεωγραφία • Α 

Γυμνασίου 

10 Δομή του εσωτερικού της Γης Μελέτη του εσωτερικού της Γης και των 
τμημάτων από τα οποία αποτελείται 5 • Γεωγραφία • Α 

Γυμνασίου 
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4.3.2 Συμπεράσματα 

 

Μελετώντας τα στοιχεία που προέκυψαν από την στατιστική ανάλυση της χρήσης 

του Διαδικτυακού Περιβάλλοντος στα πλαίσια του έργου eLand προκύπτει, 

καταρχήν, το συμπέρασμα ότι η πύλη μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για 

τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης. Αυτό φαίνεται από το 

γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό των Μαθησιακών Αντικειμένων της πύλης (88.8% 

ήτοι 698 Μαθησιακά Αντικείμενα) απευθύνεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Επίσης, τα Μαθησιακά Αντικείμενα της πύλης καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις 

προτιμήσεις των εγγεγραμμένων χρηστών τόσο ως προς τη Θεματική Ενότητα όσο 

και προς την Εκπαιδευτική Βαθμίδα και το Εκπαιδευτικό Λογισμικό που αφορούν τα 

Μαθησιακά Αντικείμενα.  

 

Ωστόσο το Διαδικτυακό Περιβάλλον θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με περισσότερα 

Μαθησιακά Αντικείμενα προκειμένου να καλυφθούν και άλλες προτιμήσεις των 

εγγεγραμμένων χρηστών ιδιαίτερα ως προς τη Θεματική Ενότητα των Μαθησιακών 

Αντικειμένων. Για παράδειγμα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν νέα Μαθησιακά 

Αντικείμενα που θα αφορούν την ενότητα της Πληροφορικής καθώς η στατιστική 

μελέτη έδειξε ότι ενώ η συγκεκριμένη ενότητα είναι η υψηλότερη σε προτιμήσεις 

των εγγεγραμμένων χρηστών, η πύλη διαθέτει έναν πολύ μικρό αριθμό Μαθησιακών 

Αντικειμένων για τη συγκεκριμένη ενότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Συμπεράσματα 

 

 
Σκοπός των δικτυακών μαθησιακών κοινοτήτων αποτελεί, μεταξύ άλλων, η 

επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των μελών τους καθώς και η ανταλλαγή 

ψηφιακών εκπαιδευτικών πηγών, με σκοπό τη βελτίωση τόσο της γνώσης των μελών 

όσο και της συλλογικής γνώσης. Σήμερα, είναι διαθέσιμος ένας μεγάλος αριθμός 

εργαλείων που επιτρέπουν στα μέλη τους να αλληλεπιδρούν με το ψηφιακό 

εκπαιδευτικό υλικό, βελτιώνοντας την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της 

μάθησης. Παράλληλα, ύστερα από την εμφάνιση και την ευρεία διάδοση των 

μαθησιακών τεχνολογιών, διακρίνεται η ανάγκη μελέτης του τρόπου με τον οποίο 

μπορούν να υποστηρίξουν οι τεχνολογίες αυτές τη σύσταση και τη διατήρηση των 

δικτυακών μαθησιακών τεχνολογιών. 

 

Στην μεταπτυχιακή αυτή εργασία παρουσιάστηκε ένα πρωτότυπο διαδικτυακό 

περιβάλλον υποστήριξης δικτυακών μαθησιακών κοινοτήτων. Το περιβάλλον αυτό, 

αξιοποιεί τις μαθησιακές τεχνολογίες και συγκεκριμένα το παράδειγμα των 

μαθησιακών αντικειμένων και των εκπαιδευτικών μεταδεδομένων. Τα μέλη των 

κοινοτήτων μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τα αντικείμενα και παράλληλα να 

ανταλλάξουν μεταξύ τους σχόλια ιδέες και πρακτικές σχετικά με τη χρήση των 

μαθησιακών αντικειμένων. Η γνώση που εμπεριέχεται σε αυτές τις συζητήσεις 

αποθηκεύεται στα μαθησιακά αντικείμενα και είναι κάθε στιγμή διαθέσιμη σε όλα τα 

μέλη της κοινότητας στην οποία μπορούν βασιστούν δημιουργώντας νέες 

εξελιγμένες εκδόσεις των πρωτογενών αντικειμένων βελτιώνοντας έτσι στη 

συλλογική γνώση της κοινότητας.  
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Το περιβάλλον αυτό αναμένεται να αποτελέσει τη βάση μελλοντικών ερευνών για 

τον τρόπο με τον οποίο οι μαθησιακές τεχνολογίες μπορούν να επηρεάσουν θετικά 

στη λειτουργία των δικτυακών τόπων. Ωστόσο, η στατιστική ανάλυση η οποία 

πραγματοποιήθηκε στο 4ο Κεφάλαιο δεν είναι δυνατόν να αποφέρει τέτοιου είδους 

αποτελέσματα διότι η συγκεκριμένη ανάλυση βασίστηκε σε ποσοτικά κριτήρια. 

Διαφαίνεται αμέσως λοιπόν η ανάγκη ποιοτικής ανάλυσης του διαδικτυακού 

περιβάλλοντος η οποία με τη χρήση κατάλληλα ανεπτυγμένων ερωτηματολογίων που 

θα συμπληρώσουν οι χρήστες του περιβάλλοντος και κατάλληλης επεξεργασίας 

αυτών, αναμένεται να προκύψουν πολλά και ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Η χρήση 

ωστόσο αυτών των ποιοτικών μεθόδων ανάλυσης προϋποθέτει την ύπαρξη αρκετά 

δραστήριων μαθησιακών κοινοτήτων των οποίων τα μέλη θα έχουν υψηλό βαθμό 

αλληλεπίδρασης τόσο μεταξύ τους όσο και με το εκπαιδευτικό υλικό.  

 

Όπως φάνηκε και από τη χρήση του διαδικτυακού περιβάλλοντος στα πλαίσια του 

έργου e-Land, προκύπτει το συμπέρασμα ότι με την κατάλληλη κινητοποίηση οι 

αποθήκες μαθησιακών αντικειμένων του περιβάλλοντος είναι δυνατόν να 

εμπλουτιστούν με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορεί να αποτελέσει σημείο 

αναφοράς για πολλές δικτυακές μαθησιακές κοινότητες. Στα πλαίσια αυτά θα ήταν 

αρκετά ενδιαφέρουσα η ανάπτυξη μιας υπηρεσίας αναζήτησης μαθησιακών 

αντικειμένων με τη χρήση των τεχνολογιών των Web Services και τη δημοσίευσή της 

σε έναν UDDI Εξυπηρετητή. Έτσι κάθε εκπαιδευτική πύλη που βρίσκεται είτε στην 

Ελλάδα είτε στο εξωτερικό θα μπορούσε να συμπεριλάβει το μηχανισμό αυτό στις 

υπηρεσίες του, δίνοντας έτσι στους χρήστες τη δυνατότητα, κατά την αναζήτηση 

εκπαιδευτικού υλικού, να διευρύνουν τα αποτελέσματα της αναζήτησής τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Στοιχεία Ελληνικής Έκδοσης Προτύπου Εκπαιδευτικών 

Μεταδεδομένων IEEE LOM 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξελληνισμένη έκδοση του προτύπου 

IEEE LOM περιέχονται στο (CEN/ ISSS WS/LT, 2003). 

Η κατηγορία Γενικά 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 1 Γενικά  

Επεξήγηση Η κατηγορία αυτή ομαδοποιεί τις γενικές πληροφορίες που περιγράφουν 
συνολικά το μαθησιακό αντικείμενο 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Παράδειγμα - 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 1.1 Αναγνωριστικό 

Επεξήγηση Μια καθολικά μοναδική ετικέτα που προσδιορίζει το μαθησιακό 
αντικείμενο.   

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 10 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Παράδειγμα - 
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Όνομα και αριθμός Στοιχείου 1.1.1 Κατάλογος 

Επεξήγηση Το όνομα  ή ο προσδιοριστής της αναγνώρισης ή του σχήματος 
καταλογοποίησης αυτής της εγγραφής. Ένα σχήμα πεδίου ονομάτων 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών Ρεπερτόριο του ISO/IEC 10646-1:2000 

Τύπος Δεδομένων Συμβολοσειρά (ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα “ISBN”, “ARIADNE”, “URI” 

 

  

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 1.1.2 Εγγραφή 

Επεξήγηση 

Η τιμή αυτού του αναγνωριστικού στο πλαίσιο του σχήματος 
αναγνώρισης ή καταλογοποίησης που προσδιορίζει ή ταυτοποιεί το 
μαθησιακό αντικείμενο. Μια συμβολοσειρά με συγκεκριμένο πεδίο 
ονομάτων. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών Ρεπερτόριο του ISO/IEC 10646-1:2000 

Τύπος Δεδομένων Συμβολοσειρά (ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα “2-7342-0318”, “LEAO875”, “http://www.ieee.org/documents/1234” 

  

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 1.2 Τίτλος 

Επεξήγηση Το όνομα που έχει δοθεί σε αυτό το μαθησιακό αντικείμενο. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 
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Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΓλώσσας (ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο:  1000 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα (“el”, “Η ζωή και το έργο του Λεονάρντο ντα Βίντσι”) 

  

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 1.3 Γλώσσα 

Επεξήγηση 

Η βασική ανθρώπινη γλώσσα ή γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 

αυτού του μαθησιακού αντικειμένου για την επικοινωνία με το χρήστη 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:- Ένα εργαλείο δεικτοδότησης ή καταλογοποίησης δύναται να 
προσφέρει μια χρήσιμη προκαθορισμένη τιμή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:- Αν το μαθησιακό αντικείμενο δεν περιείχε καθόλου 
γλωσσολογικό περιεχόμενο (όπως για παράδειγμα στην περίπτωση ενός πίνακα 
της Μόνα Λίζα), τότε η κατάλληλη τιμή γι αυτό το στοιχείο δεδομένων θα ήταν 
‘καμμιά’. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3:- Αυτό το στοιχείο δεδομένων αφορά τη γλώσσα του 
μαθησιακού αντικειμένου. Το στοιχείο δεδομένων 3.4:Μετα-
Μεταδεδομένα.Γλώσσα αφορά τη γλώσσα του στιγμιότυπου 
μεταδεδομένων. 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 10 τεμάχια) 

Διάταξη Μη διατεταγμένο 

Πεδίο Τιμών 

ΑΜΓλώσσας =

  ΚωδικόςΓλώσσας 

  ('-'Υποκωδικός)*, 

όπου ΚωδικόςΓλώσσας είναι ένας κωδικός δύο χαρακτήρων της γλώσσας, βάσει 

του ISO 639:1988 και Υποκωδικός ένας  κωδικός χώρας βάσει του ISO 3166-

1:1997. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4:- Αυτό το πεδίο τιμών ορίζεται επίσης από το RFC1766:1995 και 
εναρμονίζεται με αυτό της ιδιότητας xml:lang. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5:- Το ISO 639:1988 περιλαμβάνει επίσης “αρχαίες” γλώσσες όπως 
η Ελληνική και η Λατινική. 
Ο γλωσσικός κωδικός πρέπει να δίνεται με πεζά και ο κωδικός χώρας (αν 

υπάρχει) με κεφαλαία γράμματα. Εν τούτοις, οι τιμές είναι ανεξάρτητες 

κεφαλαίων-πεζών. 

Η τιμή “καμία” είναι επίσης αποδεκτή. 

Τύπος Δεδομένων Συμβολοσειρά 
(ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 100 χαρακτήρες) 
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Παράδειγμα 

“en”, 

“en-GB”, 

“de”, 

“fr-CA”, 

“it”, 

“grc” 

(αρχαία ελληνικά,   έως το 1453) 

“en-US-philadelphia” 

“eng-PG-buin” 

(Αυστρονησιακά – Παπούα Νέα Γουινέα – μπουίν) 

“gem-US-pennsylvania” 
  

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 1.4 Περιγραφή 

Επεξήγηση 

Μια κειμενική περιγραφή του περιεχομένου αυτού του μαθησιακού 

αντικειμένου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:- Αυτή η περιγραφή μπορεί να μην είναι σε γλώσσα και 
όρους κατάλληλους για τους χρήστες του μαθησιακού αντικειμένου που 
περιγράφεται. Η περιγραφή πρέπει να είναι σε γλώσσα και όρους 
κατάλληλους γι’ αυτούς που αποφασίζουν αν  το μαθησιακό αντικείμενο 
που περιγράφεται είναι κατάλληλο και σχετικό με  τους χρήστες. 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 10 τεμάχια) 

Διάταξη Μη διατεταγμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΓλώσσας (ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 2000 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα 
(“el”,”Σε αυτό το βίντεο κλιπ, παρουσιάζεται εν συντομία η ζωή και το 
έργο του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Έμφαση δίνεται στην καλλιτεχνική του 

παραγωγή και ιδιαίτερα στη Μόνα Λίζα”) 
  

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 1.5 Λέξη Κλειδί 

Επεξήγηση 

Λέξεις κλειδιά  ή φράσεις που περιγράφουν το θέμα του μαθησιακού 

αντικειμένου. 

Αυτό το στοιχείο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για χαρακτηριστικά που 
μπορούν να περιγραφούν από άλλα στοιχεία δεδομένων. 
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Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 10 τεμάχια) 

Διάταξη Μη διατεταγμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΓλώσσας (ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα -(“en”,”Mona Lisa”) 

  

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 1.6 Κάλυψη 

Επεξήγηση 

Η χρονική περίοδος, ο πολιτισμός, η γεωγραφία ή η περιοχή στα οποία 

αντιστοιχεί το μαθησιακό αντικείμενο. 

Η έκταση ή το εύρος του περιεχομένου του μαθησιακού αντικειμένου. Η 

Κάλυψη συνήθως θα περιλαμβάνει μία τοποθεσία χωροταξική (την ονομασία 

ενός τόπου ή γεωγραφικές συντεταγμένες), μία χρονική περίοδο (την ονομασία 

μιας περιόδου, μία ημερομηνία, ή εύρος ημερομηνιών) ή την αρχή δικαιοδοσίας 

(όπως το όνομα μίας διοικητικής οντότητας).  Συνιστάται, ως καλύτερη 

πρακτική, να επιλέγεται μία τιμή από ένα ελεγχόμενο λεξιλόγιο (για παράδειγμα, 

το Θησαυρό Γεωγραφικών Ονομασιών (Thesaurus of Geographic Names, TGN) 

και επίσης, όπου είναι εφικτό, είναι προτιμότερη η χρήση ονομασιών 

τοποθεσιών ή χρονικών περιόδων στη θέση αναγνωριστικών αριθμών όπως ένα 

ζεύγος συντεταγμένων ή κάποιο εύρος ημερομηνιών. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:-- Αυτός είναι ο ορισμός από τα «Βασικό Σύνολο 
Στοιχείων Μεταδεδομένων του Dublin Core», έκδοση 1.19 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 10 τεμάχια) 

Διάταξη Μη διατεταγμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΓλώσσας (ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα 
(“el”, “Γαλλία 16ου αιώνα “) 

 

                                                 
9 http://www.dublincore.org/documents/dces/  
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Σημείωση 2: Ένα μαθησιακό αντικείμενο θα μπορούσε να είναι σχετικό 
με την αγροτική ζωή στη Γαλλία του 16ου αιώνα: σε αυτή την 
περίπτωση, το θέμα του μπορεί να περιγραφεί ως 
1.5:Γενικά.ΛέξηΚλειδί=(“en”, “farming”) και η 1.6:Γενικά.Κάλυψη του 
μπορεί να είναι (“en”, “ 16th century France”). 

  

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 1.7 Δομή 

Επεξήγηση Η οργανωτική δομή στην οποία υπόκειται αυτό το μαθησιακό 
αντικείμενο. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών 

ατομική: ένα αδιαίρετο αντικείμενο (στο συγκεκριμένο περιβάλλον) 
συλλογή: ένα σύνολο αντικειμένων χωρίς κάποια καθορισμένη σχέση 
μεταξύ τους 
δικτυωμένη: ένα σύνολο αντικειμένων των οποίων οι μεταξύ τους 
σχέσεις είναι μη καθορισμένες 
ιεραρχικό: ένα σύνολο αντικειμένων των οποίων οι σχέσεις μπορούν να 
αναπαρασταθούν με μια δενδρική δομή 
γραμμικό: ένα σύνολο πλήρως διατεταγμένων αντικειμένων  
Παράδειγμα: Ένα σύνολο αντικειμένων που συνδέονται με σχέσεις 
«προηγούμενου»-«επόμενου». 

Τύπος Δεδομένων Λεξιλόγιο 
(Κατάσταση) 

Παράδειγμα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:- Ένα μαθησιακό αντικείμενο με Δομή= “ατομική” τυπικά θα έχει 
1.8:Γενικά.ΕπίπεδοΣυσσώρευσης=1 

Ένα μαθησιακό αντικείμενο με Δομή= “συλλογή”, “γραμμική”, 
“ιεραρχική” ή “δικτυωμένη” τυπικά θα έχει
1.8:Γενικά.ΕπίπεδοΣυσσώρευσης=2, 3 ή 4. 

  

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 1.8 Επίπεδο Συσσώρευσης 

Επεξήγηση Η λειτουργική συγκέντρωση συστατικών αυτού του μαθησιακού 
αντικειμένου. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών 
1: το μικρότερο επίπεδο συσσώρευσης, π.χ.  πρωταρχικό πολυμεσικό υλικό ή 

αποσπάσματα. 
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2: μια συλλογή από μαθησιακά αντικείμενα επιπέδου 1, π.χ. ένα μάθημα. 

3: μια συλλογή από μαθησιακά αντικείμενα επιπέδου 2, π.χ. μια θεματική 

ενότητα. 

4: το μεγαλύτερο επίπεδο συγκέντρωσης συστατικών, π.χ. ένα σύνολο θεματικών 

ενοτήτων που οδηγεί σε πιστοποιητικό σπουδών. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:- Τα αντικείμενα επιπέδου 4 μπορεί να περιέχουν 
αντικείμενα επιπέδου 3 ή μπορεί αναδρομικά να περιέχουν άλλα 
αντικείμενα επιπέδου 4. 

Τύπος Δεδομένων Λεξιλόγιο 
(Απαριθμημένο) 

Παράδειγμα 

Εάν το μαθησιακό αντικείμενο είναι μία ψηφιακή εικόνα της Μόνα Λίζα, 

1.7:Γενικά.Δομή=Ατομικό και 1.8:Γενικά.ΕπίπεδοΣυσσώρευσης=1. 

