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Abstract 

This thesis explores the interoperability of learning design software systems 

regarding the interchangeability or “migration” of learning scenarios designed 

by these systems. 

The learning design systems that are used and examined in this work were 

carefully selected so that all possible categories of such systems will be 

represented. These learning design systems are the following: COLLAGE, 

MOTplus, TELOS Scenario editor, LAMS, ReCourse, and Reload LD editor. 

The interchangeability possibilities of learning scenarios designed by these 

systems are examined in two ways: by the direct import/export feature of 

learning design systems, wherever this is possible, and by the similar 

export/import feature but in a form compliant with the IMS-LD specification. 

The compliance testing of the learning scenarios with the IMS-LD 

specification is becoming therefore an important issue for the effective 

interoperability of the examined learning design systems. 

For this reason a complete testing and compliance system with IMS-LD is 

designed and developed in this thesis. This system is composed of two 

compliance testers: the first is the well known and well tested CopperCore 

Engine and the second is an IMS-LD validator, specially designed and 

developed for the purposes of this thesis. The IMS-LD validator is created as 

a web application and a SOAP web service and it is based in PHP, LiBXML 

and NuSOAP technologies. The compliance testing is including all three 

levels A, B, C of the IMS-LD specification. 

The interchangeability or the migration possibility of learning scenarios 

between the learning design systems is examined by using a testing scenario 

specially designed for this work. This scenario is a collaborative learning 

scenario based on CLFPs (Collaborative Learning Flow Patterns) and it 

realizes the JIGSAW learning technique. It is designed by applying the well 

known from other knowledge fields UML modeling approach to a learning 

situation. The testing scenario was initially designed for the level A of the IMS 

LD specification but it was suitably extended and upgraded afterwards for the 

testing of the more sophisticated design possibilities offered by the higher 

levels B and C of the specification. 
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Exploring, by using the testing scenario, the migration possibility of learning 

scenarios between the LD systems, it was realized that the possibility of the 

direct export and import of learning scenarios in a form understandable by the 

systems, other than the IMS-LD specification form, was negligible and 

practically non-existent. Therefore the main way of migration of the learning 

scenarios between learning design system was via the compliance with the 

IMS-LD specification. Consequently, the testing scenario implemented in all 

learning design systems and at all three levels A, B, C and exported 

afterwards in IMS-LD compliant format. After that, the exported scenarios 

were tested for compliance with the IMS-LD specification using the 

compliance testing system. The obtained results of this compliance testing are 

presented in this thesis and, furthermore, appropriate solutions and methods 

are proposed for overcoming the observed divergences of the specification. 
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Πεξίιεςε 

ηελ εξγαζία απηή δηεξεπλάηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζπζηεκάησλ 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ σο πξνο ηε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο ή 

«κεηαλάζηεπζεο» ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί  ζε 

απηά. Σα ζπζηήκαηα εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

εμεηάδνληαη επηιέρηεθαλ κε ηξφπν ψζηε λα θαιπθηνχλ θαηά ην δπλαηφλ φιεο 

νη θαηεγνξίεο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Σα ζπζηήκαηα πνπ επηιέρηεθαλ είλαη 

ηα αθφινπζα: COLLAGE, MOTplus, TELOS Scenario editor, LAMS, 

ReCourse, θαη Reload LD editor. 

Ζ δπλαηφηεηα αληαιιαγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ δηεξεπλάηαη κέζσ ηεο 

απεπζείαο εμαγσγήο θαη εηζαγσγήο ηνπο ζηα ζπζηήκαηα εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, αιιά θπξίσο κέζσ ηεο εμαγσγήο ηνπο 

θαη εηζαγσγήο ηνπο κε ηε κνξθή πνπ θαζνξίδεη ε θαζηεξσκέλε πξνδηαγξαθή 

IMS-LD. Ο έιεγρνο ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ ζελαξίσλ απηψλ κε ηελ 

πξνδηαγξαθή IMS-LD είλαη θαηά ζπλέπεηα αλαπφθεπθηνο θαη  γίλεηαη κε ηε 

ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζπκβαηφηεηαο πνπ αλαπηχρηεθε ζηα 

πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο. Σν ζχζηεκα απηφ ειέγρνπ ζπκβαηφηεηαο 

απνηειείηαη απφ δχν ειεγθηέο ζπκβαηφηεηαο, έλαλ ζπλεζηζκέλν θαη αξθεηά 

δνθηκαζκέλν πνπ εκπεξηέρεηαη ζην CopperCore Engine θαη έλαλ πνπ 

αλαπηχρηεθε εηδηθά γηα ηελ εξγαζία απηή κε ηε κνξθή δηαδηθηπαθήο 

εθαξκνγήο (web application) θαη ππεξεζίαο SOAP (SOAP web service) θαη ν 

νπνίνο ζηεξίδεηαη ζηελ PHP ηερλνινγία θαη ηελ LiBXML. Ο έιεγρνο ηεο 

ζπκβαηφηεηαο πεξηιακβάλεη φια ηα επίπεδα A,B,C ηεο IMS-LD.  

Ζ δπλαηφηεηα αληαιιαγήο ή κεηαλάζηεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ 

αλάκεζα ζηα ζπζηήκαηα εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο 

έλα πξνεγκέλν δνθηκαζηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ην νπνίν επίζεο 

αλαπηχρηεθε ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο. Σν ζελάξην απηφ είλαη έλα 

ζελάξην ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, βαζίδεηαη ζε πξφηππα ξνήο ζπλεξγαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήηωλ (CLFP) θαη εθαξκφδεη ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο  JIGSAW. Σν 

ζελάξην ζρεδηάζηεθε εθαξκφδνληαο ηελ γλσζηή απφ άιια γλσζηηθά πεδία 

UML κεζνδνινγία εθαξκνζκέλε απηή ηε θνξά ζην ζρεδηαζκφ κηα 

εθπαηδεπηηθήο δξάζεο. Σν δνθηκαζηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ζρεδηάζηεθε 

αξρηθά γηα ην βαζηθφ επίπεδν Α ηεο πξνδηαθξαθήο αιιά αλαβαζκηδφηαλ 
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θαηάιιεια ζηε ζπλέρεηα ψζηε λα θαιπθηνχλ φιεο νη επηπιένλ δπλαηφηεηεο 

πνπ παξέρνπλ ηα αλψηεξα επίπεδα B θαη C ηεο πξνδηαγξαθήο.   

Καηά ηνλ έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ δηαπηζηψζεθε φηη ε δπλαηφηεηα άκεζεο 

εμαγσγήο θαη εηζαγσγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ ζε θάπνηα θνηλά 

απνδεθηή θαη απφ ηα δχν ζπζηήκαηα κνξθνπνίεζε δηαθνξεηηθήο απφ απηή 

πνπ νξίδεη ε πξνδηαγξαθή IMS LD ήηαλ αζήκαληε θαη πξαθηηθά αλχπαξθηε. 

Ο θχξηνο δξφκνο επνκέλσο «κεηαλάζηεπζεο» ησλ ζελαξίσλ ήηαλε κέζσ ηεο 

θνηλά απνδεθηήο «πιαηθφξκαο» ηεο πξνδηαγξαθήο IMS-LD.  Σα δνθηκαζηηθφ 

ζελάξην επνκέλσο πινπνηήζεθε ζε φια ηα ζπζηήκαηα εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη ζε φια ηα επίπεδά A,B,C ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ηα εμαρζέληα 

αξρεία ειέγζεθαλ γηα ηε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ηελ πξνδηαγξαθή IMS-LD. Σα 

απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ ειέγρνπ ζπκβαηφηεηαο ζπγθεληξψζεθαλ θαη 

παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηελ εξγαζία καδί κε πξνηάζεηο γηα ηελ δηφξζσζε θαη 

άξζε ησλ ηπρφλ αζπκβαηνηήησλ θαη απνθιίζεσλ απφ ηελ πξνδηαγξαθή πνπ 

παξαηεξήζεθαλ. 
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Κεθάιαην 1   

Δηζαγσγή, ζθνπόο ηεο εξγαζίαο 

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ θνηλσληψλ ησλ επθπψλ φλησλ απνηειεί ε 

αλαδήηεζε, ε ζπζζψξεπζε αιιά θαη ε κεηάδνζε ηεο Γλψζεο κέζσ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο Μάζεζεο. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εκθάληζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο Μάζεζεο απνηειεί ηφζν ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ηεο 

γλωζηηθήο πιεξνθνξίαο (ή γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ- «θνξηίνπ») θαη ε 

δφκεζή ηεο ζε απηνζπλεπείο ινγηθέο δνκέο (εκπεηξηθά δεδνκέλα-

«εκπεηξίεο» ή «πξντφληα» ινγηθψλ δηεξγαζηψλ θαη επεμεξγαζίαο), φζν 

θαη ε δπλαηφηεηα κεηάδνζεο ηεο ιεγφκελεο εθπαηδεπηηθήο πιεξνθνξίαο. 

Με ηνλ φξν εθπαηδεπηηθή πιεξνθνξία ελλννχκε εδψ ην γλσζηηθφ 

πεξηερφκελν αιιά θαη ηηο κεηα-πιεξνθνξίεο γηα ην πψο απηφ ζα 

«δηδαρηεί» θαη «αθνκνησζεί» απφ ηνλ απνδέθηε.  Με ιίγν δηαθνξεηηθή 

νξνινγία ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε εθπαηδεπηηθή πιεξνθνξία 

πεξηιακβάλεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό αιιά θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ςεθηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πιεξνθνξίαο  

θαζψο θαη ε πξνηππνπνίεζή ηεο γηα ηελ εχθνιε αληαιιαγή ηεο αλάκεζα 

ζε αλζξψπνπο θαη κεραλέο δεκηνχξγεζε λέεο δπλαηφηεηεο θαη δεδνκέλα 

ζην ρψξν ηεο Μάζεζεο. Δπηπιένλ ε ζπζζσξεπκέλε εθπαηδεπηηθή 

εκπεηξία έθαλε εκθαλέο φηη ν ζρεδηαζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ 

είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρή έθβαζή ηνπο. Ζ φιν θαη 

επξχηεξε απνδνρή ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ πξνηχπσλ νδήγεζε ζηε 

δεκηνπξγία ςεθηαθψλ «Απνζεθψλ» ζπζζσξεπκέλεο, 

«απνθξπζηαιισκέλεο», εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο κε ηε κνξθή 

πξνηππνπνηεκέλσλ ςεθηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ εχθνια 

πξνζβάζηκσλ απφ ηνλ νπνηνλδήπνηε. Ο Δθπαηδεπηηθφο κε ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζηή έρεη πιένλ ηε δπλαηφηεηα κε ηε ρξήζε ηνπ 

θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ λα ζρεδηάδεη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο , κε ηε κνξθή 

ςεθηαθψλ «Μαζεζηαθψλ Μνλάδσλ», λα ηηο αληαιιάζεη θαη λα ηηο θάλεη 

«θνηλφ θηήκα» ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Σα ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ 
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πνπ εκθαλίζηεθαλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ δηέθεξαλ κεηαμχ ηνπο 

σο πξνο ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο, ηελ ζπκθσλία ηνπο κε ηα πξφηππα θαη 

γεληθφηεξα σο πξνο ηελ «θηινζνθία» ηνπο απέλαληη ζην πξφβιεκα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδνληαη κηα ζεηξά απφ ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δηεξεπλάηαη ε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ζρεδηαζηηθήο πιεξνθνξίαο αλάκεζα ζηα ζπζηήκαηα 

απηά. Ο έιεγρνο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ σο 

πξνο ηε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο ηεο ζρεδηαζηηθήο πιεξνθνξίαο ή ηεο 

«κεηαλάζηεπζεο» ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ φπσο αιιηψο ζα ην 

νλνκάδνπκε ζηε ζπλέρεηα, γίλεηαη κε βάζε ηελ απεπζείαο εμαγσγή-

εηζαγσγή ζελαξίσλ αλάκεζα ζηα ζπζηήκαηα αιιά θπξίσο κέζσ ηεο 

ζπκθσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ κε ην γεληθφηεξα απνδεθηφ 

πξφηππν  IMS-LD.  

Ο έιεγρνο ηεο ζπκβαηφηεηαο κε ην πξφηππν IMS LD έγηλε κε ηε βνήζεηα 

ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πνπ απνηεινχληαλ απφ έλα ππάξρνλ ζχζηεκα 

ινγηζκηθνχ (CopperCore) θαη απφ έλα δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα ειέγρνπ 

ζπκβαηφηεηαο κε ην πξφηππν (IMS-LD Validator) πνπ θαηαζθεπάζηεθε 

ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο θαη ην νπνίν  δφζεθε ειεχζεξν πξνο ρξήζε 

απφ ηνλ ηζηνηφπν ηνπ ζπγγξαθέα (http://www.econtent.gr). Σν ζχζηεκα 

απηφ δηαηίζεηαη επίζεο ειεχζεξα απφ ηνλ ίδην ηζηνηφπν θαη κε ηε κνξθή 

SOAP- Web service. 

1.1 Ο εκπαιδεςηικόρ ζσεδιαζμόρ και ηα 

επγαλεία εκπαιδεςηικού ζσεδιαζμού 

Ο εξρνκφο ηεο ςεθηαθήο επνρήο θαη ηεο παγθφζκηαο δηθηχσζεο 

(internet) δεκηνχξγεζε λέα δεδνκέλα ζην ρψξν ηεο γλψζεο θαη ηεο 

κάζεζεο: 

 Απνηειεζκαηηθά «εξγαιεία» ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

(πνιπκέζα, πξνζνκνηψζεηο θιπ) 

 Φεθηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο 

http://www.econtent.gr/
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 Πξνηππνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πιεξνθνξίαο 

 Δχθνιε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία ρσξίο ρσξν-ρξνληθνχο 

πεξηνξηζκνχο 

 Απνθέληξσζε ηεο πιεξνθνξίαο 

 πιινγηθή Γλψζε θαη θνηλφηεηεο κάζεζεο 

Σα λέα απηά δεδνκέλα δεκηνχξγεζαλ λέεο απαηηήζεηο σο πξνο ηνλ 

αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη κεηαηφπηζαλ ην 

θαηλφκελν ηεο Μάζεζεο πξνο πην “καζεην-θεληξηθέο (learner-centered), 

γλωζην-θεληξηθέο (knowledge-centered), θνηλωλην-θεληξηθέο (community-

centered) θαη βαζηζκέλεο ζηελ αμηνιόγεζε (assessment-centred)” ζέζεηο 

θαη πξνζεγγίζεηο [6]. 

Παξάιιεια αλαδείρηεθε θαη ε αλαγθαηφηεηα θαζψο θαη ε βαξχηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ σο ηνπ θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα επηηπρίαο 

θάζε εθπαηδεπηηθήο δξάζεο. Σν κνληέιν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

σο «Μαχξνπ Κνπηηνχ» πνπ απφ ηε κία κεξηά ζα βάδακε ηα «δεηνχκελα» 

θαη απφ ηελ άιιε κεξηά ζα παίξλακε ηα «απνηειέζκαηα» απνξξίθηεθε 

σο αλαπνηειεζκαηηθφ: Σν «Μαχξν Κνπηί» έπξεπε λα «αλνηρηεί» θαη λα 

εκπινπηηζηεί κε έλαλ θαιά νξγαλσκέλν «κεραληζκφ» ψζηε λα έρνπκε 

αμηφινγα απνηειέζκαηα. Ο «κεραληζκφο» απηφο δελ είλαη άιινο απφ ηνλ 

εληειερή ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Σε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρηεθε ε αλάπηπμε απηνχ ηνπ 

«κεραληζκνχ» απνηέιεζε  ε ζεσξεηηθή κειέηε ηεο ίδηαο ηεο θχζεο ηεο 

κάζεζεο θαη ε επηξξνή ησλ ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ κάζεζεο  θαη ησλ 

κνληέισλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πνπ πξνέθπςαλ απφ απηέο. Σν 

θαζηεξσκέλν κνληέιν δηδαζθαιίαο «πνκπφο» δάζθαινο - «δέθηεο» 

καζεηήο ην νπνίν βαζηδφηαλε ζην αξρέγνλν πξφηππν κεηάδνζεο ηεο 

γλψζεο απφ ηε «Μεηέξα» ζην «Παηδί», κεηαηνπίζηεθε πξνο πην 

ζχγρξνλεο κνξθέο δηδαθηηθψλ κνληέισλ θαη δηδαζθαιίαο ζηηο νπνίεο νη 

«αλαδεηεηέο ηεο Γλψζεο»-δάζθαινη/καζεηέο, αιιειεπηδξψληαο κεηαμχ 

ηνπο αλαδεηνχλ θαη δηακνηξάδνληαη ηε Γλψζε κέζα ζηα πιαίζηα κηα 

καζεζηαθήο νκάδαο-θνηλφηεηαο [37].  
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Ζ ςεθηαθή ηερλνινγία απφ ηελ πιεπξά ηεο παξείρε ζηνπο ζπληειεζηέο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο φιε ηελ ππνζηεξηθηηθή ππνδνκή κε ηε 

κνξθή ινγηζκηθνχ θαη ππεξεζηψλ θαιχπηνληαο φιεο ηηο θάζεηο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο: έηζη έρνπκε  ινγηζκηθφ εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ γηα ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, 

εξγαιεία παξαγσγήο πνιπκεζηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηε θάζε ηεο 

παξαγσγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη πιαηθφξκεο ινγηζκηθνχ LMS-

LCMS γηα ηε θάζε ηεο δηαλνκήο ηνπ πιηθνχ θαη ηεο παξνρήο ηεο 

εθπαίδεπζεο.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά ε αλάγθε γηα πξνηππνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πιεξνθνξίαο, γηα λα είλαη εχθνια αμηνπνηήζηκε θαη αληαιιάμηκε αλάκεζα 

ζε αλζξψπνπο θαη κεραλέο, νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε θαζηεξσκέλσλ 

πιένλ πξνηχπσλ γηα ηελ πξνηππνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Καζηεξσκέλα ηέηνηα πξφηππα είλαη ην 

ADL SCORM γηα ηελ πξνηππνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηα 

πξφηππα ηνπ IEEE φπσο ην LOM γηα εθπαηδεπηηθά κεηαδεδνκέλα, ην 

IMS-CP  γηα ην παθεηάξηζκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, IMS QTI γηα ηηο 

αμηνινγήζεηο θαη ην IMS-LD, κε ην νπνίν θαη ζα αζρνιεζνχκε 

εθηελέζηεξα ζηελ παξνχζα εξγαζία, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σα πεξηζζφηεξα πιένλ ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ 

ή αλαγθάζηεθαλ λα αλαπηπρηνχλ απζηεξά κε βάζε ηα πξφηππα απηά ή 

αλαγθάζηεθαλ λα ηα αθνινπζήζνπλ ζε γεληθφηεξεο γξακκέο.  

Με ηε ρξήζε ησλ πξνηχπσλ ε θάζε εθπαηδεπηηθή δξάζε δνκήζεθε κε ηε 

κνξθή ζηνηρεησδψλ Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ (UnitsOfLearning- UoL) νη 

νπνίεο ιφγσ ηεο ρξήζεο ησλ πξνηχπσλ αληαιιάζζνληαλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαλ («εθηεινχληαλ») εχθνια απφ ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα 

ινγηζκηθνχ.   
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1.2 κοπόρ ηηρ επγαζίαρ 

Δίλαη γεγνλφο φηη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ έρνπλ αλαπηπρηεί αξθεηά εξγαιεία 

ινγηζκηθνχ γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη λα θάλνπλ 

εθηθηή ηελ δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ κε ηε κνξθή 

πξνηππνπνηεκέλσλ ςεθηαθψλ Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ (Unit Of Learning-

UoL). 

  

Σν θχξην δήηεκα πνπ δηεξεπλάηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη : 

 

«Ο έιεγρνο  ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ηωλ ζπζηεκάηωλ εθπαηδεπηηθνύ 

ζρεδηαζκνύ αλαθνξηθά κε ηελ δπλαηόηεηα «κεηαλάζηεπζεο» (migration) 

εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ από ην έλα ζύζηεκα ζην άιιν κέζω ηεο 

απεπζείαο εμαγωγήο/εηζαγωγήο ηωλ ζηα ζπζηήκαηα απηά αιιά  θπξίωο 

κέζω  ηεο ζπκκόξθωζήο ηωλ κε ην πξόηππν IMS-LD». 

 

Σα επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην δήηεκα απηφ είλαη: 

1. Τπάξρεη δπλαηφηεηα «εμαγσγήο» ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ 

πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε έλα ζχζηεκα εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε 

κνξθέο (format) πνπ λα είλαη απνδεθηέο απφ ηα ππφινηπα 

ζπζηήκαηα;  

2. Τπάξρεη δπλαηφηεηα, θαη ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο, 

«κεηαλάζηεπζεο» ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ απφ ην έλα 

ζχζηεκα ζην άιιν κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνηχπνπ IMS-LD; 

3. Τπάξρεη ζπκθσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ ησλ ζπζηεκάησλ 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ην πξφηππν IMS-LD; 

 

Γηα ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα 1 γίλεηαη έιεγρνο ηεο δπλαηφηεηαο 

εμαγσγήο ζε θάζε ζχζηεκα ζε κνξθή (format) πνπ είλαη απνδεθηή ζαλ 

κνξθή εηζαγσγήο απφ ηα άιια ζπζηήκαηα. 

Γηα ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα 2 γίλεηαη έιεγρνο ηεο δπλαηφηεηαο 

εμαγωγήο απφ έλα ζχζηεκα ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ζηελ κνξθή 
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πνπ πξνδηαγξάθεη ην πξφηππν IMS-LD (δηαηεξψληαο «αλαιινίσηεο» 

φιεο ηηο ζπληζηψζεο θαη πηπρέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ) θαζψο θαη 

ηεο δπλαηφηεηαο εηζαγωγήο ζην ζχζηεκα «εμσηεξηθψλ» ζελαξίσλ πνπ 

φκσο είλαη δεκηνπξγεκέλα θαη δηακνξθσκέλα κε ηελ κνξθή πνπ 

πξνδηαγξάθεη ην IMS-LD. 

Γηα ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα 3 έγηλε έιεγρνο ζπκθσλίαο (compliance 

test) ησλ εμαγφκελσλ ζελαξίσλ  απφ ηα ζπζηήκαηα εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ κε ην πξφηππν IMS-LD. 

 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη δνζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία ζηα εθπαηδεπηηθά 

ζελάξηα πνπ ζηεξίδνληαη ζε πξφηππα ξνήο ζπλεξγαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήηωλ (CLFP). Σα ζελάξηα πνπ είλαη βαζηζκέλα ζε απηά ηα 

πξφηππα παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηαηί πινπνηνχληαη θαη 

πξνζαξκφδνληαη πην εχθνια ζηα λέα δεδνκέλα πνπ δεκηνχξγεζαλ νη 

ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ζηε κάζεζε γεληθφηεξα. 

  

 

1-1: Μεηαλάζηεπζε εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ 
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ηελ εξγαζία εμεηάζηεθαλ ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ 

 COLLAGE  

 MOTplus  

 TELOS Scenario editor 

 LAMS  

 ReCourse  

 Reload editor 

1.3 Μεθοδολογία 

Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ θπξίνπ δεηήκαηνο έγηλε κειέηε ησλ επηκέξνπο 

πξνβιεκάησλ ζηα νπνία απηφ αλαιχεηαη («αλάιπζε») θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηα απνηειέζκαηα ζπλνςίζηεθαλ θαη ζπληέζεθαλ γηα ηελ απάληεζε ζην 

θπξίσο πξφβιεκα («ζύλζεζε»). 

ηα πιαίζηα ηνπ πεηξακαηηθνχ θνκκαηηνχ απηήο ηεο εξγαζία 

εγθαηαζηάζεθαλ φια ηα πξνο εμέηαζε  ζπζηήκαηα εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη δηεξεπλήζεθαλ νη δπλαηφηεηεο «εμαγσγή» θαη 

«εηζαγσγή» εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ κε ζθνπφ λα δνζεί ε απάληεζε ζην 

ππνεξψηεκα 1 ηνπ θπξίσο δεηήκαηνο. 

ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθε έλα δνθηκαζηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην 

βαζηζκέλν ζε πξφηππα ξνήο ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ(CLFP). Σν 

ζελάξην απηφ πινπνηήζεθε ζε φια ηα ζπζηήκαηα θαη ειέγρζεθε ζηε 

ζπλέρεηα ε δπλαηφηεηα «κεηαλάζηεπζεο» ηνπ ζελαξίνπ απφ ην έλα 

ζχζηεκα ζην άιιν κε ηελ ρξήζε ηεο «εμαγσγήο» ηνπ ζελαξίνπ θαηά IMS-

LD (ππνεξψηεκα 2).  

Δπεηδή ην πξφηππν IMS-LD ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ ηελ θνηλή «γέθπξα» 

γηα ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ 

«κεηαλάζηεπζε» ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ ειέγρζεθε ε ζπκκφξθσζε  

ησλ εμαγνκέλσλ ζελαξίσλ θαηά ην πξφηππν IMS-LD (ππνεξψηεκα 3).  

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ εμαγνκέλσλ ζελαξίσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ζχζηεκα ειέγρνπ απνηεινχκελν απφ ην 
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CopperCore engine θαη απφ έλαλ δηαδηθηπαθφ IMS-LD Validator πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο. 

Ο έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο πεξηειάκβαλε φια ηα επίπεδα (A,B,C) ηνπ 

πξνηχπνπ IMS-LD θαη γηα λα γίλεη απηφ εθηθηφ ην δνθηκαζηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζελάξην αλαβαζκηδφηαλ θαηάιιεια. 

1.4 Γομή ηηρ επγαζίαρ 

Πέξαλ ηεο εηζαγσγήο (Κεθάιαην 1, ηεο παξνχζαο εξγαζίαο) ην Κεθάιαην 

2 δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ ζεσξεηηθή βάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, 

ηελ εμέιημή ηνπ θαη ηελ δεκηνπξγία πξνηχπσλ. Απφ ηελ πιεπξά ησλ 

πξνηχπσλ εμεηάδεηαη ην πξφηππν IMS-LD. 

ην Κεθάιαην 3 παξνπζηάδνληαη θαη δηεξεπλνχληαη ηα ζπζηήκαηα 

ινγηζκηθνχ πνπ επηιέρηεθαλ γηα έιεγρν θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

ην Κεθάιαην 4 δεκηνπξγείηαη έλα δνθηκαζηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην γηα 

ηνλ έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην πξφηππν 

IMS-LD θαη ηεο δπλαηφηεηαο ηεο «κεηαλάζηεπζεο» ησλ ζελαξίσλ.    

ην Κεθάιαην 5 δηαπξαγκαηεχεηαη ν έιεγρνο ησλ επηιεγκέλσλ 

ζπζηεκάησλ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ηε βνήζεηα ηνπ δνθηκαζηηθνχ 

ζελαξίνπ. Δπηπιένλ ζην θεθάιαην απηφ έρνπκε θαη ηελ αλάιπζε θαη ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο κε ην πξφηππν IMS-

LD.  

ην Κεθάιαην 6 ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη γίλνληαη πξνηάζεηο 

γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη επέθηαζε ηεο εξγαζίαο. 

 

Σα θεθάιαηα 1 θαη 2 απνηεινχλ ην «ζεσξεηηθφ» κέξνο ηεο εξγαζίαο ελψ 

ηα θεθάιαηα 3,4,5,6 ην «πεηξακαηηθφ» ηεο κέξνο.   
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Κεθάιαην 2             

Ο Δθπαηδεπηηθόο ρεδηαζκόο - πξόηππα θαη 

ην πξόηππν IMS LD 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ην πξφβιεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πξνηππνπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ 

πξνζέγγηζε ζην πξφβιεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ γίλεηαη κε 

βάζε ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην πξφηππν IMS-LD ηνπ νπνίνπ 

θαη νη γεληθέο αξρέο θαη ε «θηινζνθία» παξνπζηάδνληαη κε ζηφρν πάληα 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπκθσλίαο κε ην πξφηππν ησλ ζελαξίσλ 

ησλ ζπζηεκάησλ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ γίλεηαη ζηα επφκελα 

θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο.   

2.1 Δκπαιδεςηικόρ ζσεδιαζμόρ –ηο βαζικό 

ππόβλημα 

Σα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη θαηά ηελ ελαζρφιεζε κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα [33]: 

 Πώο ζα βνεζήζνπκε ηνλ εθπαηδεπόκελν λα κάζεη κε έλαλ 

Απνηειεζκαηηθό, Απνδνηηθό θαη Ειθπζηηθό-επράξηζην ηξόπν; 

 Πώο ζα αμηνινγήζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη πώο ζα επηθνηλωλήζνπκε ην απνηέιεζκα; 

 Με ηη κέζα ζα ππνβνεζήζνπκε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηνλ 

εθπαηδεπόκελν; 

Ζ απάληεζε ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα δελ είλαη απιή θαη κνλνζήκαληε 

θαη άπηεηαη πνιιψλ γλσζηηθψλ πεδίσλ φπσο απηψλ ηεο θχζεο ηεο 

γλψζεο, ηεο θχζεο ηεο κάζεζεο θαζψο θαη ηεο θχζεο ησλ θηλήηξσλ θαη 

ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Ζ απάληεζε ζηα εξσηήκαηα απηά 

ζπλνςίδεη ην πεξηερφκελν απηνχ πνπ ν εθπαηδεπηηθφο-εθπαηδεπηηθφο 

ζρεδηαζηήο ελλνεί κε ην «κηα θαιή εθπαηδεπηηθή δξάζε-δηδαζθαιία» θαη 
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πνπ απνηειεί ηελ Δθπαηδεπηηθή ρεδηαζηηθή Γλψζε (Learning Design 

Knowledge).  

Οη πεγέο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζρεδηαζηηθήο γλψζεο πξνέξρνληαη είηε απφ 

ηελ ζεσξία (Θεσξίεο Μάζεζεο) είηε απφ ηελ εκπεηξία-πξαθηηθή. Έηζη 

έρνπκε ζαλ πεγέο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζρεδηαζηηθήο γλψζεο ηα:   

 Γηδαθηηθά κνληέια απφ ηηο ζεσξίεο κάζεζεο 

 Καιά παξαδείγκαηα εθαξκνζκέλσλ δηδαζθαιηψλ (Best practices) 

 ρεδηαζηηθά ρλάξηα ή πξφηππα (Patterns)- ε Αθαίξεζε ηεο θαιήο 

πξαθηηθήο. 

Σα δηδαθηηθά κνληέια βαζίδνληαη ζηε ζεσξεηηθή βάζε ησλ ζεσξηψλ 

κάζεζεο ζηηο νπνίεο δηεξεπλάηαη ην θαηλφκελν ηεο κάζεζεο θαη 

απνηεινχλ κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο αλάινγα 

κε ην πξνο δηδαζθαιία αληηθείκελν ηεο γλψζεο, ηνπο δηδαζθφκελνπο 

αιιά θαη ηελ αληίιεςε γηα ην πψο ν άλζξσπνο καζαίλεη 

απνηειεζκαηηθφηεξα [17].  

Σα «θαιά παξαδείγκαηα» (best practices) απνηεινχλ ζπλήζσο ζπιινγέο 

απφ παξαδείγκαηα δηδαζθαιηψλ πνπ θαη’ επαλάιεςε έρνπλ απνθέξεη ην 

θαιχηεξν δηδαθηηθφ απνηέιεζκα γηα ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ αληηθείκελν. 

Δπεηδή νη δηδαζθαιίεο απηέο πξνέξρνληαη απφ ην δπλακηθφ πεδίν ηεο 

δηδαθηηθήο πξάμεο είλαη θαηά θαλφλα πνιχ ρξήζηκεο. 

Σα ζρεδηαζηηθά «ρλάξηα» ή πξφηππα (design patterns) ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζρεδηαζκφ έρνπλ ζηεξηρηεί ζηα αληίζηνηρα ζρεδηαζηηθά ρλάξηα πνπ 

αλαπηχρηεθαλ κε επηηπρία ζε άιινπο ηνκείο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 

αξρηηεθηνληθή φπνπ γηα πξψηε θνξά έγηλε ε εηζαγσγή ηνπο απφ ηνλ 

Alexander C ην 1977 [1]. Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ζρεδηαζηηθψλ ρλαξηψλ 

έρεη αλαπηπρηεί κηα «γιψζζα» πεξηγξαθήο (design pattern language),  

δειαδή έλα ζχλνιν νξνινγίαο θαη θαλφλσλ πνπ ζθνπφ έρνπλ λα 

δψζνπλ νδεγίεο θαη βνήζεηα ζηνλ ζρεδηαζηή ζε φιε ηε θάζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ. ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο αξθεηή δνπιεηά κε ηα 

ζρεδηαζηηθά ρλάξηα έρεη γίλεη γηα ηελ ειεθηξνληθά ππνβνεζνχκελε  

εθπαίδεπζε θαη ηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε [29]. Ζ γιψζζα 

πεξηγξαθήο ησλ ζρεδηαζηηθψλ ρλαξηψλ είλαη θνληά ζηε «θπζηθή» 
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θαζνκηινχκελε γιψζζα δηεπθνιχλνληαο έηζη ηνπο «αλζξψπνπο» ρξήζηεο 

θαη δπζρεξαίλνληαο απφ ηελ άιιε κεξηά ηηο «κεραλέο» ρξήζηεο γηαηί δελ 

κπνξεί λα γίλεη «θαηαλνεηή» απφ ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. Ζ έιεπζε 

ησλ πξνηχπσλ θαη ηεο πξνηππνπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

έρεη δψζεη λέεο δηαζηάζεηο ζηα ζρεδηαζηηθά ρλάξηα δεδνκέλνπ φηη 

κπνξνχλ πιένλ απηά λα πεξηγξαθνχλ κε ηνλ ηξφπν πνπ απαηηεί ην 

πξφηππν θαη λα γίλνπλ καζεζηαθέο κνλάδεο εχθνια 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο θαη αληαιιάμηκεο θαη απφ ηηο «κεραλέο» θαη ηα 

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. 

 

Ζ Δθπαηδεπηηθή ρεδηαζηηθή Γλψζε βαζίδεηαη ζε έλα επξχηεξν 

παηδαγσγηθφ πιαίζην πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ [38]: 

 Παηδαγσγηθή θηινζνθία (πψο πηζηεχνκε φηη νη άλζξσπνη 

καζαίλνπλ, απφ ηη απνηειείηαη ε γλψζε, πψο πξέπεη λα 

κεηαρεηξηδφκαζηε ηνπο αλζξψπνπο θιπ) 

 Τςεινχ επηπέδνπ παηδαγσγηθή (επξείεο εθπαηδεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο φπσο ζπλεξγαηηθή κάζεζε, βαζηζκέλε ζε 

πξνβιήκαηα κάζεζε θιπ) 

 Παηδαγσγηθή ζηξαηεγηθή (άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε «δξάζε», 

κνληέια θαη πιάλα ελεξγεηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ 

ζηφρσλ) 

 Παηδαγσγηθή ηαθηηθή (εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο-κέζνδνη, ε 

πινπνίεζε ηεο παηδαγσγηθήο ζηξαηεγηθήο κε απιά βήκαηα θαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο) 
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2-1: Δθπαηδεπηηθόο ρεδηαζκόο 

 

 

Η εθαξκνγή ηεο Εθπαηδεπηηθήο Σρεδηαζηηθήο Γλώζεο γηα ηε δεκηνπξγία 

κηαο Μαζεζηαθήο Μνλάδαο είλαη απηό πνπ απνθαινύκε Εθπαηδεπηηθό 

Σρεδηαζκό (Εηθ. 2-1)[33]. 

