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Πεξίιεςε 

 
Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία κειεηά ηελ εμέιημε θαη ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ξνήο εξγαζίαο ζηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο. ηφρνο ηεο εξγαζίαο 

είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

ηερλνινγία ξνήο εξγαζίαο.  

Σν ζχζηεκα πνπ πινπνηήζεθε ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγίαο ξνήο εξγαζίαο ψζηε λα 

πξνζθέξεη ηελ ζσζηή δξαζηεξηφηεηα, ζην ζσζηφ άηνκν, ηελ ζσζηή ζηηγκή. Σν ζχζηεκα 

δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δνκήζνπλ ην κάζεκά ηνπο εχθνια ζε 

ελφηεηεο, λα πξνζζέζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηελ θάζε ελφηεηα, λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηεζη ή αμηνινγήζεηο, λα επηιέμνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζεσξνχλ φηη είλαη ν 

βέιηηζηνο γηα λα εμεηαζηεί ν θάζε εθπαηδεπφκελνο, λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πνξεία ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη λα εληνπίζνπλ ηηο αδπλακίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Οη 

εθπαηδεπφκελνη είλαη ειεχζεξνη λα κάζνπλ κε ηνπο δηθνχο ηνπο ξπζκνχο. Ο ηξφπνο 

εμέηαζεο ηνπο δηαρσξίδεηαη ζε αμηνινγήζεηο θαη ηεζη. Ζ βαζκνινγία ησλ ηεζη 

εκθαλίδεηαη ζηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θάζε ηεζη κηαο 

θαη ε δηφξζσζε γίλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. ηηο αμηνινγήζεηο νη εθπαηδεπφκελνη 

νθείινπλ λα αλεβάζνπλ έλα αξρείν σο απάληεζε ζηελ αμηνιφγεζε θαη ε βαζκνινγία 

ηνπο αλαθνηλψλεηαη αθνχ δηνξζσζεί θαη βαζκνινγεζεί απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν. 

Δπηπξφζζεηα, ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζνχλ γηα 

ηελ πνξεία ησλ άιισλ εθπαηδεπφκελσλ νη νπνίνη εμεηάδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν 

εμέηαζεο. Σέινο, ζην ζχζηεκα ππάξρεη κία εθαξκνγή ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο θαη έλαο 

ρψξνο ζπδεηήζεσλ.       

Σν ζχζηεκα έρεη πινπνηεζεί κε βάζε ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ ηξηψλ επηπέδσλ. 

Πειάηεο είλαη ην πξφγξακκα πινήγεζεο ηνπ ρξήζηε κε ην νπνίν απηφο ζπλδέεηαη ζηνλ 

εμππεξεηεηή πνπ είλαη ν apache-tomcat 6.0.20. Ζ βάζε δεδνκέλσλ είλαη ε MySql θαη ε 

κεραλή ξνήο εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε Nova Bonita Runtime. Σν ζχζηεκα 

ρξεζηκνπνηεί σο πεξηβάιινλ ζπγγξαθήο ην εξγαιείν ProEd Editor ηνπ Bonita. Σν 

ζχζηεκα έρεη πινπνηεζεί κε ηελ ρξήζε ηεο Java θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηηο ηερλνινγίεο 

JSF θαη JSP.    
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

Ηιεθηξνληθή Μάζεζε – πλνπηηθή Αλαζθόπεζε 
 

 

 

1.1 Δηζαγσγή 

Ζ έλλνηα ειεθηξνληθή κάζεζε (e-Learning) ή φπσο αιιηψο ζπλαληάηαη ζηελ 

βηβιηνγξαθία, σο ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελε κάζεζε, είλαη κία έλλνηα πνπ έρεη 

εηζέιζεη ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ εκθάληζή ηεο ζπλέπεζε κε 

απηή ηνπ παγθνζκίνπ ηζηνχ (web) θαη ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ (internet) νη 

νπνίεο αλαπηχρζεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ψζηε λα εθαξκνζηνχλ θαη λα 

εληζρχζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ έλλνηα ειεθηξνληθή κάζεζε ππνδειψλεη φηη 

ν εθπαηδεπφκελνο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηερλνινγία γηα λα έξζεη ζε επαθή ηφζν κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ φζν θαη γηα λα 

αιιειεπηδξάζεη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο άιινπο εθπαηδεπφκελνπο. Ζ ειεθηξνληθή 

κάζεζε κεηακνξθψλεη ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο πξνζθέξνληαο επθαηξίεο γηα κάζεζε 

νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε.   