Εάν το μαθησιακό αντικείμενο είναι ένα μάθημα με την ψηφιακή εικόνα της 

Μόνα Λίζα, 1.7:Γενικά.Δομή=Συλλογή ή δικτυωμένο  (εφόσον υπάρχουν δύο 

περιγραφές για τον ίδιο τύπο Κατασκευής) και 

1.8:Γενικά.ΕπίπεδοΣυσσώρευσης=2. 

Εάν το μαθησιακό αντικείμενο είναι μια θεματική ενότητα σχετικά με τη Μόνα 

Λίζα, 1.7:Γενικά.Δομή=Γραμμική, αν τα έγγραφα προορίζονται προς γραμμική 

επισκόπηση, και 1.8:Γενικά.ΕπίπεδοΣυσσώρευσης=3. 

Εάν το μαθησιακό αντικείμενο είναι ένας κύκλος μαθημάτων σχετικά με τη 

Μόνα Λίζα, 1.7:Γενικά.Δομή=Συλλογή και 1.8:Γενικά.ΕπίπεδοΣυσσώρευσης=3. 

Τέλος, εάν το μαθησιακό αντικείμενο είναι μία ομάδα κύκλων μαθημάτων με 

ολόκληρη την ιστορία, περιγραφή, ερμηνεία, κ.α. της Μόνα Λίζα, 

1.7:Γενικά.Δομή=Γραμμικό ή Ιεραρχικό και 1.8:Γενικά.ΕπίπεδοΣυσσώρευσης=4. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:-- Ένα μαθησιακό αντικείμενο με 
ΕπίπεδοΣυσσώρευσης=1 θα έχει συνήθως 
1.7:Γενικά.Κατασκευή=«ατομικό».  Ένα μαθησιακό αντικείμενο με 
ΕπίπεδοΣυσσώρευσης=2, 3  ή 4 θα έχει συνήθως 
1.7:Γενικά.Κατασκευή=«συλλογή», «γραμμικό», «ιεραρχικό» ή 
«δικτυωμένο». 

  

Η κατηγορία Κύκλος ζωής 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 2. Κύκλος ζωής 

Επεξήγηση Αυτή η κατηγορία περιγράφει την ιστορία και την τρέχουσα κατάσταση 
αυτού του μαθησιακού αντικειμένου και τις οντότητες εκείνες που έχουν 
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επηρεάσει το μαθησιακό αντικείμενο κατά την εξέλιξή του. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Παράδειγμα - 

  

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 2.1 Έκδοση 

Επεξήγηση Η έκδοση αυτού του μαθησιακού αντικειμένου 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΓλώσσας (ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 50 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα (“en”, “1.2.alpha”),  
(“nl”, “voorlopige versie”) 

  

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 2.2 Κατάσταση 

Επεξήγηση Ο βαθμός ολοκλήρωσης ή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το 
μαθησιακό αντικείμενο 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών 

προσχέδιο 

τελικό  

αναθεωρημένο  

μη διαθέσιμο 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:-- Όταν η κατάσταση είναι ‘μη διαθέσιμη’ αυτό σημαίνει 
ότι το ίδιο το μαθησιακό αντικείμενο δεν είναι διαθέσιμο. 

Τύπος Δεδομένων Λεξιλόγιο 
(Κατάσταση) 

Παράδειγμα - 

  

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 2.3 Συνεισφορά 

Επεξήγηση 

Οι οντότητες (δηλαδή άνθρωποι, οργανισμοί) που έχουν συνεισφέρει στην 

κατάσταση αυτού του μαθησιακού αντικειμένου κατά τη διάρκεια του κύκλου 

ζωής του (δημιουργία, αλλαγές, δημοσίευση). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:-- Αυτό το στοιχείο δεδομένων  είναι διαφορετικό από το 
3.3:ΜεταΜεταδεδομένα.Συνεισφορά 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:-- Εδώ οι συνεισφορές νοούνται με την πολύ ευρεία 
έννοια, ως όλες οι πράξεις που επηρεάζουν την κατάσταση του 
μαθησιακού αντικειμένου. 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 30 τεμάχια) 

Διάταξη Διατεταγμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Παράδειγμα - 

  

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 2.3.1 Ρόλος 

Επεξήγηση 

Είδος συνεισφοράς.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:-- Τουλάχιστον ο Συγγραφέας ή οι Συγγραφείς του 
μαθησιακού αντικειμένου θα πρέπει να περιγράφονται. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών 
συγγραφέας 

εκδότης 
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άγνωστο 

εναρκτής 

τερματιστής 

επαληθευτής 

συντάκτης 

σχεδιαστής γραφικών 

τεχνικός υλοποιητής 

παροχέας περιεχομένου 

τεχνικός επαληθευτής 

εκπαιδευτικός επαληθευτής 

συγγραφέας σεναρίου 

διδακτικός σχεδιαστής 

ειδήμων θεματικού αντικειμένου 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Ο «τερματιστής» είναι η οντότητα που κατέστησε το 
μαθησιακό αντικείμενο μη διαθέσιμο. 

Τύπος Δεδομένων Λεξιλόγιο 
(Κατάσταση) 

Παράδειγμα - 

  

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 2.3.2 Οντότητα 

Επεξήγηση 

Αναγνωριστικό και πληροφορίες σχετικά με τις οντότητες (δηλαδή 
ανθρώπους, οργανισμούς) που έχουν συνεισφέρει σε αυτό το μαθησιακό 
αντικείμενο. Οι οντότητες θα διατάσσονται με πρώτες τις περισσότερο 
σχετικές. 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 40 τεμάχια) 

Διάταξη Διατεταγμένο 

Πεδίο Τιμών vCard, όπως ορίζεται στο IMC vCard 3.0 (RFC2425, RFC 2426). 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΧαρακτήρα 
(ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα 

“BEGIN:VCARD\nFN:Joe Friday\nTEL:+1- 

919-555-7878\nTITLE:Area Administrator\, 

Assistant\n 

EMAIL\;TYPE=INTERN\nET:jfriday@host.c 
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om\nEND:VCARD\n” 

  

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 2.3.3 Ημερομηνία 

Επεξήγηση Η ημερομηνία της συνεισφοράς. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων Ημερομηνία 

Παράδειγμα “2001-08-23” 

 

Η κατηγορία Μετα-Μεταδεδομένα 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 3 Μετα-Mεταδεδομένα 

Επεξήγηση 

Αυτή η κατηγορία περιγράφει την ίδια την εγγραφή μεταδεδομένων (και όχι το 

μαθησιακό αντικείμενο που περιγράφει η εγγραφή) 

Αυτή η κατηγορία περιγράφει πώς μπορεί να αναγνωριστεί το στιγμιότυπο 

μεταδεδομένων, ποιος το δημιούργησε, πώς, πότε και με ποιες αναφορές.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:-- Αυτές δεν είναι οι πληροφορίες που περιγράφουν  το ίδιο 
το μαθησιακό αντικείμενο 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Παράδειγμα - 
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Όνομα και αριθμός Στοιχείου 3.1 Αναγνωριστικό 

Επεξήγηση Μια καθολικά μοναδική ετικέτα που χαρακτηρίζει αυτή την εγγραφή 
μεταδεδομένων. 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 10 τεμάχια 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Παράδειγμα - 

  

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 3.1.1 Κατάλογος 

Επεξήγηση 
Το όνομα  ή ο προσδιοριστής του σχήματος αναγνώρισης ή 
καταλογοποίησης γι’ αυτή την καταχώρηση. Ένα σχήμα πεδίου 
ονομάτων. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών Ρεπερτόριο του ISO/IEC 10646-1:2000 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΧαρακτήρα (ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 1000 
χαρακτήρες) 

Παράδειγμα “ISBN”, “ARIADNE”, “URI” 

  

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 3.1.2 Εγγραφή 

Επεξήγηση 

Η τιμή αυτού του αναγνωριστικού στο πλαίσιο του σχήματος 
αναγνώρισης ή καταλογοποίησης που προσδιορίζει ή ταυτοποιεί αυτή 
την εγγραφή μεταδεδομένων. Μια συμβολοσειρά με συγκεκριμένο πεδίο 
ονομάτων. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 



Μαθησιακές Τεχνολογίες Σε Περιβάλλοντα Υποστήριξης Δικτυακών Μαθησιακών Κοινοτήτων 

 

 

189

Πεδίο Τιμών Ρεπερτόριο του ISO/IEC 10646-1:2000 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΧαρακτήρα (ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 1000 
χαρακτήρες) 

Παράδειγμα “KUL532”, “http://www.ieee.org/descriptions/1234” 

  

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 3.2 Συνεισφορά 

Επεξήγηση 

Αυτές οι οντότητες (δηλαδή άνθρωποι, οργανισμοί) που έχουν επηρεάσει την 

κατάσταση αυτού του στιγμιοτύπου μεταδεδομένων κατά τη διάρκεια του κύκλου 

ζωής του (π.χ. δημιουργία, επικύρωση). 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:-- Αυτό το στοιχείο δεδομένων αφορά συνεισφορές στα 
μεταδεδομένα. Το στοιχείο δεδομένων 2.3:ΚύκλοςΖωής.Συνεισφορά 
αφορά συνεισφορές στο μαθησιακό αντικείμενο. 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 10 τεμάχια) 

Διάταξη Διατεταγμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Παράδειγμα - 

   

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 3.2.1 Ρόλος 

Επεξήγηση 

Είδος συνεισφοράς. 

Πρέπει να υπάρχει ακριβώς ένα στιγμιότυπο αυτού του στοιχείου 
δεδομένων με τιμή «δημιουργός». 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών δημιουργός 
επικυρωτής 

Τύπος Δεδομένων Λεξιλόγιο 
(Κατάσταση) 
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Παράδειγμα - 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 3.2.2 Οντότητα 

Επεξήγηση 

Προσδιορισμός και πληροφορίες σχετικά με τις οντότητες (δηλαδή 
ανθρώπους, οργανισμούς) που έχουν συνεισφέρει σε αυτό το 
στιγμιότυπο μεταδεδομένων).Οι οντότητες θα διατάσσονται με πρώτες 
τις περισσότερο σχετικές. 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 10 τεμάχια) 

Διάταξη Διατεταγμένο 

Πεδίο Τιμών vCard, όπως ορίζεται στο IMC vCard 3.0 (RFC2425, RFC 2426). 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΧαρακτήρα (ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 1000 
χαρακτήρες) 

Παράδειγμα 

“BEGIN:VCARD\nFN:Joe Friday\nTEL:+1- 

919-555-7878\nTITLE:Area Administrator\, 

Assistant\n 

EMAIL\;TYPE=INTERN\nET:jfriday@host.c 

om\nEND:VCARD\n” 
 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 3.2.3 Ημερομηνία 

Επεξήγηση Η ημερομηνία της συνεισφοράς 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων Ημερομηνία 

Παράδειγμα “2001-08-23” 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 3.3 Σχήμα Μετα-δεδομένων 
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Επεξήγηση 

Το όνομα και η έκδοση της επίσημης προδιαγραφής που χρησιμοποιήθηκε για τη 

δημιουργία αυτού του στιγμιοτύπου μεταδεδομένων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:-- Αυτό το στοιχείο μπορεί να είναι επιλέξιμο από το χρήστη ή να 
δημιουργείται από το σύστημα. 

Αν δίδονται πολλαπλές τιμές, τότε το στιγμιότυπο μεταδεδομένων 
πρέπει να συμμορφώνεται με πολλαπλά σχήματα μεταδεδομένων 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο:  10 τεμάχια 

Διάταξη Διατεταγμένο 

Πεδίο Τιμών Ρεπερτόριο του ISO/IEC 10646-1:2000 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΧαρακτήρα (ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο:  30 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα “MMAv1.0” 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 3.4 Γλώσσα 

Επεξήγηση 

Η γλώσσα του στιγμιοτύπου μεταδεδομένων. Αυτή είναι η εξ ορισμού 
γλώσσα για όλες τις τιμές ΣυμβολοσειράΓλώσσας σε αυτό το 
στιγμιότυπο μεταδεδομένων. Αν μία τιμή για αυτό το στοιχείο δεν 
συναντάται σε ένα στιγμιότυπο μεταδεδομένων, τότε δεν υπάρχει εξ 
ορισμού γλώσσα για τις τιμές  ΣυμβολοσειράΓλώσσας.   
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:-- Αυτό το στοιχείο αφορά στη γλώσσα ενός 
στιγμιοτύπου μεταδεδομένων.  Το στοιχείο 1.3:Γενικά.Γλώσσα αφορά 
στη γλώσσα του μαθησιακού αντικειμένου. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών 

βλ. 1.3:Γενικά.Γλώσσα 

Γι’ αυτό το στοιχείο η τιμή «καμμία» δεν είναι αποδεκτή. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:-- Η τιμή «καμμία» δεν είναι αποδεκτή, γιατί το 
στιγμιότυπο των μεταδεδομένων είναι σε μία ή περισσότερες γλώσσες.  
Η τιμή «καμμία» είναι αποδεκτή για το στοιχείο 1.3:Γενικά.Γλώσσα, 
καθώς το μαθησιακό αντικείμενο καθεαυτό μπορεί να μην είναι σε 
κάποια συγκεκριμένη γλώσσα. Για παράδειγμα, η εικόνα της Μόνα Λίζα 
έχει τιμή «καμμία» για το στοιχείο 1.3:Γενικά.Γλώσσα.  Εάν η 
περιγραφή της (δηλ. το στιγμιότυπο μεταδεδομένων) είναι στα 
Σουηδικά, τότε το 3.4:Μετα-μεταδεδομένα.Γλώσσα έχει τιμή “sv” 
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Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΧαρακτήρα (ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο:  100 
χαρακτήρες) 

Παράδειγμα “en” 

 

Η κατηγορία Τεχνικά 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 4. Τεχνικά 

Επεξήγηση Αυτή η κατηγορία περιγράφει τις τεχνικές απαιτήσεις και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά αυτού του μαθησιακού αντικειμένου. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Παράδειγμα - 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 4.1 Μορφή 

Επεξήγηση 

Τεχνικός τύπος ή τύποι δεδομένων για  το μαθησιακό αντικείμενο ή όλα τα 

συστατικά του μέρη. 

Αυτό το στοιχείο δεδομένων πρέπει να χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό του λογισμικού που απαιτείται για την πρόσβαση στο 
μαθησιακό αντικείμενο. 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 40 τεμάχια 

Διάταξη Μη διατεταγμένο 

Πεδίο Τιμών 

Τύπος MIME βασισμένος σε εγγραφή  IANA (βλ. RFC2048:1996) 

ή «μη ψηφιακό» 

 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΓλώσσας  
(ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 500 χαρακτήρες) 
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Παράδειγμα 

“video/ mpeg”, 

“application/x-toolbook”, 

“text/ html” 
 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 4.2 Μέγεθος 

Επεξήγηση 

Το μέγεθος του ψηφιακού μαθησιακού αντικειμένου σε δυαδικές οκτάδες 

(bytes). Το μέγεθος αναπαριστάται ως μια δεκαδική τιμή (βάση 10). Επομένως, 

μόνο τα ψηφία «0» έως «9» πρέπει να χρησιμοποιούνται.  Η μονάδα είναι bytes, 

όχι Mbytes, GB, κ.λπ. 

Αυτό το στοιχείο δεδομένων πρέπει να αναφέρεται στο πραγματικό 
μέγεθος αυτού του μαθησιακού αντικειμένου. Αν το μαθησιακό 
αντικείμενο είναι συμπιεσμένο, τότε αυτό το στοιχείο δεδομένων θα 
αναφέρεται στο αποσυμπιεσμένο μέγεθος. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών ISO/IEK 646:1991, αλλά μόνο τα ψηφία «0» έως «9» 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΧαρακτήρα (ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 30 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα “4200” 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 4.3 Τοποθεσία 

Επεξήγηση 

Μια συμβολοσειρά που χρησιμοποιείται για την προσπέλαση αυτού του 

μαθησιακού αντικειμένου. Μπορεί να είναι μία τοποθεσία (π.χ. Univeral 

Resource Locator) ή μία μέθοδος που αποτιμάται σε μία τοποθεσία (π.χ. 

Universal Resource Identifier). 

Πρώτα η προτεινόμενη τοποθεσία. 

Αυτό το σημείο είναι η φυσική θέση του μαθησιακού πόρου που 
περιγράφεται από αυτήν την οντότητα μεταδεδομένων 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 10 τεμάχια 

Διάταξη Διατεταγμένο 

Πεδίο Τιμών Ρεπερτόριο ISO/IEC 10646-1:2000 
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Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΧαρακτήρα (ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 1000 
χαρακτήρες) 

Παράδειγμα “http://host/id” 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 4.4 Απαίτηση 

Επεξήγηση 

Οι τεχνικές δυνατότητες που απαιτούνται για τη χρήση αυτού του μαθησιακού 

αντικειμένου. 