Με ηνλ φξν Μαζεζηαθή Μνλάδα (UoL) εδψ ελλννχκε έλα θαιά 

νξηνζεηεκέλν, νξηζκέλν θαη πεξηγξακκέλν καζεζηαθφ γεγνλφο φπσο κηα 

δηδαζθαιία, κηα δηάιεμε, κηα εξγαζηεξηαθή άζθεζε, αιιά θαη έλα 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο (curriculum). 

Οξγαλψλνληαο θαη ζπζηεκαηνπνηψληαο ηελ εθπαηδεπηηθή ζρεδηαζηηθή 

γλψζε δεκηνπξγνχκε ηε ζεσξία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

(Instructional design theory)   σο κηα ζεσξία πνπ βνεζά ηνπο αλζξψπνπο 

λα καζαίλνπλ θαη λα αλαπηχζζνληαη θαιχηεξα. 

Ζ ζεσξία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη πεξηζζφηεξν θαζνδεγεηηθή 

(prescriptive) παξά πεξηγξαθηθή (descriptive) ζηε θχζε ηεο [44] δίλνληαο 

θαζνδεγεηηθέο γξακκέο γηα ην πνηα εθπαηδεπηηθή κέζνδνο ή κέζνδνη ζα 

θέξνπλ ην θαιχηεξν εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα. Δπηπιένλ νη ιχζεηο πνπ 

δίλεη εθαξκφδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή πεξίζηαζε (situational 

theory) θαη φρη θαζνιηθά (universal) ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο κε ηελ έλλνηα 
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φηη κηα εθπαηδεπηηθή κέζνδνο δίλεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε κηα 

πεξίζηαζε ελψ θάπνηα άιιε ζε δηαθνξεηηθή πεξίζηαζε.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ ην βαζικό ζσεδιαζηικό εκπαιδεςηικό 

ππόβλημα δηακνξθψλεηαη ζην: 

 

«Ο ζρεδηαζκόο κηαο Δηδαθηηθήο Δξάζεο-Μεζόδνπ γηα ηελ επίιπζε  

ελόο Εθπαηδεπηηθνύ Πξνβιήκαηνο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε  

Εθπαηδεπηηθή Πεξίζηαζε»  

 

Ζ ιχζε ζην ζρεδηαζηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφβιεκα είλαη ζρεδηαζηηθνί 

θαλφλεο (rules) ηεο κνξθήο: 

 

If  Δθπαηδεπηηθή Πεξίζηαζε S Then Υξεζηκνπνίεζε ηελ Μέζνδν Μ 

  

Ο παξαπάλσ θαλφλαο δελ είλαη ληεηεξκηληζηηθφο αιιά πηζαλνινγηθφο θαη 

ιέκε φηη εθαξκφδνληαο ηνλ ζρεδηαζηηθφ θαλφλα δελ έρνπκε εγγπεκέλε 

επηηπρία ζην εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα (επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ) 

αιιά πηζαλφηεηα P γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

απνηειέζκαηνο. Ζ πηζαλφηεηα απηή επίζεο δελ είλαη θαζνξηζκέλε αιιά 

εμαξηάηαη θαη απηή κε ηελ ζεηξά ηεο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πεξίζηαζε. 

Ο πην πάλσ εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζηηθφο θαλφλαο κπνξεί επνκέλσο λα 

πάξεη ηε κνξθή 

 

If  Δθπαηδεπηηθή Πεξίζηαζε S Then Υξεζηκνπνίεζε ηελ Μέζνδν Μ (κε 

πηζαλφηεηα P). 

 

Ζ πηζαλνινγηθή πθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεδηαζηηθψλ θαλφλσλ δελ 

κεηψλνπλ θπζηθά ηελ αμία ηνπο δεδνκέλνπ φηη ε εθαξκνγή ηνπο επηθέξεη 

θαιχηεξν εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα απφ ηελ ad hoc θαη ηελ ηπραία 

εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ ζρεδηαζηηθψλ απνθάζεσλ. 

Δπηπιένλ νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε θαη ηελ βαξχηεηα πνπ έρνπλ 

δηάθνξνη άιινη παξάγνληεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πεξίζηαζε 
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θαη πνπ είλαη πξνζσπηθήο ή θνηλσληθήο θχζεσο. Γηα παξάδεηγκα ζε 

θάπνηα εθπαηδεπηηθή πεξίζηαζε κηα νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ ή έλαο 

αηνκηθφο εθπαηδεπφκελνο λα πξνηηκάεη κηα κέζνδν Μ απφ θάπνηα άιιε ή 

θαη λα δηαθνξνπνηεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζηφρνπο.  

Πξνζζέηνληαο θαη απηνχο ηνπο «αμηαθνχο» παξάγνληεο V ζηελ εμίζσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεδηαζηηθψλ θαλφλσλ έρνπκε ηειηθά:  

 

If  Δθπαηδεπηηθή Πεξίζηαζε S (κε αμίεο V) Then Υξεζηκνπνίεζε ηελ 

Μέζνδν Μ (κε πηζαλφηεηα P). 

 

ηε ζπλέρεηα ζα αλαιχζνπκε πεξηζζφηεξν ηνπο παξάγνληεο ηνπ 

παξαπάλσ ζρεδηαζηηθνχ θαλφλα. 

 

Η Δκπαιδεςηική Πεπίζηαζη 

Ζ εθπαηδεπηηθή πεξίζηαζε πεξηιακβάλεη ζαλ παξάγνληεο  

 Σνπο Δθπαηδεπηηθνχο ηφρνπο (learning outcomes) 

 Σελ Δθπαηδεπηηθή Καηάζηαζε (conditions) 

 Οη Εθπαηδεπηηθνί Σηόρνη νξίδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα θαη ν  

βαζκφο επίηεπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ είλαη ην κεηξήζηκν κέγεζνο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειέζκαηνο. Ζ εθπαηδεπηηθή Μέζνδνο αμηνινγείηαη 

σο πξνο ηελ πνηφηεηά ηεο κε βάζε ην εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα πνπ 

επηηπγράλεη. Οη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ζπλδένληαη κε ηελ  

 Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Μεζφδνπ πνπ είλαη ν βαζκφο επίηεπμεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ 

 Απνδνηηθφηεηα ηεο Μεζφδνπ πνπ είλαη ν βαζκφο δπζθνιίαο θαη 

εξγαζίαο πνπ θαηαβάιεη ν εθπαηδεπφκελνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ 

 Διθπζηηθφηεηα ηεο Μεζφδνπ, δειαδή κε ην πφζν επράξηζηα 

καζαίλεη ν εθπαηδεπφκελνο 

Ζ Εθπαηδεπηηθή Καηάζηαζε (learning conditions) ζπλδέεηαη κε ηελ ζεηξά 

ηεο κε: 

 Σν είδνο-ηχπνο γλψζεο: Γλψζεηο, Ηθαλφηεηεο, Γεμηφηεηεο, ηάζεηο 
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 Υαξαθηεξηζηηθά Δθπαηδεπνκέλσλ: Γλσζηαθφ ππφβαζξν-

πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο, Απηνεθηίκεζε, Κίλεηξα 

 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ηάμεο (setting): νκάδεο, κεκνλσκέλνη, ζην 

ζρνιείν, ζην εξγαζηήξην, ζην ζπίηη  

 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ: ζχγρξνλε-αζχγρξνλε, γξακκηθή, 

δηαδξαζηηθή, ζπλεξγαηηθή, είδε αξρείσλ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 

εχξνο ζχλδεζεο  

 

Η Δκπαιδεςηική Μέθοδορ 

Ζ εθπαηδεπηηθή Μέζνδνο πεξηγξάθεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(learning process). 

Η Εθπαηδεπηηθή Μέζνδνο έρεη ηε κνξθή ηεο ξνήο ηωλ Εθπαηδεπηηθώλ 

Δξαζηεξηνηήηωλ θαη πεξηγξάθεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηωλ εκπιεθνκέλωλ 

ζηελ Εθπαηδεπηηθή Δηαδηθαζία κεηαμύ ηωλ θαη κε ην Εθπαηδεπηηθό 

Πεξηβάιινλ. 

 Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε κνληεινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κεηαθνξά κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο. Έηζη ε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δνκείηαη θαηά ην πξφηππν ηεο ζεαηξηθήο 

παξάζηαζεο απφ ηα παξαθάησ κέξε: 

 Δθπαηδεπηηθή Μέζνδνο (Method): Οιφθιεξε ε δηδαζθαιία-ζελάξην 

 Παξάζηαζε (Play): Μηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μηα Μέζνδνο 

απνηειείηαη ζπλήζσο απφ κηα παξάζηαζε. Δάλ ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ηφηε απηέο εθηεινχληαη παξάιιεια. 

 Μεηαδεδνκέλα (Metadata): Δίλαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ Παξάζηαζε 

νη νπνίεο δελ είλαη κέξνο ηεο ίδηαο ηεο παξάζηαζεο, φπσο 

ζπγγξαθέαο, ηίηινο, εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη 

 Ρφινη (Roles): Σνπο ξφινπο ππνδχνληαη ηα εκπιεθφκελα 

πξφζσπα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έηζη έρνπκε ην ξφιν ηνπ 

Μαζεηή, ηνπ Δθπαηδεπηή, ηνπ βνεζνχ, αιιά θαη ηεο Οκάδαο 

καζεηψλ (πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξφζσπα)   

 θελέο (Acts): Οη ζθελέο ζε κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε 

ελαιιάζζνληαη κε ην θιείζηκν ησλ θνπξηηλψλ ψζηε λα αιιάμεη ην 
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ζθεληθφ. ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη απηνηειείο δηδαθηηθέο 

ελφηεηεο. Οη ζθελέο ζε κηα παξάζηαζε εθηεινχληαη πάληα 

δηαδνρηθά, «ζεηξηαθά» θαη κηα παξάζηαζε ηειεηψλεη φηαλ ηειεηψζεη 

θαη ε ηειεπηαία ζθελή. 

 Πξάμεηο (Roleparts): Μηα πξάμε πεξηγξάθεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ελφο ξφινπ ζε κηα ζθελή.  

 θεληθφ (environment): Σν πεξηβάιινλ ζην νπνίν εθηειείηαη ε 

Παξάζηαζε-εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ 

ππεξεζίεο θαη πφξνπο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ πνπ ππνβνεζνχλ θαη 

θάλνπλ εθηθηή ηελ εθηέιεζε ηεο παξάζηαζεο. 

 πλζήθεο (conditions): ζε κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε είλαη 

επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ θαη 

ηνπ ζελαξίνπ. ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην είλαη πεξηνξηζκνί ηερληθνί, 

ρξνληθνί ή θαηαζηαηηθνί πνπ θάλνπλ εθηθηή ή ππνβνεζνχλ ηελ 

εθηέιεζε ηνπ ζελαξίνπ. 

 

  

 

2-2: Η Δθπαηδεπηηθή Μέζνδνο  
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Παξαηεξνχκε (εηθ. 2-2) φηη κηα Δθπαηδεπηηθή Μέζνδνο απνηειείηαη απφ 

κηα ή πεξηζζφηεξεο Παξαζηάζεηο (play), θάζε παξάζηαζε απνηειείηαη 

απφ κηα ή πεξηζζφηεξεο θελέο (Act) θαη θάζε ζθελή απνηειείηαη απφ κηα 

ή πεξηζζφηεξεο Πξάμεηο (role-part). ε θάζε πξάμε αληηζηνηρεί κηα 

Γξαζηεξηφηεηα (activity) ή κηα «νκάδα δξαζηεξηνηήησλ» (activity 

structure) πνπ εθηεινχληαη απφ θάπνην ξφιν (Role) θαη απαηηνχλ γηα ηελ 

εθηέιεζή ηνπο ην θαηάιιειν ζθεληθφ-πεξηβάιινλ (environment) (εηθ. 2-3). 

 

 

2-3: Θεαηξηθή κεηαθνξά-Πξάμεηο (role-parts) 

 

Ξαναγπάθονηαρ ηη βαζική εξίζωζη ηος εκπαιδεςηικού ζσεδιαζμού 

Λακβάλνληαο ππφςηλ ηα παξαπάλσ ε βαζηθή εμίζσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ κπνξεί λα μαλαγξαθεί σο: 

 

If  Δθπαηδεπηηθή Πεξίζηαζε κε 

 Απαηηνχκελν επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο, 

 ειθπζηηθφηεηαο, πξνζβαζηκφηεηαο σο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

 ηφρνπο AND 

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ, ηεο Σάμεο, ηεο Γηδαζθαιίαο 

θαη ηνπ Μέζνπ 

Then  Δθπαηδεπηηθή Γξάζε-Μέζνδνο 

Μηα (ή πεξηζζφηεξεο παξάιιεια εθηεινχκελεο) Παξάζηαζε (play) 

κε κία ή πεξηζζφηεξεο δηαδνρηθέο θελέο(acts)  απνηεινχκελεο 

απφ κία ή πεξηζζφηεξεο Πξάμεηο (RoleParts) πνπ εθηεινχληαη 

παξάιιεια θαη ιακβάλνληαο ππφςηλ κηα ζεηξά απφ ζπλζήθεο 

(conditions)  

With  κηα ζπγθεθξηκέλε πηζαλφηεηα επηηπρίαο   
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2.2 Η πποδιαγπαθή IMS-LD 

Ζ αλαγθαηφηεηα γηα πξνηππνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

θάλεθε λσξίο θαη πεξί ηηο αξρέο ηνπ 2000 είρακε ηελ εκθάληζε ηεο EML 

(Educational Modeling Language) απφ ην Open University of the 

Netherlands (OUNL). Παξάιιεια ην IMS Global Consortium Inc (IMS) 

αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε ελφο πξνηχπνπ γηα ηνλ Δθπαηδεπηηθφ 

ρεδηαζκφ δεκηνχξγεζε ηελ νκάδα Learning Design Working Group κε 

ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ελφο πξνηχπνπ. ηελ νκάδα απηή ζπκκεηείρε θαη 

ην OUNL. Ζ EML έγηλε απνδεθηή απφ ηελ νκάδα απηή ε νπνία φκσο ζηε 

ζπλέρεηα κε βάζε ηελ EML δεκηνχξγεζε ηελ πξψηε έθδνζε ηεο IMS-LD 

ε νπνία θαη ηζρχεη κέρξη θαη ζήκεξα (2010) [25,26,27,28]. Ζ 

πξνδηαγξαθή απηή πξνηάζεθε αθνχ κειεηήζεθαλ πνιιέο παηδαγσγηθέο 

αληηιήςεηο θαη απφςεηο θαη ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα κπνξέζεη  λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνιιψλ παηδαγσγηθψλ θαη 

δηδαθηηθψλ κνληέισλ. Απφ ηελ παηδαγσγηθή πιεπξά ε πξνδηαγξαθή 

πξνζπαζεί λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ «νπδέηεξε» ψζηε λα κπνξέζεη λα 

εθθξάζεη ηηο πεξηζζφηεξεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο [47]. 

 Μαθηζιακή Μονάδα (Unit of Learning-UoL) 

Αλαθαιψληαο ηελ απφ ην 2.1 πεξηγξαθή ηεο Μαζεζηαθήο Μνλάδαο θαη 

έρνληαο ην πιαίζην απφ ην πξφηππν IMS-LD κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηελ 

Μαζεζηαθή Μνλάδα σο κηα νινθιεξσκέλε πεξηεθηηθή νληφηεηα πνπ 

αληηπξνζσπεχεη έλα καζεζηαθφ γεγνλφο φπσο έλα κάζεκα , έλα 

εξγαζηήξην, έλα ζρέδην καζήκαηνο, κηα δηδαθηηθή ελφηεηα.  

Ζ Μαζεζηαθή Μνλάδα (εηθ. 2-4) εθηφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

εκπεξηέρεη θαη φιν ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ππφ κνξθή ςεθηαθψλ αξρείσλ 

θαζψο θαη ηηο αλαθνξέο πξνο εμσηεξηθέο ππεξεζίεο ή ηε δεκηνπξγία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο (environment). Σν πξφηππν πνπ 

πξνηάζεθε γηα ην «παθεηάξηζκα» φιεο απηήο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

αξρείσλ ήηαλ ην IMS-CP (Content Packaging). 
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2-4: Μαζεζηαθή Μνλάδα 

 

Η δομή ηος IMS-CP 

Έλα παθέην πεξηερνκέλνπ ζχκθσλα κε ην IMS-CP (εηθ. 2-5) 

πεξηιακβάλεη κηα πεξηνρή κεηαδεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ην ίδην ην 

παθέην (Metadata) κηα πεξηνρή φπνπ πεξηγξάθεηαη ζε δελδξηθή δνκή ην 

πεξηερφκελν (Organizations) θαη κηα πεξηνρή κε κηα ιίζηα θαη 

αλαθνξέο πξνο ηα θπζηθά αξρεία (Recourses). Ζ δνκή ηνπ φινπ 

παθέηνπ πεξηγξάθεηαη ζε έλα αξρείν manifest ζε κνξθή XML. 

 

2-5: Παθέην πεξηερνκέλνπ 

Γηα ηε δεκηνπξγία κηαο Μαζεζηαθήο Μνλάδαο ν Δθπαηδεπηηθφο 

ρεδηαζκφο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ην IMS-LD, «ελζσκαηψλεηαη» ζηελ 

πεξηνρή ησλ Organizations (εηθ. 2-6). 
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2-6: Μηα Μαζεζηαθή Μνλάδα 

Η δομή ηος IMS-LD 

 

 

2-7: Σα ζηνηρεία ηνπ learning design 

 

Σν ζηνηρείν learning-design πνπ πεξηγξάθεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζρεδηαζκφ (εηθ. 2-7) εκπεξηέρεη κε ηε ζεηξά ηνπ θαη άιια ζηνηρεία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαηά ην πξφηππν ηεο «ζεαηξηθήο κεηαθνξάο». 

Σν ζηνηρείν learning design πεξηέρεη αξρηθά κηα πεξηνρή κε κηα ζεηξά απφ 

κεηαδεδνκέλα (metadata) ζηα νπνία εληάζζνληαη ν ηίηινο (title) νη 
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εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη (learning-objectives) θαη νη πξναπαηηνχκελεο 

γλψζεηο (prerequisites). Οη άιιεο δχν κεγάιεο πεξηνρέο είλαη ε 

πεξηνρή ησλ αληηθεηκέλσλ (components) θαη ε πεξηνρή ηεο κεζφδνπ 

(method). 

Ζ πεξηνρή ησλ αληηθεηκέλσλ (components) πεξηέρεη ηα ζηαηηθά δνκηθά 

ζπζηαηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ: 

 roles φπνπ αλαθέξνληαη νη ξφινη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

 activities πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 environments φπνπ εκπεξηέρνληαη αλαθνξέο ζε ππεξεζίεο θαη 

πφξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ πεξηνρή ηεο κεζφδνπ (method) εκπεξηέρεη ην δπλακηθφ θνκκάηη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πεξηγξάθεη ηε ξνή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Πεξηέρεη ηξία είδε εκθσιεπκέλσλ αληηθεηκέλσλ θαηά ην 

πξφηππν ηεο ζεαηξηθήο κεηαθνξάο: 

 play , ε παξάζηαζε 

 act , ε ζθελή 

 role-part, ε πξάμε 

 

Τα επίπεδα Α,Β,C ηος IMS-LD 

 Σν IMS-LD απνηειείηαη απφ 3 επίπεδα. Σα επίπεδν Α είλαη ην επίπεδν 

πνπ θαιχπηεη ηε βαζηθή ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ εμεηάζακε κέρξη ηψξα.  

Σν επίπεδν Β πξνζζέηεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πξνζζήθεο ηδηνηήησλ 

(properties) θαη ζπλζεθψλ (conditions) επηηξέπνληαο έηζη πην 

απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ξνήο θαη 

θάλνληαο έηζη εθηθηή ηε ρξήζε πην εμειηγκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Με ηε ρξήζε ησλ ηδηνηήησλ κπνξεί ην ζχζηεκα ή ν 

εθπαηδεπηήο λα γλσξίδεη θαηαζηαηηθή πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο θαη γεληθφηεξα γηα ηελ ξνή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Απηφ δηεπθνιχλεη ηελ πινπνίεζε θαη ρξήζε 

πξνζαξκνζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηερληθψλ (adaptive 

learning) [10].  Δπηπιένλ ε πξνζζήθε ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ ηδηνηήησλ 

ηνπ επηπέδνπ Β πξνζδίδεη ζην IMS-LD ηελ πξφζζεηε ιεηηνπξγηθφηεηα ε 
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νπνία πεξηγξάθεηαη ζην IMS- SS (Simple Sequencing) ην νπνίν αλ θαη 

εκθαλίζηεθε αξγφηεξα απφ ην IMS-LD εληνχηνηο εμειίρηεθε παξάιιεια. 

Οη ζπλζήθεο θαη νη ηδηφηεηεο έρνπλ πξναηξεηηθφ (optional) ραξαθηήξα θαη 

επηηξέπνπλ ηελ ρξήζε ηνπ IMS-SS ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ φπνπ 

απηφ είλαη εθηθηφ.   

ην επίπεδν C έρνπκε θαη ηελ πξνζζήθε ησλ ζεκαηνδνηήζεσλ 

(notifications) πνπ δηεπθνιχλεη θπξίσο ηνπο ζρεδηαζηέο πνπ έρνπλ 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο (Learning Management Systems -

LMS) ηα νπνία είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλα ζην πεξηερφκελν 

(content oriented) παξά ζηελ επηθνηλσλία (communication oriented)   

 

Το επίπεδο Β ηος IMS-LD 

Σν επίπεδν Β ηνπ IMS-LD κε ηηο ηδηφηεηεο πνπ εηζάγεη θάλεη δπλαηή ηελ 

ρξήζε θαηαζηαηηθήο πιεξνθνξίαο ζρεηηθήο κε ηελ θαηάζηαζε ελφο 

εθπαηδεπνκέλνπ, ελφο ξφινπ ή θαη ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπηπιένλ κε ηε ρξήζε ησλ ζπλζεθψλ 

κπνξνχλ λα νξηζηνχλ θαλφλεο (rules) πνπ λα ειέγρνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

νιφθιεξνπ ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ θαη πσο απηφ ζα εκθαλίδεηαη 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

 

Ιδηόηεηεο (properties) 

Οη ηδηφηεηεο είλαη δχν εηδψλ, ηνπηθέο (local) θαη θαζνιηθέο (global) νη 

νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξεί λα είλαη γεληθέο (general), πξνζσπηθέο 

(personal) ή ξφισλ (role). Μπνξνχκε επηπιένλ λα νξίζνπκε θαη νκάδεο 

ηδηνηήησλ (property groups).  

Μηα ζπλεζηζκέλε ρξήζε ησλ ηδηνηήησλ είλαη γηα λα ιακβάλνπκε 

πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηνλ εθπαηδεπφκελν θαη έηζη λα πξνζαξκφδνπκε 

ην πεξηερφκελν ζηηο εηδηθέο ηνπ αλάγθεο (adaptive learning). Μηα άιιε 

επίζεο ζπλεζηζκέλε ρξήζε είλαη λα ειέγρνπκε ηελ θαηάζηαζε ηεο ίδηαο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ψζηε γηα παξάδεηγκα λα κπνξνχκε λα 

ελεξγνπνηήζνπκε θάπνηεο ελέξγεηεο (actions) φηαλ θάηη ζπκβεί. 
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Ζ ινγηθή πίζσ απφ ηε ρξήζε ησλ ηδηνηήησλ είλαη ε ίδηα κε ηε ινγηθή ησλ 

IMS-QTI πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα ηεζη αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ηνπ 

IMS-LIP (Learner Information Package). Ζ δνκή ησλ ηδηνηήησλ είλαη 

επίζεο αθξηβψο ε ίδηα κε κφλε δηαθνξά φηη ζην LD ρξεζηκνπνηείηαη σο 

γλσζηφλ ε XML θαη γηα ηηο ηδηφηεηεο έρνπκε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο XML 

IDs αλαθνξηθά κε ην επηηξεπηφ ζεη ραξαθηήξσλ, ελψ ζην QTI θαη ζην 

LIP απηφο ν πεξηνξηζκφο δελ πθίζηαηαη.  

 

πλζήθεο (conditions) 

Οη ζπλζήθεο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζηή λα 

νξίζεη θαλφλεο (rules) ηεο κνξθήο «φηαλ ζπκβεί θάπνην γεγνλφο (event) 

λα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο». Σν είδνο ησλ γεγνλφησλ πνπ 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα κπνξεί λα είλαη ρξνληθό π.ρ. φηαλ θάπνηνο 

ρξφλνο πεξάζεη, θαηαζηαηηθό π.ρ. φηαλ θάπνηα δξαζηεξηφηεηα 

νινθιεξσζεί ή λα βαζίδεηαη ζηε ηηκή κηαο κεηαβιεηήο. Έηζη κπνξνχκε λα 

ζπγθξίλνπκε ηελ ηηκή θάπνηαο κεηαβιεηήο κε κηα ζηαζεξή ηηκή ή λα 

ζπγθξίλνπκε ηηο ηηκέο δχν κεηαβιεηψλ δπλακηθά. Οη ελέξγεηεο πνπ κπνξεί 

λα γίλνπλ φηαλ ζπκβεί θάπνην γεγνλφο κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα είλαη ε 

εκθάληζε ή απφθξπςε καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ (learning-objects), 

καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ (environments), δξαζηεξηνηήησλ 

(activity) θαη παξαζηάζεσλ (play). 

Οη θαλφλεο (rules) κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ θαη ζην επίπεδν C ηεο 

πξνδηαγξαθήο ψζηε λα ελεξγνπνηνχλ «ζεκαηνδνηήζεηο». 

 

Το επίπεδο C ηος IMS-LD  

ην επίπεδν C ηνπ IMS-LD έρνπκε επηπιένλ έιεγρν ηεο ξνήο ηνπ 

καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηε ρξήζε ελφο εθηεηακέλνπ κεραληζκνχ 

ζημαηοδοηήζεων (notifications). Οη ζεκαηνδνηήζεηο κπνξνχλ λα 

απνζηαινχλ απφ θαη πξνο αληηθείκελα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

φπσο δξαζηεξηφηεηεο  αιιά θαη απφ θαη πξνο θπζηθά  πξφζσπα πνπ 

ππνδχνληαη ξφινπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έηζη ζεκαηνδφηεζε 

κπνξεί λα ζηείιεη έλαο καζεηήο πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ φηη έρεη αλεβάζεη 



ΜΓΔ-ΗΜ13: Γιαλειηοςπγικόηηηα ζςζηημάηων εκπαιδεςηικού ζσεδιαζμού   

 

24 

 

έλα αξρείν ζαλ παξαδνηέν θάπνηαο άζθεζεο αιιά επίζεο ζεκαηνδφηεζε 

κπνξεί επίζεο λα ζηείιεη θαη κηα δξαζηεξηφηεηα ζε θάπνηα άιιε φηη γηα 

παξάδεηγκα απηή έρεη νινθιεξσζεί γηα λα αξρίζεη ε δεχηεξε λα 

εθηειείηαη. 

                                                                                                                                                                                                                                                             

2.2.1 πζηήκαηα ειέγρνπ ζπκκόξθσζεο κε ην πξόηππν  

 

Καζψο ην πξφηππν IMS-LD έρεη γίλεη ζρεδφλ θαζνιηθά απνδεθηφ ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ μεπξνβάιεη φιν θαη πην επηηαθηηθή ε 

αλαγθαηφηεηα γηα ηελ χπαξμε ζπζηεκάησλ πνπ ζα ειέγρνπλ ηε 

ζπκβαηφηεηα κε ην πξφηππν ησλ δεκηνπξγνχκελσλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζρεδηαζηέο καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ ψζηε λα έρνπκε 

εγγπεκέλε ηελ ζσζηή εθηέιεζε ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ απφ ηα 

ζπζηήκαηα δηαλνκήο θαη εθηέιεζεο καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ην TelCert project (http://www.opengroup.org/telcert) 

έρεη ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηα IST Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

αλάπηπμε κηαο ζνπίηαο εξγαιείσλ γηα έιεγρν ζπκβαηφηεηαο ζηελ νπνία 

ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο (LD). Σε ζηηγκή 

ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (2009) δελ ππήξρε παξφια απηά 

θάπνην εξγαιείν δηαζέζηκν απφ απηφ ην project . 

Σν κνλαδηθφ εξγαιείν ινγηζκηθνχ γηα ηνλ έιεγρν ζπκβαηφηεηαο πνπ 

βξέζεθε πιήξσο ιεηηνπξγηθφ θαη δηαζέζηκν ήηαλ ην CopperCore  Run 

Time (CCRT) environment ην νπνίν θαη πεξηιακβάλεη ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ, εθηφο ησλ άιισλ, θαη ηνλ έιεγρν ζπκβαηφηεηαο 

καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ κε ην πξφηππν IMS –LD. Σν εξγαιείν απηφ 

εμεηάδεηαη εθηελέζηεξα ζην θεθάιαην 5 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Πέξαλ ηνπ CopperCore ζπζηήκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηηο εξγαζίαο 

θαηαζθεπάζηεθε θαη έλα δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ζπκβαηφηεηαο, 

IMS-LD Validator ην νπνίν κπνξεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί αλνηρηά απφ 

ηνλ θαζέλα ζαλ δηαδηθηπαθή εθαξκνγή θαζψο θαη κε ηε κνξθή Web 

Service βαζηζκέλνπ ζην SOAP. 

http://www.opengroup.org/telcert


ΜΓΔ-ΗΜ13: Γιαλειηοςπγικόηηηα ζςζηημάηων εκπαιδεςηικού ζσεδιαζμού   

 

25 

 

Σα δχν απηά εξγαιεία καδί απνηέιεζαλ ην ζχζηεκα ειέγρνπ 

ζπκβαηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εξγαζία απηή. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη νξηζκέλα εξγαιεία εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, φπσο ζα δνχκε θαη ζην Κεθάιαην 3, πεξηιακβάλνπλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν ζπκβαηφηεηαο κε ην πξφηππν IMS –LD γηα ηηο 

καζεζηαθέο κνλάδεο πνπ ζρεδηάδνληαη ζην ίδην ην εξγαιείν ιίγν πξηλ λα 

γίλεη ε εμαγσγή ηνπο κε κνξθή ζπκπηεζκέλνπ αξρείνπ.    

2.3 Η σπήζη ηηρ UML ζηον εκπαιδεςηικό 

ζσεδιαζμό 

χκθσλα κε ηελ αληηθεηκελνζηξαθή ζεψξεζε ν θφζκνο καο απνηειείηαη  

απφ κηα ζεηξά απφ νληφηεηεο-αληηθείκελα (objects) πνπ αιιειεπηδξνχλ 

κεηαμχ ηνπο κε κελχκαηα θαη ην απνηέιεζκα απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο 

είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε δξάζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπο [30]. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ είλαη έλα απφ ηα βαζηθά δεηνχκελα ηεο εθπαίδεπζεο.  

Σν θεληξηθφ ζεκείν ηεο αληηθεηκελνζηξαθνχο κεζνδνινγίαο γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ (object oriented problem solving) απνηειεί ε 

θαηαζθεπή ελφο κνληέινπ (model) [8]. Καηά ηελ θαηαζθεπή ελφο κνληέινπ 

έρνπκε ηελ αθαηξεηηθή «αληηζηνίρεζε» ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ ζε κηα 

ζεηξά απφ αθεξεκέλεο νληφηεηεο-αληηθείκελα.  

Έλα κνληέιν δεκηνπξγείηαη πάληα κε βάζε ην πξφβιεκα πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηνλ «πξαγκαηηθφ θφζκν» (domain). 

Σν πεδίν (domain) απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη ηα πξαγκαηηθά 

πξνβιήκαηα είλαη επξχ θαη εθηείλεηαη απφ ηελ αξρηηεθηνληθή, ηελ 

θαηαζθεπή ινγηζκηθνχ, ηε δηαρείξηζε έξγσλ, ηε βηνκεραληθή αιπζίδα 

παξαγσγήο κέρξη θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ.   

Ζ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ελφο κνληέινπ απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά 

δηαγξακκάησλ-ζρεδίσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα εκπιεθφκελα ζην κνληέιν 

αληηθείκελα θαζψο θαη ηε ζηαηηθή θαη δπλακηθή κεηαμχ ηνπο 

αιιειεπίδξαζε θαη ζπκπεξηθνξά.  
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Ζ UML (Unified Modeling Language™) απνηειεί ηελ θαζηεξσκέλε πιένλ 

αλαπαξάζηαζε ησλ κνληέισλ ζηελ αληηθεηκελνζηξαθή κεζνδνινγία 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Απνηειείηαη απφ 9 δηαγξάκκαηα [5,18,45]: 

1. Use case diagrams (Γηαγξάκκαηα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο) 

Σα δηαγξάκκαηα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο πεξηγξάθνπλ ην ηη θάλεη έλα 

ζχζηεκα απφ ηελ πιεπξά ηνπ εμσηεξηθνχ παξαηεξεηή. Πεξηγξάθνπλ ην 

ηη θάλεη έλα ζχζηεκα αιιά φρη ην πψο ην θάλεη. Σα δηαγξάκκαηα ρξήζεο 

ζπλδένληαη ζηελά κε ηε έλλνηα ηνπ ζελαξίνπ (scenario). Έλα ζελάξην 

πεξηγξάθεη ην ηη ζπκβαίλεη φηαλ θάπνηνο αιιειεπηδξά κε έλα ζχζηεκα. 

Μηα πεξίπησζε ρξήζεο (use case) είλαη κηα ζεηξά απφ ζελάξηα γηα ηελ 

επίηεπμε ελφο ζθνπνχ (goal) ή ηελ νινθιήξσζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο 

(task). Ζ πξνζεθηηθή εχξεζε ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο είλαη 

θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ 

κνληέινπ ηνπ πξνβιήκαηνο [13]. 

 

2-8: UML, use case 

 

2. Class diagrams (Γηαγξάκκαηα θιάζεσλ) 

Κάζε αληηθείκελν ηνπ κνληέινπ αλαπαξίζηαηαη ζην δηάγξακκα κε κηα 

θιάζε. Σν δηάγξακκα θιάζεσλ απνηειείηαη απφ ηηο θιάζεηο-αληηθείκελα 

ελφο ζπζηήκαηνο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο . Δίλαη ζηαηηθό δηάγξακκα 

θαη πεξηγξάθεη επνκέλσο ην ηί αιιειεπηδξά αιιά φρη ην ηη ζα ζπκβεί φηαλ 

απηφ αιιειεπηδξά.  

 

3. Object diagrams (Γηαγξάκκαηα αληηθεηκέλσλ) 

Αλαπαξηζηνχλ αληηθείκελα φπσο θαη ηα δηαγξάκκαηα θιάζεσλ αιιά 

αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζηηγκηφηππα (instances) ησλ αληηθεηκέλσλ. 

Υξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ πεξίπινθεο ζρέζεηο 

κεηαμχ θιάζεσλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. αλαδξνκηθψλ ζρέζεσλ). 
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4. Sequence diagrams (Γηαγξάκκαηα ξνήο) 

Σα δηαγξάκκαηα ξνήο είλαη δηαγξάκκαηα αιιειεπίδξαζεο (Interaction 

diagrams) πεξηγξάθνπλ ηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σα δηαγξάκκαηα ξνήο πεξηγξάθνπλ ην πψο αθξηβψο πξαγκαηνπνηείηαη 

θάπνηα δξάζε θαη πφηε : πνηα αληηθείκελα εκπιέθνληαη ηη κελχκαηα 

ζηέιλνληαη κεηαμχ ηνπο θαη πφηε. Όια απηά ηα «γεγνλφηα» ηεο 

αιιειεπίδξαζεο εκθαλίδνληαη κε ηελ κνξθή κηαο ρξνληθήο αιιεινπρίαο 

(time line). 

 

5. Collaboration diagrams (Γηαγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο) 

Σα δηαγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο είλαη θαη απηά δηαγξάκκαηα 

αιιειεπίδξαζεο (Interaction diagrams) θαη επηπιένλ πεξηέρνπλ ηελ ίδηα 

πιεξνθνξία φπσο ηα δηαγξάκκαηα ξνήο. Ζ δηαθνξά ηνπο είλαη φηη απηά 

επηθεληξψλνληαη ζηνπο ξόινπο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηελ αιιειεπίδξαζή 

ηνπο θαη φρη ζηελ ρξνληθή ξνή θαη αιιεινπρία ηεο αιιειεπίδξαζεο. 

 

6. Statechart diagrams (Γηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο) 

Σν θάζε αληηθείκελν έρεη κηα θαηάζηαζε (νξίδεηαη απφ ηηο ηηκέο ησλ 

εζσηεξηθψλ κεηαβιεηψλ) θαη θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο (behaviors, 

ζπλαξηήζεηο). Σα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο πεξηγξάθνπλ φιεο ηηο 

θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα βξεζεί έλα αληηθείκελν θαζψο θαη ην 

πώο απηφ κεηαβαίλεη απφ ηε κηα θαηάζηαζε ζηελ άιιε. 

 

7. Activity diagrams (Γηαγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ)  

Σν δηάγξακκα δξαζηεξηνηήησλ είλαη έλα δηάγξακκα ξνήο (flowchart). 

Παξνπζηάδεη ηελ ξνή δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο 

δηαδηθαζίαο. Δίλαη ζπλδεδεκέλν κε ηα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο κε ηελ 

έλλνηα φηη ελψ ην δηάγξακκα θαηάζηαζεο παξνπζηάδεη ηε ξνή θαη ηηο 

αιιαγέο ηεο θαηάζηαζεο ελφο αληηθεηκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

δηαδηθαζίαο ην δηάγξακκα δξαζηεξηνηήησλ παξνπζηάδεη ηε ξνή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηαδηθαζίαο. 
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8. Component diagrams (Γηαγξάκκαηα ζηνηρείσλ) 

Έλα ζηνηρείν (component) αληηπξνζσπεχεη ην «θπζηθφ» αληίζηνηρν κηαο 

θιάζεο αληηθεηκέλνπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ ινγηζκηθνχ γηα παξάδεηγκα 

έλα ζηνηρείν είλαη ν θψδηθαο πνπ πινπνηεί κηα θιάζε. 

  

9. Deployment diagrams 

Σα δηαγξάκκαηα απηά αλαπαξηζηνχλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηηο ζρέζεηο ησλ «θπζηθψλ» αληηθεηκέλσλ κε ην πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν πινπνηείηαη ην ζχζηεκα. Γηα έλα ζχζηεκα ινγηζκηθνχ γηα 

παξάδεηγκα πεξηγξάθνπλ ηε δηακφξθσζε (configuration) ηνπ 

απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ   

2.3.1 Η UML πξνζέγγηζε ζηνλ εθπαηδεπηηθό ζρεδηαζκό 

Ζ ρξήζε ηεο UML καο πξνζθέξεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ έλα 

εμαηξεηηθφ  «εξγαιείν» ην νπνίν κάιηζηα, φπσο έρνπκε δεη, είλαη εθηελψο 

δνθηκαζκέλν κε κεγάιε επηηπρία θαη ζε άιια πεδία εθαξκνγήο φπσο 

ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ζηε δηαρείξηζε έξγσλ, ζηε βηνκεραληθή αιπζίδα 

παξαγσγήο θιπ. ηελ πεξίπησζε ηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ κάιηζηα 

έρεη γίλεη εθηεηακέλε δνπιεηά [14] ψζηε κε ηε βνήζεηα ηεο UML λα 

δεκηνπξγεζνχλ κηα ζεηξά απφ πνιχ ρξήζηκα ζρεδηαζηηθά ρλάξηα 

(patterns) ηα νπνία απνθξπζηαιιψλνπλ κηα ζεηξά απφ επξεηηθνχο 

(heuristic) θαλφλεο θαη ζρεδηαζηηθή πξαθηηθή θαηά ηα πξφηππα ησλ 

ζρεδηαζηηθψλ ρλαξηψλ ηνπ Alexander [1].  

Καηά ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, ζηε θάζε ηεο αλάιπζεο, ζηνρεχνπκε 

κεηά ηε δηαηχπσζε ηνπ δηδαθηηθνύ πξνβιήκαηνο ζηε δεκηνπξγία ηνπ/ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σν 

εθπαηδεπηηθφ ζελάξην είλαη κηα ζεηξά απφ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαηά ηηο νπνίεο έρνπκε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εκπιεθνκέλσλ 

νληνηήησλ, πνπ εκθαλίδνληαη σο ξφινη, κε ην ζχζηεκα κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ.  

Μνληεινπνηψληαο ζχκθσλα κε ηελ UML ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ 

έρνπκε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηψλ, ππνδπφκελνη ηνπο ξφινπο, κε 
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ην ζχζηεκα λα πεξηγξάθεηαη κε κηα ζεηξά πεξηπηψζεσλ ρξήζεο (use 

cases) ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα δηαγξάκκαηα πεξηπηώζεωλ ρξήζεο (use case 

diagrams) είλαη απηά πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε απηή.  

Ζ αιιεινπρία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαξηίδνπλ έλα 

εθπαηδεπηηθφ ζελάξην θαη θαηά ζπλέπεηα ε ξνή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο κπνξεί λα απεηθνληζηεί κε ηελ ρξήζε δηαγξακκάηωλ 

δξαζηεξηνηήηωλ (activity diagrams).  

Δηαγξάκκαηα αιιειεπίδξαζεο (ξνήο θαη ζπλεξγαζίαο, sequence & 

collaboration diagrams) κπνξνχλ απνηειεζκαηηθά λα απεηθνλίζνπλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ ξφισλ κεηαμχ ηνπο θαη δηαγξάκκαηα ζηνηρείωλ θαη 

εθαξκνγήο components θαη deployment κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα θπζηθά καζεζηαθά αληηθείκελα (UoL) θαη 

πεξηβάιινληα (Environments).  
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Κεθάιαην 3   

πζηήκαηα ινγηζκηθνύ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό 

ζρεδηαζκό. 

Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζηή (instuctional 

designer) έρνπλ εκθαληζηεί θαηά θαηξνχο δηάθνξα ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ 

[7]. Σα ζπζηήκαηα απηά κε έλα ζρεηηθά εχθνιν θαη θηιηθφ πξνο ηνλ 

ρξήζηε ηξφπν θάλνπλ εθηθηή ηε δεκηνπξγία Μαζεζηαθψλ Μνλάδσλ 

(UoL) ηφζν ζην επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνχ φζν θαη ζην επίπεδν ηεο ηειηθήο 

πινπνίεζήο ηνπο κε ηελ πξνζζήθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ 

(εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ππεξεζίεο) θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνχ 

ζπκπηεζκέλνπ αξρείνπ πνπ εκπεξηέρεη ην Μαζεζηαθφ Αληηθείκελν.  

3.1 Καηηγοπίερ ζςζηημάηων εκπαιδεςηικού 

ζσεδιαζμού 

Γηα λα δηεπθνιχλνπκε ηε κειέηε ησλ ζπζηεκάησλ εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηα ρσξίζακε ζε ηξείο θαηεγνξίεο αλαθνξηθά κε 

 Σα εμαγφκελα αξρεία ηνπ ζπζηήκαηνο  

 Σνλ ηξφπν εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ 

 Σελ ζπκθσλία ηνπο κε ηα πξφηππα 

 

Τα εξαγόμενα απσεία ηος ζςζηήμαηορ 

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ αμίδεη λα ζεκεησζεί ε δηαθνξεηηθή ζεσξεηηθή ζρεδηαζηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε απφ ηνπο δηάθνξνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ 

ζπζηεκάησλ απηψλ: κεξηθνί ζεσξνχλ φηη ηα εξγαιεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζα έπξεπε λα αζρνινχληαη κφλν κε ην ζρεδηαζκφ ηεο 

Μαζεζηαθήο Μνλάδαο ρωξίο ηνλ ηειηθφ εκπινπηηζκφ ηεο κε ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ελψ άιινη ζεσξνχλ φηη ζα έπξεπε λα πξνζηεζεί θαη 

ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα λα δεκηνπξγεζεί ην ηειηθφ καζεζηαθφ 
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αληηθείκελν ππφ κνξθή ζπκπηεζκέλνπ αξρείνπ. ε πξαθηηθφ επίπεδν ηα 

εξγαιεία ηεο πξψηεο νκάδαο δίλνπλ σο εμαγφκελν έλα αξρείν xml, 

(imsmanifest.xml) ην νπνίν θαη πεξηγξάθεη κε δνκεκέλν ηξφπν ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο Μαζεζηαθήο Μνλάδαο θαη ζην νπνίν ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ πεξηγξάθεηαη κε ηε κνξθή απιψλ αλαθνξψλ, ρσξίο φκσο  απηφ 

πνηέ λα πεξηθιείεηαη κε ηε κνξθή «θπζηθψλ» αξρείσλ. Ζ πξνζζήθε ηνπ 

πιηθνχ θαηά ζπλέπεηα επηβάιεη ηε ρξήζε θαη επηπιένλ εξγαιείσλ γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρείνπ πεξηγξαθήο ηεο Μαζεζηαθήο Μνλάδαο, ψζηε 

απηφ λα έρεη αλαθνξέο ζε «θπζηθά» αξρεία θαη πφξνπο, θαζψο θαη γηα 

ηελ δεκηνπξγία ηεο ηειηθήο Μαζεζηαθήο Μνλάδαο σο εθηειέζηκνπ 

ζπκπηεζκέλνπ αξρείνπ γηα λα κπνξέζεη απηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ 

θαηάιιειε πιαηθφξκα δηαλνκήο (delivery) ηνπ πιηθνχ.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά ηα ππφινηπα εξγαιεία ζρεδηαζκνχ, ηεο δεχηεξεο 

ζρεδηαζηηθήο θηινζνθίαο, ρεηξίδνληαη θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε ηειηθφ 

απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπκπηεζκέλνπ αξρείνπ 

πνπ κπνξεί λα εθηειεζηεί άκεζα απφ κηα πιαηθφξκα δηαλνκήο. 

Παξφιν πνπ ζεσξεηηθά πηζηεχνπκε φηη ε πξψηε ζρεδηαζηηθή πξνζέγγηζε 

είλαη πην νξζή, κε δεδνκέλν ην φηη ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο 

νινθιεξψλεηαη κε ηε δεκηνπξγία κηαο δνκεκέλεο θαη  ινγηθήο 

πεξηγξαθήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε πξαθηηθή αλαγθαηφηεηα καο 

αλαγθάδεη λα παξαδερηνχκε σο πην πξαθηηθά θαη «ρξήζηκα» γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζηή ηα εξγαιεία πνπ ρεηξίδνληαη θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ δίλνληαο σο απνηέιεζκα έλα νινθιεξσκέλν ζπκπηεζκέλν αξρείν 

κηαο Μαζεζηαθήο κνλάδαο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί επηπιένλ φηη θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ πξνηχπσλ 

ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ φπνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ην πξφηππν IMS-LD θαη ηεο ρξήζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην IMS-CP (IMS-content packaging). Ζ 

δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνχ ζπκπηεζκέλνπ αξρείνπ ηεο Μαζεζηαθήο Μνλάδαο 

απαηηεί θπζηθά ηελ ζπγθεξαζκέλε ρξήζε θαη ησλ δχν παξαπάλσ 

πξνηχπσλ (Κεθ. 2, ζει.18), θάηη πνπ άιισζηε είλαη εκθαλέο αλ 
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παξαηεξήζνπκε ην ηειηθφ αξρείν πεξηγξαθήο ηεο Μαζεζηαθήο Μνλάδαο 

(imsmanifest.xml).   

Παπαδείγμαηα: ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζπζηήκαηνο ηεο πξψηεο 

ζρεδηαζηηθήο θηινζνθίαο απνηειεί ην MOTPlus θαζψο θαη ην δηάδνρν 

πξντφλ ηνπ ίδηνπ εξγαζηεξίνπ (LICEF), ην TELOS, αλ θαη ην ηειεπηαίν 

ζηελ έθδνζε ηεο νινθιεξσκέλεο ζνπίηαο ηνπ (ζ.ζ. δελ ήηαλε δηαζέζηκε 

θαη δελ κειεηάηαη ζηελ παξνύζα εξγαζία) πεξηιακβάλεη θαη ην ρεηξηζκφ 

ηνπ πιηθνχ. ηε δεχηεξε ζρεδηαζηηθή θηινζνθία αλήθνπλ ζπζηήκαηα 

φπσο ην COLLAGE, Reload LD editor, ReCource θαη ην LAMS. 

 

Η εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ  

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ 

ηεο Μαζεζηαθήο Μνλάδαο ηα εξγαιεία εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

ρσξίδνληαη ζε 

 Δξγαιεία «θφξκαο» (form based) 

 Γξαθηθά εξγαιεία (graphical tools) 

ηα πξψηα εξγαιεία ε ζρεδηαζηηθή πιεξνθνξία δίλεηαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζηή ζπκπιεξψλνληαο κηα ζεηξά απφ ζρεηηθέο θφξκεο 

εηζαγσγήο ζηνηρείσλ (δεο εηθ. 3.1 φπνπ θαίλνληαη νη θφξκεο εηζαγσγήο 

Roles, Properties θιπ) 

http://www.licef.ca/
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3-1: Reload LD editor, form based tool 

Παπαδείγμαηα: ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ εξγαιεία φπσο ην Reload 

LD editor, ReCourse θαη ην COLLAGE. 

 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία ησλ γξαθηθψλ εξγαιείσλ εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ αλήθνπλ ηα εξγαιεία ζηα νπνία ηα αληηθείκελα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ αλαπαξίζηαληαη κε εηθνλίδηα γξαθηθψλ ηα 

νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο δεκηνπξγψληαο έηζη ηε ζρεηηθή ρξνληθή 

ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Μαζεζηαθνχ Αληηθεηκέλνπ αιιά θαη 

αλαπαξηζηάλνληαο κε ηε κνξθή γξαθήκαηνο ή γξαθηθνχ κνληέινπ θαη 

ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ.   
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3-2: LAMS, έλα γξαθηθό εξγαιείν εθπαηδεπηηθνύ ζρεδηαζκνύ 

 

Παπαδείγμαηα: Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο 

ησλ εξγαιείσλ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ απνηεινχλ ηα MOTplus, 

TELOS θαη LAMS (εηθ.3-2).   

 

 

Η ζπκθσλία κε ηα πξόηππα 

ηελ εξγαζία απηή εμεηάδνληαη ηα ζπζηήκαηα εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ  

θπξίσο κε αλαθνξά ην πξφηππν IMS-LD. ρεηηθά κε ην θαηά πφζν 

αθνινπζνχλ ην πξφηππν απηφ ηα ζπζηήκαηα εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

ρσξίδνληαη ζε  

 πζηήκαηα πνπ αθνινπζνχλ ην πξφηππν IMS-LD 

 πζηήκαηα πνπ δελ αθνινπζνχλ ην πξφηππν IMS-LD. 

 

Παπαδείγμαηα: πζηήκαηα πνπ αθνινπζνχλ ην πξφηππν IMS-LD είλαη 

ηα Reload LD editor, TELOS, MOTplus, COLLAGE, ReCourse ελψ 
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ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζπζηήκαηνο πνπ δελ αθνινπζεί ην πξφηππν 

επαθξηβψο αιιά είλαη εκπλεπζκέλν (“inspired”) απφ απηφ, είλαη ην LAMS. 

3.2 Σα ππορ αξιολόγηζη ζςζηήμαηα 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο απηήο αιιά θαη γηα λα έρνπκε κηα 

πιεξέζηεξε εηθφλα ησλ ζπζηεκάησλ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

ζπκπεξηιάβακε ζπζηήκαηα απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ππνθεθαιαίνπ 3.1. Δπηιέμακε επίζεο θπξίσο ηα 

ζπζηήκαηα ηα νπνία ήηαλ ειεχζεξα πξνο ρξήζε θαη δελ είραλε 

πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηε ρξήζε ηνπο φπσο δηθαηψκαηα ρξήζεο, άδεηεο 

ινγηζκηθνχ θιπ 

Σα ζπζηήκαηα πνπ επηιέρηεθαλ είλαη επηπιένλ απφ ηα πην γλσζηά θαη 

επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα ζπζηήκαηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ. 

Σα ζπζηήκαηα πνπ επηιέρηεθαλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 COLLAGE (v. 0.7)  

 MOTplus (v. 1.4.2)  

 TELOS Scenario editor (rev. 2553) 

 LAMS  (v. 2.2) 

 ReCourse (v. 2.0.3) 

 Reload editor (v. 2.1.3) 

Όια ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα εγθαηαζηάζεθαλ ζε έλα ζχζηεκα 

ππνβάζξνπ Windows Vista Home Premium κε εγθαηαζηεκέλε ηελ Java 

jdk 1.6.0. 
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Πίλαθαο 1: Σα πξνο εμέηαζε εξγαιεία εθπαηδεπηηθνύ ζρεδηαζκνύ 

Σα πξνο εμέηαζε Δξγαιεία Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ 

 
Με ρξήζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ 

Τιηθνύ 

Υσξίο ρξήζε ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ 

Φόξκαο 

COLLAGE  

ReCourse  

ReLoad editor  

Γξαθηθά 

 MOTplus 

 TELOS Scenario Editor 

LAMS  

 

ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ αθνινπζεί κηα παξνπζίαζε ησλ ζπζηεκάησλ 

απηψλ κε γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη πεξηγξαθέο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο. 

 

3.2.1 COLLAGE  

Σν COLLAGE (COLlaborative LeArning desiGn Editor) είλαη έλα εξγαιείν 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ αλαπηχρηεθε ζην University of Valladolid 

, School of telecommunications ηεο Ηζπαλίαο. Δίλαη ινγηζκηθφ αλνηρηνχ 

θψδηθα θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ινγηζκηθνχ : http://ulises.tel.uva.es/collage/. Ζ έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνπ εγθαηαζηάζεθε είλαη ε Collage v. 0.7. 

Σν COLLAGE είλαη βαζηζκέλν ζηνλ Reload editor ηνπ νπνίνπ θαη 

επεθηείλεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ζπκπεξηιακβάλνληαο έηνηκα θαη γεληθά 

απνδεθηά «ζρεδηαζηηθά ρλάξηα» (patterns) ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

(Collaborative Learning) [24] θαη εηδηθφηεξα ηεο ηερλνινγηθά 

ππνζηεξηδφκελεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (CSCL-Computer-Supported 

Collaborative Learning) . Σα ζρεδηαζηηθά απηά ρλάξηα θαινχληαη ζπλήζσο 

CLFPs (Collaborative Learning Flow Patterns) θαη αληηπξνζσπεχνπλ 

http://ulises.tel.uva.es/collage/
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θαηαζηαιαγκέλε ζρεδηαζηηθή γλψζε πξνεξρφκελε απφ ηελ πξαθηηθή 

δηδαζθαιηψλ βαζηζκέλσλ ζηε ζπλεξγαηηθή κεζνδνινγία [22]. Σα CLFP 

πνπ ππάξρνπλ ζην COLLAGE είλαη ηα: 

 JIGSAW 

 TPS 

 TAPPS 

 Brainstorming 

 Simulation 

 Pyramid 

Σν COLLAGE αθνινπζεί θαη είλαη ζπκβαηφ κε ην IMS-LD level A 

πξφηππν.  

Λεηηνπξγηθόηεηα 

Σν COLLAGE είλαη έλα εξγαιείν βαζηζκέλν ζε θφξκεο εηζαγσγήο ησλ 

δεδνκέλσλ. Δπεηδή είλαη βαζηζκέλν ζην Reload καο παξέρεη φιε ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Reload. Ζ επηπιένλ πξνζζήθεο ησλ CLFPs γίλνληαη 

απφ ην ζρεηηθφ κελνχ (εηθ. 3-3). 

 

3-3: CLFPs ζην COLLAGE 

Κάλνληαο ηελ παξαπάλσ επηινγή εκθαλίδεηαη ε θαξηέια πνπ καο 

βνεζάεη λα επηιέμνπκε ην θαηάιιειν ζρεδηαζηηθφ ρλάξη κε βάζε ην είδνο 

ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ βάδνπκε (εηθ. 3-4). 
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3-4: Collage, Δπηινγή ηνπ θαηάιιεινπ CLFP 

 

Δπηιέγνληαο είδνο καζεζηαθψλ ζηφρσλ πξνβιήκαηνο θιπ νη επηινγέο 

καο φζν αλαθνξά ην CLFP πνπ αξκφδεη εμεηδηθεχνληαη θαη πεξηνξίδνληαη 

κέρξη λα επηιέμνπκε ηειηθά απηφ πνπ επηζπκνχκε. Αθνχ επηιέμνπκε ην 

θαηάιιειν CLFP βγαίλνπκε ζηηο ηξεηο βαζηθέο θαξηέιεο ηνπ ζρεδηαζκνχ,  

δει. ηηο General, Resources θαη Collaborative learning flow. 
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3-5: Collage, ε θαξηέια General 

 

ηελ θαξηέια General εηζάγνπκε ηα γεληθά κεηαδεδνκέλα ηνπ 

ζρεδηαζκνχ φπσο ηα ζρεηηθά κε ηε καζεζηαθή κνλάδα, ζπγγξαθέα θιπ 

θαζψο θαη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηα πξναπαηηνχκελα  (εηθ. 3-5). 
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3-6: Collage, ε θαξηέια ησλ Resources 

 

ηελ θαξηέια ησλ Resources  (εηθ. 3-6) επηιέγνπκε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

πνπ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηνλ ζρεδηαζκφ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

file manager ζην αξηζηεξφ ηκήκα θαη παηψληαο ην ζρεηηθφ εηθνλίδην 

επηινγήο θαη εηζαγσγήο αξρείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ην εηζάγνπκε ζην 

ζρεδηαζκφ ζην δεμί ηκήκα κε “drag and drop”. 
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3-7: Collage, ε ξνή ζπλεξγαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηε βαζηθή θαξηέια ηνπ CLFP βιέπνπκε ηε δνκή θαη ηηο θάζεηο ζηελ 

αξηζηεξή πιεπξά θαη ηε γξαθηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε δεμηά  (εηθ. 3-7). Σν 

θάζε εηθνλίδην ζηε δεμηά πιεπξά είλαη ελεξγφ θαη παηψληαο ην κπνξνχκε 

λα δηακνξθψζνπκε ηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα, πάιη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

αλαδπφκελε θφξκα (εηθ. 3-8). Απφ ηελ αλαδπφκελε θφξκα κπνξνχκε λα 

επηιέμνπκε θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 

δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πηζαλφλ λα απαηηεζνχλ. 

Σν γθξίδν θπθιηθφ εηθνλίδην ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα αληηπξνζσπεχεη ηνλ 

εθπαηδεπηή θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 



ΜΓΔ-ΗΜ13: Γιαλειηοςπγικόηηηα ζςζηημάηων εκπαιδεςηικού ζσεδιαζμού   

 

42 

 

 

3-8: Collage, Γηακόξθσζε κηαο ζπλεξγαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

 

Δμαγσγή-Δηζαγσγή ησλ αξρείσλ ηεο καζεζηαθήο κνλάδαο 

Αθνχ νινθιεξσζεί ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε καζεζηαθή κνλάδα 

εκπινπηηζηεί θαη κε ην απαξαίηεην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ην ζχζηεκα καο 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ηεο κνλάδαο ππφ κνξθή ζπκπηεζκέλνπ 

(.zip) αξρείνπ ζχκθσλα κε ην πξφηππν IMS-LD level A (εηθ. 3-9). 

Σν εμαγφκελν αξρείν είλαη εθηειέζηκν απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαηφ player 

ή πιαηθφξκα δηαλνκήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 
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3-9: Collage, εμαγσγή καζεζηαθήο κνλάδαο 

 

Δπηπιένλ ην COLLAGE επεηδή είλαη βαζηζκέλν ζηνλ Reload editor έρεη 

θαη δπλαηφηεηα «εηζαγσγήο» θαη κπνξεί λα εηζάγεη πξνο δηακφξθσζε θαη 

αξρεία άιισλ ινγηζκηθψλ αξθεί λα είλαη ζπκβαηά θαηά ην IMS-LD. 

3.2.2 MOTplus 

Σν ινγηζκηθφ MOTplus έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ην εξγαζηήξην LICEF ηνπ 

Télé-Université ηνπ Καλαδά θαη είλαη εμέιημε πξνγελέζηεξνπ εξγαιείνπ 

(ΜΟΣ). Σν εξγαζηήξην αζρνιείηαη κε ηελ πιεξνθνξηθή ηεο γλσζηηθήο 

επηζηήκεο θαη ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ (cognitive 

informatics and training environments). 

Σν MOTplus είλαη έλα ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο γξαθηθψλ κνληέισλ 

αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο (knowledge representation). Ζ γλσζηηθή 

επηζηήκε έρεη δείμεη φηη ε γλψζε κπνξεί λα αλαπαξίζηαηαη κε ηε κνξθή 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (knowledge objects) ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ 

ησλ κε δηάθνξνπο ηχπνπο ζρέζεσλ ζρεκαηίδνληαο γλσζηηθά πιέγκαηα 

http://www1.licef.teluq.uqam.ca/eng/index.htm
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[43].Σα γλσζηηθά πιέγκαηα παίδνπλ βαζηθφ ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε ηεο 

γλψζεο. ηελ νπζία ε ίδηα ε γλψζε απαξηίδεηαη απφ έλα ζχλνιν 

γλσζηηθψλ πιεγκάησλ. Απηφ πνπ νλνκάδνπκε «αληίιεςε» είλαη ζηελ 

νπζία κηα δεκηνπξγηθή θαη επηιεθηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

αλαδεηείηαη, αλαθαιείηαη ή δεκηνπξγείηαη γλσζηηθή πιεξνθνξία απφ θαη 

πξνο ηα γλσζηηθά ζρήκαηα. Δπίζεο απηφ πνπ νλνκάδνπκε «θαηαλφεζε» 

δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηελ ζχγθξηζε ηεο λέαο πιεξνθνξίαο κε ηα ήδε 

ππάξρνληα γλσζηηθά ζρήκαηα.    

Με ηε βνήζεηα ηνπ MOTplus κπνξνχκε λα αλαπαξαζηήζνπκε 

αθεξεκέλεο (έλλνηεο, δηαδηθαζίεο, αξρέο) ή ζπγθεθξηκέλεο (δεδνκέλα) 

κνξθέο γλψζεο θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο (ζχλζεζε, 

εμεηδίθεπζε, αίηην-απνηέιεζκα, παξάδεηγκα) κε γξαθηθά αληηθείκελα πνπ 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζπλδέζκνπο δεκηνπξγψληαο γξαθήκαηα ηα 

νπνία απεηθνλίδνπλ θαη απνηεινχλ ηελ αλαπαξαζηαηηθή «αθαίξεζε» ησλ 

γλσζηηθψλ πιεγκάησλ. Γηα λα δεκηνπξγεζνχλ ηα γξαθήκαηα ηνπ 

MOTplus έρεη επηλνεζεί έλα ζχλνιν ζεκαζηνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη 

ζπληαθηηθψλ θαλφλσλ γηα ηηο γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηα νπνία 

απαξηίδνπλ θαη απνηεινχλ κηα «γξαθηθή γιψζζα» (visual language) πνπ 

νλνκάδεηαη «MOT graphic modeling language» [39,40]. 

Σν MOTplus αθνινπζεί ηελ MISA™ ζρεδηαζηηθή κεζνδνινγία [41] γηα 

δηδαθηηθά ζπζηήκαηα (learning systems) πνπ αλαπηχρζεθε ζην LICEF θαη 

ζην TCI (Technologies Cogigraph Inc) ε νπνία είλαη κηα εηαηξία πνπ 

δεκηνπξγήζεθε γηα λα εθκεηαιιεπηεί εκπνξηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ απηνχ. Ζ κεζνδνινγία απηή έρεη ηε ζεσξεηηθή ηεο βάζε 

ζηελ πξνσζεκέλε έξεπλα γηα ηα δηδαθηηθά ζπζηήκαηα πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην εξγαζηήξην LICEF αιιά ζηεξίδεηαη θαη ζε κεγάιε 

εκπεηξηθή βάζε θαη γλψζε πνπ πξνήιζε απφ ηελ πινπνίεζε πνιιψλ 

ζρεηηθψλ έξγσλ. Με βάζε ηε κεζνδνινγία απηή κπνξνχκε λα 

κνληεινπνηήζνπκε 33 βαζηθά είδε εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

(processes) θαη 150 είδε απφ δξαζηεξηφηεηεο (tasks).   

Δπηπξνζζέησο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ην MOTplus παξνπζηάδεη 

εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ επεηδή κπνξεί λα κνληεινπνηήζεη ηφζν ην πξνο 

http://www.cogigraph.com/
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δηδαζθαιία γλσζηηθφ αληηθείκελν ππφ κνξθή ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ 

(cognitive maps) φζν θαη ηελ ίδηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο). 

ρεδηάδνληαο θαη κνληεινπνηψληαο ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ην 

MOTplus αθνινπζείηαη ε θηινζνθία ηνπ IMS-LD θαη έρνπκε κάιηζηα ηε 

δπλαηφηεηα εμαγσγήο ηνπ κνληέινπ ζε κνξθή ζπκβαηή κε ην πξφηππν. 

Δπεηδή ην MOTplus είλαη θαηά βάζε έλα εξγαιείν δεκηνπξγίαο γξαθηθψλ 

κνληέισλ δελ καο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ησλ θπζηθψλ 

αξρείσλ θαη αληηθεηκέλσλ (resources) ζηελ ηειηθή δεκηνπξγία κηαο  

καζεζηαθήο κνλάδαο (UoL) ζαλ ηειηθφ ζπκπηεζκέλν αξρείν. 

Σν MOTplus παξέρεηαη ειεχζεξν πξνο αμηνιφγεζε αιιά φηαλ πξφθεηηαη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο απαηηείηαη εηδηθή άδεηα. Ζ 

έθδνζε πνπ εγθαηαζηάζεθε θαη δνθηκάζηεθε ζηελ εξγαζία απηή είλαη ε 

MOTplus 1.4.2.  

 

Λεηηνπξγηθόηεηα 

 Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην MOTplus γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ 

ζα πξέπεη θαη’ αξρή λα δηαιέμνπκε ηνλ ηχπν ηνπ κνληέινπ πνπ ζα 

δεκηνπξγήζνπκε ζε «εθπαηδεπηηθφ» (εηθ. 3-10). 

 

3-10: MOTplus, είδνο κνληέινπ 

Αθνχ έρνπκε επηιέμεη ην είδνο ηνπ κνληέινπ σο «εθπαηδεπηηθφ» καο 

παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα ε βαζηθή δνκή ηνπ IMS-LD. 
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3-11: MOTplus, εθπαηδεπηηθόο ζρεδηαζκόο  

  

Απφ ην κελνχ ησλ ζρεδηαζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κπνξνχκε λα επηιέμνπκε 

αληηθείκελν θαη λα ην ζρεδηάζνπκε ζηελ ζρεδηαζηηθή επηθάλεηα  (εηθ. 3-11). 

Έρνπκε ηέζζεξεηο νκάδεο ζρεδηαζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηε δηάζεζή καο 

γηα λα κνληεινπνηήζνπκε κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Procedure (P) πνπ πεξηέρεη αληηθείκελα ηεο ίδηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο φπσο  

 Method 

 Play 

 Act 

 Activity structure 

 Learning activity 

 Support activity 

 External unit of learning 

Principle (<P>) φπνπ πεξηέρνληαη αληηθείκελα φπσο 
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 Learner role 

 Staff role 

 Number to select 

 Time limit 

 On completion 

Fact (F) ζην νπνίν πεξηέρνληαη αληηθείκελα φπσο 

 Learning objectives 

 Prerequisites 

 Metadata 

 Item 

Concept (C) πνπ πεξηέρεη αληηθείκελα φπσο 

 Environment 

 Learning object 

 Outcome 

 Send-mail 

 Conference 

Σα γξαθηθά αληηθείκελα ηνπ κνληέινπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηνπο 

θαηάιιεινπο ζπλδέζκνπο θαη δεκηνπξγνχλ ην γξάθεκα. Σα είδε ησλ 

ζπλδέζκσλ θαη ε ρξήζε ηνπο θαίλεηαη  ζην Παξάξηεκα Β. 

Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ε ζρεδίαζε ηνπ κνληέινπ είλαη πνιπεπίπεδε 

απνηεινχκελε απφ πνιιά ππνκνληέια. Έηζη παηψληαο ην ζρεηηθφ 

εηθνλίδην ( ) ζην έλα επίπεδν ηνπ γξαθήκαηνο πεγαίλνπκε ζε έλα 

ππνκνληέιν θαη ζε έλα βαζχηεξν επίπεδν ιεπηνκέξεηαο ηνπ βαζηθνχ 

κνληέινπ (εηθ. 3-12). 
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3-12: MOTplus, πνιπεπίπεδε ζρεδίαζε 

 

Δηζαγσγή- Δμαγσγή αξρείσλ 

Σν MOTplus έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζεθεχζεη θαη λα εηζάγεη κνληέια 

πνπ ζρεκαηίδνληαη ζην ίδην κε ηε δηθή ηνπ «κνξθή» (format) θαη ην δηθφ 

ηνπ πξφζεκα αξρείνπ (.agdi) αιιά κπνξεί θαη λα εμάγεη ην κνληέιν θαη κε 

κνξθή ζπκβαηή κε ην IMS-LD (εηθ. 3-13). 
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3-13: MOTplus, εμαγσγή θαηά IMS-LD 

  

3.2.3 TELOS Scenario Editor 

Σν TELOS (TELelearning Operating System) έρεη δεκηνπξγεζεί ηα 

ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα κέζα ζην εξεπλεηηθφ δίθηπν ηνπ LORNET απφ 

ηελ νκάδα ηνπ LICEF φπσο θαη ην MOTplus. Δίλαη έλα νινθιεξσκέλν 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο θαη ηνπ eLearning 

(eLearning and knowledge management system) θαη απνηειεί κηα λέα 

πξνζέγγηζε ζηα LMS/CMS/VLE δηδαθηηθά ζπζηήκαηα [42]. 