ην Κεθάιαην απηφ ζα κειεηεζεί ε έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ζα γίλεη κία 

ηζηνξηθή αλαδξνκή, ζα δνζνχλ νξηζκνί απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζα παξνπζηαζηνχλ 

νη θαηεγνξίεο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη ζα κειεηεζνχλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πεδίνπ απηνχ. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζηα καζεζηαθά αληηθείκελα (learning 

objects), ηα κεηαδεδνκέλα (metadata) θαη ηα πξφηππα (standards) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηα κεηαδεδνκέλα. Δπηπιένλ, ζα πεξηγξαθνχλ ηα πεξηβάιινληα κάζεζεο ελψ ζα γίλεη 

αλαθνξά ζε θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο.  
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1.2 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή 

Γηα ρηιηάδεο ρξφληα ε εθπαίδεπζε πξνυπέζεηαη ηελ θπζηθή παξνπζία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηνλ ίδην ρψξν. Ζ επαλάζηαζε πνπ επέθεξαλ νη 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν δελ άθεζε αλεπεξέαζην θαη ηνλ ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο. Ζ ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζπλέβαιε δξαζηηθά ζην λα 

αλαπηπρζνχλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα θαιιηεξγεζεί ε ηδέα ηεο εθπαίδεπζεο απφ 

απφζηαζε κε ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ, δηαδηθηχνπ θαη εθαξκνγψλ ηνπ παγθνζκίνπ ηζηνχ. 

Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο εμέιημεο είλαη ε έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο.  

Ζ ηδέα ηεο Δθπαίδεπζεο απφ Απφζηαζε (Distance Learning) έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ 

εθπαίδεπζε δηα αιιεινγξαθίαο πνπ αλαπηχρζεθε ζε θξάηε φπσο νη ΖΠΑ, ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, ε Γαιιία θαη ε Γεξκαλία απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα. Απηφ έγηλε θπξίσο γηα 

λα δνζεί ην δηθαίσκα ηεο κφξθσζεο ζε απνθιεηζκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ φπσο νη 

γπλαίθεο θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο [74]. ηελ ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ην 1925 κεξηθά Παλεπηζηήκηα πξνζέθεξαλ ηα πξψηα καζήκαηα κέζσ 

ξαδηνθψλνπ. Σν 1940 ε εθπαηδεπηηθή ηειεφξαζε πξνζέζεζε ηελ δπλαηφηεηα εθπνκπήο 

παξνπζηάζεσλ ζε εθπαηδεπφκελνπο πνπ βξίζθνληαλ ζε δηαθνξεηηθφ ηφπν. Απφ ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1980 νη ηειεδηαζθέςεηο επέηξεςαλ ζηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα επηθνηλσλνχλ αθφκε θαη φηαλ ε απφζηαζε ή άιινη πεξηνξηζκνί δελ 

ηνπο επηηξέπνπλ λα ζπλαληψληαη [106].  

Αξγφηεξα αθνινπζεί θαη ε Δθπαίδεπζε Τπνζηεξηδφκελε απφ ηνλ Ζιεθηξνληθφ 

Τπνινγηζηή (Computer Based Training – CBT). Ζ εθπαίδεπζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ 

ελζσκάησζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ζθνπφ ηελ 

ππνζηήξημε θαη ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη φρη ηελ αληηθαηάζηαζή 

ηνπ [88]. Αξρηθά, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθπαίδεπζε αλεηδίθεπησλ ζηξαηησηψλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ Β’ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ κε ηελ ρξήζε νπηηηθνανπζηηθψλ κέζσλ [94]. 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ζε δεκνηηθά ζρνιεία ησλ 

ΖΠΑ. Σν επφκελν βήκα ήηαλ ε αλάπηπμε ηνπ δηδαθηηθνχ ζπζηήκαηνο PLATO ην νπνίν 

επέηξεπε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζρεδηάζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν θαη απηφ κε 

ηελ ζεηξά ηνπ ην παξνπζίαδε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ελψ παξάιιεια παξαθνινπζνχζε, 

θαηέγξαθε θαη αμηνινγνχζε ηελ απφδνζή ηνπο [2]. Σν ζχζηεκα πξνζέθεξε ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ηε δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ εμαηνκηθεπκέλα θαη κε ηνλ δηθφ ηνπο 
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ξπζκφ. Μέρξη ην 1985 ζηα δεκφζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αιιά θαη 

ζηα θνιιέγηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξαπάλσ απφ εθαηφ δηδαθηηθά ζπζηήκαηα PLATO γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη γηα ηελ θάιπςε 

πεξηζζνηέξσλ απφ ζαξάληα εθαηνκκχξηα σξψλ δηδαζθαιίαο. Απηφ πνπ ζπλέβαιιε φκσο 

ζηελ ψζεζε ηεο εθπαίδεπζεο ππνζηεξηδφκελεο απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ήηαλ ζηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ε έιεπζε ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ.  