Αν υπάρχουν πολλαπλές απαιτήσεις, τότε όλες απαιτούνται, δηλ. ο 
λογικός σύνδεσμος είναι ΚΑΙ. 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 40 τεμάχια 

Διάταξη Μη διατεταγμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Παράδειγμα - 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 4.4.1 ΣύνθεσηΉ 

Επεξήγηση 
Ομαδοποίηση πολλαπλών απαιτήσεων. Η σύνθετη απαίτηση 
ικανοποιείται, όταν μία από τις παραμέτρους των απαιτήσεων 
ικανοποιηθεί, δηλ. ο λογικός σύνδεσμος είναι Ή. 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 40 τεμάχια 

Διάταξη Μη διατεταγμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Παράδειγμα - 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 4.4.1.1 Τύπος 
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Επεξήγηση Η τεχνολογία που απαιτείται για να χρησιμοποιηθεί αυτό το μαθησιακό 
αντικείμενο, δηλ. υλικό, λογισμικό, δίκτυο, κ.λπ. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών 
λειτουργικό σύστημα 

φυλλομετρητής 

Τύπος Δεδομένων Λεξιλόγιο (Κατάσταση) 

Παράδειγμα - 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 4.4.1.2 Όνομα 

Επεξήγηση 

Το όνομα της τεχνολογίας που απαιτείται για να χρησιμοποιηθεί αυτό το 

μαθησιακό αντικείμενο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:-- Η τιμή αυτού του στοιχείου δεδομένων μπορεί να προκύπτει 
αυτόματα από το 4.1:Τεχνικά.Μορφή, π.χ. “video/mpeg” υπονοεί «Πολλαπλό-
Λειτουργικό» 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:-- Αυτό το λεξιλόγιο περιλαμβάνει τις περισσότερες τιμές 
που χρησιμοποιούνται ευρέως τη στιγμή που γίνονταν δεκτό το Πρότυπο 
αυτό. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών 

αν Τύπος=“Λειτουργικό Σύστημα”, τότε: 

pc-dos  

ms-windows  

macos  

unix  

πολλαπλό- 

 λειτουργικό 

κανένα 

 

αν Τύπος=“Φυλλομετρητής” τότε: 

οποιοσδήποτε  
netscape 
  communicator  
ms-internet explorer 
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opera 
amaya 

Τύπος Δεδομένων Λεξιλόγιο (Κατάσταση) 

Παράδειγμα - 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 4.4.1.3 Ελάχιστη Έκδοση 

Επεξήγηση Η ελάχιστη δυνατή έκδοση της απαιτούμενης τεχνολογίας για τη χρήση 
αυτού του μαθησιακού αντικειμένου. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών Ρεπερτόριο ISO/IEC 10646-1:2000 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΧαρακτήρα 
(ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 30 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα “4.2” 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 4.4.1.4 Μέγιστη Έκδοση 

Επεξήγηση Η μέγιστη δυνατή έκδοση της απαιτούμενης τεχνολογίας για τη χρήση 
αυτού του μαθησιακού αντικειμένου. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών Ρεπερτόριο ISO/IEC 10646-1:2000 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΧαρακτήρα (ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 30 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα “6.2” 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 4.5 Σχόλια Εγκατάστασης 

Επεξήγηση Περιγραφή του τρόπου εγκατάστασης αυτού του μαθησιακού 
αντικειμένου. 
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Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΓλώσσας (ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα (“el”, “Αποσυμπιέστε το συμπιεσμένο αρχείο και τρέξτε το αρχείο 
index.html στο φυλλομετρητή σας.”) 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 4.6 Άλλες Απαιτήσεις Πλατφόρμας 

Επεξήγηση 

Πληροφορίες σχετικά με άλλες απαιτήσεις υλικού και λογισμικού. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:-- Αυτό το στοιχείο προορίζεται για περιγραφές των 
απαιτήσεων που δεν μπορούν να εκφραστούν με το στοιχείο 
4.4:Τεχνικά.Απαίτηση 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΓλώσσας (ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα (“el”, “κάρτα ήχου”), 
(“en”, “runtime X”) 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 4.7 Διάρκεια 

Επεξήγηση 

Ο χρόνος που διαρκεί ένα συνεχές μαθησιακό αντικείμενο όταν εκτελείται  με την 

προοριζόμενη ταχύτητα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:-- Αυτό το στοιχείο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για ήχους, 
ταινίες και κινούμενες εικόνες. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών - 
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Τύπος Δεδομένων Διάρκεια 

Παράδειγμα 
“PT1H30M”, 

“PT1M45S” 

 

Η κατηγορία Εκπαιδευτικά 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 5. Εκπαιδευτικά 

Επεξήγηση 

Αυτή η κατηγορία περιγράφει τα κύρια εκπαιδευτικά ή παιδαγωγικά 
χαρακτηριστικά αυτού του μαθησιακού αντικειμένου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:-- Αυτή είναι η ουσιώδης παιδαγωγική πληροφορία για 
αυτούς που εμπλέκονται στην επίτευξη μίας ποιοτικής μαθησιακής 
εμπειρίας. Το κοινό για αυτό το μεταδεδομένο περιλαμβάνει 
εκπαιδευτές, διοικητικά στελέχη, συγγραφείς και μαθητές. 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 100 τεμάχια 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Παράδειγμα - 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 5.1 Τύπος Διαδραστικότητας 

Επεξήγηση 

Η κύρια μέθοδος μάθησης που υποστηρίζεται από αυτό το μαθησιακό 
αντικείμενο. 
Η «ενεργός» μάθηση (π.χ. μάθηση μέσω πράττειν) υποστηρίζεται από 
περιεχόμενο που παρακινεί το μαθητή σε άμεσα παραγωγικές ενέργειες. Ένα 
ενεργό μαθησιακό αντικείμενο παρακινεί το μαθητή ώστε να προσφέρει ένα 
σημασιολογικά σημαντικό εισαγόμενο ή κάποια άλλη παραγωγική ενέργεια ή 
απόφαση, που δε λαμβάνει χώρα απαραίτητα εντός του πλαισίου εργασίας του 
μαθησιακού αντικείμένου. Ενεργά  έγγραφα είναι οι προσομοιώσεις, τα 
ερωτηματολόγια και οι ασκήσεις. 
Η «αφηγηματική» μάθηση (π.χ. παθητική μάθηση) λαμβάνει χώρα, όταν η 
εργασία του μαθητή συνίσταται κυρίως στην απορρόφηση υλικού που του 
παρουσιάζεται (γενικά μέσω κειμένου, εικόνων ή ήχων).  Το αφηγηματικό 
μαθησιακό αντικείμενο παρουσιάζει πληροφορίες, αλλά δεν παρακινεί το 
μαθητευόμενο να συμβάλλει με σημασιολογικά σημαντικό εισαγόμενο κάποιας 
μορφής. Αφηγηματικά έγγραφα αποτελούν οι εκθέσεις, τα αποσπάσματα βίντεο, 
κάθε είδους γραφικό υλικό και τα υπερκειμενικά έγγραφα.  
Όταν ένα μαθησιακό αντικείμενο συνδυάζει τον ενεργό και τον αφηγηματικό 
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τύπο διαδραστικότητας, ο τύπος διαδραστικότητάς του είναι «μικτός». 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:-- Η ενεργοποίηση συνδέσμων για την πλοήγηση στα 
υπερκειμενικά έγγραφα δε θεωρείται ως παραγωγική ενέργεια. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών 
ενεργός  

αφηγηματικός  
μικτός 

Τύπος Δεδομένων Λεξιλόγιο (Κατάσταση) 

Παράδειγμα 

Ενεργά έγγραφα (απαιτούν ενέργειες του χρήστη): 

• Προσομοίωση (διαχειρίζεται, ελέγχει ή εισάγει δεδομένα ή 
παραμέτρους), 

• Ερωτηματολόγιο (επιλέγει ή καταγράφει απαντήσεις), 
• Άσκηση (βρίσκει λύσεις), 
• Διατύπωση προβλήματος (γράφει λύση). 

Αφηγηματικά έγγραφα (απαιτούν ενέργειες του χρήστη): 

• Υπερκειμενικά έγγραφα (αναγιγνώσκει, πλοηγείται), 
• Βίντεο (βλέπει, επαναφέρει, ξεκινά, σταματά), 
• Γραφικό υλικό (βλέπει), 
• Ηχητικό υλικό (ακούει, επαναφέρει, ξεκινά, σταματά). 

Μικτό έγγραφο: 

Υπερμεσικό έγγραφο με ενσωματωμένες εφαρμογές προσομοίωσης. 
 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 5.2 Τύπος Μαθησιακού Πόρου 

Επεξήγηση 

Συγκεκριμένος τύπος μαθησιακού αντικειμένου, με πρώτο τον πλέον βασικό 

τύπο. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :-- Οι όροι του λεξικού καθορίζονται όπως στο OED:1989 
και όπως αυτοί χρησιμοποιούνται από τις διάφορες κοινότητες 
πρακτικής. 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 10 τεμάχια 

Διάταξη Διατεταγμένο 

Πεδίο Τιμών 

άσκηση 
προσομοίωση 
ερωτηματολόγιο 

διάγραμμα 
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σχήμα 
γράφημα 
ευρετήριο 
διαφάνεια 
πίνακας 

αφηγηματικό 
 κείμενο  

διαγώνισμα 
πείραμα 
διατύπωση 

 προβλήματος 
αυτοαξιολόγηση 

διάλεξη 

Τύπος Δεδομένων Λεξιλόγιο (Κατάσταση) 

Παράδειγμα - 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 5.3 Επίπεδο Διαδραστικότητας 

Επεξήγηση 

Ο βαθμός διαδραστικότητας που χαρακτηρίζει αυτό το μαθησιακό αντικείμενο. 
Η διαδραστικότητα σε αυτό το περιβάλλον αναφέρεται στο βαθμό που ο 
μαθητής μπορεί να επηρεάσει μία παράμετρο ή τη συμπεριφορά του μαθησιακού 
αντικειμένου. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:--Εγγενώς, αυτή η κλίμακα νοείται εντός του 
περιβάλλοντος μίας κοινότητας πρακτικής. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών 

πολύ χαμηλό 
χαμηλό 
μεσαίο 
υψηλό 

πολύ υψηλό 

Τύπος Δεδομένων Λεξιλόγιο (Απαρίθμηση) 

Παράδειγμα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Μαθησιακά αντικείμενα με 
5.1:Εκπαιδευτικά.ΤύποςΔιαδραστικότητας= 
«ενεργός» μπορεί να έχουν υψηλό επίπεδο διαδραστικότητας (π.χ. ένα 
περιβάλλον προσομοίωσης που διαθέτει πολλά μέσα ελέγχου) ή χαμηλό 
επίπεδο διαδραστικότητας (π.χ. μία ομάδα γραπτών οδηγιών που 
απαιτούν μία δραστηριότητα).  Μαθησιακά αντικείμενα με 
5.1:Εκπαιδευτικά.ΤύποςΔιαδραστικότητας= 
«αφηγηματικός» μπορεί να έχουν χαμηλό επίπεδο διαδραστικότητας 
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(π.χ. ένα κομμάτι γραμμικού, αφηγηματικού κειμένου που παράγεται 
από ένα συνηθισμένο επεξεργαστή κειμένου) ή μέσο προς υψηλό 
επίπεδο διαδραστικότητας (π.χ. ένα πολύπλοκο υπερκειμενικό έγγραφο, 
με πληθώρα εσωτερικών συνδέσμων και εικόνων).   

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 5.4 Σημασιολογική Πυκνότητα 

Επεξήγηση 

Ο βαθμός περιεκτικότητας ενός μαθησιακού αντικειμένου. Η σημασιολογική 
πυκνότητα ενός μαθησιακού αντικειμένου μπορεί να εκτιμηθεί με βάση το 
μέγεθος, την έκτασή του, ή - στην περίπτωση αυτο-καθοριζόμενων χρονικά 
πόρων όπως ο ήχος ή το video – τη διάρκειά του. 
Η σημασιολογική πυκνότητα ενός μαθησιακού αντικειμένου είναι ανεξάρτητη 
της δυσκολίας του. Διευκρινίζεται καλύτερα με παραδείγματα αφηγηματικού 
υλικού, αν και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με ενεργούς πόρους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:--Εγγενώς, αυτή η κλίμακα νοείται εντός του περιβάλλοντος μίας 
κοινότητας πρακτικής. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών 

πολύ χαμηλό 

χαμηλό 

μεσαίο 

υψηλό 

πολύ υψηλό 

Τύπος Δεδομένων Λεξιλόγιο (Απαρίθμηση) 

Παράδειγμα 

Ενεργά έγγραφα: διεπαφή χρήστη μιας προσομοίωσης 

• χαμηλή σημασιολογική πυκνότητα: μία οθόνη γεμάτη με 
επεξηγηματικό κείμενο, μία εικόνα ενός καυστήρα και ένα μονό 
πλήκτρο με την ετικέτα “Πατήστε εδώ για να συνεχίσετε” 

• υψηλή σημασιολογική πυκνότητα: μία οθόνη με μικρής έκτασης 
κείμενο, την ίδια εικόνα και τρία πλήκτρα με τις ετικέτες “Αλλαγή της 
αναλογίας συμπίεσης”. “Αλλαγή του δείκτη οκτανίων”, “Αλλαγή 
προώθησης σημείου ανάφλεξης”. 

Αφηγηματικά έγγραφα: 

• έγγραφα κειμένου μέσης δυσκολίας  
- μεσαία σημασιολογική πυκνότητα: “Η τάξη των μαρσιποφόρων ζώων 

περιλαμβάνει πληθώρα σχετικά πρωτόγονων θηλαστικών.  
Χαρακτηρίζονται  από ένα σύντομο σχηματισμό πλακούντα,  ύστερα 
από τον οποίο γεννάται μία κάμπια. Στη συνέχεια, η κάμπια βρίσκει 
καταφύγιο στο μάρσιπο της μητέρας, όπου και εγκαθίσταται έως την 
ολοκλήρωση της ανάπτυξής της.” 

υψηλή σημασιολογική πυκνότητα: “Τα μαρσιποφόρα ζώα είναι 
πρωτόγονα θηλαστικά με σύντομο σχηματισμό πλακούντα 

ακολουθούμενου από τη γέννα μιας κάμπιας, η οποία βρίσκει καταφύγιο 
στο μάρσιπο της μητέρας μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξής της” 

• εύκολα έγγραφα βίντεο 
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- μικρή σημασιολογική πυκνότητα: Ολόκληρο το κομμάτι του 
εγγεγραμμένου βίντεο μιας συνομιλίας μεταξύ δύο ειδικών σχετικά με 
τις διαφορές των Ασιατικών και Αφρικανικών ελεφάντων.  Διάρκεια 
30 λεπτά. 

- μεγάλη σημασιολογική πυκνότητα: Μία ειδικώς επεξεργασμένη 
σύνοψη της ίδιας συνομιλίας.  Διάρκεια 5 λεπτά. 

• δύσκολος μαθηματικός συμβολισμός 
- μεσαία σημασιολογική πυκνότητα: Η κειμενική αναπαράσταση του 

θεωρήματος: Για κάθε σύνολο “φ” είναι πάντα δυνατό να ορίσουμε 
ένα άλλο σύνολο “ψ”, που αποτελεί υπερσύνολο του “φ”. 

πολύ υψηλή σημασιολογική πυκνότητα: Η συμβολική αναπαράσταση 
(τύπος) του θεωρήματος (∀ϕ ∃ψ: ψ ⊃ ϕ) 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 5.5 Προοριζόμενος Ρόλος Τελικού Χρήστη 

Επεξήγηση 

Ο κύριος χρήστης ή  η ομάδα χρηστών για τους οποίους σχεδιάστηκε αυτό το 

μαθησιακό αντικείμενο, με πρώτο τον πλέον βασικό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:-- Ένας μαθητής δουλεύει με ένα μαθησιακό αντικείμενο με 
σκοπό να μάθει κάτι.  Ένας συγγραφέας δημιουργεί ή εκδίδει ένα μαθησιακό 
αντικείμενο. Ένα διοικητικό στέλεχος  διαχειρίζεται την παροχή αυτών των 
μαθησιακών αντικειμένων, π.χ. ένα πανεπιστήμιο ή κολέγιο. Το έγγραφο για τη 
διαχείριση είναι τυπικά το πρόγραμμα σπουδών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:-- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κατηγορία 9:Ταξινόμηση, 
ώστε να περιγραφεί ο προοριζόμενος ρόλος του τελικού χρήστη μέσω 
των δεξιοτήτων που ο/η χρήστης πρόκειται να αποκτήσει, ή των 
ενεργειών που δυνητικά θα είναι σε θέση να διεκπεραιώσει. 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 10 τεμάχια 

Διάταξη - 

Πεδίο Τιμών 

δάσκαλος  
συγγραφέας  
μαθητής 

διοικητικό στέλεχος 

Τύπος Δεδομένων Λεξιλόγιο (Κατάσταση) 

Παράδειγμα 
Ένα εργαλείο συγγραφής που παράγει παιδαγωγικό υλικό είναι ένα 
τυπικό παράδειγμα ενός μαθησιακού αντικειμένου, του οποίου ο 

προοριζόμενος τελικός χρήστης είναι ο συγγραφέας. 
 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 5.6 Περιβάλλον 

Επεξήγηση 
Το κυρίως περιβάλλον στα πλαίσια του οποίου πρόκειται να λάβουν χώρα η 

μάθηση και η χρήση αυτού του μαθησιακού αντικειμένου. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:-- Προτεινόμενη πρακτική αποτελεί η χρήση μίας από τις τιμές του 
πεδίου τιμών και η χρήση ενός πρόσθετου στιγμιότυπου για περαιτέρω 
επεξήγηση, όπως στο  
  (“MMAv1.0”,”ανώτερη εκπαίδευση”) 

και 

(“http://www.ond.vlaanderen.be/ 

onderwijsinvlaanderen/Default.htm”, 

“kandidatuursonderwijs”) 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 10 τεμάχια 

Διάταξη Μη διατεταγμένο 

Πεδίο Τιμών 

σχολείο 
ανώτατη εκπαίδευση 

κατάρτιση 
άλλο 

Τύπος Δεδομένων Λεξιλόγιο (Κατάσταση) 

Παράδειγμα - 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 5.7 Τυπικό Εύρος Ηλικίας 

Επεξήγηση 

Ηλικία του τυπικού προοριζόμενου χρήστη. 

Αυτό το στοιχείο θα αναφέρεται στην αναπτυξιακή ηλικία, αν αυτή διαφέρει από 

την χρονολογική ηλικία. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:-- Η ηλικία του μαθητή είναι σημαντική για την ανεύρεση 
μαθησιακών αντικειμένων, ειδικά για  τους μαθητές σχολικής ηλικίας και τους 
δασκάλους τους.  