Απνηειείηαη απφ ηξία θχξηα εξγαιεία: 

 Resource manager 

 Scenario editor 

 Task manager 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο εμεηάζηεθε ην Scenario editor γηα ην 

νπνίν θαη δεηήζεθε θαη δφζεθε εηδηθή  άδεηα γηα εθπαηδεπηηθνχο-

εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο απφ ηνλ ηδξπηή ηνπ LICEF-TCI θαζεγεηή θ. 

Gilbert Paquett . 

http://www.lornet.ca/
http://www.licef.ca/Default.aspx?alias=www.licef.ca/gp
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3-14: Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα TELOS 

 

Γηα ηελ εξγαζία απηή ρξεζηκνπνηήζακε ηελ έθδνζε Telos Scenario editor 

revision 2553. 

Σν Telos Scenario editor  (εηθ. 3-14) είλαη έλα γξαθηθφ εξγαιείν 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη βαζίδεηαη ζηελ ίδηα «θηινζνθία» φπσο θαη 

ην MOTplus.  

Σε ζρέζε απηή ηνπ TELOS κε ην MOTplus γίλεηαη εκθαλήο απφ ηελ 

πξψηε θηφιαο ζηηγκή φηαλ αξρίδνπκε ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ζελαξίνπ. 

Δθεί εθηφο ησλ άιισλ δπλαηνηήησλ έρνπκε θαη ηε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο κνληέισλ ηνπ MOTplus. 
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3-15: TELOS, δεκηνπξγία λένπ ζελαξίνπ 

Ξεθηλψληαο ηε δεκηνπξγία ελφο ζελαξίνπ ζην Telos scenario (εηθ. 3-15) 

βιέπνπκε φηη κπνξνχκε λα πινπνηήζνπκε ηα ζηνηρεία Method, play, act 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζαλ ζηνηρεία «ζπλαξηήζεσλ» (function). 

Όπσο θαη ζην MOTplus έηζη θαη ζην Telos scenario έρνπκε ηε 

δπλαηφηεηα πνιπεπίπεδεο ζρεδίαζεο κε ηε ρξήζε ππνκνληέισλ 

(submodels). Κάλνληαο δηπιφ θιηθ (ή κε enter) ζην εηδηθφ εηθνλίδην 

χπαξμεο ππνκνληέινπ ( ) κπνξνχκε λα κεηαβνχκε ζην επίπεδν ηνπ 

ππνκνληέινπ απηνχ. 

ηε ζεηξά εξγαιείσλ ηνπ Telos scenario αλαγλσξίδνπκε ακέζσο ηε ζεηξά 

εξγαιείσλ πνπ είρακε θαη ζην MOTplus, κε κηθξέο παξαιιαγέο. 



ΜΓΔ-ΗΜ13: Γιαλειηοςπγικόηηηα ζςζηημάηων εκπαιδεςηικού ζσεδιαζμού   

 

52 

 

 

3-16: TELOS, Method 

  

ηε δηάζεζή καο έρνπκε πάληα θαη έλαλ navigator φπνπ παξνπζηάδεηαη ν 

εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζε δελδξηθή κνξθή.  

Σν ζηνηρείν Method ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ (Δθπαηδεπηηθή 

κέζνδνο) αλαπαξίζηαηαη κε έλα γξαθηθφ αληηθείκελν ζπλάξηεζεο θαη ηα 

πξναπαηηνχκελα, νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη θαη ηα κεηαδεδνκέλα ηεο 

ζρεδίαζεο αλαπαξίζηαληαη ζαλ μερσξηζηά γξαθηθά αληηθείκελα πνπ 

ζπλδένληαη κε ζπλδέζκνπο (εηθ. 3-16). Οη ζχλδεζκνη έρνπλ ζην TELOS 

scenario ηελ ίδηα ζεκαζία φπσο θαη ζην MOTplus (Παξάξηεκα Β). 
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3-17: TELOS, κηα Παξάζηαζε (play) 

 

Ζ Δθπαηδεπηηθή Μέζνδνο (Method) απνηειείηαη απφ κηα ή πεξηζζφηεξεο 

παξαζηάζεηο (play) πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινχληαη απφ Πξάμεηο (act) 

(εηθ. 3-17). Ζ θάζε πξάμε απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά δξαζηεξηφηεηεο 

(activities) νη νπνίεο καδί κε ηνπο ξφινπο θαη ηα πεξηβάιινληα 

κνληεινπνηνχλ ηα role-parts ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ (εηθ. 3-18). 
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3-18: TELOS, Γξαζηεξηόηεηεο 

 

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη νη εθπαηδεπηηθνί πφξνη (Resources, 

Environment) ππάξρνπλ φπσο θαη ζην MOTplus ζαλ αλαθνξέο πξνο 

θπζηθά αξρεία, ππεξεζίεο, ινγηζκηθά θαη ηερλνινγηθή ππνδνκή. Γηα λα 

εηζαρζνχλ ζην ζχζηεκα θαη λα δεκηνπξγεζεί ε ηειηθή ζπκπηεζκέλε 

καζεζηαθή κνλάδα απαηηείηαη ή μερσξηζηφο εμσηεξηθφο LD editor ή ε 

ρξήζε ηνπ επηπιένλ  ζπζηήκαηνο Resource editor ηνπ TELOS 

operational system.  

 

Δηζαγσγή- Δμαγσγή αξρείσλ 

Σν TELOS scenario έρεη δηεπξπκέλεο δπλαηφηεηεο εηζαγσγήο θαη 

εμαγσγήο αξρείσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ (εηθ. 3-19). Έηζη έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εηζάγεη έλα ζελάξην πνπ έρεη ζρεδηαζηεί ζε έλα άιιν 

ζχζηεκα αξθεί λα έρεη ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε ην πξφηππν IMS-LD. 

Μπνξεί επίζεο λα εμάγεη έλα ζελάξην ζρεδηαζκέλν ζην ίδην ζχκθσλα κε 
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ην πξφηππν IMS-LD. Δπηπιένλ έρεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο κνληέισλ 

απφ ην «ζπγγεληθφ» ηνπ ζχζηεκα MOTplus (αξρεία .agdi). 

 

3-19: TELOS, εηζαγσγή-εμαγσγή αξρείσλ  

 

3.2.4 LAMS 

Σν LAMS (Learning Activities Management System) είλαη έλα εξγαιείν 

γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ παξνρή 

ζπλεξγαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ αλάπηπμε ηνπ LAMS 

ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηξηψλ θνξέσλ:  

 LAMS Foundation Ltd,  

 LAMS International Pty Ltd,  

 Macquarie E-learning Centre Of Excellence (MELCOE)  

Όινη απηνί νη θνξείο έρνπλ έδξα ην χδλευ θαη βξίζθνληαη ππφ ηελ 

επνπηεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Macquarie ηνπ χδλευ ηεο Απζηξαιίαο 

θαη ηνπ θαζεγεηή James Dalziel. Έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ην 2003 ζαλ 

κηα πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ βαζηζκέλσλ 

ζηα πξφηππα ηνπ  IMS-LD [16]. 

http://www.lamsfoundation.org/
http://lamsfoundation.org/
http://lamsinternational.com/
http://www.melcoe.mq.edu.au/
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Σν LAMS έηπρε επξείαο απνδνρήο παγθνζκίσο θαη ε δηεζλήο θνηλφηεηα 

πνπ αλαπηχρηεθε γχξσ απφ απηφ, ε  LAMS community , αξηζκεί πεξί ηα 

4500 κέιε ζε 80 ρψξεο ηνπ θφζκνπ. ηα πιαίζηα ηεο δηεζλνχο απηήο 

θνηλφηεηαο κπνξνχλ ηα κέιε πνπ είλαη εθπαηδεπηηθνί, εθπαηδεπηηθνί 

ζρεδηαζηέο θαη ζρεηηθνί επηζηήκνλεο, λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην LAMS αιιά θαη λα βξνχλε ή λα αλεβάζνπλ θαη λα 

δηακνηξαζηνχλ έηνηκα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα θηηαγκέλα κε ην LAMS 

(repository). 

Γηα ηεο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εγθαηαζηάζεθε ε έθδνζε LAMS 

v. 2.2 (εηθ. 3-20). Ζ έθδνζε 2 ηνπ LAMS πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ 

θαηλνηνκίεο θαη εξγαιεία πηνζεηψληαο ζηελ νπζία κηα λέα ζρεδηαζηηθή 

πξνζέγγηζε θαη κεηαζρεκαηίδνληαο ην LAMS ζε έλα νινθιεξσκέλν 

εξγαιείν ζρεδηαζκνχ καζεκάησλ (lesson planning system) ζην νπνίν ε 

ειεθηξνληθή δηάζεζε ηνπ καζήκαηνο (e-delivery) είλαη επίζεο έλα κέξνο 

ηνπ  [19]. 

 

3-20: Σν LAMS 

 

http://www.lamscommunity.org/
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Λεηηνπξγηθόηεηα 

Σν LAMS δηαζέηεη έλα αλαπηπγκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ρξεζηψλ, 

ξφισλ θαη δηθαησκάησλ ρξήζεο. Μεηά ηελ είζνδν ζην ζχζηεκα κε ηα 

κέγηζηα επηηξεπηά δηθαηψκαηα (ζαλ Γηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο) 

παξαηεξνχκε φηη κπνξνχκε λα έρνπκε ηε δηαρείξηζε  

 ηνπ ζπζηήκαηνο 

 ησλ ρξεζηψλ 

 ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (ηνπ ζελαξίνπ) 

 

 

3-21: LAMS, Γηαρείξηζε 

 

ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ («Οκάδεο») κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε 

νκάδεο θαη ππννκάδεο ρξεζηψλ φπσο ε νκάδα «aris_group» κε ηηο 

ππννκάδεο jigsaw_group θαη expert_group (εηθ. 3-21) 
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3-22: LAMS, Οκάδεο 

ε θάζε νκάδα κπνξνχκε λα εηζάγνπκε ζηε ζπλέρεηα θάπνηνπο απφ ηνπο 

ππάξρνληεο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο 

(«καζήκαηα») ή λα δεκηνπξγήζνπκε λένπο ρξήζηεο. ε θάζε ρξήζηε πνπ 

δεκηνπξγνχκε κπνξνχκε λα απνδψζνπκε θαη θάπνηνλ απφ ηνπο 

«ξφινπο» πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην ζχζηεκα (εηθ. 3-23). 

 

3-23: LAMS, Γεκηνπξγία λένπ ρξήζηε 

Ζ θαξηέια «πγγξαθέαο» αλνίγεη ζε αλαδπφκελν παξάζπξν ην θχξην 

ζρεδηαζηηθφ εξγαιείν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζηή (εηθ. 3-24). 
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3-24: LAMS, ην εξγαιείν ζρεδηαζκνύ δξαζηεξηνηήησλ 

  

Σν LAMS είλαη έλα γξαθηθφ εξγαιείν εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί εχθνια λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθφ 

ζελάξην ρξεζηκνπνηψληαο εηθνλίδηα γηα ηελ θάζε εθπαηδεπηηθή ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα. ηα αξηζηεξά ηνπ βξίζθεηαη κηα ζεηξά απφ εηθνλίδηα πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη («εξγαιεηνζήθε» δξαζηεξηνηήησλ). Γηαιέγνληαο θάπνηα 

δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα δεη θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

δξαζηεξηφηεηα απηή ππφ κνξθή θεηκέλνπ ζην ρψξν πάλσ απφ ηελ 

εξγαιεηνζήθε ησλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Ο εθπαηδεπηηθφο-εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζηήο επηιέγνληαο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ζπλδένληάο ηεο 

κεηαμχ ηνπο γξαθηθά κε γξακκέο «κεηάβαζεο» κπνξεί λα ζρεδηάζεη θαη 

λα απεηθνλίζεη γξαθηθά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηε ξνή ηεο. ηε 

ξνή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί επηπιένλ λα εηζάγεη 

«δηαθιαδψζεηο» (branch) ή ζεκεία ειέγρνπ «πχιεο» (gates) (εηθ. 3-24) 

θαη λα ειέγμεη κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ θαηεχζπλζε ηεο ξνήο ηεο 
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εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Έηζη κηα «δηαθιάδσζε» κπνξεί λα θαηεπζχλεη 

ηε ξνή ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ πξνο κηα ζεηξά ελαιιαθηηθψλ 

δηαδξνκψλ. Ζ επηινγή γηα ην πξνο πνηα δηαδξνκή ζα θαηεπζπλζεί ε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεηαη  

 απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή ηνλ βνεζφ ηνπ πνπ παξαθνινπζεί 

(monitor) ηε δηαδηθαζία 

 κε βάζε ζε πνηα νκάδα αλήθεη ν εθπαηδεπφκελνο 

 κε ηα δεδνκέλα απφ θάπνηα άιιε δξαζηεξηφηεηα ή εξγαιείν 

ηε ξνή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κπνξνχλ λα παξεκβιεζνχλ θαη 

«πχιεο» ειέγρνπ. ηελ πχιε ειέγρνπ ε ξνή ηνπ ζελαξίνπ ζηακαηά θαη 

κπνξεί λα ζπλερηζηεί  

 φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ην επηηξέςεη (permission gates) 

 φηαλ φινη ή κηα νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ θηάζεη ζε απηφ ην ζεκείν 

(synchronize gates) 

 ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή (schedule gate) 

 φηαλ εθπιεξσζεί θάπνηα ζπλζήθε (condition gates) 

Σν LAMS ππνζηεξίδεη ζε κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ ρξήζε 

νκαδνζπλεξγαηηθψλ δξάζεσλ. Έηζη γηα ηηο αλάγθεο νκαδηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζηήο κπνξεί κε ηε ρξήζε ηνπ 

ζρεηηθνχ εξγαιείνπ λα θαζνξίζεη κηα ή πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο λα 

εθηεινχληαη απφ κηα νκάδα καζεηψλ θαη φρη απφ φιε ηελ ηάμε.  

Δπηπιένλ ζηε δηάζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζηή ππάξρνπλ θαη νη 

ιεγφκελεο «πξναηξεηηθέο» (optional) δξαζηεξηφηεηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

απηέο εθηεινχληαη θαη’ επηινγή ηνπ καζεηή πξναηξεηηθά θαη φρη 

αλαγθαζηηθά. Μηα ζεηξά επνκέλσο απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί 

λα παξαιεηθηεί απφ ηνπο καζεηέο ρσξίο απηφ λα επεξεάζεη ηελ ζπλνιηθή 

εθηέιεζε ηνπ ζελαξίνπ. Ζ επηινγή ησλ πξναηξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο ηνπ καζεηή θαη θαηά 

ζπλέπεηα ην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην πξνζαξκφδεηαη ζηνλ θάζε 

εθπαηδεπφκελν (adaptive learning).  
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Γεκηνπξγία καζήκαηνο ζην LAMS 

Έλαο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη λα επνπηεχζεη (monitor) 

ηε δηεμαγσγή ελφο καζήκαηνο ζην LAMS (εηθ 3-25). Σν εθπαηδεπηηθφ 

ζελάξην κπνξεί λα ην δεκηνπξγήζεη κφλνο ηνπ ή λα πάξεη θάπνην απφ ηα 

ειεχζεξα δηαζέζηκα έηνηκν. 

 

3-25: LAMS, δεκηνπξγία καζήκαηνο  

Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα έρεη νξηζηεί επηπιένλ θαη σο εθπαηδεπηήο 

ησλ νκάδσλ ή ησλ καζεηψλ ηνπ καζήκαηνο (user administration, 

«νκάδεο») γηα λα κπνξέζεη λα δηεμάγεη ην κάζεκα. 

Καηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο ην LAMS δηαζέηεη έλα πξνσζεκέλν 

κεραληζκφ επνπηείαο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ καζήκαηνο (“monitor”) 

ηνλ νπνίν γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο εθπαηδεπηηθφο (ή βνεζφο 

εθπαηδεπηηθνχ) πξέπεη λα έρεη ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηα («privileges») 

απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο (εηθ. 3-26).   
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3-26: LAMS, πεξηβάιινλ επνπηείαο ηνπ καζήκαηνο  

 

Μέζα απφ ην νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ επνπηείαο ηνπ καζήκαηνο 

κπνξεί ν εθπαηδεπηήο-επφπηεο λα έρεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην ηη 

γίλεηαη ζηελ «ειεθηξνληθή» ηάμε. Έηζη κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη πφζνη 

θαη πνηνη καζεηέο είλαη ελεξγνί ζε πνηα δξαζηεξηφηεηα βξίζθνληαη θαη λα 

παξαθνινπζήζεη ηελ εμέιημε ηνπ φινπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ. 

Δηζαγσγή – εμαγσγή αξρείσλ. 

ην LAMS κπνξνχκε λα εηζάγνπκε εθπαηδεπηηθά ζελάξηα πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί απφ άιινπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεδηαζηέο θαη βξίζθνληαη ζε 

θάπνην δεκφζην ρψξν απνζήθεπζεο (repository) ή θαη παιηφηεξα 

ζρεδηαζκέλα θαη απνζεθεπκέλα ηνπηθά ζην ζθιεξφ δίζθν ζελάξηα (εηθ  3-

27). 
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3-27: LAMS, εηζαγσγή ζελαξίνπ 

 

Σα αξρεία πνπ ζα εηζάγνπκε έρνπλ ηε κνξθή αξρείσλ LAMS θαη 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ θάπνην LAMS εξγαιείν (.zip αξρεία γηα ην LAMS v2 

θαη λεφηεξν ή .las γηα παιαηφηεξεο εθδφζεηο ηνπ LAMS).  

εκεησηένλ είλαη εδψ φηη δελ κπνξνχκε λα εηζάγνπκε αξρεία ζελαξίσλ 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε άιιν ζρεδηαζηηθφ εξγαιείν εθηφο ηνπ LAMS 

έζησ θαη αλ απηά έρνπλ ηελ κνξθή πνπ νξίδεη ην IMS-LD πξφηππν.  

Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί απφ ην 

LAMS κπνξνχλ λα εμαρζνχλ κε ηε κνξθή πνπ νξίδεη ην LAMS γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ άιιν LAMS αιιά θαη λα εμαρζνχλ θαη κε ηε κνξθή 

πνπ νξίδεη ην IMS-LD level A πξφηππν γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

άιια ζρεδηαζηηθά εξγαιεία ή λα εθηειεζηνχλ απφ ζχκθσλνπο κε ην 

πξφηππν players.  

 

πκθσλία κε ην πξόηππν IMS-LD 

To LAMS είλαη εκπλεπζκέλν (“inspired”) απφ ην πξφηππν IMS-LD αιιά 

δελ ην αθνινπζεί πιήξσο [15].To LAMS, φπσο έρνπκε δεη, δελ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα εηζαγσγήο αξρείσλ δηακνξθσκέλσλ ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν IMS LD. Έηζη δελ κπνξνχκε λα εηζάγνκαη ζπκπηεζκέλα αξρεία 
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καζεζηαθψλ κνλάδσλ, νχηε αξρεία εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

(templates, imsmanifest.xml) πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ άιια 

εξγαιεία. Απηφ πεξηνξίδεη πνιχ ην εχξνο ρξήζεο ηνπ LAMS γηαηί 

καζεζηαθέο απνζήθεο πνπ έρνπλ βαζηζηεί ζην πξφηππν IMS LD 

θαζίζηαληαη πξαθηηθά ρσξίο ρξεζηκφηεηα γηα ην LAMS.  

Παξφια απηά ε θνηλφηεηα ηνπ LAMS (lamscommunity) είλαη πνιχ ελεξγή 

θαη έρεη δεκηνπξγήζεη πιήζνο ζελαξίσλ ζε εθηεηακέλν εχξνο γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ κέζν 

εθπαηδεπηηθφ-ρξήζηε ηνπ LAMS.  

Όζνλ αθνξά ηελ εμαγσγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ζην LAMS έρνπκε πέξα απφ ηελ εμαγσγή/απνζήθεπζε 

κε ηελ κνξθή (format) ηνπ LAMS θαη κία δπλαηφηεηα εμαγσγήο θαηά IMS 

LD level A (εηθ. 3-28).   

 

3-28: LAMS, εμαγσγή ζελαξίνπ 

Ζ κνξθή εμαγσγήο ησλ αξρείσλ ηφζν θαηά LAMS φζν θαη θαηά IMS LD 

level A είλαη (γηα ηηο εθδφζεηο ηνπ LAMS v 2 θαη κεηαγελέζηεξεο) έλα 

ζπκπηεζκέλν .zip αξρείν. 

Σα επίπεδα B θαη C ηνπ πξνηχπνπ δελ ππνζηεξίδνληαη θαηά ηελ εμαγσγή 

ηνπ ζελαξίνπ αιιά φπσο έρνπκε ήδε δεη ην LAMS ρξεζηκνπνηεί 

ζρεδηαζηηθά ζηνηρεία (components) απηψλ ησλ επηπέδσλ φπσο είλαη νη 
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«δηαθιαδψζεηο» κε βάζε ζπλζήθεο (conditional branch) θαη νη «πχιεο» 

(gates).  

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη παξφιν πνπ ην εμαρζέλ αξρείν είλαη πάληα 

έλα ζπκπηεζκέλν .zip αξρείν θαη θαηά ηελ εμαγσγή θαηά LAMS θαη θαηά 

ηελ εμαγσγή θαηά IMS LD level A, σζηφζν ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν 

ηνπ ζπκπηεζκέλνπ απηνχ αξρείνπ είλαη θπζηθά δηαθνξεηηθή ζε θάζε ηχπν 

εμαγσγήο.  Καηά ζπλέπηα ηα αξρεία πνπ ζπκπηέζηεθαλ κε ηε κνξθή ηνπ 

LAMS κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν απφ LAMS ζπζηήκαηα ελψ 

απηά πνπ έρνπλ εμαρζεί θαηά IMS LD κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

νπνηνδήπνηε ζπκβαηφ κε ην πξφηππν ζχζηεκα.  

3.2.5 ReCourse Learning Design Editor 

Σν ινγηζκηθφ ReCourse είλαη έλα ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα πνπ 

αλαπηχρηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθά ρξεκαηνδνηνχκελνπ 

πξνγξάκκαηνο TEN Competence.  

ηελ παξνχζα εξγαζία εγθαηαζηάζεθε θαη δνθηκάζηεθε ε έθδνζε  

ReCourse 2.0.3. 

Σν ReCourse είλαη έλα εξγαιείν εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηχπνπ 

«θφξκαο» θαη επνκέλσο ηα δεδνκέλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

εηζάγνληαη ζε θφξκεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ. 

http://www.tencompetence.org/
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3-29: ReCourse, Overview 

Αλνίγνληαο ην ReCourse θαη δεκηνπξγψληαο κηα λέα καζεζηαθή κνλάδα 

βξηζθφκαζηε ζε έλα ζχλεζεο γηα εξγαιεία θφξκαο πεξηβάιινλ κε 

θαξηέιεο. Σν πεξηβάιινλ ρξήζηε ρσξίδεηαη εγθάξζηα κε ηελ πάλσ 

επηθάλεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνβνιή ησλ θαξηειψλ θαη ηελ 

θάησ επηθάλεηα λα πεξηέρεη εθαξκνγέο εκθάληζεο ζηνηρείσλ φπσο ε 

εθαξκνγή εκθάληζεο πιεξνθνξηψλ (info-Inspector), έλαο browser γηα ηελ 

εκθάληζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαζψο θαη κηα εθαξκνγή εκθάληζεο 

ησλ ηδηνηήησλ ηνπ επηπέδνπ Β ηνπ πξνηχπνπ IMS-LD. 

ηελ πξψηε θαξηέια «overview» (εηθ.3-29) έρνπκε ηα κεηαδεδνκέλα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ φπσο ν ηίηινο ην αληηθείκελν ν ζπγγξαθέαο 

θαη ε πεξηγξαθή. Οη καζεζηαθνί ζηφρνη, ηα πξναπαηηνχκελα θαζψο θαη 

γεληθνί θαλφλεο (rules) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζελαξίνπ βξίζθνληαη ππφ 
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κνξθή ζπλδέζκσλ θαη αλνίγνπλ ζην θάησ κέξνο ηεο εθαξκνγήο ζηελ 

πξνβνιή πιεξνθνξηψλ (inspector). 

 

3-30: ReCourse, Design 

 

ηε βαζηθή θαξηέια ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ (εηθ. 3-20) έρνπκε 

ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηα δπλακηθά ζηνηρεία ηνπ ζρεδηαζκνχ: Play 

(Παξάζηαζε), Act (θελή). ηελ αξηζηεξή πιεπξά έρνπκε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο (role-parts), ζχλζεηεο ή απιέο, ηεο θάζε ζθελήο. 

Παξαηεξνχκε φηη νη ζρεηηδφκελνη ξφινη κε ηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα 

παξαηίζεληαη κε κνξθή ζηειψλ πίλαθα (matrix) φπνπ ν ζρεηηδφκελνο 

ξφινο κε ηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα ζεκεηψλεηαη («καξθάξεηαη») αλάινγα. 

Σν αληίζηνηρν πεξηβάιινλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα 

εκθαλίδεηαη ζηελ θαξηέια environments. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηεο θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα εκθαληζηεί ζηνλ ελζσκαησκέλν browser ζην 

θάησ κέξνο ηεο εθαξκνγήο, πξνυπνζέηνληαο πάληα φηη είλαη ζε έλα ηχπν 
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πνπ κπνξεί λα εθηειεζηεί απφ ηνλ browser. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 

εθηειείηαη ζε εμσηεξηθή εθαξκνγή. 

 Καηλνχξγηα ζηνηρεία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ καο (play, acts, 

activities, roles) κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε κε ηα αληίζηνηρα θνπκπηά 

(New) ζην πάλσ κέξνο ηεο θάζε πεξηνρήο. 

ηελ θαξηέια «environments» εκθαλίδνληαη φια ηα ζρεηηδφκελα κε ηελ 

θάζε δξαζηεξηφηεηα πεξηβάιινληα (εηθ. 3-31) 

 

3-31: ReCourse, environments 

 

Μπνξνχκε φπσο παξαηεξνχκε λα πξνζζέζνπκε πεξηβάιινληα ζρεηηθά 

εχθνια θαη λα ηα εκπινπηίζνπκε κε ηα ζπζηαηηθά ηνπο ζηνηρεία 

(εθπαηδεπηηθφ πιηθφ/ππεξεζίεο/πφξνη πιηθνχ) επίζεο εχθνια. Οη πφξνη 

ππεξεζηψλ εκθαλίδνληαη ρσξηζηά θαη αλ έλα πεξηβάιινλ ρξεζηκνπνηεί 

απηφλ ηνλ πφξν ηφηε απηφ θαίλεηαη κε κηα γξαθηθή ζχλδεζε ησλ δχν 

αληηθεηκέλσλ («γξακκή»). 
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ηελ θαξηέια “resources” έρνπκε κηα ζπλνιηθή εηθφλα ησλ «θπζηθψλ 

αξρείσλ απφ ηα νπνία ζα απνηειείηαη ε ηειηθή καζεζηαθή κνλάδα (εηθ. 3-

32) 

 

3-32: ReCourse, resources 

 Παξαηεξνχκε φηη φια ηα θπζηθά αξρεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ηειηθή 

καζεζηαθή κνλάδα θαίλνληαη κε ην αληίζηνηρν φλνκα θαη ID πνπ έρνπλ 

ζην ζελάξην ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο εθαξκνγήο, ελψ ζηελ δεμηά 

πιεπξά εκθαλίδνληαη φια ηα αξρεία ηνπ ελεξγνχ θαηαιφγνπ απφ ηα νπνία 

θαη κπνξνχκε λα επηιέμνπκε. Με ην θνπκπί «New» κπνξνχκε λα 

εηζάγνπκε έλα αξρείν ζηε καζεζηαθή κνλάδα. 

 

Δηζαγσγή-εμαγσγή αξρείσλ 

Ο ReCourse editor καο παξέρεη εθηεηακέλεο δπλαηφηεηεο εηζαγσγήο (εηθ. 

3-33) αξρείσλ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ (ζπκπηεζκέλα αξρεία 

καζεζηαθψλ κνλάδσλ ή κφλν ηνλ ζρεδηαζηηθφ template imsmanifest.xml). 
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Δπηπιένλ ην ίδην κπνξεί λα εμάγεη ζπκπηεζκέλν αξρείν καζεζηαθήο 

κνλάδαο ή λα εμάγεη-απνζεθεχζεη κφλν ην ζρεδηαζηηθφ αξρείν 

(imsmanifest.xml). 

 

3-33: ReCourse, Δηζαγσγή - εμαγσγή αξρείσλ  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ReCourse ζπλεξγάδεηαη θαη κε ηνλ CopperCore 

Server ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηήζακε ζην ηκήκα ηνπ ειέγρνπ ηεο 

ζπκβαηφηεηαο κε ην πξφηππν IMS-LD ζε απηή ηελ εξγαζία αιιά θαη κε 

εμσηεξηθέο απνζήθεο καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ δεκνζηεχνληαο 

θαηεπζείαλ εθεί ηηο καζεζηαθέο κνλάδεο πνπ δεκηνπξγνχκε ζε απηφλ. 

 

Σα επίπεδα B,C ηνπ πξνηύπνπ IMS-LD 

Ο ReCourse ππνζηεξίδεη φια ηα επίπεδα ηνπ πξνηχπνπ IMS-LD. 

Έηζη κπνξνχκε λα εκθαλίζνπκε ηηο ηδηφηεηεο («properties») ηνπ επηπέδνπ 

Β ηνπ πξνηχπνπ απφ ην ζρεηηθφ παξάζπξν θαζψο επίζεο θαη λα 

νξίζνπκε λέεο (εηθ. 3-34). ηε δηάζεζή καο έρνπκε θαη έλαλ πξνεγκέλν 

editor κε ρξήζε ζηελ εθηίκεζε παξαζηάζεσλ κεηαβιεηψλ («expression 

editor»). 
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3-34: ReCourse, ηδηόηεηεο  

Με ηε βνήζεηα ησλ ηδηνηήησλ κπνξνχκε επηπιένλ λα νξίζνπκε θαη 

ζπλζήθεο («conditions») αλνίγνληαο ην ζρεηηθφ παξάζπξν (εηθ. 3-35). 

Οη ζπλζήθεο πξνζζέηνπλ επηπιένλ έιεγρν ηεο καζεζηαθήο κνλάδαο θαη 

πξνζθέξνπλ ζηε δηάζεζή καο φιε ηελ επηπιένλ ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην επίπεδν Β ηνπ πξνηχπνπ. 
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3-35: ReCourse, conditions 

 

πκπιεξψλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζρεκαηηζκνχ «θαλφλσλ» κε ηε ρξήζε 

ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ζπλζεθψλ θαη επεθηείλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν 

ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο καζεζηαθήο κνλάδαο θάλνληαο ρξήζε ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην επίπεδν C ηνπ πξνηχπνπ έρνπκε 

απφ ηνλ ReCourse ηελ ππνζηήξημε ηεο απνζηνιήο  ζεκαηνδνηήζεσλ 

(«notifications», εηθ. 3-37). Έηζη κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηελ απνζηνιή 

email πξνο θάπνηνλ ξφιν κε ηελ χπαξμε ελφο ζπκβάληνο. Απνζηνιή 

άιισλ ηχπσλ ζεκαηνδνηήζεσλ πξνο απνδέθηεο άιινπ ηχπνπ εθηφο ησλ 

ξφισλ δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα παξφιν πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ην πξφηππν. 
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3-36: ReCourse, notifications 

  

Έιεγρνο ζπκβαηόηεηαο κε ην πξόηππν 

Ο ReCourse editor καο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπκε έλα έιεγρν 

ζπκβαηφηεηαο κε ην πξφηππν IMS-LD κε ηε βνήζεηα ελφο 

ελζσκαησκέλνπ validator πνπ δηαζέηεη (εηθ. 3.37). 
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3-37: ReCourse, έιεγρνο ζπκβαηόηεηαο κε ην πξόηππν  

 

Όια ηα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα πξηλ λα εμαρζνχλ ζαλ καζεζηαθέο κνλάδεο 

ζε ζπκπηεζκέλα αξρεία πεξλάλε απφ έλα έιεγρν ζπκβαηφηεηαο κε ην 

πξφηππν IMS-LD. Ζ ιεηηνπξγία απηή ηνπ ειέγρνπ ζπκβαηφηεηαο είλαη 

πνιχ ρξήζηκε γηαηί καο παξέρεη ηε βεβαηφηεηα φηη νη καζεζηαθέο κνλάδεο 

πνπ δεκηνπξγνχκε κε ηνλ ReLoad ζα είλαη απνιχησο ζπκβαηέο κε ην 

πξφηππν θάηη πνπ άιισζηε απνδείρζεθε θαη ζηελ πξάμε ζην θεθάιαην 

ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπκβαηφηεηαο.  

3.2.6 Reload Learning Design Editor 

Ο Reload Learning Design Editor (Reusable eLearning Object Authoring 

& Delivery) είλαη ίζσο ην πην γλσζηφ ινγηζκηθφ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζρεδηαζκφ. Έρεη ην φλνκα νκψλπκνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην JISC θαη βξίζθεηαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ BOLTON. Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη απφ ην ίδην 

http://www.jisc.ac.uk/
http://www.bolton.ac.uk/
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πξφγξακκα έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιιν εξγαιείν, ηνλ Reload LD 

player γηα ηελ εθηέιεζε ησλ καζεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ δεκηνπξγήζακε 

ζηελ παξνχζα εξγαζία. Ζ έθδνζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα 

εξγαζία είλαη ε Reload LD editor version 2.1.3. 

Ο Reload LD editor είλαη έλα εξγαιείν «θφξκαο» θαη επνκέλσο ηα 

δεδνκέλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ εηζάγνληαη ζε κηα ζεηξά απφ 

θφξκεο. Δίλαη ζπκβαηφο κε φια ηα επίπεδα ηνπ πξνηχπνπ IMS LD 

(A,B,C) θαη ην ηειηθφ εμαρζέλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη έλα 

ζπκπηεζκέλν αξρείν καζεζηαθήο κνλάδαο ην νπνίν εκπεξηέρεη θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

 

3-38: Ο Reload editor 

  Αλνίγνληαο ηνλ Reload παξαηεξνχκε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο αξρείσλ 

θαη έξγσλ αξηζηεξά θαη κηα ζεηξά απφ θαξηέιεο δεμηά (εηθ. 3-38). 

Μπνξνχκε λα έρνπκε πνιιά εθπαηδεπηηθά ζελάξηα αλνηγκέλα θαη λα ηα 

επεμεξγαδφκαζηε ηαπηφρξνλα. Απηή ε δπλαηφηεηα απνδεηθλχεηαη πνιχ 

ρξήζηκε φηαλ έρνπκε λα θάλνπκε κε ζρεδίαζε ελφο ζελαξίνπ ζε 

δηαθνξεηηθέο φκσο παξαιιαγέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ελφο ζελαξίνπ 

πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθά επίπεδα ηνπ IMS LD.  
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ην θάησ κέξνο ηεο δεμηάο πιεπξάο παξαηεξνχκε επηπιένλ θαη έλαλ 

browser γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.  