Δπφκελν βήκα ήηαλ ε αλάπηπμε ηνπ παγθνζκίνπ ηζηνχ πνπ νδήγεζε ζηελ ηαρχηαηε 

αχμεζε ηεο δεκνηηθφηεηαο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ήηαλ 

ζπλερφκελα απμαλφκελε κεηά ην 1994. Οη λέεο ηερλνινγίεο πνπ πξνζηέζεθαλ κε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ παγθνζκίνπ ηζηνχ απνκάθξπλαλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηα εκπφδηα πνπ 

ππήξραλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο γηα απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε κε 

ηε ρξήζε ππνινγηζηή. Έηζη, νη ηερλνινγίεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ παγθνζκίνπ ηζηνχ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ [121]. 

Πιένλ ε εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. ηνπο εθπαηδεπφκελνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο κηαο ζεηξάο 

αληηθεηκέλσλ ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ κάζεζε, 

ρσξίο λα ηίζεληαη ρξνληθνί ή ηνπηθνί πεξηνξηζκνί.  Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ εθπαηδεπφκελν θαη ηνπ επηηξέπεη λα θάλεη ηηο δηθέο ηνπ επηινγέο νη 

νπνίεο ζα θαιχπηνπλ ηα καζεζηαθά ηνπ ελδηαθέξνληαη θαη αλάγθεο.  

 

1.3 Οξηζκνί – Καηεγνξίεο  

Μεξηθνί απφ ηνπο νξηζκνχο γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε φπσο αλαθέξνληαη ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη νη αθφινπζνη [120]: 

 Ζ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε αλαθέξεηαη ζε ειεθηξνληθέο ηερλνινγίεο πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ πξνζθνξά – παξνρή πιεξνθνξίαο θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ [86]. 

 H Ζιεθηξνληθή Μάζεζε είλαη κάζεζε πνπ δηεπθνιχλεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη 

κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ 

[7]. 
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 Ζ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε αλαθέξεηαη ζε θαηάξηηζε, εθπαίδεπζε, ππνζηήξημε, 

αιιά θαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθέξνληαη – παξέρνληαη ειεθηξνληθά. 

Σππηθά πξνζθέξεηαη – παξέρεηαη κέζσ ελφο δηθηχνπ ή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, 

αιιά κπνξεί επίζεο λα παξέρεηαη θαη κέζσ CD-ROM ή θαη δνξπθφξσλ, θαη 

λα ππνζηεξίδεηαη αθφκε θαη ηειεθσληθά [12]. 

 Ζ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε είλαη έλλνηα πνπ θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα 

δηαδηθαζηψλ θαη εθαξκνγψλ, θαη πεξηιακβάλεη ηελ πξνζθνξά – παξνρή 

πεξηερνκέλνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ελδν-δηθηχσλ, κέζσ ήρνπ, 

καγλεηνζθνπεκέλεο εηθφλαο, δνξπθνξηθψλ εθπνκπψλ, δηαδξαζηηθήο 

ηειεφξαζεο, θαζψο θαη CD-ROM [82]. 

 Ζ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε είλαη κηα έλλνηα πνπ πεξηθιείεη – εκπεξηέρεη ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ πιεξνθνξία, ηηο επηθνηλσλίεο, ηελ θαηάξηηζε, ηελ 

δηαρείξηζε ηεο γλψζεο θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο απφδνζεο. Δίλαη ην ζχζηεκα 

πνπ πινπνηείηαη κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ θαη ην νπνίν θαζηζηά ηελ 

πιεξνθνξία θαη ηε γλψζε πξνζβάζηκε ζε απηνχο πνπ ηε ρξεηάδνληαη, φηαλ 

ηε ρξεηάδνληαη – νπνηεδήπνηε,  θαη φπνπ ηε ρξεηάδνληαη – νπνπδήπνηε  [14]. 

 

Ζ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην πνην 

άηνκν ηελ θαζνδεγεί, αλ νη εκπιεθφκελνη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο ηαπηφρξνλα ή 

εηεξνρξνληζκέλα, ην κέζν ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ.  Γηα ηνλ θαιχηεξν πξνζδηνξηζκφ ηεο 

έλλνηαο ηεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, 

ππάξρνπλ νη εμήο θαηεγνξίεο [120]: 

1. Καζνδεγνχκελε απφ Δθπαηδεπφκελν Ζιεθηξνληθή Μάζεζε (Learner- led), 

Καζνδεγνχκελε απφ Δθπαηδεπηηθφ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε (Instructor- led)  ή 

Γηακεζνιαβνχκελε Ζιεθηξνληθή Μάζεζε (Facilitated) 

2. χγρξνλε (Synchronous) ή Αζχγρξνλε Ζιεθηξνληθή Μάζεζε 

(Asynchronous) 

3. Απηφλνκε (Standalone) ή Δκπεξηερφκελε Ζιεθηξνληθή Μάζεζε (Embedded)  