Όπου είναι δυνατό, η συμβολοσειρά θα πρέπει να μορφοποιείται  ως ελάχιστη 
ηλικία – μέγιστη-ηλικία ή ελάχιστη ηλικία.  (ΣΗΜΕΙΩΣΗ:-- Αυτός είναι ένας 
συμβιβασμός ανάμεσα στην προσθήκη τριών υποπεδίων (ελάχιστη ηλικία, 
μέγιστη ηλικία και περιγραφή) και στην ύπαρξη ενός απλού πεδίου ελεύθερου 
κειμένου.) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:-- Εναλλακτικά σχήματα για αυτό που προσπαθεί να 
καλύψει αυτό το στοιχείο δεδομένων (όπως ποικίλα σχήματα 
αναγνωστικής ηλικίας ή ικανότητας, κλίμακες μέτρησης νοημοσύνης 
(IQ) ή αναπτυξιακής ηλικίας) πρέπει να αναπαριστώνται μέσω της 
κατηγορίας 9:Ταξινόμηση. 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 5 τεμάχια 

Διάταξη Μη διατεταγμένο 
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Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΓλώσσας (ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα 

7-9, 

0-5, 

15, 

18-, 

(“el”, “κατάλληλο για παιδιά άνω των 7 ετών”), 

(“el”, “μόνο ενήλικες”) 
 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 5.8 Δυσκολία 

Επεξήγηση 

Πόσο δύσκολο είναι να ασχοληθεί το τυπικό κοινό-στόχος με αυτό το μαθησιακό 

αντικείμενο. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το «τυπικό κοινό-στόχος» μπορεί να χαρακτηριστεί με τα 
στοιχεία δεδομένων 5.6:Εκπαιδευτικά.Περιβάλλον και 
5.7:Εκπαιδευτικά.ΤυπικόΕύροςΗλικίας 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών 

πολύ εύκολο 
εύκολο 
μεσαίο 
δύσκολο 

πολύ δύσκολο 

Τύπος Δεδομένων Λεξιλόγιο (Απαρίθμηση) 

Παράδειγμα - 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 5.9 Τυπική Διάρκεια Μάθησης 

Επεξήγηση 

Υπολογιζόμενος ή τυπικός χρόνος που απαιτείται για την ενασχόληση με αυτό 

το μαθησιακό αντικείμενο από το προοριζόμενο τυπικό κοινό στο οποίο 

απευθύνεται 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το «τυπικό κοινό-στόχος» μπορεί να χαρακτηριστεί με τα 
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στοιχεία δεδομένων 5.6:Εκπαιδευτικά.Περιβάλλον και 5.7: 
5.6:Εκπαιδευτικό.ΤυπικόΕύροςΗλικίας 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων Διάρκεια 

Παράδειγμα “PT1H30M”, “PT1M45S” 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 5.10 Περιγραφή 

Επεξήγηση Σχόλια σχετικά με τρόπο χρήσης αυτού του μαθησιακού αντικειμένου. 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 10 τεμάχια 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΓλώσσας (ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα (“el”, “Οδηγίες για τον καθηγητή που συνοδεύονται από βιβλίο.”) 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 5.11 Γλώσσα 

Επεξήγηση 
Η ανθρώπινη γλώσσα που χρησιμοποιείται από τον τυπικό προοριζόμενο χρήστη 

αυτού του μαθησιακού αντικειμένου. 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 10 τεμάχια 

Διάταξη Μη διατεταγμένο 

Πεδίο Τιμών βλ. 1.3:Γενικά.Γλώσσα 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΧαρακτήρα 
(ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 100 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα “en”, 
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“en-GB”, 

“de”, 

“fr-CA”, 

“it” 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:-- Για παράδειγμα, σε ένα μαθησιακό αντικείμενο στη 
Γαλλική γλώσσα, που προορίζεται για μαθητές που ομιλούν την 
Αγγλική, η τιμή 1.3:Γενικά.Γλώσσα θα είναι Γαλλικά και η τιμή 
5.11:Εκπαιδευτικά.Γλώσσα θα είναι Αγγλικά. 

 

Η κατηγορία Δικαιώματα 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 6 Δικαιώματα 

Επεξήγηση 

Αυτή η κατηγορία περιγράφει τα πνευματικά δικαιώματα κυριότητας και τις 

συνθήκες χρήσης αυτού του μαθησιακού αντικειμένου. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:-- Στόχος είναι η επαναχρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων 
των εργασιών που διεξάγονται στις κοινότητες των Δικαιωμάτων 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτή η 
κατηγορία προς το παρόν προσφέρει μόνο το αποκλειστικά ελάχιστο 
επίπεδο λεπτομέρειας. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Παράδειγμα - 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 6.1 Κόστος 

Επεξήγηση Αν η χρήση αυτού του μαθησιακού αντικειμένου απαιτεί πληρωμή. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 
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Πεδίο Τιμών ναι  
όχι 

Τύπος Δεδομένων Λεξιλόγιο (Κατάσταση) 

Παράδειγμα - 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 6.2 Πνευματικά Δικαιώματα και Άλλοι Περιορισμοί 

Επεξήγηση Αν υφίστανται περιορισμοί δικαιωμάτων δημιουργού ή άλλοι 
περιορισμοί για τη χρήση αυτού του μαθησιακού αντικειμένου. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών ναι  
όχι 

Τύπος Δεδομένων Λεξιλόγιο (Κατάσταση) 

Παράδειγμα - 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 6.3 Περιγραφή 

Επεξήγηση Σχόλια για τους περιορισμούς χρήσης αυτού του μαθησιακού 
αντικειμένου. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΓλώσσας (ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα (“el”, “Η χρήση αυτού του μαθησιακού αντικειμένου επιτρέπεται μόνο 
εφόσον έχει γίνει δωρεά στη Διεθνή Αμνηστία.”) 

Η κατηγορία Σχέση 
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Όνομα και αριθμός Στοιχείου 7 Σχέση 

Επεξήγηση 

Αυτή η κατηγορία καθορίζει τη σχέση μεταξύ αυτού του μαθησιακού 

αντικειμένου και άλλων μαθησιακών αντικειμένων, αν υπάρχει. 

Για να καθοριστούν πολλαπλές σχέσεις, μπορεί να υπάρχουν πολλαπλά 
στιγμιότυπα αυτής της κατηγορίας. Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα 
σχετιζόμενα μαθησιακά αντικείμενα-στόχοι, τότε κάθε στόχος 
καλύπτεται από ένα νέο στιγμιότυπο σχέσης. 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 100 τεμάχια 

Διάταξη Μη διατεταγμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Παράδειγμα - 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 7.1 Είδος 

Επεξήγηση 
Η φύση της σχέσης μεταξύ αυτού του μαθησιακού αντικειμένου και του 
μαθησιακού αντικειμένου στόχου, όπως αυτό καθορίζεται από το 
7.2:Σχέση.Πόρος. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών 

Βασισμένο στο Dublin Core:  
είναιμέροςτου: είναι μέρος του 

έχειμέρος: έχει μέρος 
είναιέκδοσητου: είναι έκδοση του  

έχειέκδοση: έχει έκδοση είναιμορφήτου: είναι μορφή του  
έχειμορφή: έχει μορφή 

αναφέρεταισε: αναφέρεται σε 
αναφέρεταιαπό: αναφέρεται από  

βασίζεταισε: βασίζεται σε  
είναιβάσηγια: είναι βάση για  

απαιτεί: απαιτεί  
απαιτείταιαπό: απαιτείται από 

Τύπος Δεδομένων Λεξιλόγιο (Κατάσταση) 

Παράδειγμα - 
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Όνομα και αριθμός Στοιχείου 7.2 Πόρος 

Επεξήγηση Το μαθησιακό αντικείμενο-στόχος στο οποίο αναφέρεται αυτή η σχέση. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Παράδειγμα - 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 7.2.1 Αναγνωριστικό 

Επεξήγηση Μία καθολικά μοναδική ετικέτα που ταυτοποιεί την ταυτότητα του 
μαθησιακού αντικειμένου-στόχου. 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 100 τεμάχια 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Παράδειγμα - 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 7.2.1.1 Κατάλογος 

Επεξήγηση Το όνομα ή το προσδιοριστικό του σχήματος αναγνώρισης ή 
καταλογοποίησης για αυτή την εγγραφή. Ένα σχήμα πεδίου ονομάτων. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών 
Ρεπερτόριο του ISO/IEC 10646-1:2000 
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Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΓλώσσας (ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα “ISBN”, “ARIADNE”, “URI” 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 7.2.1.2 Εγγραφή 

Επεξήγηση 

Η τιμή του αναγνωριστικού μέσω του σχήματος αναγνώρισης ή 
καταλογοποίησης που προσδιορίζει ή ταυτοποιεί το μαθησιακό 
αντικείμενο-στόχο. Μια συμβολοσειρά με συγκεκριμένο πεδίο 
ονομάτων. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών 
Ρεπερτόριο του ISO/IEC 10646-1:2000 

 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΓλώσσας (ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα 

“2-7342-0318”, “LEAO875”, 

“http://www.ieee.org/” 

 
 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 7.2.2 Περιγραφή 

Επεξήγηση Περιγραφή του μαθησιακού αντικειμένου-στόχου. 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 10 τεμάχια 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΓλώσσας (ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα (“el”, “Η QuickTime ταινία της Μόνα Λίζα στο δικτυακό τόπο του 
Μουσείου του Λούβρου.”) 

 

Η κατηγορία Σχόλιο 
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Όνομα και αριθμός Στοιχείου 8 Σχόλιο 

Επεξήγηση 

Αυτή η κατηγορία παρέχει σχόλια για την εκπαιδευτική χρήση αυτού του 

μαθησιακού αντικειμένου, όπως επίσης για το ποιος και πότε δημιούργησε αυτά 

τα σχόλια. 

Αυτή η κατηγορία δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να 
μοιράζονται τις αξιολογήσεις τους για τα μαθησιακά αντικείμενα, 
συμβουλές σχετικά με τη χρήση, κ.α. 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 30 τεμάχια 

Διάταξη Μη διατεταγμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Παράδειγμα - 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 8.1 Οντότητα 

Επεξήγηση Η οντότητα (δηλ. άτομο, οργανισμός) που δημιούργησε το σχόλιο. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών 

vCard, όπως ορίζεται από 

IMC vCard 3.0 (RFC 

2425, RFC 2426). 

 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΧαρακτήρα 
(ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα 

“BEGIN:VCARD\nFN:Joe Friday\nTEL:+1- 

919-555-7878\nTITLE:Area Administrator\, 

Assistant\n 

EMAIL\;TYPE=INTERN\nET:jfriday@host.c 

om\nEND:VCARD\n” 
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Όνομα και αριθμός Στοιχείου 8.2 Ημερομηνία 

Επεξήγηση Η ημερομηνία  κατά την οποία δημιουργήθηκε αυτό το σχόλιο. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων Ημερομηνία 

Παράδειγμα “28/08/2001” 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 8.3 Περιγραφή 

Επεξήγηση Το περιεχόμενο του σχολίου. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων Το περιεχόμενο του σχολίου. 

Παράδειγμα 

(“el”, “Έχω χρησιμοποιήσει αυτό το απόσπασμα βίντεο με τους μαθητές 
μου.  Τους αρέσει το ότι είναι σε θέση να επικεντρωθούν σε 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του πίνακα.  Σιγουρευτείτε ότι η σύνδεση 
σας είναι μεγάλου εύρους, διαφορετικά η εμπειρία είναι αρκετά 

βραδυκίνητη για να είναι ενδιαφέρουσα από εκπαιδευτικής άποψης.”) 

 

Η κατηγορία Ταξινόμηση  

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 9 Ταξινόμηση 

Επεξήγηση 

Αυτή η κατηγορία περιγράφει αν αυτό το μαθησιακό αντικείμενο εμπίπτει σε ένα 

συγκεκριμένο σύστημα ταξινόμησης. 

Για τον καθορισμό πολλαπλών ταξινομήσεων, μπορούν να 
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χρησιμοποιηθούν πολλαπλά στιγμιότυπα αυτής της κατηγορίας. 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 40 τεμάχια 

Διάταξη Μη διατεταγμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Παράδειγμα - 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 9.1 Σκοπός 

Επεξήγηση Ο σκοπός της ταξινόμησης αυτού του μαθησιακού αντικειμένου 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών 

επιστημονικός 
 κλάδος 
ιδέα 

 προαπαιτούμενο 
εκπαιδευτικός 

  σκοπός  
προσβασιμότητα 
περιορισμοί 
εκπαιδευτικό 

  επίπεδο 
επίπεδο δεξιοτήτων 
επίπεδο ασφαλείας 

ικανότητα 

Τύπος Δεδομένων Λεξιλόγιο (Κατάσταση) 

Παράδειγμα - 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 9.2 Ταξινομικό Μονοπάτι 

Επεξήγηση 

Ένα ταξινομικό μονοπάτι σε ένα συγκεκριμένο σύστημα ταξινόμησης. Κάθε 

επόμενο επίπεδο αποτελεί εκλέπτυνση του ορισμού του προηγούμενου επιπέδου. 

Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά μονοπάτια, στην ίδια ή διαφορετικές 
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ταξινομήσεις, που περιγράφουν το ίδιο χαρακτηριστικό. 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 15 τεμάχια 

Διάταξη Μη διατεταγμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Παράδειγμα - 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 9.2.1 Πηγή 

Επεξήγηση 

Το όνομα του συστήματος ταξινόμησης. 

Αυτό το στοιχείο δύναται να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε αναγνωρισμένη 

«επίσημη» ταξινομία ή άλλη, καθοριζόμενη από το χρήστη. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα εργαλείο ευρετηρίασης, καταλογοποίησης ή 
ερωτήσεων μπορεί να προσφέρει τις ανώτατες εγγραφές καλά-
εδραιωμένων ταξινομήσεων, όπως η Βιβλιοθήκη Ταξινόμησης του 
Κογκρέσου (LOC), η Παγκόσμια Δεκαδική Ταξινόμηση (UDC), η 
Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey (DDC), κ.λπ. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών Ρεπερτόριο του ISO 10646-1:2000 

Τύπος Δεδομένων Συμβολοσειρά 
(ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα (“en”, ACM), (“en”, “MESH”), (“en”, “ARIADNE”) 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 9.2.2 Ταξίνομο 

Επεξήγηση 

Ένας συγκεκριμένος όρος στα πλαίσια μιας ταξινομίας. Ένα ταξίνομο είναι ένας 
κόμβος που έχει μια καθορισμένη ετικέτα ή εγγραφή. Ένα ταξίνομο μπορεί 
επίσης να έχει ένα αλφαριθμητικό χαρακτηριστικό ή προσδιοριστικό για μια 
προτυποποιημένη αναφορά.  Η ετικέτα και η εγγραφή μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα ή παράλληλα για τον καθορισμό ενός 
συγκεκριμένου ταξίνομου. 
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Μια ταξινομημένη λίστα ταξίνομων δημιουργεί ένα ταξινομικό 
μονοπάτι, δηλ. μια «ταξινομική κλίμακα»: αυτό είναι ένα μονοπάτι από 
πιο γενικές σε πιο ειδικές εγγραφές σε μια ταξινόμηση. 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 15 τεμάχια 

Διάταξη Διατεταγμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Παράδειγμα 

{[“12”, (“el”, “Φυσική”)], 

[«23», (“el” , “Ακουστική”)], 

[«34», (“el”, “Όργανα”)]. 

[«45», (“el”, “Στηθοσκόπιο”)]} 

Ένα δεύτερο ταξίνομονοπάτι για το ίδιο μαθησιακό αντικείμενο θα μπορούσε να 

είναι: 

{[“56”, (“el”, “Φάρμακο”)], 

[«67», (“el”, “Διαγνωστικά”)], 

[«34», (“el”, “Όργανα”)]. 

[«45», (“el”, “Στηθοσκόπιο”)]} 
 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 9.2.2.1 Αναγνωριστικό 

Επεξήγηση Το αναγνωριστικό ενός ταξίνομου, όπως ο συνδυασμός αριθμών ή 
γραμμάτων που παρέχεται από την πηγή της ταξινομίας. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών Ρεπερτόριο του ISO 10646-1:2000 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΧαρακτήρα 
(ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 100 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα 
“320”, 

“4.3.2” , 
“BF180” 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 9.2.2.2 Εγγραφή 
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Επεξήγηση Η κειμενική ετικέτα αυτού του ταξίνομου. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΓλώσσας  
(ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 500 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα (“el”, «Ιατρικές Επιστήμες») 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 9.3 Περιγραφή 

Επεξήγηση 

Αυτή είναι η περιγραφή του μαθησιακού αντικειμένου σε σχέση με τον 
καθορισμένο 9.1:Ταξινόμηση.Σκοπό αυτής της συγκεκριμένης 
ταξινόμησης, όπως ένας επιστημονικός κλάδος, μια ιδέα, ένα επίπεδο 
δεξιοτήτων, ένας εκπαιδευτικός στόχος, κ.λπ. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΓλώσσας  
(ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 2000 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα (“el”, “Ένα ιατρικό όργανο για ακρόαση που αποκαλείται 
στηθοσκόπιο”) 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 9.4 Λέξη Κλειδί 

Επεξήγηση 

Λέξεις-κλειδιά και φράσεις που περιγράφουν το μαθησιακό αντικείμενο 
το οποίο σχετίζεται με τον καθορισμένο 9.1:Κατηγοριοποίηση.Σκοπό 
αυτής της συγκεκριμένης κατηγοριοποίησης, όπως προσβασιμότητα, 
επίπεδο ασφάλειας, κ.λπ., με πρώτο το πλέον σχετικό. 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 40 τεμάχια 

Διάταξη Διατεταγμένο 
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Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΓλώσσας  
(ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα (“el”, “διαγνωστικό εργαλείο”) 

 

 

Η κατηγορία ΣυμβολοσειράΓλώσσας 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 1 ΣυμβολοσειράΓλώσσας 

Επεξήγηση 

Τύπος δεδομένων που αναπαριστά μια ή περισσότερες συμβολοσειρές 
χαρακτήρων. Μια τιμή ΣυμβολοσειράΓλώσσας μπορεί να περιλαμβάνει 
πολλαπλές, σημασιολογικά ισοδύναμες συμβολοσειρές, όπως στην 
περίπτωση μεταφράσεων ή εναλλακτικών περιγραφών 

Μέγεθος Ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 10 τεμάχια 

Διάταξη Μη διατεταγμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Παράδειγμα - 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 1.1 Γλώσσα 

Επεξήγηση 

Η ανθρώπινη γλώσσα στην οποία εκφράζεται η συμβολοσειρά. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:-- Τα εργαλεία ευρετηρίασης ή καταλογοποίησης μπορούν 
να παρέχουν μια χρήσιμη εξ’ ορισμού τιμή, για παράδειγμα τη γλώσσα 
της διεπαφής χρήστη. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών βλ. 1.4:Γενική.Γλώσσα 
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Αν δεν καθορίζεται η Γλώσσα, τότε η ΣυμβολοσειράΓλώσσας.Συμβολοσειρά 

πρέπει να θεωρείται ως μια συμβολοσειρά στο 3.4:ΜεταΜεταδεδομένα.Γλώσσα. 