ηελ πξψηε θαξηέια (Overview) εηζάγνπκε ηα κεηαδεδνκέλα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ (εηθ. 3-38), φπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ ηίηιν ηνπ 

ζελαξίνπ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη ηα πξναπαηηνχκελα. Απφ ηελ 

θαξηέια απηή επηιέγνπκε επίζεο θαη ην επίπεδν ηνπ πξνηχπνπ IMS LD 

πνπ ζα αθνινπζεί ν ζρεδηαζκφο (A,B,C). 

 

3-39: Reload, ξόινη 

ηελ επφκελε θαξηέια (Roles) έρνπκε ηελ δηαρείξηζε ησλ ξφισλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ (εηθ. 3-39). Δδψ κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε 

λένπο ξφινπο απφ ηηο δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο ξφισλ πνπ επηηξέπνληαη 

(Learner - Staff) θαζψο θαη λα ηξνπνπνηήζνπκε ηνπο ήδε ππάξρνληεο. 
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3-40: Reload, Γξαζηεξηόηεηεο 

 

ηελ θαξηέια ησλ δξαζηεξηνηήησλ (Activities) έρνπκε ζε δελδξηθή δνκή 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ (εηθ. 3-40). Οη δξαζηεξηφηεηεο 

κπνξνχλ λα είλαη δχν βαζηθψλ ηχπσλ (δηδαθηηθέο/learning ή 

ππνζηεξηθηηθέο/support) θαη κπνξνχλ λα νκαδνπνηνχληαη θαη ζε ζχλζεηεο 

δνκέο δξαζηεξηνηήησλ (activities structures).  

ηελ θαξηέια απηή ησλ δξαζηεξηνηήησλ εηζάγνπκε θαη ηα κεηαδεδνκέλα 

ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο φπσο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ζηφρνη, ηα 

πξναπαηηνχκελα ν ρξφλνο νινθιήξσζεο θιπ. ε θάζε δξαζηεξηφηεηα 

ππάξρεη θαη κηα αλαθνξά (ζχλδεζκνο) πξνο ην αληίζηνηρν πεξηβάιινλ 

(environment) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ απηή εθηειείηαη.  
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3-41: Reload, Πεξηβάιινληα 

 

ηελ θαξηέια ησλ πεξηβαιιφλησλ (environments) ππάξρνπλ φια ηα 

πεξηβάιινληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ (εηθ. 3-41). ε θάζε πεξηβάιινλ ππάξρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί πφξνη (εθπαηδεπηηθφ πιηθφ). Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

βξίζθεηαη κε ηε κνξθή καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ (Learning objects) 

δηακνξθσκέλα θαηά SCORM ή κε ηε κνξθή απιψλ αξρείσλ 

πνιπκεζηθνχ πιηθνχ δηαθφξσλ ηχπσλ (θείκελν, παξνπζίαζε, ηζηνζειίδα 

θιπ). Σν πιηθφ πνπ είλαη απιφ κπνξεί λα αλνίμεη θαη ζηνλ ελζσκαησκέλν 

browser ελψ ην πην ζχλζεην κπνξεί λα εθηειεζηεί ζε εμσηεξηθφ 

ινγηζκηθφ-player. 

Δθηφο απφ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζην πεξηβάιινλ ππάξρνπλ ππφ κνξθή 

αλαθνξψλ θαη νη ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη («εζσηεξηθέο» ή 

«εμσηεξηθέο» αλάινγα κε ην αλ πινπνηνχληαη θαη πεξηγξάθνληαη απφ ην 

πξφηππν ή φρη), φπσο γηα παξάδεηγκα ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (mail) 

ή ην εζσηεξηθφ ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (αληαιιαγή κελπκάησλ κφλν 

αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο). 
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ην πεξηβάιινλ ππάξρνπλ θαη νη αλαθνξέο πξνο ηα επηπιένλ εξγαιεία 

(tools) ινγηζκηθνχ ή πιηθνχ πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 

3-42: Reload, Method 

 

ηελ θαξηέια Method (εθπαηδεπηηθή κέζνδνο), ππάξρεη φιε ε 

πιεξνθνξία γηα ηε δπλακηθή δνκή θαη ηε ξνή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο (εηθ. 3-42). Ο Reload αθνινπζεί επαθξηβψο ην IMS LD θαη 

επνκέλσο έρνπκε εδψ ηα ζηνηρεία ηεο Παξάζηαζεο (play) ησλ θελψλ 

(act) θαη ησλ Πξάμεσλ (role-parts). ε θάζε παξάζηαζε θαη ζθελή 

κπνξνχκε λα εηζάγνπκε ζρεηηθά κεηαδεδνκέλα (ρξφλνο νινθιήξσζεο) 

ελψ ζε θάζε πξάμε κπνξνχκε λα εηζάγνπκε ηνπο ξφινπο πνπ ηελ 

εθηεινχλ θαη ην ζθεληθφ-πεξηβάιινλ ζην νπνίν εθηειείηαη (εηθ. 3-42). 
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3-43: Reload, αξρεία 

 

ηελ θαξηέια «αξρεία» (files) κπνξνχκε λα βξνχκε θαη λα δηαρεηξηζηνχκε 

φια ηα αξρεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην 

ηειηθφ ζπκπηεζκέλν αξρείν ηεο καζεζηαθήο κνλάδαο (εηθ. 3-43).   

 

Δηζαγσγή- Δμαγσγή αξρείσλ 

Απφ ηελ θαξηέια Export (Δηθ. 3-44) κπνξνχκε λα εμάγνπκε ην 

εθπαηδεπηηθφ ζελάξην πνπ δεκηνπξγήζακε ζαλ έλα ζπκπηεζκέλν αξρείν 

καζεζηαθήο κνλάδαο. 
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3-44: Reload, εμαγσγή αξρείσλ  

Πέξαλ ηεο εμαγσγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ζαλ ζπκπηεζκέλν 

αξρείν καζεζηαθήο κνλάδαο κπνξνχκε λα απνζεθεχζνπκε ην αξρείν γηα 

θαηνπηλή ηξνπνπνίεζε-ρξήζε θαζψο επίζεο θαη λα εηζάγνπκε θάπνην 

αξρείν εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ απφ ην κελνχ File. 

 

Σα επίπεδα B,C ηνπ πξνηύπνπ IMS LD 

To Reload ππνζηεξίδεη πιήξσο ηα επίπεδα B,C ηνπ πξνηχπνπ IMS LD. 
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3-45: Reload, properties 

Έηζη ζηελ θαξηέια «ηδηφηεηεο» (properties) (εηθ. 3-45) κπνξνχκε λα 

δνχκε φιεο ηηο ηδηφηεηεο πνπ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη ζην ζελάξηφ καο 

θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζνπκε λέεο. 

Δπηπιένλ ν Reload ππνζηεξίδεη θαη ηηο ζεκαηνδνηήζεηο (notifications) ηνπ 

επηπέδνπ C ηνπ πξνηχπνπ θαη έρεη θαη ζρεηηθφ εξγαιείν γηα ηε 

δηακφξθσζή ηνπο (notification editor, εηθ. 3-46)  
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3-46 : Reload, ζεκαηνδνηήζεηο 

ε θάζε δξαζηεξηφηεηα-παξάζηαζε-ζθελή-πξάμε κπνξνχκε λα 

εηζάγνπκε θαλφλεο (rules) γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο καζεζηαθήο κνλάδαο 

βαζηζκέλνπο ζηηο ηδηφηεηεο θαη ζηηο ζεκαηνδνηήζεηο (εηθ. 3-47). 

 

3-47: Reload, θαλόλεο (rules) 
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Κεθάιαην 4   

Αλάπηπμε δνθηκαζηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ 

ζελαξίνπ. 

ην θεθάιαην απηφ αλαπηχζζεηαη ην δνθηκαζηηθφ ζελάξην πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξακαηηθνχ κέξνπο. Σν ζελάξην 

δεκηνπξγήζεθε βαζηδφκελν ζε ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή ηνπ JIGSAW. Ζ ηερληθή απηή αλαπηχρηεθε 

απφ ηνλ Elliot Aronson θαη ηνπο καζεηέο ηνπ ζην University of Texas θαη 

ζην University of California [2,3] ηε δεθαεηία ηνπ1970. Απφ ηφηε έρεη 

εθαξκνζηεί κε κεγάιε επηηπρία ζε εθαηνληάδεο ζρνιεία ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο [34] θαη απνηειεί ηελ πην δεκνθηιή ηερληθή 

φηαλ έρνπκε λα δηεξεπλήζνπκε έλα ζχλζεην πξφβιεκα ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Ζ ηερληθή ηνπ 

JIGSAW είλαη απμεκέλεο πνιππινθφηεηαο θαη απαηηεί πνιχ πξνζεθηηθφ 

ζρεδηαζκφ [4] θαζψο επίζεο θαη ζρεηηθή εκπεηξία ζε ζπλεξγαηηθέο 

κεζφδνπο απφ εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνπο. Γηα ηνλ ιεπηνκεξή 

ζρεδηαζκφ ηνπ ζελαξίνπ εθαξκφζηεθε ε UML κεζνδνινγία. Σν ζελάξην 

αλαπηχρηεθε κε βάζε ηε θηινζνθία ηνπ πξνηχπνπ IMS-LD θαη 

αλαβαζκηδφηαλ θαηάιιεια ψζηε λα θαιχςεη φια ηα επίπεδα (A,B,C) ηνπ 

πξνηχπνπ απηνχ.  

4.1 Μεθοδολογία 

Σν δνθηκαζηηθφ ζελάξην αλαπηχζζεηαη ζχκθσλα κε ηε UML κεζνδνινγία 

πνπ πεξηγξάςακε ζην θεθάιαην 2.3 . 

Απνηειείηαη απφ ηξείο θάζεηο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη απφ ηα αληίζηνηρα 

UML δηαγξάκκαηα (Use Case θαη Sequence ).  

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα λα εθαξκφζνπκε ηε κεζνδνινγία UML 

ζηελ πξάμε ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζελάξην είλαη ε αθφινπζε: 
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1. Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην δηαηξείηαη ζε κηα ζεηξά απφ θάζεηο. Οη 

θάζεηο ηνπ ζελαξίνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο «θελέο» (Act) θαηά 

ην πξφηππν ηεο ζεαηξηθήο κεηαθνξάο θαη ηνπ πξνηχπνπ IMS-LD. 

2. Ζ θάζε θάζε απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαπαξίζηαληαη 

ζαλ «δξαζηεξηφηεηεο» (“Activities”) ή ζπλεζέζηεξα ζαλ «δνκέο 

δξαζηεξηνηήησλ» (“Activity Structures”) θαηά ην πξφηππν IMS-LD 

θαη είλαη έλα απφ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ησλ Πξάμεσλ (role-parts) 

ηεο ζεαηξηθήο κεηαθνξάο. 

3. Ζ θάζε δξαζηεξηφηεηα απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά ππν-

δξαζηεξηνηήησλ ή ελεξγεηψλ (tasks). Αλαπαξίζηαληαη πάληνηε 

ζαλ απιέο δξαζηεξηφηεηεο (“Activities”) θαηά ην πξφηππν IMS-LD. 

4. Απφ ηηο ελέξγεηεο (tasks) απνξξένπλ νη πεξηπηψζεηο ρξήζεο θαη 

αιιειεπίδξαζεο κε ην ζχζηεκα νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηα 

αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο  

(Use Case diagrams). 

5. Με ηε βνήζεηα ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πεξηγξάθνπκε ηε ξνή ηνπ ζελαξίνπ ζε δηαγξάκκαηα ξνήο 

(sequence diagrams) 

 

Πίλαθαο 2: Πίλαθαο αληηζηνίρεζεο ελαξίνπ - IMS LD - UML 

ελάξην Φάζε 
Δθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηόηεηα 

Τπνδξαζηεξηόηεηα-

ελέξγεηα (Task) 

IMS-LD Act Activity Structure Activity 

UML  Activity diagram 

Use Case diagram 

Interaction-

Sequence diagram 
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4.2 Διζαγωγικά (Introduction) 

Narrative 

Σίηινο (Title): eSecurity- ρεδηάδνληαο ηελ αζθάιεηα ηεο ςεθηαθήο 

πιεξνθνξίαο (Information security planning) 

 

Γεκηνπξγόο (Provided by): Βεζζάξηνο Πνιύδνο, 

http://www.econtent.gr/LD/esecurity 

 

Παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε (Pedagogy/type of Learning): 

Μηθηή: Γλσζηηθή (επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ) - πλεξγαηηθή κάζεζε 

(Ρνή ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ JIGSAW βαζηζκέλε ζε έλα ζχλζεην 

πξφβιεκα πνπ απαηηεί έληνλε νκαδηθή δηεξεχλεζε). 

4.2.1 Πεξηγξαθή (Context) 

Ζ ςεθηαθή πιεξνθνξία απνηειεί ην θχξην κέζν αιιά θαη πνιιέο θνξέο 

θαη ην απνηέιεζκα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζε κηα κηθξνκεζαία 

επηρείξεζε – νξγαληζκφ: Σα ζηνηρεία ησλ ππαιιήισλ, νη πιεξνθνξίεο 

ηνπ ινγηζηεξίνπ, ηα ζηνηρεία ησλ πειαηψλ, νη παξαγγειίεο, ηα ηηκνιφγηα, 

ηα πξντφληα ζηηο απνζήθεο, ηα ζρέδηα (CAD) γηα ηελ παξαγσγή 

πξντφλησλ, ηα ζπκβφιαηα, νη δηθαζηηθέο πξάμεηο, ηα αξρεία αζζελψλ, ηα 

δξνκνιφγηα ζηηο κεηαθνξέο, ηα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 

θνξνινγνχκελνπο ζηηο εθνξίεο, ηα ζηνηρεία ησλ δεκνηψλ ζε κηα δεκνηηθή 

επηρείξεζε θαη πιήζνο άιισλ δεδνκέλσλ απνηεινχλ ηελ ςεθηαθή 

πιεξνθνξία πνπ δεκηνπξγείηαη, επεμεξγάδεηαη θαη απνζεθεύεηαη ζε έλαλ 

νξγαληζκφ – επηρείξεζε.  

Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ησλ επηρεηξήζεσλ – νξγαληζκψλ αιιά θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν ελ γέλεη 

αλαδεηθλχεη ηελ θξηζηκφηεηα ηεο δηαθχιαμεο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ 

απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ιάζε ή θαθφβνπιεο ελέξγεηεο. Ζ αλάπηπμε 

λέσλ κνξθψλ «ειεθηξνληθψλ» δνιηνθζνξψλ κε ηελ ρξήζε θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ θαη κεζφδσλ (virus, warms, hacking ,cracking θιπ) απφ ηε κηα 

κεξηά αιιά θαη ε αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο απφ 

http://www.econtent.gr/LD/esecurity
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ηελ άιιε αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε ηεο αζθάιεηαο ηεο ςεθηαθήο 

πιεξνθνξίαο γηα έλαλ νξγαληζκφ- επηρείξεζε ζε έλα πνιπζχλζεην 

πξφβιεκα. 

Σν παξφλ ζελάξην αθνξά ην ζρεδηαζκφ ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο γηα ηελ 

ςεθηαθή πιεξνθνξία ζε έλαλ νξγαληζκφ-κηα κηθξνκεζαία επηρείξεζε. Ζ 

πξφηαζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ απνηειεί θαη ηε 

«ιχζε» ζην ζχλζεην πξφβιεκα ηεο αζθάιεηα ηεο ςεθηαθήο 

πιεξνθνξίαο, γίλεηαη κεηά απφ εκβάζπλζε ζηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ 

πεδίνπ ηεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο θαη ηεο αζθάιεηά ηεο  θαη κεηά απφ 

έληνλε ζπλεξγαηηθή δξάζε θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε. 

4.2.2 Οη εθπαηδεπόκελνη (Target group) 

Σν ζελάξην, θαη θαη’ επέθηαζε θαη ην αληίζηνηρν ςεθηαθφ καζεζηαθφ 

αληηθείκελν UoL, έρεη ζρεδηαζηεί θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν ζαλ 

ηκήκα ελφο ζρεηηθνχ καζήκαηνο ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα, ΗΔΚ, ΚΔΔ) φζν θαη ζηελ 

ελδνεπηρεηξεζηαθή εθπαίδεπζε-θαηάξηηζε ζηα ηκήκαηα πιεξνθνξηθήο 

εηαηξηψλ ή ζηηο εηαηξίεο ζπκβνχισλ. 

4.2.3 Δίδνο εθπαίδεπζεο 

Σν ζελάξην έρεη ζρεδηαζηεί γηα ειεθηξνληθά ππνβνεζνχκελε εθπαίδεπζε 

ζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο (εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο) αιιά ιφγσ ηνπ 

ζπληνληζηηθνχ-θαζνδεγεηηθνχ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε εμνινθιήξνπ «απφ απφζηαζε εθπαίδεπζε» κε ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο εξγαιείσλ ηειεζπλεδξηάζεσλ 

(teleconferencing) φπσο ην DIMDIM. 

4.2.4 Γηάξθεηα 

Σν ζελάξην αληηζηνηρεί ζε 12 ψξεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη κπνξεί λα 

δηακνηξαζηεί ζε 3 εκεξήζηεο ζπλεδξίεο ησλ 4 σξψλ (κία εκέξα γηα ηελ 

θάζε θάζε ηνπ ζελαξίνπ) θαη κε ηελ πξνζζήθε «θελψλ» εκεξψλ 

αλαζηνραζκνχ κπνξεί λα ιάβεη ηελ έθηαζε κηαο εκεξνινγηαθήο 

εβδνκάδνο  
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4.2.5 Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη (Learning Objectives) 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη πνπ ηίζεληαη είλαη νη αθφινπζνη: 

 

Σε επίπεδν γλώζεωλ:  

Α. λα απνθηήζνπλ βαζηθέο γλψζεηο ζε ηέζζεξεηο ζεκαηηθνχο ηνκείο ηεο 

πεξηνρήο ηεο αζθάιεηαο ηεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

λα απνθηήζνπλ γλψζεηο, αιιά λα έρνπλ θαη ηελ επθαηξία γηα εκβάζπλζε, 

ζηνπο ηνκείο ηεο :  

 αζθάιεηαο ηεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο (information security) 

 αζθάιεηαο ησλ δηθηχσλ (network security) 

 αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ (data security) 

 αλάλεςεο θαη αλάθηεζεο ησλ δεδνκέλσλ κεηά απφ θαηαζηξνθή 

(disaster recovery – business continuity) 

Β. λα δηεξεπλήζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ ζε 

κηα νινθιεξσκέλε ιχζε-ζρέδην αζθάιεηαο ηεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο 

γηα έλαλ νξγαληζκφ-επηρείξεζε  

 

Σε επίπεδν δεμηνηήηωλ: 

Γ. λα κάζνπλ λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν (Web Quest) 

Γ. λα κάζνπλ λα αλαιχνπλ έλα πξφβιεκα θαη λα ζπλζέηνπλ ηηο γλψζεηο 

ηνπο γηα ηελ επίιπζή ηνπ 

Δ. λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ δεκηνπξγηθά ζε κηα νκάδα εξγαζίαο 

ζπλεηζθέξνληαο κε ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο. 

Σ. λα απνθηήζνπλ ηθαλφηεηεο δφκεζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ 

ζπιινγηζκψλ θαη ησλ γλψζεψλ ηνπο ιεθηηθά (ιφγνο), πεξηγξαθηθά 

(θείκελν) θαη αλαπαξαζηαηηθά (εηθφλεο, δηαγξάκκαηα) ζε θνηλφ αθξναηψλ 

(νκάδα) 

 

Σε επίπεδν ζηάζεωλ 

Ε. Να θαηαιάβνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο 

γηα ηελ επίιπζε ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ 



ΜΓΔ-ΗΜ13: Γιαλειηοςπγικόηηηα ζςζηημάηων εκπαιδεςηικού ζσεδιαζμού   

 

89 

 

Ζ. λα θαηαλνήζνπλ ην λφεκα ηεο εμηζνξξφπεζεο  ηεο αλάγθεο γηα 

πξνζσπηθή δηάθξηζε θαη αλάδεημε, κε ηελ αλάγθε ηεο επίηεπμεο ελφο 

θνηλνχ ζηφρνπ 

4.2.6 Σύπνη ζπλεξγαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (Types of 

collaborative activities) 

Ρνή ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ JIGSAW. 

4.2.7 Ρόινη (Roles) 

Expert group, Jigsaw group, teacher  

4.2.8 Δθπαηδεπηηθνί πόξνη - Πεξηερόκελν (Different Types of 

learning content) 

Γίλεηαη εθηεηακέλε ρξήζε παξνπζηάζεσλ power point (ppt), εγγξάθσλ 

word (doc), θαη ηζηνζειίδσλ (html) 

4.2.9 Τπεξεζίεο (Different types of learning 

services/facilities/tools) 

Υξεζηκνπνηνχληαη ππεξεζίεο δηακνηξαζκνχ αξρείσλ (bscw), 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ(email-εζσηεξηθφ θαη web based-yahoo) 

θαζψο θαη ππεξεζίεο ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ (cmap tools) 

4.3 Φάζειρ-δπαζηηπιόηηηερ (activities)-

ςποδπαζηηπιόηηηερ ή ενέπγειερ (tasks) 

Σν ζελάξην πινπνηείηαη κε ηελ κέζνδν JIGSAW ζε 3 θάζεηο (πεξηβάιινλ 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο). Κάζε θάζε πεξηιακβάλεη ηηο αληίζηνηρεο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

  

Φάζε Α: Πξνεηνηκαζία (preparation), Αηνκηθή κειέηε (Individual 

Study) 

Ζ Φάζε απηή πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 

 Πξνεηνηκαζία (preparation)* 
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 Αηνκηθή κειέηε (Individual study) 

 Τπνζηήξημε θαη Αμηνιφγεζε (Activity control-Assessment 1) 

( * Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο είλαη βνεζεηηθή θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ελζσκαηψλεηαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ ζαλ ππν-

δξαζηεξηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο «Αηνκηθή κειέηε»). 

Καηά ηε θάζε απηή γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία (preparation) γηα φιε ηε 

ζπλεξγαηηθή δξάζε ηνπ ζελαξίνπ θαη δίλνληαη νη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε κεζνδνινγία, ηε δηαδηθαζία ηνπο ζηφρνπο 

(«πκβφιαην κάζεζεο») ηεο δξάζεο.  

ηε ζπλέρεηα ην φιν πξφβιεκα ηεο αζθάιεηαο ηεο ςεθηαθήο 

πιεξνθνξίαο δηαηξείηαη ζε 4 ππν-πξνβιήκαηα:   

 αζθάιεηαο ηεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο (information security),  

 αζθάιεηαο ησλ δηθηχσλ (network security),  

 αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ (data security),  

 αλάλεςεο θαη αλάθηεζεο ησλ δεδνκέλσλ κεηά απφ θαηαζηξνθή 

(disaster recovery-business continuity). 

 

Σν θάζε έλα απφ ηα 4 ππνπξνβιήκαηα αλαηίζεηαη ζε 4 καζεηέο ηεο ηάμεο 

(4 ππνπξνβιήκαηα Υ 4 καζεηέο=16 καζεηέο ζχλνιν).  

 

Μαζεηήο (student) 

Ο θάζε καζεηήο παξαιακβάλεη ην ζρεηηθφ πιηθφ πνπ έρεη αλαξηήζεη ν 

εθπαηδεπηηθφο θαζψο θαη ιίζηα κε πξνηεηλφκελεο ζρεηηθέο πεγέο 

πιεξνθνξίαο θαη θαιείηαη λα επεμεξγαζηεί ην ζρεηηθφ πιηθφ θαη λα 

εκβαζχλεη ζην ππν-πξφβιεκα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη. Δπηπιένλ ν 

καζεηήο εάλ ην επηζπκεί κπνξεί λα αλαηξέμεη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία 

ζε επηπιένλ δηαδηθηπαθέο ή κε πεγέο γηα ηελ άληιεζε πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξίαο (Inquiry-WebQuest). Δάλ ν καζεηήο έρεη «εκβαζχλεη» 

βξίζθνληαο ΔΠΗΠΛΔΟΝ πιεξνθνξία, πέξαλ απηήο πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζηηο πεγέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, γξάθεη θαη κηα κηθξή αλαθνξά κε ηηο 

επηπιένλ πεγέο θαζψο θαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο επηπιένλ 

πιεξνθνξίαο πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ζηηο πεγέο απηέο. Σελ αλαθνξά 
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απηή ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηελ θάλεη «θνηλφ θηήκα» ηεο 

νκάδαο εηδηθψλ πνπ ζα ζπζηαζεί αξγφηεξα (expert group) 

«αλεβάδνληαο» ην ζρεηηθφ αξρείν ζε θνηλφρξεζηε πεξηνρή ηνπ bscw ηελ 

νπνία έρεη πξνθαζνξίζεη ν εθπαηδεπηηθφο. 

 

Δθπαηδεπηηθόο (teacher) 

Καηά ηε θάζε απηή ν εθπαηδεπηηθφο ζπκκεηέρεη ελεξγά, βνεζά θαη 

βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (email-chat) δίλνληαο 

ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο. Πξνζπαζεί πάληα λα 

δψζεη ηελ θαηάιιειε παξαθίλεζε (stimulus) ψζηε λα θεληξίζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή θαη λα ηνλ σζήζεη ζε φιν θαη βαζχηεξε θαη 

πιεξέζηεξε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δηεξεπλάηαη. 

 

Αμηνιόγεζε  

Ζ αμηνιφγεζε ηεο θάζεο απηήο είλαη αηνκηθή θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε 

θαηάιιειν Σεζη Δξσηήζεσλ  Πνιιαπιψλ Δπηινγψλ (MCQ) ην νπνίν , 

θαηά ην δπλαηφλ, «θαιχπηεη» ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο γλσζηηθήο 

πεξηνρήο ηνπ δηαπξαγκαηεπφκελνπ απφ ηνλ καζεηή ππνπξνβιήκαηνο  

θαη έρεη σο βάζε ην («ππνρξεσηηθφ») εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηεο πεγέο 

πνπ έρεη δηαλείκεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Ζ 

βαζκνινγία ζην ηεζη απηφ απνηειεί ην    70% ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο 

ηνπ καζεηή γηα ηε θάζε απηή. Σν ππφινηπν 30% αθνξά ην πξναηξεηηθφ 

παξαδνηέν ηεο εκβάζπλζεο ζηηο επηπιένλ πεγέο πνπ βξήθε ν 

εθπαηδεπφκελνο κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία.  Σα θξηηήξηα πνηφηεηαο γηα ην 

παξαδνηέν απηφ είλαη ε ζαθήλεηα, ε πιεξόηεηα, ε ζρεηηθόηεηα κε ην 

αληηθείκελν, ε ινγηθή δόκεζε, ε ζηξαηεγηθή αλαδήηεζεο θαη ν πινύηνο 

ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ππάξρεη ζε απηφ. 

 

Φάζε Β (Μειέηε ππν-πξνβιήκαηoο, Expert groups) 

Ζ Φάζε απηή πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 

 Μειέηε ππνπξνβιήκαηνο (Study sub-problem) 

 Τπνζηήξημε θαη αμηνιφγεζε (Activity control-Assessment 2) 



ΜΓΔ-ΗΜ13: Γιαλειηοςπγικόηηηα ζςζηημάηων εκπαιδεςηικού ζσεδιαζμού   

 

92 

 

Μαζεηήο 

Καηά ηε θάζε απηή ζρεκαηίδνληαη νκάδεο εηδηθψλ (expert groups) 

απνηεινχκελεο ε θάζε κία απφ ηνπο καζεηέο πνπ κειέηεζαλ ην ίδην 

ππνπξφβιεκα. Ζ θάζε νκάδα νξίδεη θαη θάπνηνλ «αξρεγφ» πνπ 

επζχλεηαη γηα ηελ παξάδνζε ησλ παξαδνηέσλ θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο 

νκάδαο. Σα κέιε ησλ νκάδσλ έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ θνηλφ ρψξν ζην 

bscw πνπ έρεη νξίζεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ ηα 

αηνκηθά παξαδνηέα ηεο πξνεγνχκελεο θάζεο. Οη καζεηέο ζε θάζε 

νκάδα αιιειεπηδξνχλ θαη ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο ψζηε λα ππάξμεη κηα 

φιν θαη βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη. 

Όιεο νη πηπρέο θαη ηα «ζθνηεηλά» ζεκεία ηνπ ππνπξνβιήκαηνο «ηίζεληαη 

επί ηάπεηνο» θαη δηαθσηίδνληαη. 

Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ηνπ θάζε ππνπξνβιήκαηνο 

θαη ησλ αιιεινζπζρεηίζεψλ ηνπο γίλεηαη ρξήζε ησλ ελλνηνινγηθψλ 

ραξηψλ (cognitive maps)  

Σειηθφο ζθνπφο ησλ νκάδσλ απηψλ είλαη (νκαδηθφ παξαδνηέν): 

 ε ζπγγξαθή κηαο ζχληνκεο έθζεζεο φπνπ ζα πεξηγξάθεηαη ην 

θάζε ππνπξφβιεκα θαζψο θαη κέζνδνη γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. 

 ε δεκηνπξγία ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε φπνπ ζα δηαθαίλνληαη φιεο 

νη δηαζηάζεηο ηνπ ππνπξνβιήκαηνο θαζψο θαη νη κέζνδνη γηα ηελ  

αληηκεηψπηζή ηνπ   

 

Δθπαηδεπηήο 

Καηά ηε θάζε απηή ν εθπαηδεπηήο ζπκκεηέρεη κφλν ζην ζηάδην ηεο 

αμηνιφγεζεο. 

 

Αμηνιόγεζε 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο απηήο δξάζεο ησλ νκάδσλ γίλεηαη κε 

θαηάιιειε ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο ζπλεξγαηηθψλ δξάζεσλ φπνπ 

ιακβάλεηαη ππφςε θαη αμηνινγείηαη ηφζν ην νκαδηθφ παξαδνηέν φζν θαη ε 

ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο (εδψ αμηνπνηνχληαη θαη νη 

θαηαγξαθέο ηνπ εξγαιείνπ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο). Ζ ξνπκπξίθα 
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αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη κε 70% θαη ην ππφινηπν 30 % ιακβάλεηαη 

απφ ηνλ παξαδνηέν ελλνηνινγηθφ ράξηε ηεο νκάδαο.  

 

Φάζε Γ (Μειέηε ηνπ όινπ πξνβιήκαηνο,  Jigsaw groups, 

consensus ) 

Ζ Φάζε απηή πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 

 Μειέηε –ζπδήηεζε ηνπ φινπ πξνβιήκαηνο (Global problem 

discussion) 

 Πξφηαζε ιχζεο ζπλνιηθνχ πξνβιήκαηνο (Solution proposal) 

 Τπνζηήξημε θαη αμηνιφγεζε (Activity control-Assessment 3) 

 

Μαζεηήο 

Καηά ηε θάζε απηή ζρεκαηίδνληαη λέεο νκάδεο (jigsaw groups). ε θάζε 

κία απφ ηηο νκάδεο απηέο ζπκκεηέρεη έλαο καζεηήο, «εηδηθφο», απφ θάζε 

κηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο νκάδεο (expert group) ν νπνίνο θαη έρεη 

εκβαζχλεη ζε θάζε έλα απφ ηα 4 ππνπξνβιήκαηα ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνβιήκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε θάζε νκάδα έρεη ηνλ θαηάιιειν 

«εηδηθφ» γηα ην θάζε ππνπξφβιεκα ηνπ φινπ πξνβιήκαηνο θαη είλαη 

έηνηκε λα αληηκεησπίζεη ην ζπλνιηθφ πξφβιεκα. Ζ θάζε νκάδα νξίδεη θαη 

θάπνηνλ «αξρεγφ» πνπ επζχλεηαη γηα ηελ παξάδνζε ησλ παξαδνηέσλ 

θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο νκάδαο. 

 

θνπφο ηεο θάζε νκάδαο είλαη (νκαδηθφ παξαδνηέν):  

 ε δεκηνπξγία ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε φπνπ ζα δηαθαίλνληαη φιεο 

νη δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο  

 κηα πξφηαζε-ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζθάιεηαο ηεο 

ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο ζε έλαλ νξγαληζκφ  

 

Δθπαηδεπηηθόο 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο παξνπζηάδεη θαη ζπδεηά κε 

φιε ηελ ηάμε ηα παξαδνηέα ησλ νκάδσλ ηνλίδνληαο ηα δπλαηά ζεκεία, ηηο 

πηζαλέο ειιείςεηο  θαζψο θαη ηα «απνιχησο απαξαίηεηα» ζηνηρεία κηαο 
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απνδεθηήο ιχζεο αζθάιεηαο ηεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο γηα έλαλ 

νξγαληζκφ. θνπφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ε επίηεπμε ηεο απαξαίηεηεο 

ζπλαληίιεςεο (consensus) γηα ηε ιχζε ηνπ φινπ πξνβιήκαηνο   

 

Αμηνιόγεζε 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο απηήο δξάζεο ησλ νκάδσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάιιειε ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο ζπλεξγαηηθψλ 

δξάζεσλ φπνπ ιακβάλεηαη ππφςε θαη αμηνινγείηαη ηφζν ην νκαδηθφ 

παξαδνηέν φζν θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο (εδψ 

αμηνπνηνχληαη θαη νη θαηαγξαθέο, “logs”, ηνπ εξγαιείνπ ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο). Ζ ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη κε 70% θαη 

ην ππφινηπν 30 % ιακβάλεηαη απφ ηνλ παξαδνηέν ελλνηνινγηθφ ράξηε 

ηεο νκάδαο. 

Τπνδξαζηεξηόηεηεο ή Δλέξγεηεο (tasks) ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ (activities)  

Οη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θάζε θάζεο ρσξίδνληαη ζε 

ππνδξαζηεξηφηεηεο ή ελέξγεηεο (tasks)  ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 3. 