Αν δεν καθορίζεται καμμία  γλώσσα και δεν υφίσταται  τιμή για το 
3.4:ΜεταΜεταδεδομένα.Γλώσσα. στο στιγμιότυπο των μεταδεδομένων, 
τότε δεν ορίζεται γλώσσα για την τιμή της  ΣυμβολοσειράΓλώσσας. 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΧαρακτήρα 
(ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 100 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα 
“en”, 

“en-GB”, “de”, 
“fr-CA”, “it” 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 1.2 Συμβολοσειρά 

Επεξήγηση Η ίδια η συμβολοσειρά. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών Ρεπερτόριο του ISO/IEC 10646-1:2000 εκτός του NUL-character (UCS 
character U00000000) 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΧαρακτήρα 

Παράδειγμα “Μια εικόνα της Μόνα Λίζα” 

 

Η κατηγορία Ημερομηνία 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 1 ΗμερομηνίαΏρα 

Επεξήγηση Ένα χρονικό σημείο με ακρίβεια τουλάχοστον δευτερολέπτου 

Μέγεθος 1 

Διάταξη μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών 

ΕΕΕΕ[-ΜΜ[-ΗΗ[Χωω[:λλ[:δδ[.δ[ΠΤΩ]]]]]]], όπου 

ΕΕΕΕ = τετραψήφιο έτος 

ΜΜ = δηψήφιος μήνας (από 01 ως 12 όπου 01=Ιανουάριος κτλ) 
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ΗΗ = δηψήφια ημέρα του μήνα (από 01 ως 31, ανάλογα με τον μήνα και το έτος)  

ωω = διψήφιος αριθμός ωρών (από 00 ως 23) (η ένδειξη π.μ./μ.μ. δεν 
επιτρέπεται) 

λλ = διψήφιος αριθμός λεπτών (00 ως 59) 

δδ = διψήφιος αριθμός δευτερολέπτων 

δ = ένα η περισσότερα ψηφία που αναπαριστούν ένα κλάσμα του δευτερολέπτου 

ΠΤΩ = Προσδιοριστής Τοπικής Ώρας (+ωω:λλ ή ωω:λλ) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:-- Το μέρος που αναφέρεται στην ημερομηνία, αφορά 
ημερομηνίες της μετά Χριστόν εποχής (μ.Χ).  Η ημερομηνία ακολουθεί το 
Γρηγοριανό ημερολόγιογια ημερομηνίες μετά την 15η Οκτώβρη 1582 και το 
Ιουλιανό ημερολόγιο για ημερομηνίες πριν την 15η Οκτώβρη 1582, 
ανεξαρτήτως τοποθεσίας.  Ημερομηνίες προ Χριστού (π.Χ.) και όποιες άλλες 
περιπτώσεις πρέπει να αναπαριστώνται με χρήση του στοιχείου «Περιγραφή». 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3:-- Οι μετα-χαρακτήρες που αναπαριστώνται με τις  
αγκύλες («[», «]») υποδεικνύουν προαιρετικά στοιχεία που μπορεί να 
εμφανίζονται καμμία ή μία φορά στη λεξική αναπαράσταση χαρακτήρων 
του ΗμερομηνίαΏρα.  Αυτοί οι μετα-χαρακτήρες δεν εμφανίζονται στο 
αποτέλεσμα.  Μόνο οι σχετικές περιγραφόμενες τιμές εμφανίζονται, π.χ. 
η ένδειξη ΗΗ αντικαθίσταται με τα αντιστοιχούντα 2 ψηφία που ορίζουν 
την ημέρα του μήνα. 

Τύπος Δεδομένων - 

Παράδειγμα - 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 2 Περιγραφή 

Επεξήγηση Περιγραφή της ημερομηνίας. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΓλώσσας 
(ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα (“el”, “περίπου 1300 π.Χ.”) 

 

Η κατηγορία Διάρκεια 
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Όνομα και αριθμός Στοιχείου 1 Διάρκεια 

Επεξήγηση Ένα χρονικό διάστημα με ακρίβεια ενός τουλάχιστον δευτερολέπτου. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών 

P[εΕ][μΜ][ηΗ][Χ[ωΩ][λΛ][δ[.δ]Δ]] όπου: 

ε = αριθμός ετών 

(ακέραιος, > 0, χωρίς δεσμεύσεις) 

μ = αριθμός  μηνών  

(ακέραιος, > 0, χωρίς δεσμεύσεις, π.χ., > 12 είναι αποδεκτό) 

η = αριθμός ημερών 

(ακέραιος, > 0, ακέραιος, χωρίς δεσμεύσεις, π.χ, > 31 είναι

αποδεκτό) 

ω = αριθμός ωρών 

(ακέραιος, > 0, χωρίς δεσμεύσεις, π.χ., > 23 είναι αποδεκτό) 

λ = αριθμός λεπτών 

(ακέραιος, > 0, χωρίς δεσμεύσεις, π.χ.., > 59 είναι αποδεκτό) 

δ = αριθμός δευτερολέπτων ή κλασμάτων του δευτερολέπτου  
(ακέραιος, > 0, χωρίς δεσμεύσεις, π.χ., > 59 είναι αποδεκτό) 
 

Οι χαρακτήρες “P”, “Ε”, “Μ”, “Η”, “Χ”, “Ω”, “Λ”, “Δ” πρέπει να εμφανίζονται 

αν υφίσταται η αντίστοιχη μη μηδενική τιμή. 

 

Αν η τιμή των ετών, μηνών, ημερών, ωρών, λεπτών, δευτερολέπτων είναι μηδέν, 

τότε η τιμή και το αντίστοιχο προσδιοριστικό (π.χ. «Μ») μπορούν να 

παραλειφθούν, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον ένας προσδιοριστής και μία τιμή να 

είναι πάντα παρόντα.  Ο προσδιοριστής «P» εμφανίζεται πάντα.  Ο 

προσδιοριστής «Χ» θα παραλείπεται στην περίπτωση που όλα τα χρονικά 

στοιχεία (ώρες/λεπτά/δευτερόλεπτα) είναι μηδέν. Αρνητικές διάρκειες δεν 

υποστηρίζονται. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:-- Αυτό το πεδίο τιμών βασίζεται στο ISO8601:2000. (βλ. επίσης 
http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#duration) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:-- Η τιμή αυτή καθορίζεται στο Γρηγοριανό ημερολόγιο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3:-- Η διάταξη των διαρκειών μπορεί να είναι μη καθορισμένη (π.χ. 
1 μήνας μπορεί να είναι 28, 29, 30, ή 31 ημέρες). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4:-- Για διάρκειες που νοούνται μόνο για το χρονικό διάστημα κατά 
το οποίο  είναι σε χρήση το μαθησιακό αντικείμενο, αλλά όχι όταν η χρήση του 
έχει ανασταλεί, συνιστάται να χρησιμοποιούνται μόνο ώρες και μικρότερες 
μονάδες διάρκειας.  Παραδείγματα: PΧ43Ω, ΡΧ5Λ35Δ. Για διάρκειες που 
εκφράζουν εύρος χρόνου, και ανεξάρτητα από το αν το μαθησιακό αντικείμενο 
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χρησιμοποιείται συνεχώς εκείνη την περίοδο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ημέρες και μεγαλύτερες μονάδες διάρκειας.  Παραδείγματα: Ρ1Ε6Μ, Ρ20Η. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5:-- Οι μετα-χαρακτήρες που αναπαριστώνται με τις  
αγκύλες («[», «]») υποδεικνύουν προαιρετικά στοιχεία που μπορεί να 
εμφανίζονται ως καμμία ή μία φορά στη λεξική αναπαράσταση 
χαρακτήρων της Διάρκειας. Αυτοί οι μετα-χαρακτήρες δεν εμφανίζονται 
στο αποτέλεσμα.  Μόνο οι σχετικές περιγραφόμενες τιμές εμφανίζονται,, 
π.χ. η ένδειξη «ηΗ» αντικαθίσταται με την αντίστοιχη τιμή του αριθμού 
ημερών και ακολουθείται από τον προσδιοριστή «Η». 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΧαρακτήρα 
(ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 200 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα 
“PΧ1Ω30Λ” (1 ώρα και 30 λεπτά) 

 
 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 2 Περιγραφή 

Επεξήγηση Περιγραφή της διάρκειας. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΓλώσσας 
(ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα (“el”, “Τρίμηνο Φθινοπώρου 1999”) 

 

Η κατηγορία Λεξιλόγιο 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 1 Πηγή 

Επεξήγηση “MMAv1.0”, ή  μία ένδειξη της πηγής της τιμής, για παράδειγμα μέσω 
ενός URI (βλ. επίσης άρθρο 4.4). 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 
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Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΧαρακτήρα 
(ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα 

“MMAv1.0” 

“http://www.vocabularies.org/OSList” 

 

 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 2 Τιμή 

Επεξήγηση 
 

 

 

 

Η ίδια η τιμή. 

Αν η πηγή είναι “MMAv1.0”, τότε η τιμή πρέπει να προέλθει από τη λίστα που 

ορίζεται στο Βασικό Σχήμα του MMAv1.0 για το στοιχείο δεδομένων. 

Στην ορολογία ISO 11404:1999, όταν υπονοείται διάταξη στη λίστα 
τιμών, τότε οι τιμές είναι “απαριθμημένες”. Όταν δεν υπονοείται 
διάταξη, τότε βρίσκονται σε “κατάσταση”. 

Μέγεθος 1 

Διάταξη Μη καθορισμένο 

Πεδίο Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων ΣυμβολοσειράΧαρακτήρα 
(ελάχιστο επιτρεπτό μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Παράδειγμα “MacOS” 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Δενδρική Αναπαράσταση Προφίλ Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων Celebrate 

 
celebrate

general (Y) life cycle (Π) meta-metadata (E) technical (E) educational (Y) rights (Y) relation (Π) annotation (Π) classification (Y)

identifier (Y)

catalog (Y)

entry (Y)

title (Y)

language (Y)

description (Y)

keyword (E)

coverage (Π)

contribute (Π)

version (Π)

role (Π)

entity (Π)

date (Π)

contribute (Π)

metadata scheme
(Π)

language (E)

format (E)

size (E)

location (E)

learning resource
type (Y)

interactivity level
(Π)

intended end user
role (Y)

context (E)

typical age range
(Y)

typical learning time
(E)

language (Π)

cost (E)

copyright and other
restrictions (Y)

description (Y)

person (Π)

date (Π)

description (Π)

purpose (Y)

taxon path (Π)

source (Π)

taxon (Π)

id (Π)

entry (Π)

description (Π)

structure (Π)

aggregation level
(Π)

status (Π)

requirement (Π)

or composite (Π)

type (Π)

name (Π)

minimum version
(Π)

maximum version
(Π)

description (E)

difficulty (Π)

semantic density (Π)

interactivity type
(Π) kind (Π)

resource (Π)

identifier (Π)

catalog (Π)

entry (Π)

description (Π)

keyword (Y)

learning principles
(E)

celebrate digital
rights (Y)

version (Y)

permission (Y)

action (Y)

location (Y)

constraint (Π)

constraint (Π)

identifier (Π)

catalog (Π)

entry (Π)

other platform
requirements (Π)

duration (Π)

installation remarks
(Π)

role (Π)

entity (Π)

date (Π)

Υ =  Υποχρεωτικό

Ε =  Επιθυμητό

Π = Προαιρετικό  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Αντίγραφα Δημοσιεύσεων 

 

 

Γ.1 ΕΤΠΕ 2004 
 

 



e-EDCOM: Eva Ara6rxtouxrf lleprpfif i,ov
Aqproo pTioq nur Yeroodlpqqq Ercnar6eomd)v

Korvoafrov 6rov llayr6opro Iortf

Aqprltprog Xdprycov *, Enircoopog KafurymqE
Xupe<bv Xot(qvdlrcg, Yrory4 gtog / 6dmo paE
Kdloraq Kcotpowdq, Yxotyq grcE / $drctopag

flo0ay6pug Kcrpcrpzna6prl q, Yrory4 rprog lfi fuctopaE
Tp{po Ar6urcnrcqq qg Telvo},oyioE rcr Yq<prorrbv loor4prirov, flcrvezno-qpro llapar<ilq

Epryomrlpo llpoqyp€vov q vrqplHrn yra n1v Korvcovfo qg lvriloqg,
Ivonrof to Illlporpoprrcrig ror T1).epoor{q,

E0vrr6 Kewpo Epcovoq rar Tepo)"oprrlg Avrizru6nq

TIEPIAI�TH
Ot 6rcnarc6g rcow6t4teE (online virtual communities) t(d.iooowat ma\nrcd ot Eya rcouatvw6

rpar6pevo, rapiyowaE v6oog tp6trooE etnrcowatviaE, ouvtpyaoiaE, rcowatvtrcqg 6pam4pt6r4mg rcat
ooppnoXqE oe rowil"oog ropelE r4E KowavfaE qE lvrho4E. Ta rc)eomia Xp6vn 64ptottpyo6wat
rcan avartiooowat 6r0vcbE, paflTonrctE rcow6r4rtE p6oot tou 6m6rcnoo, xoo moyeioov, tx:r6E
ar6 r4v arA4 exrcowavia tav pd,rbv rcat tt|v awdJ.ay4 epretprbv rcan erctrandeourcot
xtp*1opEvoo, mrlv *ia76oo4 t4E ouvegyartrc4€ Kar r1E Eyem4nrc4E pdt04o4E rcat pa*4re[ae psratl)
aropoxpuopevav yt4oubv. Ero xtra{oto aot6, 4 o7e6iao4 rcat avdmo(4 \n\wtoarcrbv
xeptpaJJ.fwav rat egappoyrbv nou oroaqpi(oov t4 ),euoopy[a tirotav rcowot4rav a(torouitwaE
ng rAtov xp6orparcq qgvo)"oyitg raytchoptoo tmo{t rcat e(aoqd.i(owaE oopBadqru pe ta 6rc0w1
ttp6nxa pa04onrcrbv wtrvd,oyrcfv, atrneki a1pdlEtKq tryvd,ayrc4 rcat epeowlnte4 Tp6d464.
2t4v epyaoia aot4, atpoti ninoopt pn atiwop4 enorc6qo4 rco xedloo totv \rcroarcbv rcowotqtav
rcat tinftepa rav pa44owxrbv rcorot4tor, xapoooui(oope 6va 6n6rcaox6 rcptpd).),ov
64ptoogyiaE rcat oroox4pt{4E erctcatdeonrccin rcowotqtav mo 6m6[rmto, rc xeptfdd).ov e-EDCoM,
rcat ou(1nipe qv *pappoy4 too.

AEEEIE KAEIAIA: lrcanrcig Ma04onrc6g Kovhnlres

EIEATOIH
H a)'patio61g 6rri6oor1 tou Ara6trnioD Kor rou flayr6o'prou Imof e1a oDqyrloa ro tel,iutcio

1p6r,to orqv 8qproogyio ev66 v6ou trlzroo rorvoulrov, ro)v \treanarubv rcowot4mn, zo pr4\ trov
onoirov pztoporiv vo ouveupiorowor Kor vo anKowovoriv 2grrlpig toznroriq rcor lpolrrorig
zreproproporiq (heece, 2000).

Ta tel"erroio 2gp6vu Dqproupyoriwor rcr cvozmiooowor 6re0vio6, po01orarc66 rorv6r4req
(online learning communities) p6oro roo 6ra6rrcaiou, noo oro,geuouv, err66 oz6 rqv azf,ri
eznrcorvrwio trov prekirv Kor rqv awoMoyrl epzerprdrv rcr sK'rcr8ernrcof aepuaopwoD, orlv

Itor26sio Xu1yporpfa po Ezrrrorvrrlvio: Avdpouroou 150, 18534, Ileipoui4, sarnpson@unipi.gr,
sampson@iti.gr



Ievioluo4 rng ouvegyonrrlg Kol rn€ wegyqnr{g p60nong Kol po0qciog lr€ro€n
ozo pcrpuopevrov 1pr1 mdov.
H 6ui6oo4 trov 8rrnrcrdrv rorvorftcov 614 o8lyqoa orqv avrimufi e(elrTp6vrov |rrcancrdrv

zeprpoLl,6worv aoo eivcr rotriil.lqla o;eSroopevo drote vo ,*avono,o6u ng avri7rce6
enrrorvrov(og rcot olllleci6poorlg ttsro€D trov peldrv qq nioe rorv6nlroq. H oroonl o76e8ioorl
tov oumqpdtrov qurd)v srrlp€o(n onpovTtrcri t6oo tr1 lsnoogpr6rnto 6oo ror q prroorp6clto
rqg &rruor4q rorv6rltog zoo urooqpi(ouv.
Ito ai'oioro oot6, 1 ole8iaoq rcar crvdrrnrfq Ero8rrancrdov zeprpcLlbvrrov rccr erpoppoliov zou

ozrooqpi(ouv rr1 leitoupyio pa0qonrdw rorvoalzow, a$oaor<irwcg ry n?.j;ov np6ogoreg
re26rol,oyfeg zoyrc6oproo rorori rm e(aogo?'i(owog ouppcr6rqrc pe rc 6e0rn1 np6rwi
pa0rlorordlv telvol,oyrirv, cnorel,ei orlpuvnrr'1 clvo).oprr1 rcr epern'rlnrrp zrp6rl,qor1. rrrlv
zcpor5oo epycoio aapoooui(oupe wa olorlqpropwo zeprpriA.Lov 8rlpnougyiog xor uuroonlpr(qg
Dra6rrruordw eKrcr6soflrciDv rorvotflrorv ro ozoio ope6rdorr6e * *o*o1i4rce oto rrLotora
tou 6gyou *E-LEARNING LAND. Eva o)"orc)"4papno Ewww6 lleptBdd)w yxoor4pf4E
Ma04 otaxtbv Kow otqrav mo lnf[rcno ".

_H epyuoio 6opeitat rog e(t1g: Irqv zpdlr4 ev6rqta yive-rur pta eznorc6a4oq rrov optotrr<irv rcov
8rroarrbv rcorvorltrov, ev(o fveror pro aooycuyq mlv 6woro rorv 8rrcnjoriov pogqorardov
rcolottltrr{. Errl Deurepq ev6rrltu pe}.etdrvtar or cvdyceq rcov grncr8sunrrbv rorvorlrcov otov
rloyr6oprd Io16, lewr6tepo, Kor a6rr6repa or lsnoupyrreg azornloag rrov pekirv qg
rcorv6rqtcg roo ,(plorporotofpe orlv aepirtcoorl €goppol,{€. T6}.o9 or4v rpirn sv6rnto
ztopoootri(etol q oggrterctourr; rou apoteiv6pevou erororD€orrrof aeprpririr.l,owoq 6rlproupfaq
ror mom{prft1q acnar8eoar<iw rorvorfltrov mo 6rc6irruo rar ou(rlrripe qv e<pappoyrl rou
p6o'ol ev6g w6ercorof oevopiou r(plionq.

AIKTYAI(E' MA@I{EIAKE> KOINOTHTEE

,o 6poE n1q <<rcorv6Tr1tc9> pnopef va eivor aprerd 6rc6e6opevog, zcp6].a outri 6pcog 6ev rm6pga
6vag rorvri ozo6erdg opop6g. Aur6 ogeiL^eror mo yeyov6q 6't o 6pog <<rorv6r4tc> orroo,i
6ragopenr6 v6qpo 6rov egopp6(-etor oe 8ra<popenrd ar.oioro (Nelson ei at., poo;. Tb i6ro rgper
Kor on]v aepfrtrooq rrov 6rrrusrd)v rorvorftcov, 6zoo onlv prplroypogia 6at vnilpxawag eujir,lq
mto6err6g oprop6g qg Drrrucrrlg row6c4rog (Jones, 2000). or Hagei rcar Armstrong (Higei and
Armskong, 1997) opi(ortv o4 6ucruor66 rorv6rrlteg roug arowroriq lrilpoug zou 8rlliroupyoriwor
p6oco rcov uzol,snordrv Kol oroDg onoioog zroparqpeitor euo"oitrri zeprel6pwoo rar
ezrrowrovioq pe r8roitepq gpqcon oto zepre^l6prevo aoo Dqproopysftar 0716 ro i6ro ia'pe}4 toDq.
!o'r9oo' o zno 6ro6e6op6vog oprop6q rorv Ducanoriov rorvorrtr<ov'owlKa orov Howard'Rheingoli
(Rheingold, 1993), o ozoiog ng zpoo8topi(a rog "zornronr66 ouvcopoioerg zou npor,olzrtoru 6r*
pra rpiorp4 p&(a a'/6,ptw orcrrlpei pa peyrilo lpovrr6 8uimrlpo ernrcorvovio p6oo oa6 rov
rupepvggtbpo' 'Etor, pro Qrrrucrcrl rcol6r1tc eivor 6vo o.uvolo ot6prrrv zoo l.rzoporiv vo
d*llcnr8poriv Ko1 vo ovrrrlJ,dooorw r66e6 p€o<o rrov drrairov rnol,ortmiov,'. rr5pgrovc pe qv
Jeniffer Preece (Preece, 2000), prc 6rrruorcr1 ro'6r4ra anorcLehurar6:

o Eva trcavf n)r4QoE ar6pav, to ozoio p6oco rq6 rorv<ovtr{6 ror4 a?r.r1rszri6ps6ng
repoonoo0riv vo rrccvoao'100w 6rro69 ro'q m610u6 rj- vo 

-ouppe,62gow 
lriorryrcerpry"€vou6 p6loug orrlv enfteu(1 rdzoroo rorvori orconof

Mm ouyrcexptpev4 fiepard"oyia/ orcoxog, 6zrog rcorvri ev6ro<p6powo, ovoyvropiotpeg
avti6eq { rorv6g uzqpeokq zou zopfia ro },iryo {noipS6r46 *oirbr4.oi.
Ka0opnp6,eE ro).tnrc1g leuoopyiag, 6aog opropfveg ri oupgpo(6pweg zopc6o166,
nprot6roLl,a eznrorv<ovio6 ror rcv6ve6 Tto rnv ru0o6r1y4o4 iow oLi,rlLeznapaoerov
pero(6 rorv pekirv zqg xorv6c4rcg.
To tqvd"aytrc6 or6fa0po nw uzoorqpi(ei qv irenoupyio qq rcorv6z4to6.

ETilE, 29/09 - 03/1 0/2004, Ilatt/pto Ahlvrbv
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flp6ogata to gorv6pevo torv 8rrcancKiDv rorvon]rcov eaeicdOqre orlponrrrd o-ro ldlpo rqq
ernoidaroqg avoyvcopi(owag 116 6ovat6crpeg tov 8rrnrardrv paO4orarrirv rorvorrlrcov oe 6).o ra
e7r[ae6o q6 eioroi6ar4g rcor rqg rozdpnorl6 @allof and Pratt, 1999), (Rovai, 2002), (Hiltz, 1998).
Ot 6rrocreq po0rlotor6g rorv6tqte6, Oecopofrrccr az6 apre-roriq 0eopryrrotiq qg Ar6crrrrcr]g rcr
qg llor6oyorprrl€ EznorRpq€ o6 6vo elorpeard rqupd acr8ayorpr6 epyaLeio Fo rqv oz6rqorl
eqopp6orp<ov yvdooeow rar 6e$orrltorv, ro0Cog paoporiv va uaoorqpi(oov rl.lv egoppoyrl
o6121povorv 0eoprrbv pdqo'nq 6ztoq q orwegyanr{ pdeloq, nou anopiouv ro p6lo rrlq
rorvrovrr{g oLtql^eri6poor15 m4 64prougyro rng fld)orc rcr rcr' en6rcrcor1 orrl 6ra6rrooio rrlg
prigqoqq{Brook and Oliver, 2003).
Or paorroi m61or tov po0rlorcrdrv rorvorqrov 6nog curoi avoyvopi(owor oa6 too6 Pallof rat

Pratt e{vor or e(49 @allof and Pratt, 1999):
r H errireu€I po0utepqg rorav6qorlg rrov un6 e(ftaoq 0epuircov, 1 ouvepyanr{ ed\uorl

npoBl.qprirrov, q avroLl,cyry epzapdov rcar q aa6 rorvof crvriaafq v6cg Tv66nq
r H ozocr{pqn rng cllqleri8paorlq peroqD trov peMov rlg rorv6rqto6 pe o161o n1

owegyonrrl prt0n6n.
o H nopo?Ci Dovator{rorv pa e}.eir0epr1 crv&nru(1 r6e<bv rm 6rc},oyoo orq gd6n rqE isrl

avozrn4gOeloag yvd]ong
Iovat<irg or 6ucocr6q pa0rlorcr6g rol6tqreq, lcparrqpi(owor oz6 rqv em0opio rov pel,rilv rrlq

vo crvrcLfui(ouv epaap{eq, npcrur€g rar zq1€g nrqpogopiog zou eivor oxenr66 pr ro rpoq
eletao4 06pa, vc ozo66lowar ror va wOappfvouv v6eg olppetol6E onlv row6trlro 6zroq ario4q
rcar rq oq6v{ e7ttrot-(ovic pero$i tov pre}.dw n]q rccr te}rrr&, Tl1 8qprouplio v6c6 ou},}"oyrrcr]q
TViDong (Moore and Brooks,2000).
Ero z)"oioro oot6, 1 ole6ioo4 rar ovdzmr(q 6rs6rrrDcri0v neprBo)..)"6wrrlv rar e<poppoydw zou

ozoorqpi(oov rq laroupyio pcoqoror<bv rcorvodtorv, o$onordrwoq tq nl,Eov zp6orporeg
te26voloyieq zcyrc6oprou rmori xor e{oogari(owog oupBat6rqto pe ro 6re0v4 ttp6ruao
po0lolor6v relyo?,o1ndw, oaorel,si o1pmanq relvol,oyrrrl rar epeu.r,qnr{ zp6rlr1o1.

TO AIAAIKTYAKO TIEPIBAAAON AHMIOYPTI^{D KAI YNOETHPIEHE
EKIIAIAEYTIIGN KOINOTHTON e-EDCOM
rrqv ev6r4rc cunl ncpooord(oopre to 6ro6rrruar6 aeprpdll"ov 8rlproupy(og ror unoor{pr(r1g
eKrorEsDard)v rorvocr;tcov e-EDCOM, ro ozoio o;e6uioa6e xor avcmulgr6e occ ttloioLo rrlg
ul.ozo{r1or1g tou €pyou e-Land. rrondg rou w ?r61co 6gyou eivar q 8rlprougyic tqg rcctrilr-tr"qlr1g
relvol"oprrpg uao8oprlg yto rqv unoornpGq Kfi T1l Leroupyic 6rrruorr'16 rcorv6rqtog
eKTtor6$ard)v, pe m61o zqv cotcX.X.oryl eKnor6sDm6v epnaprdtv rar rcl,iov nparcnr<irv, roQiog
eaio46 rcor zrp<rnoyevorig r;r4rprcrori eKftor8sunro6 urrrori nou crvczr6ooetot p€ rl xplon
ezo.e'ypw<ov epyaLe(rov sKrrar8eDorof lonoprrof. ErnzMov, to neprprifl.lov e-EDCoM eripina
14 6rcoriv6eo4 qq sv ldlo rorv6qrog pe Dqprougyorig eKncr8sDflrori l"oytoprrori rcor
zopolorlofg qlwrctpovrro0 eKr.or8sDarof aepre2gopwou, ge o161o rqv ouvepl avorpo<po66rr1o4
zqg rorv6rrpcs pe rpmafuv6g ercrar6eonr6 o1116. flporerp6vou, 6e, vo 6roo<pol,ro"rei 1
ouppotdnlra pe ra rpegovza 6re0rn] zp6nma pcgqorarcrirv repoiropCov ror vo ernreulQei r1
c$ozroirlo4 ro)v roldrv zpcrrrdw ole8ioorlg ouorqprirrrrv fl.eripol'rrr1q p,iiitronq,
lprlotpozoreitm r; te26voLoy(o rtrrv pc0lorardrv cwrrerp6vorv (IEEE LoM, 2002), (Sampson et al.,
2002), (Sanpson & Karampiperis, 200a). a6 po04onr6 cvnreipevo (MA) op(eror rrige
vrlgtoKq ow6r4ra, gKfiar8€oarof aepu2gop^6vou, 11 oaoio paopei vo €novoxprlorpo7torqQei oe
8rorpopemri eKror6erlztrd zl,aiotc, aopdyowag 6ror aorril,c eKTror6€urrrcd oevripra lWittey,
2002).

Or Avriyxeg a1q Ma0qcrcn{g Korvrfuqtog e.Land
re cur6 to zl'oioro or poom6g ozarr{oag torv pe}.1ov crlq po0r1orarf16 rorv6zqro6 e-Land eivor :



1
H Duvordrrlro oe rdOe p€log rne rorv6c4ra6, vo ein6erKl'risr mc uz6l"oura p61,1 pra
ecror6eunrrl 6poor4pdqro (pe pop<prt pa0qotorco6 worcerp.evou) noo €ya avorcrfler
lplorpoaorrin'raq rdzoro mryrcercprpevo eKnar6sDnrc6 l"oyro.prr6.
H 6uvat6alro va porpcmel ',g epzapieq tou o.;6e',rcd pe rrry erczror6euarrl 1pr1oq rou
ucOqororori crvnrap6voo, zpoo€rfuovrcg ezre(qyqpoorri c1o},ra oro i6ro ro MA
(dqproupyiovra6 pe our6 rw tp6no evc 66v0eio MA), nporerpevou q elcror8errtrll
6pomqpr6qro vo yiva rahizepa awrlqarrl ora 'rc6Lo'rc evdrcaep6gtevo p€lq rrrs
row6rlrog. H 6ovcr6r4ta cutt1 eirercre(veror pe evoorprirrooq o1ol"iov, fir p6vo ps rn popqn
ypamof rcetpdvou, alful .ror rc q popql aolopeorrrirv oplsirov {1ou (yrc 1fnflcnn_eprypa<pr) r1l ror errc6vcg (po olohoop6 uzoorqpr(6pevo pe prwioorc6rrloq).
H 6rwor6rrlto mo uz6?uouro p6r4 rng rcorv6rqrog vo rdvouv rooo ozl,rt #orc6zqor1 tou
orlvOarou MA, rcr ouvearilg rrlg eorcr8eunr4q 6paor4pr6r4rca, 6oo rai orol,raop6'rou,
npoooetowoE eproqo.a6, aoporqpqoa6 11 o16l,ro yra eznrorvruvio p, 

- 
ro uz6l,orao

ev8ragep6pevc p6l,q r4q rcorv6r4ta6.
' Tout6lpovo ro p6l'q^rr1g suprireprlg rorv6r4rc6 e-Land 61ouv rq 6uvor6qro vc e^1,6yo'v

r4v wto{r1 roD€ o€ 6uqopenr6g uzoraqlopie6 rtlg "oru6tl.og p€ pdon ro wDrogepovtti
roug, Kot rn 0eparol,ofo qg opridag zou ouvrord,4o uoo*or4yopio. 

'

' T61'oq to aeprprflcov e-EDCoM 6iva rq 6uvor6rrrro -o ll,t1 rqg rorv6qrca va 61ouv
np6opaorl oe Droogclropeveg zrqy6E apcotoyevor5g eKrrodsDil('oD zeprelopEvou zou
8qproupye(tor aa6 rcpcyoryofg erncr6eurtrori ryq<ptorof ul"rro6 rot ro onoio eivor
rotdfl-L1}'o lapcrrrlprop6vo pe eiorotdetnrcti pera6e8opevo zporerpevou vo sartp&rei rlv
{Iofn rcr yplyoprl woqrlr{on rou oz6 ta p6},1 rqg rcow6rqraq.

Ms^6e6opevo 6a m trrfl'l 1116 Drrrucrrlg rorv6r4ro6 eivlt lcopmri ror lpovrrc rcrcvel-r1p6vo, roaeprpriil'ov e-EDCoM oa€ryr vo. uzoorrlpi(er- qv ooriyl6pourl "-*o,urnio rrov pel,6v rqgrow6tqroq nporerp€vou va e(aoqal,i(eror q cap6o.rozrr4 Gro'pyia rnq ,(.opig va aac*eitcr 11
tcut6lporrrl zopooo[c 6krrv rrov pekiw oe pro oDTKrKpl]rev4 1povrrcr1 

-r"yrrn.Ezrrn].6ov 
roneprpdL-1,ov e-EDCoM uzocrqpi(a rqv zorupeorrcr.l ezirowroriia pero$r trov pe),riw qg

rco.6rqtog, ro0ioE pe ourrlv emruyxdvercr rol,urepq Ko1 nro zopcotonrrl neprypo,pq rrlizr\porpopiog (Tang & Isaacs, 1993).

Karqyopieg Xprlotrbv ev6q Eooafpotog ynoaafpr(r1g
Me prioq ta napozdvro, pzopofps va ovoyvropiooiirrr iietg r6pug roqyopieg pe).rbv r4qrcorv6r4rog eland..

' Toug lrapanv4#E, or oaoior 8lurouoyow v6eE ouv8raorcCryeq pe agoptrr rov ale6roop6 11rn xpno'n o-uyrcercprpevrrrv eKrcr8€oTtrcd)v 8poonlprorrpov.
' Tou-6 zoppetqoweE, or ozroior Fp0,ivow pr4poE mrg ouv8roorc6yag eroriyowag 6rrd rou6

olorig ti aneporrloag. Er4 6uvaprr4 tov oupperel6vtrrw oqpi(erar n ezrtrunpsvr
avtoMnyrl epzerpr<iw rcor yvriroeco-v pero$r row p*ibn,4! *o,u6r4tcE. 

"
' 

Tout /myerytmtE, or ozoior ernpr6aouv rqv aap6oror#4 ).ertougytl tou ouonlporog rat
-- - ̂ 6n2g1pi(owor ag prioerg 6e6opevov rorv 2grrlordw ror rrov ouv6ra#6yecov.
Kd0e p6Log rrlg rorv6qrog pnopei ,ta trya'tcur6lpovc zeproo6tepoof an(t 6yav p6l,ouE.

tuu:r.'r€ evo6 olpperelow oe pia ow8uioreryq pzopet vo L^enougyfloer rog zaparcw1rr16 prog v6oqouv6uiorerylg r.r.1,.

Aewoupyrrfg Aacrt{oerE an6 6vaE6otqpa yzootrfpr^(qE
AvorriowcE ''6 wriyrceg rrov 8rcaopeaxdw-roc4yoprriv l6prl"r.bu rqg rorv6alrag eland,zporfzrtouv or acporccircrr Lsrtooppr6g oaarrloeig yra to ouoclpo'e_EDCOiv1:
o fio rooq llaparctwlt1E:

o No pzoporlv vo 6qpnoogyrloouv pro v6c ouv8uiorceyl.

ETIIE, 29/09 - 03/10/2004, Ilav/uto A0wr6v
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o Ns raOopi{ouv ro ororle(c qq ouv6uiorcey1g, 6zro6 m 061ro, rov dr}.o,
qpepoprlvio evop€lg i )'{€IS rqq ouv8uioreryqg.

o No aodlouv pa0lororri cvnre(pevo rar va pnoporiv vc ro o;gohri(orw pe q poprpfl
piweo, errc6va€, Tlr(oD, uaeprap^fvoo { orlori rerpEvoo.

o Nc 61ouv rr1 6wot6qtc emor6zqo4g r<ov o;6ol"iov nou cgopor5v otryrercprpevo
poOlororti avorceipevo ror aoll0qoav oz16 too6 luppet62goweg.

o No sloDv rl 6uvat6tlro aadnroqoqg oro o;6lrc pe qv zpooOr]rcr1 v6rov o;oli<ov,
r fro roogDoppn|yowtg:

o Na 626ouv q 6uvat6rqto anorc6zrqorlq r<rlv 6ra06orprov ouv6roor6ryerov ror vc pzropofv
va fuoov ap6opaorl oe cur66 zoo touq ev6rug6pouv. ,

o No ttopcrcol"ouOoriv ro paO4ororri avarefpevo nou Qger erorila o yzrorcwqqg rqq
ouv8rdorceryrlq.

o No zoparcol"oo0ofv tc Dreurprwonrd e;g6?,ro oro 8uigopc lpovrrd onpsio ,rng
zopouoiaolg tou poOlourof cvnreip6voo.

o Nc npoo06roov Drrri roo6 o;6ho, pe q popqn piweo, ar6vog, {?(oD, uzepreipfvou q
czlori rap6voo.

o Ns e1oDv rI 6wot6n1to owolrr4g sznorc6rqoqg 6lov rtov o;oliow aoo $goov
zpoore0ei az6 oororig rot an6 rooq d:?r.l"oug lprporeq,

o Nc ozrovrofv oro qg6),ro, zrpoo06"cowc6 v6o oy6l.ro { eneprorrloeiq.
o fic roog /m16tptmt6 tou ouonlpatog :

o No erlpep6vovtor Tro r4 Dqproopyia v6ov loyoprcopiov mo o.rimqpo.
o Na evqpep<irvowor poT rg v6eg ouv8roorc6ryerg nou foouv 61prougyr10ei.
o No Drolprirpoov rprio-reE oz6 ro orlorqpo.
o No 6rclprigorx crvsvepy66 ouv6uorcfyerg, ElLo8rj ouv8uorc6ryaE m6 onoieE elouv

zdyet vc oupperflouv ra p6l"r1 rqq row6rqmg.
o Na L.oppavoov, wd rorcd lpowrri 6romr]pora, avdypcqo oorpolsiag tou ouorrlpcrog

T6),o9, t6oo or flopornnr66 6oo ror luppet62goweg fuouv.nl 6uvar6rqro:
r Nc qrypdrpowar mo o6onlpo

No xo0opi(oov ro zrpooormrd roog ororlefa 6zrog ovoparenrirvupo, 6re6guvor'1
qlertpourori tap8popeiou, apooormrcrl rorooeli6a r.l:r., roOtirq rcor vo opi(ouv ro
u.toprrc6 rou6 rcpo<pfu ro ozoio zreprlpriga ro a6rrd w6rag6powo rou 1p{or4.
No €1ouv zq 6ovar6rqto eznor6zqoqg rorv zporpi.X, trov l,orzdov lpqor<iw 146 rorv6qtag
zporeipfvou va eworc((ouv Kor vo gznrorvcrvofv pe lprlmeg zoo 61ouv rorvd
ev6rag6povto.