 

Πίλαθαο 3: Φάζεηο, δξαζηεξηόηεηεο, ελέξγεηεο ηνπ ζελαξίνπ 

  

 
Γπαζηηπιόηηηερ 

(Activities) 

Δνέπγειερ 

(Tasks) 

Φάζε Α 

Προετοιμαςία (Preparation) 
*
 

Παραλαβι-μελζτθ υλικοφ 

προετοιμαςίασ 

Ατομικι μελζτθ (Individual 

study) 

Παραλαβι υλικοφ μελζτθσ 

υποπροβλιματοσ 

Μελζτθ υλικοφ 

υποπροβλιματοσ 

Συμμετοχι ςε MCQ 

Σφνταξθ και ανζβαςμα 

παραδοτζου Α φάςθσ 

Υποςτιριξθ-αξιολόγθςθ 1 

(Activity control –

Παροχι διευκρινιςεων, 

απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ 
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Assessment 1) Αξιολόγθςθ Α φάςθσ 

Ανάδραςθ (feedback) ςτθν 

αξιολόγθςθ 

Φάζε Β 

Μελζτθ υποπροβλιματοσ 

(Study sub-problem) 

Συμμετοχι αλλθλεπίδραςθ 

ςτθν ομάδα expert 

Συμπλιρωςθ εννοιολογικοφ 

χάρτθ υποπροβλιματοσ 

Σφνταξθ ζκκεςθσ – 

παραδοτζου β φάςθσ 

Ανζβαςμα παραδοτζου β 

φάςθσ 

Υποςτιριξθ-αξιολόγθςθ 2 

(Activity control-Assessment 

2) 

Αξιολόγθςθ Β  φάςθσ 

Ανάδραςθ (feedback) ςτθν 

αξιολόγθςθ 

Φάζε Γ 

Μελζτθ ςυνολικοφ 

προβλιματοσ (Global 

problem Discussion) 

Συμμετοχι αλλθλεπίδραςθ 

ςτθν ομάδα JIGSAW 

Συμπλιρωςθ εννοιολογικοφ 

χάρτθ ςυνολικοφ 

προβλιματοσ 

Πρόταςθ λφςθσ (Solution 

proposal) 

Συηιτθςθ επίτευξθ 

ςυναντίλθψθσ (consensus) 

για τθ λφςθ του ςυνολικοφ 

προβλιματοσ 

Σφνταξθ πρόταςθσ λφςθσ του 

ςυνολικοφ προβλιματοσ 

Ανζβαςμα παραδοτζου Γ 

φάςθσ 

Υποςτιριξθ-αξιολόγθςθ 3 

(Activity control-Assessment 

3) 

Αξιολόγθςθ Γ φάςθσ 

Ανάδραςθ (feedback) 

αξιολόγθςθσ Γ φάςθσ 

Συνολικι αξιολόγθςθ  

Ανάδραςθ ςυνολικισ 

αξιολόγθςθσ 
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4.4 Ροή ηος ζεναπίος - (learning activity 

workflow)  

4.4.1 Η βαζηθή ξνή ηνπ ζελαξίνπ (Main success scenario – 

basic flow)  

Φάζε Α 

Ο καζεηήο παξαιακβάλεη θαη κειεηά ην εηζαγσγηθφ πιηθφ γηα ηελ 

δηεμαγσγή ηεο εθπαίδεπζεο (preparation) 

Ο καζεηήο δηαπηζηψλνληαο ηελ ζεκαηηθή πεξηνρή ζηελ νπνία αλήθεη 

παξαιακβάλεη ην ζρεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηεο πεξηνρήο απηήο θαη 

κειεηά ην ζπγθεθξηκέλν ππνπξφβιεκα.  

Ο καζεηήο επεμεξγάδεηαη (κειεηά, αλαηξέρεη ζε πεγέο, εκβαζχλεη) ην 

ππνπξφβιεκα ηεο ζεκαηηθήο πεξηνρήο ηνπ 

Ο καζεηήο ζπκκεηέρεη ζηελ 1
ε
 αμηνιφγεζε (MCQ) 

Ο καζεηήο ζπληάζζεη θαη παξαδίδεη ην πξψην παξαδνηέν 

Ο εθπαηδεπηήο ππνζηεξίδεη ηνλ καζεηή παξέρνληαο φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο απαληήζεηο θαη δηεπθξηλήζεηο. 

Ο εθπαηδεπηήο αμηνινγεί ηνλ καζεηή ζηελ πξψηε θάζε ηεο εθπαίδεπζεο 

Ο εθπαηδεπηήο θνηλνπνηεί ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξψηεο 

θάζεο θαη δίδεη ηελ απαξαίηεηε αλάδξαζε (feedback) 

( Ο εθπαηδεπηήο ηεξκαηίδεη ηελ πξψηε θάζε) 

Φάζε Β 

Ο καζεηήο ζπκκεηέρεη θαη αιιειεπηδξά ζηα πιαίζηα ηεο αληίζηνηρεο 

νκάδαο Expert 
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Ζ νκάδα Expert ζπκπιεξώλεη ηνλ ζρεηηθφ ελλνηνινγηθφ ράξηε 

Ζ νκάδα Expert ζπληάζζεη ηελ ζρεηηθή έθζεζε ηεο δεχηεξεο θάζεο 

Ζ νκάδα Expert θαηαζέηεη ηα παξαδνηέα ηεο δεχηεξεο θάζεο  

Ο εθπαηδεπηήο αμηνινγεί ηνπο καζεηέο ζηε δεχηεξε θάζε 

Ο εθπαηδεπηήο θνηλνπνηεί ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο δεχηεξεο 

θάζεο θαη δίδεη ηελ απαξαίηεηε αλάδξαζε (feedback) 

( Ο εθπαηδεπηήο ηεξκαηίδεη ηε δεχηεξε θάζε) 

Φάζε Γ 

Ο καζεηήο ζπκκεηέρεη θαη αιιειεπηδξά ζηα πιαίζηα ηεο αληίζηνηρεο 

νκάδαο Jigsaw 

Ζ νκάδα  Jigsaw ζπκπιεξώλεη ηνλ ζρεηηθφ ελλνηνινγηθφ ράξηε 

Ζ νκάδα Jigsaw ζπληάζζεη θαη πξνηείλεη ιχζε γηα ην φιν πξφβιεκα 

Ζ νκάδα Jigsaw παξαδίδεη ηα παξαδνηέα ηεο ηξίηεο θάζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο 

Ο εθπαηδεπηήο θαη νη καζεηέο ησλ νκάδσλ ζπδεηνύλ ηηο ιχζεηο ζην φιν 

πξφβιεκα γηα επίηεπμε ζπλαληίιεςεο (consensus) γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπ («ιχζε» ηνπ φινπ πξνβιήκαηνο). 

Ο εθπαηδεπηήο αμηνινγεί ηνπο καζεηέο ζηελ ηξίηε θάζε 

Ο εθπαηδεπηήο θνηλνπνηεί ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ηελ ηξίηεο 

θάζεο θαη δίδεη ηελ απαξαίηεηε αλάδξαζε (feedback) 

( Ο εθπαηδεπηήο ηεξκαηίδεη ηελ ηξίηε θάζε) 
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Ο εθπαηδεπηήο αμηνινγεί ηνπο καζεηέο ζπλνιηθά γηα φιεο ηηο θάζεηο ηνπ 

ζελαξίνπ 

Ο εθπαηδεπηήο θνηλνπνηεί ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο θαη δίδεη ηελ 

απαξαίηεηε αλάδξαζε (feedback) 

( Ο εθπαηδεπηήο ηεξκαηίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ) 

4.4.2 Δλαιιαθηηθέο ξνέο (Extensions – alternate flows) 

ηε Φάζε 1 

Ο καζεηήο δεηά δηεπθξηλίζεηο απφ ηνλ εθπαηδεπηή 

Ο εθπαηδεπηήο παξέρεη ηηο αλάινγεο δηεπθξηλίζεηο 

Ο καζεηήο θαηαζέηεη ην επηπιένλ παξαδνηέν ηεο εκβάζπλζεο 

ηε Φάζε 2 

Ο εθπαηδεπηήο ζέηεη εξσηήκαηα γηα λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ (stimulus) 

δξψληαο θαηαιπηηθά ζην αλέβαζκα ηνπ επηπέδνπ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ κειιψλ ησλ νκάδσλ Expert θαη ζπλεηζθέξνληαο 

ζηε κεγαιχηεξε θαηαλφεζε θαη εκβάζπλζε ζηηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο ησλ 

ππνεξσηεκάησλ. 

Σα ξήκαηα κε ηελ έληνλε γξαθή ζηελ παξαπάλσ ιεθηηθή πεξηγξαθή ηνπ 

ζελαξίνπ θαη ηεο ξνήο ηνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο Δλέξγεηεο (Tasks) ηνπ 

ζελαξίνπ (θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3). Οη ελέξγεηεο απηέο ζα απνηειέζνπλ 

ζηε ζπλέρεηα ηε βάζε γηα ηα δηαγξάκκαηα UML (Use Case θαη 

Sequence). 
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4.5 UML Γιαγπάμμαηα  

ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα UML γηα ην 

δνθηκαζηηθφ ζελάξην.  

 Γηάγξακκα δξαζηεξηνηήησλ (Activity Diagram) 

 Γηαγξάκκαηα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο (Use Case diagrams) 

 Γηαγξάκκαηα ξνήο θαη αιιειεπίδξαζεο (Sequence diagrams) 

 

 

 

4-1: Γηάγξακκα Γξαζηεξηνηήησλ (Activity Diagram) 
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4-2: Φάζε Α Use Case Diagram  
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4-3: Φάζε Α, Sequence diagram 
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4-4: Φάζε Β, Use Case diagram 
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4-5: Φάζε Β, Sequence diagram 
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4-6: Φάζε Γ, Use Case diagram  
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4-7: Φάζε Γ, Sequence diagram 
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4.6 Μονηέλο Αξιολόγηζηρ 

Γηα ηελ ζπλνιηθή αμηνιφγεζε θαη ηελ ηειηθή βαζκνινγία ιακβάλεηαη 

ππφςηλ θαηά ην έλα ηξίην ε βαζκνινγία ησλ Φάζεσλ. Σν κνληέιν 

αμηνιφγεζεο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4-8. 

 

4-8: Σν κνληέιν αμηνιόγεζεο 
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4.7 Γιάθοπα 

4.7.1 Δλαιιαθηηθά ζελάξηα (scenarios) 

Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ηε ζχλζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θνηλνχ θαη ην 

ρξφλν κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη ελαιιαθηηθά ζελάξηα φπνπ γηα 

παξάδεηγκα νη αμηνινγήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα παξαιεηθηνχλ θαζψο 

επίζεο θαη νη ζεκαηηθέο ππνελφηεηεο (ππνπξνβιήκαηα) ζα κπνξνχζαλ 

λα δηεπξπλζνχλ ή λα ζπκπηπρηνχλ. 

4.7.2 Ιδηαίηεξεο αλάγθεο - απαηηήζεηο (other needs / specific 

requirements)  

Ο θαζεγεηήο ζα πξέπεη λα έρεη θξνληίζεη λα δεκηνπξγήζεη ζην ρψξν 

δηακνηξαζκνχ αξρείσλ, bscw, δηακνηξάζηκεο πεξηνρέο γηα ηελ θάζε 

νκάδα θαζψο θαη ρψξν γηα ηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν θαη λα έρεη δηαλείκεη 

ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα έρεη εγθαηαζηήζεη ην 

ινγηζκηθφ δηακνηξαζκνχ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ (cmap-server) θαζψο θαη 

λα παξέρεη νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αληίζηνηρνπ θνκκαηηνχ client 

ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ  

4.7.3 Βαζηθνί εθηειεζηέο ξόισλ (Primary actors) 

Μαζεηήο (Student), Οκάδα εηδηθψλ (Expert Group), Οκάδα Jigsaw 

(Jigsaw Group), Δθπαηδεπηήο (Teacher). 

4.7.4 ηόρνο θαη πεδίν αλαθνξάο ηνπ ζελαξίνπ (Scope) 

Σν ζελάξην ζηνρεχεη ζην λα δψζεη ηηο βαζηθέο γλψζεηο ζην πεδίν ηεο 

αζθάιεηαο ηεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο θαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα 

εκβαζχλνπλ ζηελ επξχηεξε πξνβιεκαηηθή ηνπ πεδίνπ απηνχ, 

αλαπηχζζνληαο ηαπηφρξνλα ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ εκπεηξία γηα ηελ 

εμεχξεζε ησλ θαηάιιεισλ ιχζεσλ ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

Σν εχξνο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο θαη αλαθνξάο ηνπ ζελαξίνπ πεξηνξίδεηαη 

ζηηο αλάγθεο ηεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο – νξγαληζκνχ. Έκθαζε 

δίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ εμεχξεζε πξαθηηθψλ ιχζεσλ πεξηζζφηεξν 

παξά ζηελ εθηεηακέλε ζεσξεηηθή βάζε ηεο γλσζηηθήο πεξηνρήο ηεο 
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αζθάιεηαο ηεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο. Ζ ζεσξεηηθή ππνδνκή 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα λα ζηεξίμεη ηηο πξνηεηλφκελεο εθαξκνζκέλεο 

ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαη.  

4.7.5 Δπίπεδν δπζθνιίαο (Level) 

Ζ ζπλεξγαηηθή δνκή Jigsaw είλαη πςειήο πνιππινθφηεηαο θαη απαηηεί 

θαη θάπνηα εκπεηξία απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 

νκαδνζπλεξγαηηθέο δξάζεηο. Απαηηείηαη κεγάιε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ θαζψο θαη αλάιεςε θαηάιιεισλ αηνκηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ νη νπνίεο είλαη αλάγθε λα ζπληνλίδνληαη κε ζηφρν ηελ 

κεγαιχηεξε θνηλή ζπληζηακέλε ζην επηδησθφκελν απνηέιεζκα. 

4.8 Δμπλεκόμενοι και ενδιαθέπονηα 

(Stakeholders and interests) 

Οκάδα εηδηθώλ (Expert Group) 

Ο καζεηήο αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη εληξπθήζεη ζηελ ζεκαηηθή πεξηνρή 

ηνπ ππνπξνβιήκαηνο πνπ ηνπ αληηζηνηρεί έρεη ηψξα ηελ επθαηξία θαη ηελ 

δπλαηφηεηα λα κνηξαζηεί θαη λα δηεπξχλεη ηηο γλψζεηο ηνπ κέζα ζηελ 

αληίζηνηρε νκάδα ησλ εηδηθψλ (Experts). Σν θχξην ελδηαθέξνλ ηνπ είλαη 

λα κπνξέζεη λα αιιειεπηδξάζεη κε ηνπο ππφινηπνπο ηεο νκάδαο ηνπ 

γηα λα αληαιιάμεη ηηο γλψζεηο ζνπ, λα απνζαθελίζεη ειιηπψο 

θαηαλνεηέο πεξηνρέο, λα ζπδεηήζεη ζέκαηα ελδηαθέξνληνο θαη ηειηθά λα 

ζπλεξγαζηεί κε ηνπο ππφινηπνπο ηεο νκάδαο ζηε ζχληαμε ησλ 

παξαδνηέσλ.  

Οκάδα Jigsaw (Jigsaw Group) 

Ζ θάζε νκάδα Jigsaw έρεη ζαλ θχξην ελδηαθέξνλ λα ζπγθεληξψζεη ζηνπο 

θφιπνπο ηεο «εηδηθνχο» ζην θάζε ππνπξφβιεκα κε ζθνπφ λα ηνπο 

αθήζεη ειεχζεξα λα αιιειεπηδξάζνπλ θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ηηο γλψζεηο 

ηνπο ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζχλζεζε ησλ επηκέξνπο ιχζεσλ γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ ζχλζεηνπ ηειηθνχ πξνβιήκαηνο. Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ 
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κειψλ ησλ νκάδσλ γίλεηαη θπξίσο κέζσ ηεο ζπδήηεζεο αιιά θαη ηεο 

ηειηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ παξάζεζε ηεο ηειηθήο πξφηαζεο θαη ησλ 

παξαδνηέσλ ηεο θάζεο απηήο δειαδή ηεο ηειηθήο πξφηαζεο-ιχζεο θαη 

ηεο δηακφξθσζεο ηνπ ζρεηηθνχ ελλνηνινγηθνχ ράξηε. 

Δθπαηδεπηήο 

Σν θχξην κέιεκα ηνπ εθπαηδεπηή ζηελ αξρή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο είλαη λα ηελ πξνεηνηκάζεη ζσζηά δίλνληαο φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζηνλ καζεηή γηα ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο πνπ 

ηπρφλ ηνπ δεηεζνχλ. ηελ πξψηε θάζε ηνπ ζελαξίνπ ζπδεηά θαη 

θαζνδεγεί ηνλ καζεηή γηα ηελ επίηεπμε κηαο φζν ην δπλαηφλ 

πιεξέζηεξεο γλψζεο ζηελ ζεκαηηθή πεξηνρή ηνπ θάζε ππνπξνβιήκαηνο. 

ηελ δεχηεξε θάζε δελ εκπιέθεηαη ελεξγά παξά κφλν θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε. ηελ ηξίηε θάζε πξνζπαζεί κέζσ ηεο ζπδήηεζεο λα 

ζπγθεξάζεη ηηο δηάθνξεο απφςεηο - ιχζεηο ψζηε λα έρνπκε ηελ θαηά ην 

δπλαηφλ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ πξνηάζεσλ-ιχζεσλ ησλ νκάδσλ 

θαζψο θαη ηα «αδχλαηα» - «δπλαηά» ζεκεία ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ.  

ε φιεο ηηο θάζεο ηνπ ζελαξίνπ ν εθπαηδεπηήο αμηνινγεί ηνλ 

εθπαηδεπφκελν μερσξηζηά γηα ηελ θάζε θάζε αιιά θαη ζπλνιηθά ζην 

ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Πξναπαηηνύκελεο ζπλζήθεο (Preconditions) 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ θαιά ην «ζπκβφιαην 

κάζεζεο» θαη λα έρνπλ απνζαθελίζεη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο. 

Δγγπήζεηο επηηπρίαο ( Postconditions - Success Guarantees) 

Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξσζεί κε ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα φηαλ: 
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1. Οη πξνηεηλφκελεο ηειηθέο ιχζεηο ζην πξφβιεκα ηεο αζθάιεηαο ηεο 

ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο είλαη πεξηεθηηθέο, πνηνηηθέο θαη 

απνηειεζκαηηθέο (θαηά ηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηή) 

2. Ο θάζε καζεηήο ζπκκεηείρε ελεξγά ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

3. Σν απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ θάζε εθπαηδεπνκέλνπ 

(βαζκνινγία ζπλεξγαηηθψλ ή κε δξαζηεξηνηήησλ) είλαη πάλσ 

απφ ην ειάρηζηα απνδεθηφ φξην (βάζε) 

4. Ο κέζνο φξνο ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο φισλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

είλαη ηθαλνπνηεηηθφο. 

4.9 Play, Phases, Role parts 

ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ηηο ζθελέο (Phases) θαη ηηο πξάμεηο (role 

parts) ηεο παξάζηαζεο (play) ηνπ ζελαξίνπ. 

Οι ζκηνέρ ηος ζεναπίος 
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Individual Study – role parts 

 

Subproblem Discussion – role parts 
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Global problem – role parts 
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4.10  Ψηθιακοί πόποι ηος ζςζηήμαηορ 

Οη ςεθηαθνί πφξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζελάξην είλαη αξρεία 

θεηκέλνπ , αξρεία παξνπζηάζεσλ, αξρεία ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ θαη 

ηζηνζειίδεο. Οη ςεθηαθνί πφξνη θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 5. 

 

 

Πίλαθαο 4: Φεθηαθνί πόξνη ηνπ ζελαξίνπ 

 

Α. Ψηθιακοί πόποι 

Preparation.doc Σν ζπκβφιαην κάζεζεο κε νδεγίεο γηα ηελ απξφζθνπηε 

δηεθπεξαίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

groupA.ppt Οδεγίεο θαη δηαδηθηπαθέο αλαθνξέο γηα ηε κειέηε ηνπ 

ππνπξνβιήκαηνο 1 

groupB.ppt Οδεγίεο θαη δηαδηθηπαθέο αλαθνξέο γηα ηε κειέηε ηνπ 

ππνπξνβιήκαηνο 1 

groupC.ppt Οδεγίεο θαη δηαδηθηπαθέο αλαθνξέο γηα ηε κειέηε ηνπ 

ππνπξνβιήκαηνο 1 

groupD.ppt Οδεγίεο θαη δηαδηθηπαθέο αλαθνξέο γηα ηε κειέηε ηνπ 

ππνπξνβιήκαηνο 1 

groupA.cmap Παξνπζίαζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ 

ππνπξνβιήκαηνο 1 

groupB.cmap Παξνπζίαζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ 

ππνπξνβιήκαηνο 1 

groupC.cmap Παξνπζίαζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ 

ππνπξνβιήκαηνο 1 

groupD.cmap Παξνπζίαζε φισλ ησλ ζπληζησζψλ ηνπ 

ππνπξνβιήκαηνο 1 

Rubric.doc Ρνπκπξίθα αμηνιφγεζεο ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

Solution.cmap Παξνπζίαζε ησλ ζπληζησζψλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςηλ γηα ηελ πξφηαζε – ιχζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνβιήκαηνο 

Β. Γιαδικηςακοί πόποι 

http://www.bscw.com Γηαδηθηπαθή ππεξεζία ζπλεξγαζίαο θαη δηακνηξαζκνχ 

αξρείσλ 
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4.11 Παπαηηπήζειρ 

ην ζελάξην παξνπζηάδνληαη ηξείο ξφινη: Jigsaw Group, Expert Group, 

Teacher. Θα πξνμελνχζε ίζσο απνξία ε αλππαξμία ηνπ ξφινπ ηνπ 

καζεηή (Learner) ηδηαίηεξα θαηά ηελ Φάζε Α (Individual study). Απηφ 

ζπκβαίλεη γηα δχν ιφγνπο. Καηά ηνλ πξψην ν ξφινο ηνπ καζεηή θξίζεθε 

πιενλάδσλ γηαηί ν καζεηήο πνπ είλαη ήδε κέινο κηαο νκάδαο (π.ρ. ηνπ 

Jigsaw) ζα κπνξνχζε ζηελ Φάζε Α λα δξάζεη «αλεμάξηεηα» θαη ζαλ 

κεκνλσκέλνο καζεηήο. Ο δεχηεξνο («πξαθηηθφο») ιφγνο είλαη φηη επεηδή 

ζαλ βάζε ηνπ βαζηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζελαξίνπ έρεη ιεθζεί ν Collage 

Editor, δελ έρεη δεκηνπξγεζεί ξφινο κεκνλσκέλνπ καζεηή γηαηί δελ έρεη 

πξνβιεθηεί θαη ζην αληίζηνηρν πξφηππν ζπλεξγαηηθήο ξνήο ηνπ Editor 

απηνχ. Παξφια απηά, ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα δεκηνπξγεζεί θαη ξφινο 

κεκνλσκέλνπ καζεηή (Learner) πνπ ζα δξα ζηελ Φάζε Α (Individual 

Learner) αλ απηφ θξηλφηαλ αλαγθαίν γηα ιφγνπο θαιχηεξεο θαηαλφεζεο 

ηνπ ζελαξίνπ, ρσξίο απηφ θπζηθά λα επηθέξεη άιιεο νπζηαζηηθέο αιιαγέο 

ζην ζελάξην.   

4.12  Αναβάθμιζη ηος ζεναπίος για ηα επίπεδα 

B,C ηος πποηύπος 

Γηα λα ειεγρζνχλ ηα επίπεδα B,C (level B,C) ηνπ πξνηχπνπ ην ζελάξην 

αλαβαζκίζηεθε θαηάιιεια 

 

Δπίπεδν Β 

ην επίπεδν απηφ, φπσο γλσξίδνπκε, ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαβιεηέο-

ηδηφηεηεο (properties) θαη φξνη (Conditions) γηα λα πξνζδψζνπλε 

επηπιένλ εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηεο ζην ζελάξηφ καο [9,32]  . ηηο 

κεηαβιεηέο-ηδηφηεηεο (properties) απνζεθεχνπκε ζπλήζσο πιεξνθνξία 

ζρεηηθή κε ην ρξήζηε, ην ξφιν ή ηελ θαηάζηαζε (state) ηνπ ζελαξίνπ. Οη 

φξνη (conditions) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπκε θαλφλεο 

(rules) πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο Μαζεζηαθήο Μνλάδαο 

(UoL). 
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Μεηαβιεηέο-ηδηόηεηεο (properties)  

ην ζελάξηφ καο γηα ην επίπεδν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο 

κεηαβιεηέο -  ηδηφηεηεο (properties) 

 

Πίλαθαο 5: Οη κεηαβιεηέο ηνπ ζελαξίνπ 

 

Μεηαβιεηέο – ηδηόηεηεο (properties) 

Όλνκα Σύπνο Υξήζε 

Name 
String-Local personal 

property 
Σν φλνκα ησλ ρξεζηψλ 

Individual_learning_done 
Boolean-Local personal 

property 

εκαηνδνηεί ηελ 

νινθιήξσζε ηεο 

πξνζσπηθήο κειέηεο 

Individual_learning_all_done Boolean –Local property 

εκαηνδνηεί ηελ 

νινθιήξσζε ηεο 

πξνζσπηθήο κειέηεο φισλ 

ησλ καζεηψλ 

Teachers_mail 
String-Global personal 

property 
Σν email ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

Jigsaw_group_email 
String- Global personal 

property 

Σν email ηεο νκάδαο 

Jigsaw 

Expert_group_email 
String-Global personal 

property 

Σν email ηεο νκάδαο 

Expert 

 

Όξνη (Conditions) θαη θαλόλεο (rules) 

ην ζελάξηφ καο ρξεζηκνπνηήζακε (θαλφλαο-rule) ηελ αιιαγή ηεο ηηκήο 

κηαο κεηαβιεηήο (property value changing) ζαλ παξαθίλεζε (trigger) γηα 

κηα ελέξγεηα (action). 

Ζ κεηαβιεηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε Individual_learning_all_done ηεο 

νπνίαο φηαλ ε ηηκή αιιάμεη απφ FALSE ζε TRUE απηφ ππξνδνηεί (trigger) 

ηελ ελέξγεηα (action) “νινθιήξσζε ηεο Α’ Φάζεο” θαη νη καζεηέο 

αξρίδνπλ ηελ Β’ Φάζε ηνπ ζελαξίνπ.    
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Σν αληηθείκελν (component) MONITOR 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ Α’ Φάζε, ρξεζηκνπνηήζακε ην component 

MONITOR [36]. Έηζη ζην πεξηβάιινλ (Environment) ηεο Α’ Φάζεο 

πξνζζέζακε θαη ην monitor κε φλνκα Monitor_Individual_learning_done. Με ηε 

βνήζεηα ηνπ monitor απηνχ κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα παξαθνινπζήζεη 

ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Individual_learning_done.   Ο θψδηθαο ηνπ monitor 

ππάξρεη ζην CD πνπ αθνινπζεί ηελ εξγαζία θαζψο θαη ζηνλ ηζηνηφπνπ 

ηνπ ζπγγξαθέα. 

 

Η ξνή ηνπ ζελαξίνπ 

 

Οη αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηε ξνή ηνπ ζελαξίνπ ήηαλ νη αθφινπζεο: 

 

Με ηελ είζνδν ησλ ρξεζηψλ ηνπο δεηείηαη ην φλνκά ηνπο θαη 

απνζεθεχεηαη ζηελ κεηαβιεηή Name. 

 

Όηαλ ν καζεηήο νινθιεξψζεη ηελ Α’ Φάζε –Individual Learning, 

πξνζσπηθή κειέηε (παξαδνηέα- αμηνιφγεζε) ηφηε αιιάδεη ηελ ηηκή ηεο 

κεηαβιεηήο Individual_learning_done απφ FALSE ζε TRUE.  

 

Όηαλ ν θαζεγεηήο δηαπηζηψζεη, κέζσ ηνπ monitor 

Monitor_Individual_learning_done, φηη φινη νη καζεηέο έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο κειέηε ηφηε αιιάδεη ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο 

Individual_learning_all_done απφ FALSE ζε  TRUE. Απηφ ζεκαηνδνηεί ην πέξαο 

ηεο Α’ Φάζεο θαη ηελ έλαξμε ηεο Β’ Φάζεο. 

 

Δπίπεδν C 

ην επίπεδν απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη «ζεκαηνδνηήζεηο» (notifications) 

ηφζν αλάκεζα ζηα αληηθείκελα (component) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ φζν θαη αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθηέιεζε ηνπ 
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ζελαξίνπ πξνζδίδνληαο επηπιένλ δπλαηφηεηεο παξαθνινχζεζεο θαη 

ειέγρνπ ηεο ξνήο ηνπ ζελαξίνπ [31]. 

ην ζελάξηφ καο ρξεζηκνπνηήζακε ηελ ζεκαηνδφηεζε «απνζηνιή email» 

πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ φηαλ θαη αλ έρνπκε παξαδψζεη ηελ αλαθνξά ηεο 

επηπιένλ κειέηεο ζην παξαδνηέν ηεο πξψηεο θάζεο γηα λα ην 

ζπλππνινγίζεη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ηεο θάζεο.  
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Κεθάιαην 5   

Έιεγρνο ζπζηεκάησλ, απνηειέζκαηα 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη ν έιεγρνο ηεο δπλαηφηεηαο ηεο κεηαλάζηεπζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ  ησλ ππφ εμέηαζε ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ηε βνήζεηα ηνπ δνθηκαζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζελαξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ. Ο έιεγρνο γίλεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία θαη κε ηε βνήζεηα ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 

ζπκβαηφηεηαο κε ην πξφηππν IMS LD level A,B,C. Σν ζχζηεκα ειέγρνπ 

απνηειείηαη απφ δχν ειεγθηέο ζπκβαηφηεηαο εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο  

θαηαζθεπάδεηαη εηδηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο απηήο. Ο δχν 

ειεγθηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θξίζεθαλ αλαγθαίνη ψζηε κέζσ ηνπ 

πιενλαζκνχ λα έρνπκε ηελ απαηηνχκελε πιεξφηεηα θαη εγθπξφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

5.1 Η μεθοδολογία ελέγσος 

Ζ κεζνδνινγία ειέγρνπ ησλ ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εξγαζία απηή είλαη ε  

 παξαηεξεηηθή-δηεξεπλεηηθή γηα ηνλ έιεγρν ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

δπλαηνηήησλ ησλ ππφ έιεγρν ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ 

 πεηξακαηηθή – δνθηκαζηηθή κέζνδνο ειέγρνπ ηεο απφθξηζεο 

ζπζηήκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλν πεηξακαηηθφ εξέζηζκα εηζφδνπ 

Με ηε παξαηεξεηηθή-δηεξεπλεηηθή κέζνδν ειέγζεθαλ νη δπλαηφηεηεο 

εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ησλ ππφ έιεγρν ζπζηεκάησλ ζε θαζηεξσκέλε 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκε κνξθή (format). Ο ζθνπφο ήηαλ ε δηεξεχλεζε 

ηεο δπλαηφηεηαο «κεηαλάζηεπζεο» (migration) ησλ ζρεδηαδφκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ απφ ην έλα ζχζηεκα ζην άιια κε απ’ επζείαο 

«εμαγσγή» - «εηζαγσγή». 
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Ζ πεηξακαηηθή – δνθηκαζηηθή κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο ζπκκφξθσζεο (compliance) ησλ ζπζηεκάησλ κε ην γεληθφηεξα 

απνδεθηφ δηεζλέο πξφηππν IMS-LD.  Υξεζηκνπνηήζεθε ην θαηάιιειν 

δνθηκαζηηθφ πεηξακαηηθφ εξέζηζκα (ην δνθηκαζηηθφ ζελάξην πνπ 

ζρεδηάζηεθε ζην θεθ. 4 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο) θαη ειέγζεθε ε 

απφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζην εξέζηζκα απηφ (ην «εμαρζέλ» δειαδή 

θαηά IMS-LD αξρείν ηνπ ζπζηήκαηνο) αλαθνξηθά κε ην πξφηππν IMS-LD. 

θνπφο ήηαλ πάιη ν έιεγρνο ηεο δπλαηφηεηαο «κεηαλάζηεπζεο» ηνπ 

ζρεδηαζκέλνπ ζελαξίνπ πάλσ απφ ηελ πιαηθφξκα φκσο ελφο γεληθά 

απνδεθηνχ πξνηχπνπ απηή ηε θνξά. 

Ο έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην πξφηππν IMS-LD έγηλε ζε φια ηα 

επίπεδα ηνπ πξνηχπνπ απηνχ (level A,B,C) αλαβαζκίδνληαο θαηάιιεια 

ην δνθηκαζηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ είρακε 

αζπκθσλία ή παξέθθιηζε απφ ην πξφηππν ην εμαγρζέλ αξρείν 

ειεγρφηαλ, νη αζπκθσλίεο πξνζδηνξηδφηαλ θαη θαηαγξαθφηαλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα δηνξζσλφηαλ θαη μαλαγηλφηαλ έιεγρνο κέρξη λα επηηεπρζεί 

ηειηθή ζπκθσλία κε ην πξφηππν (iterative method) (εηθ. 5-2). 

 

5-1: Έιεγρνο ζπκβαηόηεηαο 
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5.2 To ζύζηημα ελέγσος 

 

5-2: Η ινγηθή ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ  

 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο κε ην πξφηππν IMS-LD πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε απνηεινχληαλ απφ δχν ειεγθηέο ζπκβαηφηεηαο κε ην 

πξφηππν IMS LD ζε ινγηθή AND ζπλδεζκνινγία κεηαμχ ηνπο (Δηθφλα 5-

2). Ο έλαο ειεγθηήο ήηαλ ην δνθηκαζκέλν ινγηζκηθφ CopperCore 

Engine. Γηα λα έρνπκε θαη ηνλ απαξαίηεην πιενλαζκφ (redundancy) 

αιιά θαη γηα ηελ δηαιεχθαλζε πηζαλψλ αζπκθσληψλ ή ινγηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ ησλ απνηειεζκάησλ θαηαζθεπάζηεθε έλα επηπιένλ 

δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο κε ην πξφηππν IMS-LD 

βαζηζκέλν ζε δηαδηθηπαθέο ηερλνινγίεο κε ηελ νλνκαζία “IMS LD 

Validator”.  

Πέξαλ ηεο ρξήζεο ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο ν δηαδηθηπαθφο 

απηφο ειεγθηήο ζπκβαηφηεηαο πνπ θαηαζθεπάζηεθε θξίλεηαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκνο κε δεδνκέλν φηη ζα δηαηίζεηαη ειεχζεξα δηαδηθηπαθά ζαλ 

ππεξεζία πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν θαζψο θαη ηνπ φηη δελ ππάξρεη, απφ 

φζν γλσξίδνπκε, αληίζηνηρε ππεξεζία επξέσο δηαζέζηκε. 

5.2.1 CopperCore – The IMS Learning Design Engine 

To CopperCore Run Time (CCRT) environment είλαη έλα πεξηβάιινλ 

client-server ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πεηξακαηηθνχο 

ζθνπνχο γηα νπνηνλδήπνηε ζέιεη λα δνθηκάζεη αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 

(«ηξέμηκν») εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ ζρεδηαζκέλσλ ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν IMS-LD. Παξφιν πνπ ην πεξηβάιινλ απηφ δελ ελδείθλπηαη γηα 

εθαξκνγή ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο («ζηελ ηάμε»), θπξίσο γηα ιφγνπο 

ρξνληθήο απφδνζεο αιιά θαη ζηαζεξφηεηαο ζε πεξηβάιινλ πνιιψλ 
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ρξεζηψλ, καο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κηα νινθιεξσκέλεο εμνκνίσζεο 

ηνπ πξαγκαηηθνχ πεξηβάιινληνο εθπαίδεπζεο γηα πεηξακαηηθνχο 

ζθνπνχο.  

To CopperCore Run Time (CCRT) environment είλαη κηα απφ ηηο 

ζπλεηζθνξέο απφ ην Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην ηεο Οιιαλδίαο, Open 

Universiteit Nederland (OUNL), γηα ην  Alfanet project.   

Μεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ CCRT είλαη ηα αθφινπζα: 

 Πιήξεο ππνζηήξημε φισλ ησλ επηπέδσλ ηνπ πξνηχπνπ IMS LD 

(level A, B and C) 

 Παξέρεη ηξία API's γηα δεκνζίεπζε, δηαρείξηζε θαη εθηέιεζε 

ζελαξίσλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν IMS Learning Design 

 Υξεζηκνπνηεί J2EE, native Java θαη SOAP interfaces 

 Παξέρεη δπλαηφηεηα ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο κε ην πξφηππν IMS 

LD 

 Παξέρεη κηα δηεπηθάλεηα γξακκήο εληνιψλ 

 Παξέρεη κηα ζηνηρεηψδε δηεπηθάλεηα δεκνζίεπζεο (publishing)  

 Παξέρεη κηα ζηνηρεηψδε δηεπηθάλεηα εθηέιεζεο ζελαξίσλ (delivery) 

 είλαη αλεμάξηεην πιαηθφξκαο (platform independent) 

 Τπνζηεξίδεη ηξείο ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ (MS SQL 

Server/MSDE, PostgreSQL θαη HSQLDB) 

 είλαη έηνηκν πξνο ρξήζε κε ηνλ JBoss 3.2.x application server, 

αιιά ηξέρεη θαη ζε άιινπο application servers. 

 είλαη αλνηρηνχ θψδηθα (licensed under the GNU GPL) 

 Σν CCRT εγθαηαζηάζεθε πιήξσο [11,48] θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

εξγαζία απηή ζαλ ηνλ θχξην ειεγθηή ζπκθσλίαο κε ην πξφηππν IMS LD 

ησλ Μαζεζηαθψλ Μνλάδσλ (UoL) πνπ είρακε ζαλ εμαγφκελα αξρεία απφ 

ηα ππφ έιεγρν ζπζηήκαηα εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ. αλ DBMS 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην HSQL (http://hsqldb.org/) ην νπνίν παξφια ηα 

πξνβιήκαηα ζηαζεξφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη είλαη ην κφλν πνπ 

http://www.ou.nl/english
http://alfanet.ia.uned.es/
http://hsqldb.org/


ΜΓΔ-ΗΜ13: Γιαλειηοςπγικόηηηα ζςζηημάηων εκπαιδεςηικού ζσεδιαζμού   

 

122 

 

ζπλεξγάδεηαη άξηζηα κε ηνλ JBoss. Σα ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο 

θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 6. 

Πίλαθαο 6: ηνηρεία εγθαηάζηαζεο CCRT 

ηοισεία Δγκαηάζηαζηρ ηος CCRT 

OS:                Windows Vista 6.0 

Java JDK:       Sun Java J2SE SDK 1.4.2. 

DBMS: HSQLDB 1.8.0 

JDBC: (integrated με ηην HSQLDB)  

Components: The java UUID generator 1.0.3 

The Jakarta file upload library  

SOAP : The AXIS 1.1 SOAP toolkit for Java 

Application Server:  JBoss 4.0.4  

Οι εθαπμογέρ ηος CCRT 

Σν CCRT απνηειείηαη απφ ηηο αθφινπζεο εθαξκνγέο: 

Publisher 

 

5-3: CCRT, Publisher 

http://www.doomdark.org/doomdark/proj/jug
http://jakarta.apache.org/commons/fileupload
http://ws.apache.org/axis/
http://www.jboss.org/
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Δίλαη ε εθαξκνγή κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε εηζαγσγή ηεο Μαζεζηαθήο 

κνλάδαο (UoL) ζην CCRT. Ζ εηζαγσγή γίλεηαη ζε δχν ζηάδηα: Πξψηα 

γίλεηαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην πξφηππν IMS LD θαη κεηά 

γίλεηαη ε εηζαγσγή ηεο Μαζεζηαθήο Μνλάδαο ζην ζχζηεκα. Δπηιέγνληαο 

ην θαηάιιειν θνπηάθη (check box) έρνπκε κφλν ηνλ έιεγρν ηεο 

ζπκκφξθσζεο 

Σν Clicc  

Σν Clicc (Command Line Interface CopperCore) είλαη κηα εθαξκνγή πνπ 

ηξέρεη ζε πεξηβάιινλ εθηέιεζεο εληνιψλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ CopperCore. Μέζσ ηεο εθαξκνγήο απηήο κπνξνχκε γηα 

παξάδεηγκα λα εθηειέζνπκε (run) κηα Δθπαηδεπηηθή Μνλάδα, λα 

δεκηνπξγήζνπκε ή λα πξνζζέζνπκε ρξήζηεο ζηελ εθηέιεζε απηή θιπ. Σν 

πεξηβάιινλ Clicc θαζψο θαη κηα ιίζηα ησλ θπξηφηεξσλ εληνιψλ θαίλνληαη 

ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 

 

5-4: CCRT, CLICC 
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O webplayer 

Γηα ην ηξέμηκν ησλ UoL κεηά ηελ δεκηνπξγία ρξεζηψλ θαη εθηειέζεσλ 

(«runs») κε ηνλ Clicc ρξεζηκνπνηείηαη έλαο βαζηθφο player πνπ καο 

παξέρεη ην CopperCore. 

 

5-5: CCRT, webplayer 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ player απηνχ κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ρξήζηεο, UoL 

θαη εθηειέζεηο θαη λα ηξέμνπκε ην ζελάξην. 
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5-6: CCRT, εθηέιεζε ζελαξίνπ 

O SLeD (Service Based learning Design Player)    

Παξφιν πνπ ην CCRT environment καο παξέρεη πέξαλ ηνπ βαζηθνχ 

ζπζηήκαηνο «back-end» (ην CCRT engine) θαη έλα ζηνηρεηψδεο «front-

end» πεξηβάιινλ κε ηηο δηεπηθάλεηεο ρξήζηε publisher θαη webplayer, 

φπσο είδακε πην πάλσ, καο παξέρεη, ιφγσ ηνπ φηη έρεη «αλνηρηή» 

αξρηηεθηνληθή, επηπιένλ θαη ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ρξήζε 

θαη πην αλαπηπγκέλσλ θαη εχθνισλ ζηε ρξήζε δηεπηθαλεηψλ ρξήζηε.  

Μηα απφ απηέο είλαη ν SLeD (http://sled.open.ac.uk/) ν νπνίνο 

αλαπηχρηεθε απφ ηνλ Alex Little ζην Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην ηεο 

Οιιαλδίαο.  

ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο εγθαηαζηάζεθε ν SLeD v.3 γηα ην 

ηξέμηκν ησλ ζελαξίσλ, θπξίσο γηαηί καο παξείρε έλα πην νινθιεξσκέλν 

θαη απιφ πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο (ζε αληίζεζε κε ην command line Clicc 

ηνπ CopperCore). Δπηπιένλ ν SLeD καο παξείρε θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

παξακεηξνπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ δηαθφξσλ εθηειέζεσλ (runs).  

Σν πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηνπ SLeD θαίλεηαη ζηηο εηθφλεο 5-7,5-8. 

Έλα ηξέμηκν ηνπ UoL ζαλ ρξήζηεο «aris» κέινο ηεο νκάδαο «Expert 

Group» θαίλεηαη ζηηο εηθφλεο 5-9, 5-10. 
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5-7: SLeD, ην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο 

 

5-8: SLeD, πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο, ρξήζηεο  
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5-9: SLeD, εθηέιεζε ζελαξίνπ ζαλ ρξήζηεο «aris» κέινο ηεο νκάδαο «Expert 

Group». 

 

5-10: SLED, εθηέιεζε ζελαξίνπ, εθπαηδεπηηθό πιηθό 
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5.2.2 Σν δηαδηθηπαθό ζύζηεκα ειέγρνπ ζπκκόξθσζεο κε ην 

πξόηππν, IMS LD Validator 

 

5-11: Ο δηαδηθηπαθόο validator 

Απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Οη απαηηήζεηο θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ηέζεθαλ θαηά 

ηελ δεκηνπξγία ηνπ ήηαλ νη αθφινπζεο: 

 Σν δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ζπκβαηφηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη 

εχθνια πξνζβάζηκν απφ ην δηαδίθηπν θαη είλαη ζπκβαηφ κε ηνπο 

ζπλεζέζηεξνπο πινεγνχο (browsers) 

 Ζ εγθαηάζηαζή ηνπ ζε θάπνηνλ εμππεξεηεηή ηνπ δηαδηθηχνπ 

(server) δελ ζα έπξεπε λα είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθή 
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  Ζ δηεπηθάλεηα ρξήζεο (user interface) ζα πξέπεη λα είλαη εχθνια 

επνπηηθή θαη θαηαλνεηή θαη απφ ηνλ ιηγφηεξν έκπεηξν ζε 

ηερλνινγίεο ρξήζηε 

 Ζ είζνδνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη ην αξρείν imsmanifest.xml πνπ 

εκπεξηέρεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ε έμνδνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζα είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ζπκβαηφηεηαο κε 

ην πξφηππν 

 ε πεξίπησζε αζπκβαηφηεηαο ζέινπκε λα παξέρεηαη απφ ην 

ζχζηεκα έλδεημε γηα ηα «ιάζε» πνπ ππάξρνπλ θαζψο θαη ηελ 

ζέζε ηνπο ζηνλ θψδηθα ηνπ αξρείνπ. 

 Ο έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο ζέινπκε λα ηθαλνπνηεί θαη ηα ηξία  

επίπεδα (Α,Β,C) ηνπ πξνηχπνπ IMS-LD  

 Ο έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο κε ην πξφηππν ζα πξέπεη λα δίλεηαη θαη 

κε ηε κνξθή ππεξεζίαο ηχπνπ SOAP Web Service ψζηε απηή λα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν απφ «αλζξψπνπο» ρξήζηεο φζν 

θαη απφ «κεραλέο»  

Αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

5-12: Η αξρηηεθηνληθή ηνπ IMS LD Validator 
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Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα. Σν έλα αθνξά κηα δηαδηθηπαθή 

εθαξκνγή ζηελ νπνία ε πξφζβαζε γίλεηαη κέζσ ελφο εμππεξεηεηή web 

server κε ηε ρξήζε απιψλ ηζηνζειίδσλ θαη ην δεχηεξν αθνξά ηελ ρξήζε 

κηαο δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο κε κνξθή web service ζηελ νπνία ε 

πξφζβαζε γίλεηαη κέζσ ελφο εμππεξεηεηή SOAP (Δηθ. 5-12).   

ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ απφ ηεο δηαδηθηπαθήο 

εθαξκνγήο έρνπκε ζαλ είζνδν ηνπ ζπζηήκαηνο κηα ηζηνζειίδα εηζφδνπ 

δεδνκέλσλ φπνπ ν ρξήζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα «αλεβάζεη» ην αξρείν 

imsmanifest.xml. Όηαλ γίλεη ν έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο ηα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη πάιη ζηνλ θπιινκεηξεηή κε ηε κνξθή ηζηνζειίδαο. 

ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ web service ηνπ ζπζηήκαηνο ηφηε ην αξρείν 

imsmanifest.xml «εκθσιεχεηαη» κέζα ζε έλα “Soap Request” απφ 

θάπνηνλ SOAP client. Σα απνηειέζκαηα απνζηέιινληαη ζηνλ client ζαλ 

έλα “SOAP response” απφ έλαλ SOAP server.  

Σερλνινγίεο θαη κεζνδνινγία 

Ο έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο κε ην πξφηππν IMS-LD είλαη θαη’ νπζία έλαο 

έιεγρνο ζπκθσλίαο ελφο XML αξρείνπ (imsmanifest.xml) κε ηα αξρεία 

ζρήκαηνο ηνπ πξνηχπνπ (schema validation) [21]. 

Γηα ηνλ έιεγρν ζπκθσλίαο ελφο αξρείνπ xml κε ην αξρείν ζρήκαηνο (xsd 

αξρείν) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξεο ηερλνινγίεο ινγηζκηθνχ 

θαη έρνπλ αλαπηπρηεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη νη θαηάιιειεο βηβιηνζήθεο. 

Οη πην ζπλεζηζκέλεο είλαη νη αθφινπζεο 

 JAVA: παξέρεη εθηεηακέλε xml ππνζηήξημε θαη έιεγρν ζπκθσλίαο 

αξρείνπ xml κε ην αληίζηνηρν ζρήκα κέζσ ηνπ xml validation API 

θαη ηεο βηβιηνζήθεο JAVAX 

 VisualBasic: παξέρεη θαη απηή ππνζηήξημε θαη έιεγρν ζπκθσλίαο 

αξρείνπ xml κε ην ζρήκα κέζσ αληίζηνηρνπ API θαη βηβιηνζεθψλ 

(MSXML) 

 Python: ππνζηήξημε ειέγρνπ ζπκθσλίαο αξρείνπ xml κε 

αληίζηνηρν ζρήκα κέζσ ησλ βηβιηνζεθψλ PyWin32 θαη MSXML 
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 LIBXML: βηβιηνζήθε C parser θαη toolkit ηνπ Gnome project κε 

ππνζηήξημε ειέγρνπ ζπκθσλίαο αξρείνπ xml κε ην αληίζηνηρν 

ζρήκα 

 PHP: δηαδηθηπαθή ηερλνινγία (γιψζζα) κε ππνζηήξημε ειέγρνπ 

ζπκθσλίαο αξρείνπ xml κε ην αληίζηνηρν ζρήκα κέζσ ηεο libxml   

 

 Δπιλογή ηεσνολογίαρ 

Λφγσ ηεο δηαδηθηπαθήο ρξήζεο ηνπ πξνο αλάπηπμε ζπζηήκαηνο θαζψο 

θαη ιφγσ ηεο επρξεζηίαο, ηεο ηαρχηεηαο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ θαζψο 

θαη ηεο ηαρχηεηαο εθηέιεζεο ηνπ θψδηθα,  επηιέρηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

PHP ηερλνινγία καδί κε ηελ LIBXML. 

Ζ δηαδηθηπαθή ηερλνινγία θαη ε γιψζζα PHP
©
 (http://www.php.net) είλαη 

κηα επξχηαηα δηαδεδνκέλε γιψζζα γηα πξνγξακκαηηζκφ εθαξκνγψλ 

δηαδηθηχνπ. Δίλαη ζηαζεξή, γξήγνξε θαη πξνζθέξεηαη ζρεδφλ απφ φινπο 

ηνπ παξφρνπο δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ (hosting). 

Ζ LIBXML (http://xmlsoft.org/) είλαη έλαο C parser θαη toolkit πνπ καο 

παξέρεη, πέξαλ ησλ άιισλ, θαη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ζπκθσλίαο 

αξρείνπ xml κε ην αληίζηνηρν ζρήκα. Ζ βηβιηνζήθε LiBXML αλαπηχρηεθε 

ζηα πιαίζηα ηνπ GNOME project θαη είλαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ κε άδεηα 

ρξήζεο MIT license. Δίλαη κηα εμαηξεηηθά «θνξεηή» βηβιηνζήθε θαη ηξέρεη 

ρσξίο πξνβιήκαηα ζε έλα πιήζνο ζπζηεκάησλ φπσο LINUX, UNIX, 

WINDOWS, MAC OS, MAC OS X, RISK OS θιπ. 

 Σν ζχζηεκα ππνβάζξνπ ζην νπνίν αλαπηχρζεθε ν δηαδηθηπαθφο 

ειεγθηήο καο είλαη έλα: 

 Linux CentOS 5.02 ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

 Apache 2.2 webserver 

 PHP 5.2 

 LibXML2  

 NuSOAP 

 

 

http://www.php.net/
http://xmlsoft.org/
http://xmlsoft.org/


ΜΓΔ-ΗΜ13: Γιαλειηοςπγικόηηηα ζςζηημάηων εκπαιδεςηικού ζσεδιαζμού   

 

132 

 

Μέζνδνο ειέγρνπ ζπκβαηόηεηαο 

Ζ κέζνδνο ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ην δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκβαηφηεηαο κε ην πξφηππν IMSLD είλαη θαη’ νπζία, 

φπσο έρνπκε πεη έλαο έιεγρνο ζπκθσλίαο ελφο xml αξρείνπ, ηνπ 

imsmanifest.xml,  κε ην αληίζηνηρν αξρείν ηνπ ζρήκαηνο (xsd αξρείν). 

Όπσο φκσο έρνπκε δεη (ζει. 22, εηθ. 2-5) ην imsmanifest είλαη έλαο 

«ζπγθεξαζκφο» ησλ πξνηχπσλ IMS-LD ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζηηθνχ 

template θαη ηνπ IMS-CP πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην εθπαηδεπηηθφ 

πεξηερφκελν. Γηα λα γίλεη ν έιεγρνο ζπκθσλίαο δεκηνπξγνχληαη  

«ζπγθεξαζκέλα» αξρεία ζρήκαηνο ελζσκαηψλνληαο ηα αξρεία ζρήκαηνο 

ηνπ IMS-LD ζηα αξρεία ηνπ IMS-CP. Έηζη δεκηνπξγνχληαη ηα 

validation(A,B,C)schema αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ πξνηχπνπ IMS-LD 

(Δηθφλα 5-13). 

Σα «βαζηθά» αξρεία ζρήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απαηηνχλ θαη κηα 

ζεηξά απφ επηπιένλ βνεζεηηθά αξρεία ζρήκαηνο ή αξρεία επέθηαζεο 

ζρήκαηνο («extra schemas», εηθ. 5-13) ηα νπνία πξνζδίδνπλ ηελ 

επηπιένλ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αλσηέξσλ επηπέδσλ Β,C ηνπ πξνηχπνπ. 

 

5-13: Γηαδηθηπαθόο validator, κέζνδνο ειέγρνπ 
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Σα βαζηθά αξρεία ζρήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα αθφινπζα:  

 IMS_LD_Level_A.xsd 

 IMS_LD_Level_B.xsd 

 IMS_LD_Level_C.xsd 

 Imscp_v1p1.xsd 

Σα “extra schemas” πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα αθφινπζα: 

 IMS_LD_Level_A_reusables.xsd 

 IMS_LD_Level_B_reusables.xsd 

 IMS_LD_Level_C_reusables.xsd 

 IMS_LD_Level_A_emaildata.xsd 

 IMS_LD_Level_B_emaildata.xsd 

 IMS_LD_Level_C_emaildata.xsd 

 IMS_LD_Level_B_expression_schema.xsd 

 IMS_LD_Level_B_global_elements.xsd 

 IMS_LD_Level_C_global_elements.xsd 

 IMS_LD_Level_C_notifications.xsd 

5.2.3 Σν δηαδηθηπαθό ζύζηεκα ειέγρνπ ζαλ ππεξεζία 

δηαδηθηύνπ 

 

5-14 Σν IMS-LD Validator Web Service 

  



ΜΓΔ-ΗΜ13: Γιαλειηοςπγικόηηηα ζςζηημάηων εκπαιδεςηικού ζσεδιαζμού   

 

134 

 

Δπεθηείλνληαο ην εχξνο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 

ζπκβαηφηεηαο ε βαζηθή ηνπ ιεηηνπξγηθφηεηα πινπνηήζεθε θαη ππφ κνξθή 

δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο (web service) . Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί ν 

νπνηνζδήπνηε ελδηαθεξφκελνο λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη ελζσκαηψλνληάο 

ηε εχθνια ζηα δηθά ηνπ ζπζηήκαηα. 

 

Σερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

Σν web service πνπ δεκηνπξγήζεθε [12] αθνινπζεί ηηο SOAP 1.1 θαη 

WSDL 1.1 πξνδηαγξαθέο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ web service 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε βηβιηνζήθε NuSOAP ηνπ νκψλπκνπ έξγνπ (project). 

Ζ βηβιηνζήθε απηή είλαη γξακκέλε εμνινθιήξνπ ζε PHP θαη πξνηηκήζεθε 

ιφγσ ηεο επξείαο ρξήζεο ηεο PHP ζηελ παξνχζα εξγαζία αιιά θαη ιφγσ 

ηεο πιεξφηεηαο θαη άξηηαο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ παξνπζίαδε. Ζ έθδνζε 

ηεο βηβιηνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε nusoap-0.7.3 . 

 

Πεξηγξαθή – ρξήζε ηνπ Web Service 

Σν Web Service πνπ δεκηνπξγήζεθε πεξηιακβάλεη ηελ ζπλάξηεζε 

“validate” ε  νπνία θαιείηαη κε δχν νξίζκαηα ζεηξάο ραξαθηήξσλ 

(strings) απφ ηα νπνία ην πξψην είλαη ην πξνο έιεγρν ζπκβαηφηεηαο xml 

αξρείν θαη ην δεχηεξν πεξηέρεη έλαλ απφ ηνπο ραξαθηήξεο A,B,C θαη 

αληηπξνζσπεχεη ην επίπεδν ηνπ IMS-LD πξνηχπνπ σο πξνο ην νπνίν ζα 

γίλεη ν έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο. 

Σν Web Service καο επηζηξέθεη θνξκαξηζκέλν θαηά HTML θείκελν κε ην 

απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ζπκβαηφηεηαο θαη ηα ελδερφκελα κελχκαηα 

αζπκβαηφηεηαο πνπ πξνέθπςαλ. 

ηνλ Πίλαθα 8 εκθαλίδεηαη ε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Web Service. 

 

 

 

 

 

 

http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/
http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-wsdl-20010315
http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-wsdl-20010315
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Πίλαθαο 7: Η validate ιεηηνπξγία ηνπ Web Service 

 

IMS-LD Validator Web Service 

Operation: validate 

Endpoint http://www.econtent.gr/LD/validator/webservice/server.php 

SoapAction http://www.econtent.gr/LD/validator/webservice/#validate 

Style RPC (remote procedure call) 

Input message: validateRequest 

  parts: 

    manifest_file: xsd:string 

    level: xsd:sting 

Output message: validateResponse 

  parts: 

    results: xsd:string 

Namespace http://www.econtent.gr/LD/validator/webservice/ 

Transport http://schemas.xmlsoap.org/soap/http 

 

Ο θψδηθαο ηνπ web service (server.php), ελφο ηππηθνχ θαηαλαισηή 

(consumer) ηνπ service (client.php) θαζψο θαη δνθηκψλ θαη 

παξαδεηγκάησλ ρξήζεο ηνπ validator (ελζσκάησζε ζε ππάξρνλ site ηνπ 

ρξήζηε) ππάξρνπλ ζην CD πνπ αθνινπζεί αιιά θαη ζηνλ ηζηνηφπν ηνπ 

ζπγγξαθέα (http://www.econtent.gr/LD/validator). Δπηπιένλ ζην 

Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ππάξρνπλ θαη κεξηθά ζελάξηα 

ρξήζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ web service. 

5.2.4 Έιεγρνο –δνθηκέο, έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο  

ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο θαηαζθεπάζηεθε ην πξψην ιεηηνπξγηθφ 

«πξωηόηππν (prototype)»  ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο θψδηθαο ηνπ νιφθιεξνπ 

ηνπ ζπζηήκαηνο ππάξρεη ζην CD πνπ αθνινπζεί ηελ εξγαζία θαη απφ ηνλ 

ηζηνηφπν ηνπ ζπγγξαθέα.  

Σν ζχζηεκα θαηαζθεπάζηεθε ζχκθσλα κε φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνηφηεηαο ινγηζκηθνχ δνθηκάζηεθε σο πξνο ηελ βαζηθή ιεηηνπξγηθφηεηά 

ηνπ (Παξάξηεκα Γ) θαη παξέρεηαη πξνο ρξήζε θαη δνθηκή απφ ην επξχ 

εθπαηδεπηηθφ θνηλφ θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κε ηελ νλνκαζία «IMS LD 
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Validator» θαη ππφ κνξθή δνθηκαζηηθήο έθδνζεο «beta v.1» απφ ηνλ 

ηζηνηφπν ηνπ ζπγγξαθέα.  

5.3 Σα αποηελέζμαηα 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακαηηθψλ 

δνθηκψλ αλά ζχζηεκα ινγηζκηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

5.3.1 COLLAGE Editor 

Τινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ 

Τπάξρεη αξθεηή ζρεδηαζηηθή εκπεηξία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δνκήο 

JIGSAW κε ηνλ Collage Editor ζηελ νπνία κπνξεί λα βαζηζηεί ν 

εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζηήο [23].Σν δνθηκαζηηθφ ζελάξην πινπνηήζεθε 

εχθνια ζην βαζηθφ επίπεδν (Level A) ελψ ην εξγαιείν δελ παξείρε 

δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ησλ αλαβαζκηζκέλσλ δνθηκαζηηθψλ ζελαξίσλ 

γηα ηα επίπεδα B θαη C (Level B,C) ηνπ πξνηχπνπ. Δληππσζηαθή ήηαλ ε 

απιφηεηα ε θηιηθφηεηα πξνο ην ρξήζηε ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Ζ επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ βαζηθνχ εξγαιείνπ Reload κε 

πξφηππα δνκψλ ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θάλεθε πάξα πνιχ 

ρξήζηκε θαη ε πινπνίεζε ηεο δνκήο Jigsaw ηνπ δνθηκαζηηθνχ ζελαξίνπ 

έγηλε ζρεηηθά εχθνια.  
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πκθσλία κε ην πξόηππν IMS –LD Level A 

 

 

5-15: COLLAGE, validation 

ηνλ Collage editor έγηλε ε πξψηε πινπνίεζε ηνπ δνθηκαζηηθνχ ζελαξίνπ 

ιφγσ ηνπ φηη εκπεξηείρε έηνηκεο θαη ελζσκαησκέλεο ηηο δνκέο 

ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ CLFPs. Ο Collage editor αληαπνθξίζεθε 

πνιχ θαιά ζε ζρέζε κε ηελ ζπκκφξθσζε ζην πξφηππν θαη ην εμαρζέλ 

αξρείν ηνπ ζελαξίνπ ήηαλ πιήξσο ζπκβαηφ κε ην επίπεδν Α ηνπ 

πξνηχπνπ. Σν κφλν πνπ είρακε ήηαλ θάπνηεο επηζεκάλζεηο (warnings) 

γηα θάπνηα αξρεία πνπ ζπκπηέζηεθαλ καδί ζην εμαρζέλ zip αξρείν θαη δελ 

έρνπλ ζρέζε κε ηνπο πφξνπο ηνπ ζελαξίνπ (resources). Σα επηπιένλ 

απηά αξρεία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ επέθηαζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εξγαιείνπ κε ζπλεξγαηηθά ζρεδηαζηηθά ρλάξηα 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (CLFPs: pyramid, jigsaw θιπ) αιιά πξνθαλψο 

δελ ρξεζηκνπνηνχληαη φια ζε θάζε ζρεδηαζκφ θαη επνκέλσο δελ  

αλαθέξνληαη ζην manifest αξρείν (εηθ. 5-15). 
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ην δηαδηθηπαθφ καο ινγηζκηθφ IMS_LD validator δελ είρακε θαλέλα 

πξφβιεκα δεδνκέλνπ φηη εθεί επεμεξγαδφκαζηε κφλν ην manifest αξρείν 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

 

Αληηκεηώπηζε πξνβιήκαηνο: Σα επηπιένλ αξρεία πνπ ππάξρνπλ ζην 

ηειηθφ εμαρζέλ, αλ ην επηζπκνχκε, κπνξνχλ λα απνκαθξπλζνχλ 

«ρεηξνθίλεηα» θαη κεηά λα ζπκπηέζνπκε μαλά ην ηειηθφ αξρείν.  

 

πκθσλία κε ηα επίπεδα Β θαη C ηνπ πξνηύπνπ (IMS –LD Level Β,C) 

Γελ ππήξρε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηνπ αλαβαζκηζκέλνπ ζελαξίνπ ζηα 

επίπεδα B,C ιφγσ ηνπ φηη ν Collage editor δελ ηα ππνζηεξίδεη.  

 

ηηγκηφηππα ηεο πινπνίεζεο ησλ ζελαξίσλ θαίλνληαη αλαιπηηθά ζην 

Παπάπηημα Α θαη ν αλαιπηηθφο θψδηθαο θαη ην ηειηθφ αξρείν ησλ 

καζεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ππάξρεη ζην CD πνπ 

ζπλνδεχεη ηελ εξγαζία θαη ζηνλ ηζηνηφπν ηνπ ζπγγξαθέα. 

 

5.3.2 MOTplus Editor 

Η πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ 

Ζ δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εξγαιείνπ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ 

κε ηε ρξήζε ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ ήηαλ κηα ελδηαθέξνπζα θαη επράξηζηε 

έθπιεμε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ δνθηκαζηηθνχ ζελαξίνπ  [35]. Μεηά ηελ 

πάξνδν ηνπ αλαγθαίνπ αξρηθνχ ρξφλνπ γηα ηελ εμνηθείσζε κε ην εξγαιείν 

θαη ηε «θηινζνθία» ηνπ, νη δηεπξπκέλεο δπλαηφηεηέο ηνπ άλνημαλ λένπο 

νξίδνληεο θαη πηπρέο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ. 

Σν ζελάξην πινπνηήζεθε ζε δηάθνξα δνκηθά επίπεδα, method, play, 

rolepart, θαζψο θαη ζε επίπεδα δξαζηεξηνηήησλ, ξφισλ θαη 

πεξηβαιιφλησλ. 

Ζ αδπλακία ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ «θπζηθψλ» αξρείσλ θαη πφξσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ ηειηθή πινπνίεζε ηεο καζεζηαθήο κνλάδαο (UoL) 

παξνπζηάζηεθε ζαλ κηα κεγάιε έιιεηςε ηνπ εξγαιείνπ ε νπνία θαη καο 
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αλάγθαζε ζηε ρξήζε θαη επηπιένλ «εμσηεξηθψλ» εξγαιείσλ φπσο ν 

Reload Editor.  

Αμίδεη φκσο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, λα έρνπκε θαηά λνπ φηη ε 

«θηινζνθία» ηνπ εξγαιείνπ απηνχ δελ είλαη ε ηειηθή δεκηνπξγία ηεο 

καζεζηαθήο κνλάδαο αιιά ε δεκηνπξγία ηεο δνκήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζελαξίνπ (template) θαη ηεο αιιεινπρίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ην απαξηίδνπλ θαη φρη ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ (content) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ.     

 

πκθσλία κε ην πξόηππν IMS –LD Level A 

 

5-16: MOTplus, validation 

Ο MOTplus Editor, φπσο είδακε, καο βνεζά ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ρσξίο φκσο λα καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

εηζαγσγήο ησλ αληίζηνηρσλ πφξσλ (αξρεία resources) ζην ηειηθφ 

εμαρζέλ αξρείν. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλππαξμία αλαθνξψλ 

(references) ζηα θπζηθά αξρεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

ην ηειηθφ εμαρζέλ αξρείν (imsmanifest.xml) εληνπίζηεθαλ 

αζπκβαηφηεηεο κε ηε κνξθή πξνεηδνπνηήζεσλ (warnings) αιιά θαη κε ηε 

κνξθή ζθαικάησλ (errors)(εηθ. 5-16) ζηα παξαθάησ: 
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 activity-description tag : δελ ππάξρεη ην θείκελν ηεο πεξηγξαθήο 

αιιά θαη δελ ππάξρεη κέζσ ηνπ εξγαιείνπ ε δπλαηφηεηα 

εηζαγσγήο πεξηγξαθήο (description) πνπ απαηηείηαη 

 resources: κε χπαξμε αλαθνξψλ ζηα «θπζηθά» αξρεία, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ 

  

Αληηκεηώπηζε πξνβιήκαηνο: Οη πεξηγξαθέο ζηα activity description 

tag θαη νη αλαθνξέο ζηα «θπζηθά » αξρεία ησλ πφξσλ πξέπεη λα 

εηζαρζνχλ «ρεηξνθίλεηα» πξνζζέηνληαο ηνλ θαηάιιειν θψδηθα ζην 

imsmanifest αξρείν ή , επθνιφηεξα, κε ηε βνήζεηα ελφο εμσηεξηθνχ editor 

φπσο ν Reload πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

 

 

5-17: MOTplus, validation κεηά ηε δηόξζσζε 

 

ηηγκηφηππα ηεο πινπνίεζεο ησλ ζελαξίσλ θαίλνληαη αλαιπηηθά ζην 

Παπάπηημα Α θαη ν αλαιπηηθφο θψδηθαο θαη ην ηειηθφ αξρείν ησλ 
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καζεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ππάξρεη ζην CD πνπ 

ζπλνδεχεη ηελ εξγαζία θαη ζηνλ ηζηνηφπν ηνπ ζπγγξαθέα.  

 

πκθσλία κε ηα επίπεδα Β θαη C ηνπ πξνηύπνπ (IMS –LD Level Β,C) 

Σν MOTplus δελ ππνζηεξίδεη ηα επίπεδα B,C ηνπ πξφηππνπ. 

 

5.3.3 TELOS scenario editor  

Η πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ 

Ζ νκνηφηεηα ηνπ TELOS scenario editor κε ηνλ MOTplus editor ήηαλ 

θαηαθαλήο ζηε «θηινζνθία» ζρεδηαζκνχ, ζηε δηεπηθάλεηα ρξήζηε θαη 

ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα. Σν έλα εξγαιείν είλαη πξνθαλψο «εμέιημε» ηνπ 

άιινπ θαη επηπιένλ δηαζέηεη εθηεηακέλν νδεγφ ρξήζεο [46]. Λφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο απηνχ ν ρξφλνο εθκάζεζεο ηνπ εξγαιείνπ είρε 

ειαρηζηνπνηεζεί θαη ε πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ δελ παξνπζίαζε ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα. Δπεηδή ην  TELOS scenario editor έηξερε δηαδηθηπαθά ζαλ 

java applet είρακε θάπνηεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ αξρηθή θφξησζε ηνπ 

εξγαιείνπ. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζελαξίνπ φηαλ πιένλ ην εξγαιείν είρε 

θνξηψζεη δελ παξνπζηάζηεθαλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα.  
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πκθσλία κε ην πξόηππν IMS –LD Level A 

 

 

5-18: TELOS validation 

 

ην ηειηθφ εμαρζέλ αξρείν ηνπ TELOS editor ππήξρε έλα πξφβιεκα κε ηα 

name spaces πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη ηα νπνία δελ ήηαλ θαηαλνεηά 

απφ ηνλ player. Υξεηάζηεθαλ λα γίλνπλ νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο 

ψζηε λα κπνξέζεη λα ηξέμεη ην εμαρζέλ αξρείν ζε έλαλ IMS LD ζπκβαηφ 

player: 

 Να δηνξζσζεί ην <imscp:manifest> tag <manifest> θαζψο 

επίζεο θαη νη αλαθνξέο ζηα namespaces  

 Να δηνξζσζεί ην tag <imscp:organizations> ζε  

<organizations> 

 Να δηνξζσζνχλ ηα <imscp:resources> θαη <imscp:resource> 

tags ζε απιά <resources> θαη <resource> tags. 