APXITEKTONIKH TOY NEPIBAA ONTOI E.EDCOM
Eqv ev6qto curfl zopououi(etor r; yevrrc{ ag.Tgrterrolrr{ roo neprpdL}"ovrog e-EDCoM, aoo

ole6rrioqre Tu vc tKovoTtorei ng cvdgeq prcg r(oporcrrlptmtrriE eioror6euarcrlE rcorv6r4tog, 6norg
currlq tou e-Land.
'oa<oq qcivercr oro xpjpa 1, 66o eivcr or r0pror p6lor zou oL.rqi,ezn6porlv pe ro e-EDCoM - or

acnar8erarcoi ror or Erclerprm6g tou oum{potog. Or eKrrar6$nxoi 61ouv rr1 6uvot6rrlro eite vo
{ercrvrloorx pro rorvofppu o'uv8rdorceiy4 o-;6enrcri p€ "n xpflon ev6g pa04ouro6 warcerlr6vou
(Ilaparcwp4), aE vu oupperfloov oe pro ozdploooc ouv6rdorceryq (Dtppaeyowe). 4z6 rqv
dLl,1 peprri rmrip2gouv or /mxetptmtE tou oumrlpotoq nou etvor uzsdeDvor no t4 ocoo-r{ ror
oztp6orcorcrrl l.ettoupyio tou luo-r{pcrog. To Baotrd uzoouorr1paro on6 to oaoio ozrote},sircr to
aepfdl"lov e-EDCOM eivor to e{r1g:
Yzoo6otqpo Alprooplicg Korvotritrov: To uzoorionlpra oo16 naplya toug paoucorig
p426crwopofg po r4v aocyoryrl rrov gKror8eDarrbv oag rcorv6r4reg zou 61ouv 8lproupy4gqi an6 to
Orolaprorr] tou o-uonlpazoE. or poorroi pllavropoi zoo naplyet rc ono-ornrro aor6 eivcr:



' 
{twc1,op66 Eyypcar[q oe Korvrir4ta: rlapela 14 6uvcz6rrlta cro xpflmrq(ercnor6eoar6) vo eznL"6(er rq 6rrcruar4 rorv6apo aou eatOupei vo 6uprr€r6r(u..
Mrllavrop6q @rl'tpapiopctoq_ Korvoc{torv: M6oor roD pqxovropod cutori,
ezrorp6rpowct oro 1pr|mr1 (ernorEeunr6) or 6',cruor6g rowdrrlteg *jo"oia pzopei vo
azorrrloer ap60poo1. H Suvar6qta np60poons opi{ezor afio ra orygsTron rou'moprrorl
apo<pil, p6Loug pe ag npoiiroO6oag Ewot4q aou opi(a o 6ta1apo-q6 po r60e
rorv6tnro.
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Eytipa I: fnm{ Aplgrcmourcfl roo Xooqpotog e-EDCOM
Mllavrop6g ava(rfltqc4q rar ovrixt4o4q pco4oroxrirv orwrrerp6vrov: To rmoorimrlpc a'r6nap{aer l'eitgugyieq ovo(Tlrnon€ ror avdroloqg pagrloroxdw *rr*et1ieuru. flro o.tryrcercprpr€vonaptyet rtq e(r1g l"enougykg:

o Erooyorri rcprnlpicov (rklaq,6qproupy6g, rcrl,) pe orcoz6 rqv ovo('rron mrg ozo'rlregtcov pc0rlotar6v ar.'rrrap€vow.
o Avafiqoq pe q porj0ao rrov acnordamrrirv peto6e6op6vo:v ror anmporprl rrovpcOqo-rarcrirv cvrrrapfvorv aou rotpui(oov mo rprrrlpra zou aof260qocv.
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Mqlcvrcp66 czooto?',{q pa0qorcrdrv cwrxerp€vrov: To onoorioclpa out6 zup6ler tr1
6uvat6qto mo ptlot1 (erzadeonrc6) vo oaoocei].a evo po0lour6 avnreipevo oro 6xruorc6
liupo r<ov rorvotqtrov. H ?"ertougyio ourrl npolpctonoreitor p6oro er6rrcr1g 8renrrprivetaq 11 ozroio
nap6ler o"ro 1pr1oq rccr rq 6uvur6rrlto nepryptr<pf1q rov )CopoK-rrlprom6v (tit),oq, 6qprougy6q,
Oepomq neproXrl rt},.) tou pc0qotcrori cvnrerpfvou pe pe-ro6e6opeva.
Mqlavrcpr6q Aofygpovrlq Yzeppeorr{g Eov6uioreryqg: To onooriorqpo cur6 caore}.ei to
oqpavar6tepo tp{po tou ouorqpmog ouv8uoreiqq rcot cnote}.slrsr on6 rouq e{f1q uro-
trr11avro1rofq:

. Mqr(avroprig A4ploogyic6 Eov8ucr6ryeeov: Ilapfia roug plr(ovroporig pc tr1
Eqproupyic trov ouv8roor6ryeov. Or paorr6q l,enoupyG6 aou aap6let eivar or e(r16:

o Ka0oprop6g morlei<rrv (u(t)'oq, 6r1prougy66) ouv6rdorceryrlE p6oro
rmdllql"q6 8remgrivaoq.

o Avc(r;rqoq poOrlorardov awrrap6vorv e(te mo Drrcanar6 lrilpo rrov
rorvorrlrov, eire mrq raraveprlpeve6 aao0{req poOqonrrdov cvarerp6vrov,
ror eroayory4 curdw ccov avcnapalory6o paOqorarrirv mmrerp€vrov.

. Avarapoy<oyfcq pa0lorort6v cvtrrerp€varv: To utooricrqpc our6 einrpfzer rqv
ovaaopcloryq poOqotorriw ovnrcerp6vorv zorril,rlq popq{g, 6zcoq htrnl oe}.i6eg, err6veq,
video, PowerPoint ncpouordoetg, opleia flash, prrp6roopot, TroD aeprElowar oe prc
ouvdrdoreyq. Ar6pc, p6oro tou wcaopal<rryEa, o ,(prloqq (erncr6euar6$ WL rtl
6uvat6tqro ezrrorc6zqoqg rrov o;6ol,iov zou c<poporiv eocoteprrd rpqporo prl
a?,J,1 lezn6pconr<itv pa0r1 orarciov cn'nrerp6vrov.

. Mq2(avropr6q eloaloryr{g ololitov: To ozooriornpo aur6 xaplyet ro pq2govrop6
ewa1oyr16 o2gof,icov p€ rn popgn 6w6prrdw ou(rir4oe<ov eire oe eooreprrd tprltrroto ev66
p1 cLIlL"ezn6poonrof poOrlorcrof ovrxerpfvoo, eite oe prc ouv6uiorceyl aou aqopri
evo pa0qotor6 cvnreipevo. Entong, nporeip€vou o Xplo-rng vc xdvei zno rcrcvolr6 ro
o'X6l,ro zoo eiodyer, e1er r\ 6uvat6alrc p6oro rou ouyrcerprpfvou prllavtopori, vo
ernouvdyer 6vc ororo6rlnore ayXao (err6vo6, Bivteo, ri16ou, rapevoo).

. Mrlr(crvrcprfq Threaded l)iscussions: To onoo.0mqpa aw6 nupLaa ro p121cl'rop6 yrc
rrlv opyrivolo4 r<ov o1o?ri<ov oe propqrp 8ev8prrdw o.u(rp{oecov Ko1 Erlv czo0{reuoq
cutdw orlv wr(oror14 ozto0f6r1.

Yaoofotrlpa Araleiproqg Eootr[patoq: To rmoor5oqpc oot6 naptaa mov Araleprorfl tou
ouortlpctog 6Leq trE Letroogyieg aoo ononoriwor Tur rq 6rc2geiprcq tou ouonlpotoq
ouvdrriorceyqg. Or pqlclropoi noo naplaa eivcr or {r1g:

. Mr1(avrcp6q Aqprooplicg Korvoa{tov: To uzcoorionlpo oot6 naplyer rr1 6uvar6qtc
o-ro 8rolaprorq, p6oro er8mr1q 8uzngdvaag, vo opioa 6rroo166 row6rrlte6
ernor8eDrtr6v rco0rbq xct nq zpo0ro06oeq txralip�oe prc 6rroor{ rorv6rlro.

r Mqr(cvroprfq Arclsiprcqq Eov0raordyecov: Ilcp626a roug pllawoporig yra tr1
Duleiprorl trrw ouv6rcorCry€ov roo ouo-qparog rar neprlcppriver:

o TI o-uLtr"oyq onnryprirp<ov ao<paLeiag rov unopl6w<ov o-uv6rcorcfryerrw
o Tn Droypcrp{ avwepl6v otw8rcor6ryeov

Ev6emax6 Eevripro Xprl6{g tou lleprprifl}owoq e-EDCOM
To neprpriLl'ov e-EDCoM zp6rarm vo xplorlroTrorq0ei mo zL.ciora tou 6p1ou e-Land oz6

ercaar8eoTtrcofg teooriporv yeorypo<prrd onopcrpuopfvrov olol,eiov, czr6 oprido ztopoyory6v
ercnor6ettrrcori aeprelop6voo rccr sKror8eonxori l.oyroprrori, rcc0<ilg rcr oa6 ole6um6q
acnar8eDnrcd)v 6paoqpror4rrov, zporeiptvon va a$ol,oy{0ei 1 ercnor8eurtr{ tou 1p1orp6rr1to.
Ito o"16r1trro 2 anaxow(erar 6vo w6erKrrr6 oevripro Xpflonq rou e-EDCOM. Apprd, o

ector8eunr66 eke nai\er to p6L.o rou Yzorn'r1n1 prog ouv6uiorceiyqg, efre roo Xopper6lowc
rp€net ''ta znmozorq0ei ernrultilg qz6 ro o'rior4pc nporep6voo vo eto6l,0a oro lrilpo trov

541



Dpipa 2: UML Aulypappo rou levopioD Xprion€

542 4 2ovi6po ETIIE,29/09-03/10/2004, Ilav/pto A14vcbv

pa0lorcrdov rowor{tolv. o eKrlor6sunr6q (Yzorcw1r{g), o ozoiog anOupei vo zopououioa pic
ercnarDeunr{ 6pom4pr6r4to, {erwda pro v6c ouv6uioreyq Kol orrl ouvElac eroriyet oe our{ ro
avdarorlo pc0qolor6 arrnrefpevo. An6 rqv ri4,lq pepui ppiorcovtor or eKricr6eunroi
(ruppeteloweg) or oaoior anOupor5v va oupper626oDv or prs cruv6rdoreyrl nporcap6voo vo
ewlpepro0oriv rro ro ole6raop6 rorv eKnordeunrriv 6pcoalpror4rolv 11 vo ercgprioouv
enol.o6opqarcri rn yvdlpl roog Kor Tlq aaporr]pr|oer6 touq olenrri pe to pc0qorcrc6 cvrrreipwo
prog ouv8rriorceiyqq. or roppecloweg 61ouv rr1 6uvor6rqro vo eznl.6(oov pic az6 ng 5rc06orp6g
ouv6raorcerye4 rccr vo ouv6e0oriv oe aur1. Agof ?.orz6v.o Yronv4rrlg rcar or xOppet6loweg
ppeOofv mov aror,tr6 ,(6po n'lE ouv8uioreyrlg, pzoporiv vc evaogol,4Ooriv pe qv zporew6pevq
ercnor6eunrrl 6pam4pr6rr1zo Kct vo ncpcrol,ou0rlooDv rqv aopoooioorl rou crwiocorlou
pc0qororori cvnrerp6vou p6oco tov ololiorv (r]1og, piweo, reipevo, uaepre(pevo) zou
err1101ouv cz6 tov Yzorc["4rq. Ilapdl-l4]'c or acaor8maroi pzoporiv vc avapdooDv q6lra,
nopcqprloaS rar epor{oag oleTtrri pe ro olryKsKprpwo pc01ororc6 armeipevo oco lritpo z116
ouv8uioreyqq. Me cot6 rov rp6zo, ro 6pnapo p6M rn€ rorvdrrlrag e26ouv rq 6uvcr6rlto vo
porpaorofv rq yviooa€ Ko1 T[€ epzrapie6 rouq z&vro oto o-;6e6raop6 et(7rarD€rflrd)v
Dpamrlprocrlrolv, evrir ro apyd,pw perl pnopofv vo oaoropiooov o6lyreq ror zopo8eiyporo,
ou(dvowag pe oot6 tov rp6no ro enine6o wd)on6 rouq. Telr,rrri, p6oro q6 ouvepyooicg Kor rnq
awctrl,ayrlg on6ryecrv trov stffcr8surrcdrv mo zrl,cioro prag o'uv8uioreryrlg zporilovrar Srio orfigor:
a<pw6q o m61o6 c16 ouv6uiorevrc, 6qfo6A q 8lproupyic pra6 Beltrolpevqq eloror8eunr{g
8pootqpr6rqrog rcar c<perdpou o or61oq rrlq poOrlororrlg rcorv6rqtcg, 6nl,o6a q ar6rrqol yvriroerov
rcr xokbv zporcriov o';genr<iw pe rq 8rlpmupyio Kor rn prloq paoqorarciov m,'nrcerp6vrov occ
zl"oioro sKfior8&Trrcd)v 6paoqprorrprov.

Ito E26qpa 3 aaarcovi(eror 1 8remgrivflo roD neprprifl-lowoq e-EDCOM p6ool qq ozotog
u)"ozoreitar to zapozrivro oevdpto xpllong, eviD oro qlpc 4 ozarcovi(etor q 6renrg6vero nou
napf/txr mov Aralerprmq tou ouor{potoq ro lrlxovrop6 8qproupyiag Drratardtv po0rlorcriov
rorvorft<ov.
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Zpipa 3: Eopperopl oe prc uruiplouoa ouv6uiorceyrl

Zpipa 4 : Arezrrprivero Dlprougyioq 8rrruorrirv Kolvorrlrov

EYNOYH. EYMIIEPA>MATA - MEA ONTIKE> EIIEKTA'EIE
lr4v epyooio curtl pelsrrlOlrov or crvriyrcsg rov DrKrDoKrilv eKfior8alrrrdov Kolvodrov 6rtr

nlaiota roo 6pToD <<E-LEARNING LAND: Eva OAor)4poptto Etrcowrc6 IIep$d'JJov Yxom4p(t1E
Maq4omrcrin Kowot(tav mo /ndirno>, rc p6?"q rcov oaoiorv eivcr sKTrora€Dnroi zoo
Trpo6pr(ovrot o?t6 ro t(d)po rqq Deuepopd0pug erzroi6eooqq Ko-r zopouotdorqre 11 cpprercovrrrj
w6g ol,orl4propwou ouonlpcrog utomqprlqg ror l,erroopyfoq r6"rorov roworrlrov.
Qg pe?'},owrcq szrfKxoon oorori roD ouorrlpatog 0o paopofoe vc Oerrlpq0ei 1 aoqoyrl

pq2gcrtopoti 6uvoprrrlE 6qprougyioq Drrruarcdrv roworqto:v. EvoE teroro6 pqlcn'rop66 0o
paopofoe vo eivcr ?(J)nouoe oqv zrepimcoorl zou o cpr0p6g trov ouv8rcorce\yeov plog 6rrcrucrcrjq
pc0lotarqg rorv6cltaq eivor cprcerd pefd^o6. Me out6v tov rp6no, to pelq trov v6rov rcorvotqtcov
0o qgouv q 6uvat6qtc va avolvropioouv ?no eDrolo ng ouv6roor6yerq rov oTroi(Dv ro e6pd
tarprd(er pe ro ev8rc<p6povrc toug. Err6g czr6 rt6 teprrr46 enercdoaq rou oDor4porog,
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o4pwnr6repl peLtr"ovnrfl evcop6llor1 crpopd oolv a$o?rdyqorl qq eroror8euarcrlq tou
lpqorp6rrpag Kor orn oul.loyn 6e6op€vrov zrou 0a rerplprirvoov trq o"le8rcomfq em),oy6g w6q
tfroroo ouorflpcrog. T6log 11 avdzrrufq rat cSol.Oyqo4 pqlavropdw our6parqg utoyoryflg ev6g
(v6ou) pel"ouq r4q rorv6nltog ong 6paoqpr6qreg 1116 rorv6rlraq Trou rov aqoporlv pe prioq ro
zrpogil" roD Kol o 6uvoprr6g ezcvczpoo8roptop66 rnq ouppemfiq roo ps pdon qv
oi-tTll€rEi6paon rou pe ro oriorqpo, azote.loriv w8rog6pouoeg pell.ovnr66 cvo(1rr1oerg.

EYXAPTETIEE
H noporioo egyooia lprlparo8o{Orye peprrdrg on6 rcnpvypappa <IIAEKTPONIKH MA@HDH

(E-LEARNING)> rn€ fswKrl€ lpopporeiag Epeova6 rcr Telvoloyios Kol nro ouyrcercprpevc oz6
ro Eyyo E-LEARNING LAND perroDw6 EL 69.
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ABSTRACT 

Since the early stages of the World Wide Web, Web-based learning communities have been constantly developed online. 
Among the primary objectives of their members has been to share digital learning resources and increase the 
community’s collective knowledge by communicating and collaborating online. Therefore, several web-based tools have 
been developed to allow the community members to exchange experiences and ideas. Moreover, research has shown that 
active learning is facilitated when the learners have the opportunity to interact with the actual learning material. Taking 
this into account, more advanced tools have been developed, which allowed the community members to collaboratively 
discuss and annotate the learning content. At the same time, the sharing of digital learning resources has been boosted the 
last few years by the emergence of the learning object paradigm, which defines learning material in terms of independent 
and self-standing objects that are predisposed to reuse in multiple instructional contexts. In this paper, we describe a 
prototype web-based architecture, which exploits the learning object paradigm in order to empower the creation and the 
development of web-based learning communities.  

KEYWORDS 

Web-based architecture, learning communities, learning objects. 

1. INTRODUCTION 

Since the early stages of the World Wide Web, Web-based learning communities have been constantly 
developed online. The communication and collaboration among their members have flourished based on the 
innovative technologies and tools which the Web has freely offered (Hughes, 2004). Among the primary 
objectives of the web-based learning communities have been the exchange of digital learning resources and 
the increase of community’s collective knowledge around a specific theme/topic through communicating and 
collaborating online (Moore & Brooks, 2000; Palloff & Pratt, 1999). Therefore, several web-based tools and 
environments have been developed to allow the members of the web-based learning communities to 
communicate and exchange experiences and ideas aiming to increase their common understanding and 
knowledge. Moreover, research (Alavi, 1994; Kayama and Okamoto, 2002; Khalifa and Kwok, 1999) has 
shown that active learning is facilitated when the learners have the opportunity to interact with the learning 
material. Within this context, more advanced tools have been developed, which allowed the community 
members to collaboratively discuss and annotate the learning content. At the same time, the sharing of digital 
learning resource has been boosted the last few years by the emergence of innovative learning and web 
technologies. One of the major contributions on this area has been the learning object paradigm, which 
defines learning material in terms of independent and self-standing objects that are predisposed to reuse in 
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multiple instructional contexts (Polsani, 2003). Towards this direction, numerous learning object repositories 
have been developed worldwide and have been used in combination with educational metadata in order to 
support web-based communities in identifying, retrieving, sharing and exchanging learning objects (Holden, 
2003). In this paper, we describe a prototype web-based architecture, which exploits the learning object 
paradigm to empower the creation and the development of web-based learning communities. More 
specifically, we analyze the architectural design considerations, which have been taken into account in order 
to support and promote the interactions of the communities’ members with the learning content. Furthermore, 
we analyze how the learning object repositories were engineered to support the “newly-born” learning 
communities and how they were enhanced in order to store the discussions and comments that emerge from 
the collaborative annotation of learning objects. Finally, we focus on the Asynchronous Multimedia 
Conference module, which is utilized to enable and facilitate the collaborative annotation of the learning 
objects in the context of the web-based learning communities as a means of promoting the creation of new 
knowledge and new learning material. 

The present paper is structured as following: first, we examine the concept of web-based learning 
communities, presenting their key characteristics and functionalities. Secondly, the notions of learning 
objects and educational metadata are shortly reviewed and we analyze how their utilization can be affected in 
the context of the web-based learning communities. Finally, we present the prototype web-based architecture, 
which was designed and developed in order to empower the creation and the development of web-based 
learning communities through the learning object paradigm.  

2. WEB-BASED LEARNING COMMUNITIES 

Web-based learning communities have emerged from the convergence of two separate types of communities: 
the web-based communities and the learning communities. Both of them have certain distinctive 
characteristics, which are partially inherited to the web-based learning communities. In this section, we 
present the key definitions and the basic properties of web-based, as well as learning communities. 

Web-based communities have been one of the most common types of online communities, since the 
emergence of Internet. They have been defined as groups of people who share common interests and needs 
and who come together online (Hagel & Armstrong, 1997). They first appeared when Internet users started 
carrying out public discussions long enough and with sufficient human feeling to form online webs of 
personal relationships (Rheingold, 1995). According to Johnson (2001), these communities facilitate 
collaborative learning, since the collaborative knowledge of the community is, eventually, greater than any 
individual knowledge of its members. In this context, learning communities are formulated aiming to support 
the processes of social construction of meanings, critical evaluation of others’ work, and collaborative 
creation and sharing of knowledge (Palloff & Pratt, 1999). Furthermore, a learning community is 
characterized by the willingness of its members to share resources, accept and encourage new membership, 
regular communication, systematic problem solving and preparedness to share success (Moore and Brooks, 
2000). According to Nachmias et al. (2000), a learning community can be defined as a novel educational 
system, which is based on the combination of three components: a community (social dimension), hosted by 
an appropriate environment (technological dimension), and embodying advanced pedagogical ideas 
(educational dimension). 

Following the rapid expansion of the World Wide Web and the ongoing integration of Internet use in 
everyday activities, different types of web-based communities have been created to satisfy different needs of 
the participating individuals. Among them, a significant number of web-based learning communities have 
emerged, where members use web-based tools to facilitate their participation, communication, and 
collaboration aiming to contribute and share learning resources, as well as, to reach common learning goals.  

Based on the above discussion, we can conclude that the basic characteristics of web-based learning 
communities are: 
 Their members use web-based tools as means of communicating and collaborating. 
 They share and exchange digital learning resources. 
 They aim at improving their knowledge about the community’s topic of interest. 
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2.1 Tools for supporting web-based learning communities 

The tools which are typically employed to support the web-based communities can be roughly divided in 
three major categories (Ross et al., 2004): 
 Asynchronous communications, including email, mailing lists, bulletin boards and news groups 
 Synchronous communications, such as chat rooms and internet relay chat (IRC) 
 Virtual worlds, such as, Multi-User Domains (MUDs) and MUDs Object Orientated (MOOs). 

In the context of web-based learning communities, the aforementioned web-based tools are usually 
embedded into more integrated systems, such as a Virtual Learning Environment (VLE) or a Learning 
Management System (LMS) in order to enrich the delivery of e-learning content with communication and 
collaboration features for the enrolled learning community members.  

Similarly, the majority of commercial e-learning systems tends to provide community-support features, 
which are either synchronous, such as online chat, or asynchronous, such as discussion boards. According to 
Hardaker and Smith (2000), the use of these features can be effective; however, without strong link and 
reference to the material in hand the dialogue can quickly drift away from relevancy and into argument and 
trivialities. Furthermore, research results (Alavi, 1994; Kayama and Okamoto, 2002; Khalifa and Kwok, 
1999) have shown that people tend to learn more effectively, when they are able to interact in some way with 
the learning content. This is why we should consider providing tools, which allow not only the 
communication and the collaboration among the web-based learning community members, but also permit 
the exchange of ideas, experiences and practices based on the observation and interaction with the learning 
content. By combining the knowledge and competences of the web-based learning community members, an 
improved, more elaborate and collective understanding of the subject matter in hand can be reached, leading 
even to the emergence of new knowledge (Glover et al., 2004).  

Based on the above discussion, innovative web-based tools have been developed in order to support and 
promote the communicative and collaborative functions of web-based learning communities. A significant 
number of these tools is based on the principle of collaboratively annotating learning content. According to 
Glover et al. (2004), by developing a system which allows users to share contextualized annotations with 
other learners, it is anticipated that a network of learners with a greater understanding of the underlying 
learning material can be formed. Some indicative examples of such tools are presented in the following 
paragraphs: 

Nevertheless, there is still much which needs to be investigated to better understand how learning 
communities are developed and maintained, as well as, the ways in which different learning technologies can 
be used to support this (Cook  & Smith, 2004). In this context, the following section presents how the 
learning object paradigm can be employed to support and promote the functions of web-based learning 
communities, namely the sharing and exchange of learning resources, as well as, the construction of the 
community collective knowledge by collaboratively annotating learning material. 

3. WEB-BASED LEARNING COMMUNITIES AND THE LEARNING 
OBJECT PARADIGM 

The learning object paradigm has emerged during the past few years in order to accommodate the need for 
sharing and exchanging reusable learning resources on the Web. According to Wiley (Wiley, 2002), a 
learning object can be defined as any digital resource that can be reused to support learning. Another 
definition from Polsani (2003) defines a learning object as an independent and self-standing unit of learning 
content that is predisposed to reuse in multiple instructional contexts. Within this context, learning objects 
are accumulated in repositories and described with educational metadata (Holden, 2003), so that the 
interested parties are able to search, discover and retrieve the desired learning objects in an efficient and 
effective way. In Figure 1 an abstract diagram is depicted, which explains why and how the learning object 
paradigm is utilized to support web-based learning communities. As we can see, in a typical learning 
community scenario, a community member regularly offers to the community “raw” learning objects, which 
he/she has constructed or discovered on the Web. The offered objects can be, then, cooperatively discussed 
and annotated by the community members. As a result, the members’ knowledge is imprinted on the learning 
objects’ annotations, capturing the community’s collective knowledge. Thus, when a member discovers and 
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retrieves a learning object from the community’s collection, this object includes the members’ discussions 
and annotations, namely, a potential capture of the collective knowledge of the community members on this 
particular learning object. Furthermore, the aforementioned process can help the contributors of learning 
objects to improve their understanding on the use of the particular learning object and possibly motivate them 
to construct and offer new “evolved” learning objects to the community, inspired by the initial “raw” ones 
and the community annotations. This way, all the members can retrieve and offer “knowledge” from/to the 
web-based learning community and at the same time they contribute in building the community collective 
knowledge, which is reflected in the learning objects’ collection and the corresponding annotations created 
by the community members. 

 
Figure 1. The learning object paradigm in the context of Web-based learning communities 

 

4. THE E-EDCOM WEB-BASED ARCHITECTURE 

In this section, we elaborate on the architectural design principles of the e-EDCOM web-based system. The 
e-EDCOM web-based system was designed and implemented to exploit the learning object paradigm in order 
to empower the creation and development of web-based learning communities. More precisely, the main 
objectives of the e-EDCOM web-based system are: 
1. The creation of multiple web-based learning communities taking into account the different domains of 

interest or expertise 
2. The promotion of sociability and participation in web-based learning communities during the early 

stages of planting and development 
3. The exchange of digital learning resources among the members of a web-based learning community 
4. The collaborative observation, discussion and annotation of the learning material in the context of the 

community 
5. The continuous feeding of the web-based learning communities with educational resources provided by 

the Educational Content Providers 
In this point, we should underline that one of the main design considerations and principles of the e-

EDCOM web-based architecture is the learning object paradigm, as it has been already described in the 
previous section. In other words, educational content and resources are structured and represented in the form 
of learning objects, which are characterized by educational metadata and stored in an online repository in 
order to enable and facilitate their discovery, retrieval and reuse.  

4.1 Architectural Design 

The following paragraphs will present the rationale behind the architectural design of the web-based 
environment and will describe how this architecture can enable the planting of web-based learning 
communities, support the community’s functions and promote the community members’ sociability and 
participation. Figure 2 depicts the main components and modules of the e-EDCOM web-based architecture.  
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Figure 2. a visualization of the e-EDCOM web-based architecture 

 
As we can see, the architecture comprises of seven (7) main components: 

1. Providers’ Integrated Repository  
2. Communities’ Virtual Space 
3. Asynchronous Multimedia Conference 
4. User Identification 
5. User Profile Management 
6. Communities Management 
7. Administration Mechanism 

Components four (4) to seven (7) are standard parts of a web-based communities’ environment and have 
no specific contribution in the achievement of our objectives, so in the following paragraphs we will focus on 
the first three components and we will analyze how they utilize the learning object paradigm in order to 
support the web-based learning communities. 
 

4.1.1 The Learning Object Repositories 
First of all, as it was mentioned previously, this architecture is based on the learning object paradigm; 
namely, the educational resources are structured, stored and represented in the form of learning objects. As 
we can see in the visualization of the architecture (Figure 2), these learning objects are stored into two major 
learning object repositories:  
1. The Providers’ Integrated Repository 

This repository contains the learning objects, which are developed and provided by the Educational 
Content Providers. This repository of resources is crucial for the development of the community, especially 
in the early stages of the community creation, since the members can have in their disposal an initial mass of 
learning objects, which they can work on, share, discuss and annotate. Furthermore, research has shown that 
without a critical mass (Preece, 2000) of active members and available resources, the communities tend to 
loose in interest and participation and eventually disappear. Therefore, the Providers’ Integrated Repository 
can be of great help in community planting, since it promotes the sociability and the participation of the 
members in the delicate infantile stages of a “newly-born” community. However, the learning objects of the 
Providers’ Integrated Repository are usually characterized as “raw”. By “raw” we mean that these learning 
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objects have not yet been processed by the community members. In other words, these learning objects are 
initially generic and only when the members collaboratively observe, discuss and comment them, they obtain 
the additional layer of information that gives them added-value in the context of the web-based learning 
community. Therefore, each community can process / annotate a “raw” learning object according to its 
domain of interest and create a community-specific version of this object, which includes valuable 
discussions and comments that refer to the community’s perspective of the object. 
2. The Communities’ Virtual Space 

This space contains the processed learning objects and their educational metadata descriptions. To each 
community corresponds a learning object repository in the Communities’ Virtual Space, which contains the 
community-specific versions of learning objects. These learning objects may originate from “raw” objects of 
the Providers’ Integrated Repository or they may have been provided by the community members. In both 
cases, the learning objects have been collectively observed, discussed and annotated by the members and the 
produced community-enhanced versions have been stored in the Communities’ Virtual Space. These 
enhanced versions can serve two distinct purposes in the context of web-based learning communities: 
1. First of all, the community-enhanced versions of the learning objects encompass an additional layer of 

information, namely annotations about the learning object. According to Kayama and Okamoto (2002), 
presenting this additional layer of information through collaborative annotation systems would be 
advantageous, since it acts as a collective repository of information and supports knowledge exchange 
process. Furthermore, allowing the community members to share their annotations with other members, 
can lead to the formation of a collaborative network with greater understanding of the learning material 
in hand (Alavi, 1994).  

2. In addition, the educational resources, namely the learning objects, of the community do not remain 
static, but they are evolved taking into account the collaborative annotations of the community members. 
According to Glover et al. (2004), combining these personal annotations into a collective whole can be a 
useful exercise, since it reveals different ideas and views as well as highlighting common 
misconceptions or weaknesses in the original material. Hence, the community annotations can serve as a 
feedback loop, allowing the review, evaluation and evolution of the community learning objects and at 
the same time motivating the creation of new knowledge and learning material. 

4.1.2 The Asynchronous Multimedia Conference 
The Asynchronous Multimedia Conference is the web-based module which provides the means for the web-
based learning community members to discuss, comment and collaborate on a certain learning object. More 
specifically, the Asynchronous Multimedia Conference module supports the asynchronous communication of 
the community members and is organized on the “conference” concept. According to this concept, every 
web-based learning community offers a number of conferences, which are initiated by individual members 
(“initiators”) in order to demonstrate a certain learning object. The other community members can join the 
conference (“participants”) in order to communicate and collaborate by inserting discussions and comments 
about the demonstrated learning object. The screenshot presented in Figure 3 depicts the interface of 
Asynchronous Multimedia Conference module.  

 

Figure 3. Asynchronous Multimedia Conference 
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As we can see, the Asynchronous Multimedia Conference interface comprises of three (3) distinct areas: 
the Learning Object Player, the Comments and the Discussions areas. The Learning Object Player is 
responsible for the display of the conference’s learning object. The displayed learning object can be any type 
of digital learning resource, e.g. text, hypertext, image, sound, video and interactive objects like java applets 
and flash animations. The Discussion area enables the display, insertion, reply and search of discussions, 
namely generic observations concerning the whole of the learning object. On the other hand, the Comments 
area enables the display, insertion, reply and search of comments, that is observations concerning a specific 
part or frame of the learning object. Both discussions and comments can be considered as annotations, 
namely the additional layer of information, which is produced collectively by the whole of the web-based 
learning community, when collaboratively observing the conference’s learning object. These annotations are 
stored in the Community’s Virtual Space, as it was described in the previous section, and they accompany the 
learning object each time it is displayed through the web-based interface of the Asynchronous Multimedia 
Conference module. 

4.2 Usage scenario 

In order to better understand the aforementioned architecture and the provided functionalities, we describe in 
this point an indicative usage scenario of the web-based system. The scenario involves a web-based learning 
community of teachers, which communicate and collaborate through our system in order to learn how to use 
educational software in their classrooms. Let us suppose that a certain teacher has found a chemistry lab 
simulation in the Web and he wishes to share this digital learning resource with the rest of the community. In 
this stage, the resource has little value for the community members, since it contains little information about 
the community’s domain of interest, namely the actual usage of the chemistry lab simulation in the 
classroom. However, if a teacher initiates or participates in a conference about this learning object, the 
collaborative discussions and comments of the community members will provide added value to the object, 
since they will possibly contain useful information about the various ways that the chemistry lab simulation 
can be used in the classroom for educating the students. Furthermore, this kind of communication and 
collaboration may motivate a conference participant to construct and provide an evolved learning object 
inspired by the original “raw” learning object and the community annotations. For example, a teacher could 
provide a video demonstrating the performance of an integrated chemistry experiment in the classroom, 
which is based on the aforementioned chemistry lab simulation, as well as, on the teachers’ annotations about 
its possible utilizations in the classroom. 

5. CONCLUSION 

The members of the web-based learning communities retrieve and offer knowledge from/to the community in 
the form of learning objects, namely digital resources that can be reused to support learning, However, the 
actual community collective knowledge is expressed and captured, while the members collaboratively 
discuss and annotate the available learning objects by employing their individual knowledge about the 
community’s topic of interest. Furthermore, the process of discussing and commenting the learning material 
can result in evolved versions of learning objects, which are conceived based on the community knowledge 
that emerges from the collaborative annotation process. Based on the above ascertainments, we have 
proposed our approach of an architecture which exploits the learning objects paradigm in order to support the 
purposes and the objectives of web-based learning communities. In this approach, we aimed to extract the 
community collective knowledge by allowing the collaborative observation, discussion and annotations of 
the learning objects. Furthermore, we managed to imprint this collective knowledge in the learning object 
collection by utilizing the educational metadata descriptions of the learning objects. In this context, we have 
employed two repositories, one for the initial “raw” objects and the other for the annotated “processed” 
learning objects, and we have used the Asynchronous Multimedia Conference module to enable the 
collaborative annotation of learning objects. Finally, we can conclude that the learning object paradigm, 
through the presented web-based architecture, not only can support the exchange of digital learning resources 
in the context of the web-based learning communities, but it can also enable the communication and 
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collaboration of their members in the context of the learning material, aiming to produce community-
enhanced learning objects and promote the evolution of the community collective knowledge. 
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