 

Μεηά ηηο δηνξζψζεηο ζην imsmanifest.xml δελ είρακε θάπνην πξφβιεκα 

κε ην ηξέμηκν ηνπ αξρείνπ (εηθ. 5-19). 
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5-19: TELOS validation, κεηά ηε δηόξζσζε 

 

Όπσο θαη ην MOTplus έηζη θαη ην TELOS είλαη scenario editors. Γηα ηελ 

εηζαγσγή ησλ resources («θπζηθψλ» αξρείσλ) ζην νινθιεξσκέλν 

ζχζηεκα TELOS γίλεηαη δηαζχλδεζε ηνπ scenario editor κε έλα άιιν 

πξφγξακκα ηνλ TELOS resource editor απ’ φπνπ θαη γίλεηαη ε εηζαγσγή 

θαη ε δηαρείξηζε ησλ resources κε πνιχ απιφ ηξφπν. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

εξγαζίαο απηήο καο παξαρσξήζεθε πξφζβαζε κφλν ζηνλ scenario 

editor θαη επνκέλσο ε δηαρείξηζε ησλ resources έπξεπε λα γίλεη, φπσο 

θαη ζηνλ MOTplus κε «ρεηξνθίλεην» ηξφπν.  
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πκθσλία κε ηα επίπεδα Β θαη C ηνπ πξνηύπνπ (IMS –LD Level Β,C) 

 

 

 

5-20: TELOS validation επίπεδν B,C 

 

Μεηά ηηο αιιαγέο ζην εμαρζέλ αξρείν φπσο θαη ζην επίπεδν Α είρακε 

απφιπηε ζπκθσλία κε ην πξφηππν ζην Β επίπεδν.  

Ο editor δελ ήηαλ ζπκβαηφο κε ην επίπεδν C θαη έηζη δελ είρακε ηε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ notifications. 

 

ηηγκηφηππα ηεο πινπνίεζεο ησλ ζελαξίσλ θαίλνληαη αλαιπηηθά ζην 

Παπάπηημα Α θαη ν αλαιπηηθφο θψδηθαο θαη ην ηειηθφ αξρείν ησλ 

καζεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ππάξρεη ζην CD πνπ 

ζπλνδεχεη ηελ εξγαζία θαη ζηνλ ηζηνηφπν ηνπ ζπγγξαθέα. 
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5.3.4 LAMS 

Η πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ 

Με δεδνκέλν φηη ην LAMS ππνζηεξίδεη θαηά ηελ εμαγσγή ελφο ζελαξίνπ 

κφλν ην επίπεδν Α ηνπ πξνηχπνπ ην ζελάξην πινπνηήζεθε θάλνληαο 

ρξήζε κφλν ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ επηπέδνπ Α ηνπ πξνηχπνπ. 

Αθνχ ζρεδηάζηεθε ε αιιεινπρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζελαξίνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ νη νκάδεο ρξεζηψλ ηνπ ζελαξίνπ κε έλα δνθηκαζηηθφ 

ρξήζηε ε θάζε κία θαη νξίζηεθε θαη έλαο εθπαηδεπηήο πνπ ζα δηεμήγαγε 

θαη ζα επφπηεπε ηελ φιε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

πκθσλία κε ην πξόηππν IMS –LD Level A 

 

5-21: LAMS, validation 

Σν LAMS παξνπζίαζε ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζπκβαηφηεηαο κε ην 

πξφηππν IMS LD (εηθ. 5-21). Παξφιν πνπ ε βαζηθή δνκή θαη ε θηινζνθία 

ηνπ LAMS είλαη επεξεαζκέλε απφ ην πξφηππν IMS LD δελ ππάξρεη 

αθξηβήο αληηζηνηρία θαη ζπκθσλία κε ην πξφηππν. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά 

ιέγεηαη ην LAMS είλαη εκπλεπζκέλν («inspired») απφ ην IMS LD αιιά δελ 

ην αθνινπζεί πιήξσο. Τπάξρεη κηα δπλαηφηεηα εμαγσγήο (export) γηα 

IMS LD Level A ζην εξγαιείν αιιά ζηάζεθε αδχλαην λα ηξέρεη ην εμαρζέλ 
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αξρείν (UoL) ζε θάπνηνλ player ιφγσ ησλ πνιιψλ αζπκβαηνηήησλ κε ην 

πξφηππν. Έλα επηπιένλ βαζηθφ πξφβιεκα πνπ παξνπζηάζηεθε είλαη φηη 

ην LAMS  «εκθσιεχεη» ζεκαληηθή πιεξνθνξία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζε εηδηθά (LAMS_specific) tags κε απνηέιεζκα απηή λα κελ 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ή λα «θαηαλνεζεί» απφ ηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο 

ζπκβαηνχο players θαη validators. 

ηα πξνγξάκκαηα CopperCore ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο κε ην πξφηππν νη 

αζπκθσλίεο κε ην πξφηππν ήηαλ ηφζεο πνιιέο πνπ ηειηθά ε δηαδηθαζία 

δηαθφπηνληαλ. ηνλ θαηαζθεπαζκέλν απφ εκάο IMS-LD validator ην 

εμαρζέλ αξρείν έδηδε θάπνηα ζθάικαηα πνπ νθείινληαλ ζηα επηπιένλ 

LAMS specific tags θαζψο θαη ζε ζθάικαηα πνπ νθείινληαη ζην imscp.   

 

ηηγκηφηππα ηεο πινπνίεζεο ησλ ζελαξίσλ θαίλνληαη αλαιπηηθά ζην 

Παπάπηημα Α θαη ν αλαιπηηθφο θψδηθαο θαη ην ηειηθφ αξρείν ησλ 

καζεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ππάξρεη ζην CD πνπ 

ζπλνδεχεη ηελ εξγαζία θαη ζηνλ ηζηνηφπν ηνπ ζπγγξαθέα.  

 

5.3.5 ReCourse 

Η πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ 

Σν ζελάξην πινπνηήζεθε ρσξίο ζνβαξά πξνβιήκαηα ηφζν ζην επίπεδν Α 

φζν θαη ζην επίπεδν B,C ηνπ πξνηχπνπ. Ζ εθπαηδεπηηθή κέζνδνο 

(method) πινπνηήζεθε ζαλ “component” ζην ReCourse πνπ κέζα ηνπ 

εκπεξηείρε ηηο δηάθνξεο θάζεηο (“phases”). Ζ θάζε θάζε ζηε ζπλέρεηα 

εκπεξηείρε κηα ζεηξά απφ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

νκαδνπνηνχληαλ κε ηε βνήζεηα ησλ Γνκψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Activity 

Structures) ηνπ πξνηχπνπ. ην ReCourse νη δνκέο δξαζηεξηνηήησλ 

πινπνηνχληαη ζαλ «νκάδεο δξαζηεξηνηήησλ» (Activity Groups). 

Με δεδνκέλν φηη ζην ReCourse δελ ππάξρεη ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ 

μερσξηζηή απεηθφληζε γηα ηα role parts ηνπ ζελαξίνπ, γηα λα 

πινπνηήζνπκε ηα role parts απιψο αληηζηνηρίζακε ζηηο δνκέο 
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δξαζηεξηνηήησλ ηνλ ξφιν πνπ ηηο εθηειεί θαη ην αληίζηνηρν πεξηβάιινλ 

πνπ απαηηείηαη (environment). 

ηα επίπεδα B,C ηνπ πξνηχπνπ πξνζηέζεθαλ θαη νη απαξαίηεηεο 

ηδηφηεηεο(properties) – θαλφλεο (rules)-ζεκαηνδνηήζεηο(notifications) 

φπσο πξνβιεπφηαλ απφ ην αλαβαζκηζκέλν γηα ηα επίπεδα απηά ηνπ 

πξνηχπνπ ζελάξην.  

Έλα πξφβιεκα (“bug”) πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ 

ζελαξίσλ θαη πνπ εκθαλίζηεθε σο αξθεηά ελνριεηηθφ, ήηαλε φηαλ θαηά ηε 

δεκηνπξγία «νκάδσλ δξαζηεξηνηήησλ» εκθαληδφηαλ αλάγθε δηαγξαθήο 

θάπνηαο νκάδαο ηφηε παξφιν πνπ ε νκάδα απηή δηαγξαθφηαλ απφ ηελ 

επηθάλεηα ζρεδίαζεο θαη παξφιν πνπ ην λέν ζελάξην απνζεθεπφηαλε, 

εληνχηνηο ε νκάδα δξαζηεξηνηήησλ δελ δηαγξαθφηαλε θαη απφ ην 

manifest αξρείν κε απνηέιεζκα λα έρνπκε πξφβιεκα κε θελέο αλαθνξέο 

(references) θαηά ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην πξφηππν.  
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πκθσλία κε ην πξόηππν IMS –LD Level A 

 

 

5-22: ReCourse, validation επίπεδν Α 

Σν ινγηζκηθφ ReCourse editor αληαπνθξίζεθε πνιχ θαιά ζηνλ έιεγρν ηεο 

ζπκθσλίαο κε ην πξφηππν ζην επίπεδν Α (εηθ. 5-22). 
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πκθσλία κε ηα επίπεδα Β θαη C ηνπ πξνηύπνπ (IMS –LD Level Β,C) 

 

 

 

5-23: ReCourse validation επίπεδν B,C 

Σν ινγηζκηθφ ReCourse editor ππνζηήξημε θαη ηα επίπεδα B,C ηνπ 

πξνηχπνπ θαη αληαπνθξίζεθε πνιχ θαιά ζηνλ έιεγρν ζπκθσλίαο κε ην 

πξφηππν (εηθ. 5-23). 

 

ηηγκηφηππα ηεο πινπνίεζεο ησλ ζελαξίσλ κε ηνλ ReCourse θαίλνληαη 

αλαιπηηθά ζην Παπάπηημα Α θαη ν αλαιπηηθφο θψδηθαο θαη ην ηειηθφ 

αξρείν ησλ καζεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ππάξρεη ζην CD 

πνπ ζπλνδεχεη ηελ εξγαζία θαη απφ ηνλ ηζηνηφπν ηνπ ζπγγξαθέα. 
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5.3.6 ReLoad LD editor 

Τινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ 

Ζ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ ζηνλ ReLoad αθνινπζνχζε κηα ηππηθή 

δηαδηθαζία ζπλεζηζκέλε γηα ηα ινγηζκηθά ζρεδηαζκνχ ηνπ ηχπνπ 

«θφξκαο». Σν ζελάξην πινπνηήζεθε απνιχησο ζχκθσλα κε ην φζα 

πξνδηαγξάθεη ην IMS LD. Οη ξφινη ηνπ ζελαξίνπ θαζνξίζηεθαλ θαη 

νκαδνπνηήζεθαλ φπσο ηνπο ρξεζηκνπνηεί ην ReLoad ζε δχν νκάδεο 

«Learners» θαη «Staff». Ζ Δθπαηδεπηηθή Μέζνδνο (Method) ηνπ ζελαξίνπ 

εκπεξηείρε κηα Παξάζηαζε (Play) ε νπνία απνηεινχληαλ απφ ηηο γλσζηέο 

θελέο (Acts) ηνπ JIGSAW «Individual Study», «Study sub Problem», 

«Global Problem» πνπ απαξηίδνληαλ κε ηε ζεηξά ηνπο απφ κηα ζεηξά απφ 

Πξάμεηο (Role Parts) ζχκθσλα πάληα κε ην δνθηκαζηηθφ ζελάξην. ε θάζε 

Πξάμε αληηζηνηρήζακε ηνλ/ηνπο ξφινπο πνπ ηελ εθηεινχλ θαη ηηο 

αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Activities) κε ηα πεξηβάιινληά 

ηνπο (Environments). Σηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ReLoad ηηο 

πινπνηήζακε κε ηελ κνξθή «Activity Structures» πνπ εκπεξηείραλ κηα 

ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο (Activities) νη νπνίεο είλαη δχν ηχπσλ, 

εθπαηδεπηηθέο («Learning Activities») θαη ππνζηεξηθηηθέο («Support 

Activities»). ε θάζε δξαζηεξηφηεηα αληηζηνηρνχζε θαη ην θαηάιιειν 

πεξηβάιινλ γηα ηελ εθηέιεζή ηεο θαη ην νπνίν απνηεινχληαλ απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (πνιπκεζηθά αξρεία) θαη ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο 

φπνπ απαηηνχληαλ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ησλ επηπέδσλ B,C ηνπ πξνηχπνπ κπνξέζακε κε ζρεηηθή 

επθνιία λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ζεηξά απφ ηδηφηεηεο (properties) θαη 

ρξεζηκνπνηήζακε θαη ηηο «ζεκαηνδνηήζεηο» (notifications) κε ηελ κνξθή 

ησλ email notifications. 
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πκθσλία κε ην πξόηππν IMS –LD Level A 

 

 

5-24: ReLoad, validation επίπεδν A 

Σν ινγηζκηθφ Reload editor αληαπνθξίζεθε πνιχ θαιά ζρεηηθά κε ηελ 

ζπκθσλία κε ην πξφηππν ζην επίπεδν Α (εηθ. 5-24).   
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πκθσλία κε ηα επίπεδα Β θαη C ηνπ πξνηύπνπ (IMS –LD Level Β,C) 

 

 

5-25: Reload, validation επίπεδν B, C 

O Reload editor ππνζηήξημε θαη αληαπνθξίζεθε πνιχ θαιά ζηε ζπκθσλία 

κε ηα επίπεδα B, C ηνπ πξνηχπνπ (εηθ. 5-25). 

 

ηηγκηφηππα ηεο πινπνίεζεο ησλ ζελαξίσλ κε ηνλ Reload θαίλνληαη 

αλαιπηηθά ζην Παπάπηημα Α θαη ν αλαιπηηθφο θψδηθαο θαη ην ηειηθφ 

αξρείν ησλ καζεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ππάξρεη ζην CD 

πνπ ζπλνδεχεη ηελ εξγαζία θαη απφ ηνλ ηζηνηφπν ηνπ ζπγγξαθέα. 
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πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα 

πγθεληξψλνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ ζπκβαηφηεηαο ησλ 

επηιεγκέλσλ εξγαιείσλ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ηα δηάθνξα 

επίπεδα ηνπ πξνηχπνπ IMS LD θαζψο θαη ηηο δηνξζψζεηο θαη αιιαγέο 

πνπ πξέπεη λα γίλνπλ έρνπκε ηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο. 

 

Πίλαθαο 8: πκβαηόηεηα εξγαιείσλ LD κε ηα επίπεδα ηνπ πξνηύπνπ IMS -LD 

 

Εργαλείο LD 
Επίπεδο του προτύπου IMS-LD 

A B C 

COLLAGE  - - 

MOTplus  - - 

TELOS   - 

LAMS - - - 

ReCourse    

ReLoad    
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Πίλαθαο 9: Απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο γηα επίηεπμε ζπκθσλίαο κε IMS LD 

 

Εργαλείο LD 
Επίπεδο του προτύπου IMS-LD 

A B C 

COLLAGE 

Αθαίξεζε απφ ην 

εμαρζέλ zip ηνπ 

θαθέινπ «magic 

folder» 

- - 

MOTplus 

1. Πξφζζεζε 

πεξηερνκέλνπ 

ζην «activity-

description» 

tag. 

2. Πξφζζεζε 

πιηθνχ 

- - 

TELOS 

1. Γηφξζσζε 

ησλ name 

spaces ζηα 

tags: 

manifest, 

recourses, 

organizations 

2. Πξφζζεζε 

πιηθνχ 

 - 

LAMS - - - 

ReCourse OK OK OK 

ReLoad OK OK OK 
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Κεθάιαην 6   

πκπεξάζκαηα θαη πεξαηηέξσ κειέηε  

Σν «φξακα» θαη ην «ηδαληθφ» ζην ρψξν ηνπ ειεθηξνληθά 

ππνβνεζνχκελνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζα ήηαλε λα κπνξεί ν 

εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζηήο λα ζρεδηάζεη κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην 

ζχζηεκα εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο αξεζθείαο ηνπ θαη λα κπνξεί ζηε 

ζπλέρεηα ην απνηέιεζκα ηνπ ζρεδηαζκνχ απηνχ ππφ κνξθή καζεζηαθήο 

κνλάδαο λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί απφ άιινπο ζρεδηαζηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα, λα δεκνζηεπηεί πξνο θνηλή 

ρξήζε ζε θάπνηα απνζήθε καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ ή θαη λα εθηειεζηεί 

απφ θάπνην ινγηζκηθφ εθηέιεζεο (player) ή ζπζηήκαηνο δηαλνκήο 

εθπαίδεπζεο (delivery system). Σν πξφηππν IMS LD καο πξνζθέξεη κηα 

θαιή «πιαηθφξκα» γηα λα επηηεπρηεί απηφ ζηελ πξάμε. Μνλαδηθή 

απαίηεζε πνπ εγείξεηαη είλαη ε απαηηνχκελε «ζπκκφξθσζε» ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ πνπ ζρεδηάδνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ην πξφηππν απηφ. πζηήκαηα ινγηζκηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ζα αθνινπζνχλ επνκέλσο απνιχησο ην 

πξφηππν IMS LD είλαη κηα αλαγθαηφηεηα. Ηδηαίηεξε επίζεο ζεκαζία θαη 

αμία απνθηνχλ θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ ειέγρνπλ ηε  ζπκκφξθσζε κε ην 

πξφηππν φπσο ην ζχζηεκα πνπ αλαπηχρηεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

6.1 Σα ζςμπεπάζμαηα 

Ζ «κεηαλάζηεπζε» ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ αλάκεζα ζε 

δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ απνδείρηεθε ζηα 

πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο φηη δελ είλαη κηα ππφζεζε ρσξίο 

πξνβιήκαηα. Μηα πξφζθνξε ιχζε ζην πξφβιεκα είλαη φπσο είδακε ε 

ζπκθσλία κε ην πξφηππν IMS-LD. Παξφια απηά ε ζπκθσλία ησλ 

ζελαξίσλ ησλ ζπζηεκάησλ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ην πξφηππν 

δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Απηφ απαηηεί απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζηή ηελ δηελέξγεηα θάπνησλ «δηνξζψζεσλ» ζηα εμαρζέληα αξρεία 
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ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε απφιπηε ζπκβαηφηεηα κε ην πξφηππν 

(Πίλαθαο 10, ζει. 153). Σν επηπιένλ απηφ έξγν πνπ πξέπεη λα θαηαβάιεη 

ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζηήο επηθνξηίδεη πεξηζζφηεξν ηελ φιε ζρεδηαζηηθή 

ηνπ δνπιεηά, απαηηεί επηπιένλ εξγαιεία (editor), θαζψο επίζεο θαη 

βαζηθέο πξνγξακκαηηζηηθέο ηθαλφηεηεο. Σν ζεκαληηθφηεξν δε είλαη φηη 

απηή ε πξνζπάζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζηή γηα ηελ επίηεπμε 

ζπκθσλίαο κε ην πξφηππν δελ εληάζζεηαη ζηνλ θχξην θνξκφ ηεο 

εξγαζίαο ηνπ πνπ είλαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ. 

Υεηξφηεξε εκθαλίδεηαη ε θαηάζηαζε φηαλ επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα 

ζπζηήκαηα εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην LAMS, 

δελ αθνινπζνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ην πξφηππν. Καηά ζπλέπεηα ηα 

ζελάξηα πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηέηνηα εξγαιεία δελ είλαη εχθνια 

ρξεζηκνπνηήζηκα απφ άιια ζπζηήκαηα πνπ αθνινπζνχλ ην πξφηππν. 

Δπηπιένλ ε χπαξμε απνζεθψλ καζεζηαθψλ κνλάδσλ θαη ςεθηαθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκν, αληαιιάμηκν, 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκν θαη ρξεζηηθφ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζηή  

πξνυπνζέηεη ηελ πηζηή ζπκβαηφηεηα κε ην πξφηππν. Ζ χπαξμε 

ζπζηεκάησλ θαη ζρεδηαζηηθψλ «ηάζεσλ» πνπ δελ αθνινπζνχλ ην 

πξφηππν νδεγεί ζηελ πφισζε θαη ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ ρψξνπ ησλ 

ςεθηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ην πξφηππν ζα έπξεπε λα αλαλεψλεηαη ζπλερψο 

ψζηε λα εληάζζεη ζε απηφ λέεο ππεξεζίεο θαη πξνηάζεηο απφ ηνπο 

εκπιεθνκέλνπο ζην ρψξν ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ αιιά θαη ηελ επξχηεξε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα 

ψζηε λα δηαηεξείηαη πάληα επίθαηξν θαη λα αθνινπζεί ηηο εμειίμεηο.  

6.2  Δπεκηάζειρ, πεπαιηέπω μελέηη 

Δλδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ε κειέηε επηπιένλ ζπζηεκάησλ 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, πέξαλ απηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ ζηελ 

παξνχζα εξγαζία, σο πξνο ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο θαη 

κεηαλάζηεπζεο ζπλεξγαηηθψλ ζελαξίσλ θαζψο θαη σο πξνο ηε ζπκθσλία 

ηνπο κε ην πξφηππν IMS-LD. 
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Δπηπιένλ ζηε «κεηαβαηηθή» θαηάζηαζε θαη κέρξηο φηνπ ζα είρακε ηελ 

ηδαληθή πιήξε ζπκκφξθσζε ησλ ζπζηεκάησλ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

κε ην πξφηππν IMS LD, ζα κπνξνχζε λα ζθεθηεί θαλείο ηε δεκηνπξγία 

ελφο θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνχ ην νπνίν ζα δερφηαλ ην εμαρζέλ 

αξρείν απφ θάπνην ζχζηεκα εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ζα καο έδηλε 

ην απνιχησο ζπκβαηφ αξρείν κε ην πξφηππν IMS-LD.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Παπάπηημα Α- Τλοποίηζη ηων ζεναπίων 

1. COLLAGE 

 

0-1 Reload-General 
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0-2 Reload Resources 

 

0-3 Reload Activity Flow  
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0-4 Reload Jigsaw  
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2. MOTplus 

 

 

0-5 Mot plus “method” 

 

 

 

0-6 Motplus “Individual study”  
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0-7 Mot plus “Study sub problem”  

 

 

 

0-8 Mot plus “Global problem”  
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3. TELOS scenario editor 

 

0-9 Telos “Method” 

 

 

0-10 Telos “Global problem” 
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0-11 Telos –“Play” 

 

 

0-12 Telos –“Individual Study” 
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0-13 Telos – Resources 

 

 

0-14 Telos- “Global problem” 
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0-15 Telos - roles 

IMS LD Level B, C 
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0-16 TELOS – “Individual study” 

 

 

 

0-17 TELOS - rules 



ΜΓΔ-ΗΜ13: Γιαλειηοςπγικόηηηα ζςζηημάηων εκπαιδεςηικού ζσεδιαζμού   

 

173 

 

 

0-18 TELOS - “rules” 
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4. LAMS 

 

 

0-19 LAMS 

 

 

0-20 LAMS scenario 



ΜΓΔ-ΗΜ13: Γιαλειηοςπγικόηηηα ζςζηημάηων εκπαιδεςηικού ζσεδιαζμού   

 

175 

 

 

0-21 LAMS – «Οδεγίεο» 

 

 

0-22 LAMS – «ηδηόηεηεο» 
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0-23 LAMS –«νκάδεο» 

 

0-24: LAMS, Γεκηνπξγία καζήκαηνο  
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0-25: LAMS, Οδεγόο δεκηνπξγίαο καζήκαηνο  

 

0-26: LAMS, Δηζαγσγή ρξεζηώλ ζην κάζεκα 
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0-27: LAMS, Οινθιήξσζε νδεγνύ δεκηνπξγίαο καζήκαηνο  

 

 

 

0-28 LAMS – Δμαγσγή ζε IMS-LD 
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0-29: LAMS, επνπηεία ("monitoring") καζήκαηνο  

 

 

0-30 LAMS-Ρνή 
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5. ReCourse 

 

0-31 Recourse – Γεληθά 

 

 

0-32: ReCourse, Φάζε Α 
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0-33: ReCourse, Φάζε Β 

 

 

0-34: ReCourse, Φάζε Γ 
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0-35 Recourse – Environments and Resources 

IMS LD LEVEL B, C 

 

0-36 ReCourse - properties 
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0-37: ReCourse level B, C Φάζε Α 

 

0-38: ReCourse level B, C Φάζε Β 
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0-39 ReCourse level B, C – Φάζε Γ 

 

0-40 ReCourse – environments- resources - monitor 
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6. RELOAD 

 

 

0-41 Reload – Γεληθά 

 

 

 

0-42 ReLoad – “Roles” 
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0-43 ReLoad-“Learning Activities” 

 

 

0-44 ReLoad- “environments” 
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0-45 ReLoad- “Method” 

 

 

 

0-46 ReLoad - "Resources" 
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IMS LEVEL B, C 

 

0-47 ReLoad- “Level C” 

 

 

 

0-48 ReLoad- “properties” 
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0-49 ReLoad – “Rules” 

 

 

 

0-50 ReLoad- “Notifications” 
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0-51 ReLoad- “Monitor” 
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Παπάπηημα Β- MOTplus TELOS scenario editor 

links  

Link Symbol Description 

Precedence Link P Simple link between two activities. It 

establishes precedence in time during 

execution. The target activity will be 

launched when the source ends, unless 

conditions alter the basic flow of control 

Resource 

Dependency Link(Intran/Product) 

I/P An activity can consume or produce 

resources. 

Example: 

 

 

The properties of the Activity input port 

should indicated if the incoming resource is: 

 Mandatory: The target activity will be 

launched only when the resource is 

available 

 Optional: The target activity can start 

without the resource being available 

 

Regulation Link R  Between Activity, Resource or Actor 

and Condition: Condition depending 

of an Activity, Resource or Actor 

event (activities for split and merge: 

available, started, in progress, 
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terminated). 

 

 Between Condition and any object: 

Action affecting (for example: show, 

hide, etc.) the object. 

 

 From Actor to Activity; the actor rules 

the activity. 

Transmission Link T From a Resource port of an activity to 

another Resource port of another activity. 

Used to indicate the dataflow of the function. 

Control Link Ctrl From Actor to an activity or function. A 

controller actor is some kind of supervisor 

for the activity or function. It will be 

responsible for providing variable inputs 

before responsible actors can actually 

perform the task. 
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Παπάπηημα Γ – Γοκιμέρ, βαζικόρ έλεγσορ ηος 

IMS-LD VALIDATOR 

Οη δνθηκέο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζπκβαηφηεηαο κε ην πξφηππν IMS –

LD (“IMS – LD validator”) αθνξνχζαλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο γηα: 

 

 Σνλ έιεγρν (ζε επίπεδν θαιήο ιεηηνπξγίαο) ηεο εγθπξφηεηαο ελφο 

αξρείνπ xml (xml validation) 

 Σνλ έιεγρν ζπκθσλίαο κε ην ζρήκα (schema validation) 

 

ηελ πξψηε πεξίπησζε γηλφηαλ ν έιεγρνο ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ελφο xml αξρείνπ ζχκθσλα 

κε ηελ  πξνδηαγξαθή xml 1.0 ηνπ W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). 

Γηα ην ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζακε έλα δνθηκαζηηθφ αξρείν 

“imsmanifest.xml” ην νπνίν ήηαλ έλα έγθπξν αξρείν καζεζηαθήο κνλάδαο 

θαη εκθπηεχζακε ζε απηφ ζθφπηκα «ιάζε» πνπ αθνξνχζαλ ηελ ζχληαμε 

ηνπ xml. ηε ζπλέρεηα ειέγμακε ηε δπλαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα 

αλαγλσξίζεη ηα ιάζε απηά. Όπσο αλακελφηαλ ην ζχζηεκα 

αληαπνθξίζεθε κε κεγάιε επηηπρία ζηηο δνθηκέο απηέο θαη εληφπηζε φια 

ηα ιάζε. Δπηζεκαίλνπκε εδψ φηη ν έιεγρνο γηλφηαλ ζε βαζηθφ επίπεδν θαη 

ζηφρεπε θπξίσο ζηε δηαπίζησζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξά ζην λα γίλεη εθηεηακέλνο έιεγρνο ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

λα ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα xml αξρείσλ. Ο εθηεηακέλνο απηφο έιεγρνο 

θξίζεθε πεξηηηφο δεδνκέλνπ φηη ε libxml 2 ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ην 

ζχζηεκα είλαη γεληθά κηα εθηελψο δνθηκαζκέλε βηβιηνζήθε θαη θαη’ 

επέθηαζε θαη θαιά δνθηκαζκέλε ζηνλ έιεγρν εγθπξφηεηαο xml αξρείσλ.    

 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε γηλφηαλ ν έιεγρνο ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκθσλίαο ελφο έγθπξνπ xml αξρείνπ κε 

ηα ζρήκαηα ησλ IMS-LD v. 1.0 (http://www.imsglobal.org/learningdesign/) 

θαη IMS-CP v 1.2 (http://www.imsglobal.org/learningdesign/).  

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζακε πάιη έλα αξρείν “imsmanifest.xml” ην 

νπνίν πεξηείρε φιε ηελ βαζηθή δνκή ελφο έγθπξνπ αξρείνπ κηαο 

http://www.w3.org/TR/REC-xml
http://www.imsglobal.org/learningdesign/
http://www.imsglobal.org/learningdesign/
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καζεζηαθήο κνλάδαο. Σν αξρείν απηφ πεξηειάκβαλε φια ηα tags θαη ηα 

νξίζκαηά ηνπο ησλ νπνίσλ ε χπαξμε είλαη ππνρξεωηηθή ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν. ηε ζπλέρεηα παξαιείθζεθαλ ή «παξαπνηήζεθαλ» αιιάδνληαο 

ηε ζέζε ή ηελ ζχληαμή ηνπο ζθφπηκα θάπνηα απφ απηά θαη ειέγζεθε ε 

ζπκβαηφηεηα θαηά IMS-LD/CP ηνπ αξρείνπ κε ην ζχζηεκα. Καη ζηελ 

πεξίπησζε απηή ην ζχζηεκα αληαπνθξίζεθε πνιχ θαιά εληνπίδνληαο ηηο 

παξαιήςεηο αιιά θαη θάλνληαο θαη ηηο ζρεηηθέο πξνηξνπέο θαη πξνηάζεηο 

πξνο ηνλ ρξήζηε γηα ηε δηφξζσζε ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα ειέγζεθαλ ηα κε ππνρξεσηηθά tags θαη νξίζκαηα κε 

ζθφπηκα εκθπηεπκέλα ιάζε ζηε ζχληαμε ή ζηε ζέζε ηνπο ζηε δνκή ηνπ 

αξρείνπ. Πάιη θαη εδψ είρακε πνιχ θαιή αληαπφθξηζε απφ ην ζχζηεκα ην 

νπνίν θαη εληφπηζε φιεο ηηο απνθιίζεηο απφ ην πξφηππν.   

 

Με ην πέξαο ησλ παξαπάλσ επηηπρψλ δνθηκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ην 

ζχζηεκα παξαδφζεθε ζην επξχ θνηλφ ησλ ρξεζηψλ ζαλ πξψηε 

δνθηκαζηηθή έθδνζε (beta v.1) απφ ηνλ ηζηνηφπν ηνπ ζπγγξαθέα γηα 

εθηεηακέλεο δνθηκέο ρξεζηψλ (beta testing). Ζ αλάδξαζε πνπ ζα 

ππάξμεη απφ ηνπο ρξήζηεο-δνθηκαζηέο ζα είλαη κηα πνιχηηκε πεγή 

πιεξνθνξίαο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Τα δνθηκαζηηθά αξρεία ηωλ δνθηκώλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

απηό βξίζθνληαη ζην CD πνπ αθνινπζεί ηελ εξγαζία απηή θαζώο θαη ζηνλ 

ηζηνηόπν ηνπ ζπγγξαθέα.    
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Παπάπηημα Γ- ενάπια σπήζηρ ηος IMS-LD 

VALIDATOR WEB SERVICE 

ην παξάξηεκα απηφ δίλνπκε κεξηθά παξαδείγκαηα ρξήζεο ηνπ IMS LD 

validator Web Service. 

Σν validator web service κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηνπ 

remote procedure call απφ νπνηαδήπνηε απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή 

ινγηζκηθνχ. Ζ εθαξκνγή ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην web service 

κπνξεί λα είλαη γηα παξάδεηγκα κηα desktop εθαξκνγή ζην ζχζηεκα ηνπ 

ρξήζηε ή κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή – site. Σν πξνο έιεγρν 

ζπκβαηφηεηαο αξρείν imsmanifest.xml ή «αλεβαίλεη» παξνδηθά ζην 

server φπνπ ππάξρεη ε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ή ζηελ πεξίπησζε desktop 

εθαξκνγήο εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ζε απηφ κέζσ ηεο πξφζβαζεο 

ηεο desktop εθαξκνγήο ζην ζχζηεκα αξρείσλ (file system) ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ρξήζηε.   

Γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ην web service ζα πξέπεη πξψηα λα 

θαηαζθεπαζηεί έλαο SOAP client ζην ζχζηεκα πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη 

γηα λα κπνξεί λα εγθαζηδξπζεί ε αληαιιαγή ηεο πιεξνθνξίαο κε ηνλ 

SOAP server ηνπ IMS LD Validator. Έλαο SOAP client κπνξεί λα 

θαηαζθεπαζηεί κε ηε βνήζεηα ηεο JAVA ηεο VisualBasic ηεο 

PHP/NuSOAP θαη άιισλ ηερλνινγηψλ (Παξάδεηγκα θαηαζθεπήο ελόο 

PHP/NuSOAP client θαζώο θαη ν θώδηθαο ππάξρεη ζην CD πνπ 

αθνινπζεί ηελ εξγαζία θαη ζηνλ ηζηνηόπν ηνπ ζπγγξαθέα). ηελ 

πεξίπησζε desktop εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε πξφζβαζε 

ηεο εθαξκνγήο απηήο ζην δίθηπν ηνπ server (δηαδίθηπν). 

Ο SOAP client θαιεί ηε βαζηθή ζπλάξηεζε “validate(A,B)” φπνπ ηα 

νξίζκαηα Α θαη Β είλαη κεηαβιεηέο θεηκέλνπ κε ηελ πξψηε, Α,  λα πεξηέρεη 

ην imsmanifest.xml αξρείν ην νπνίν πξφθεηηαη λα εμεηαζηεί θαη ε δεχηεξε, 

Β, έλαλ απφ ηνπο ραξαθηήξεο “A”, “B”, “C”, πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 

επίπεδν ηνπ IMS LD σο πξνο ην νπνίν ζα γίλεη ν έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο. 

Σν απνηέιεζκα απφ ηνλ server (soap response) είλαη θείκελν 

θνξκαξηζκέλν θαηά html ην νπνίν εκπεξηέρεη ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ 
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ζπκβαηφηεηαο θαζψο θαη ηα ελδερφκελα ιάζε.  Σν θείκελν απηφ 

απεηθνλίδεηαη ζην ζχζηεκα ηνπ πειάηε απφ ηελ εθαξκνγή πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην web service εάλ πξφθεηηαη γηα desktop εθαξκνγή ή κε ηε 

βνήζεηα ηνπ browser αλ πξφθεηηαη γηα δηαδηθηπαθφ site/εθαξκνγή.   

 

Παξάδεηγκα ελόο ηζηνηόπνπ ( κε ην ζύζηεκα MOODLE) θαη ν ζρεηηθόο 

θώδηθαο γηα ηελ θιήζε ηνπ validator web service ππάξρεη ζην CD πνπ 

αθνινπζεί ηελ εξγαζία απηή θαη από ηνλ ηζηνηόπνπ ηνπ ζπγγξαθέα.   

 

 

 

 

 