4. Ζιεθηξνληθή Μάζεζε Τπνζηεξηδφκελε απφ Κηλεηέο θαη Αζχξκαηεο 

πζθεπέο (m-Learning) 

5. Μηθηή Ζιεθηξνληθή Μάζεζε (Blended) 
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ηελ Καζνδεγνχκελε απφ Δθπαηδεπφκελν Ζιεθηξνληθή Μάζεζε, νη εθπαηδεπφκελνη 

αθνινπζνχλ ην δηθφ ηνπο πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ρσξίο λα ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζην 

πφηε θαη πφζν ζα κειεηήζεη ν θάζε εθπαηδεπφκελνο. Πνιιέο θνξέο απνθαιείηαη Αηνκηθή 

Ζιεθηξνληθή Μάζεζε ελψ βαζηθά ηεο κεηνλεθηήκαηα απνηεινχλ φηη δελ ππάξρεη 

εθπαηδεπηηθφο γηα λα ππνζηεξίμεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε πεξίπησζε θάπνηαο 

δπζθνιίαο αιιά θαη ε έιιεηςε κεραληζκψλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

ψζηε λα αιιεινβνεζεζνχλ απφ ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ κεηαμχ ηνπο. ηελ 

Καζνδεγνχκελε απφ Δθπαηδεπηηθφ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε ν εθπαηδεπηηθφο είλαη απηφο ν 

νπνίνο ππνθηλεί, αμηνινγεί θαη αλαηξνθνδνηεί ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ κέζα ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο. ηελ Γηακεζνιαβνχκελε Ζιεθηξνληθή Μάζεζε ζπλδπάδνληαη ζηνηρεία 

ηφζν απφ ηελ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε Καζνδεγνχκελε απφ ηνλ Δθπαηδεπφκελν αιιά θαη 

ηνλ Δθπαηδεπηηθφ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν εθπαηδεπηηθφο δελ δηδάζθεη ή ειέγρεη ηελ 

πξφνδν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αιιά βξίζθεηαη ζηελ δηάζεζή ηνπο, ηνπο ππνζηεξίδεη ζε 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ, απαληάεη ζε εξσηήκαηα, ηνπο αμηνινγεί θ.ιπ.  

ηελ χγρξνλε Ζιεθηξνληθή Μάζεζε  φινη νη εκπιεθφκελνη βξίζθνληαη ζηελ 

«ειεθηξνληθή ηάμε» ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή θαη κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ 

ηνπο. ηελ Αζχγρξνλε Ζιεθηξνληθή Μάζεζε νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

λα εξγαζηνχλ κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε απηνί επηζπκνχλ 

ελψ έρνπλ θαη ηελ δπλαηφηεηα αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ππφινηπνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Σν θπξηφηεξν κεηνλέθηεκα ηεο Αζχγρξνλεο 

Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ζα γίλεη αηζζεηφ ζηελ πεξίπησζε πνπ ζε θάπνηνλ 

εθπαηδεπφκελν πξνθχςεη θάπνηα απνξία θαη ζα ρξεηαζηεί λα αλακέλεη ηελ απάληεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Απηφ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη ηελ πξφνδν ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ [123]. 

Ζ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε δηαρσξίδεηαη επίζεο ζε Απηφλνκε θαη Δκπεξηερφκελε. 

Απηφλνκε είλαη ε Ζιεθηξνληθή Μάζεζε πνπ είλαη ηειείσο αλεμάξηεηε, δελ ζρεηίδεηαη κε 

θάπνην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη δελ εμαξηάηαη απφ ηίπνηα. Ζ Δκπεξηερφκελε 

Ζιεθηξνληθή Μάζεζε ζπλδέεηαη ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ 

δελ δηαρσξίδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εκπεξηέρεηαη. Ζ Δκπεξηερφκελε 

Ζιεθηξνληθή Μάζεζε πξνζθέξεηαη ηελ ζηηγκή πνπ ηελ ρξεηάδνληαη  νη εθπαηδεπφκελνη. 

π.ρ. ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο θάπνηνπ ζπζηήκαηνο, αληηκεησπίδεη θάπνην 



 

 

 

 

22 

ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα γλψζεο θαη επηζπκεί λα ην αληηκεησπίζεη άκεζα. Απνηειεί έλα 

απηφλνκν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο ην νπνίν είηε εκπεξηέρεηαη ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ ζπλνδεχνληαο ην ζχζηεκα ζην νπνίν εξγάδεηαη, είηε 

είλαη δηαζέζηκν δηαδηθηπαθά [46]. 

Ζ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε Τπνζηεξηδφκελε απφ Αζχξκαηεο Φνξεηέο πζθεπέο  είλαη 

ε κάζεζε ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ρξήζε ζπζθεπψλ πςειήο ηερλνινγίαο 

(laptops, PDAs, Tablet PCs, Smartphones θ.ιπ.), δηαζέηνπλ ελεξγεηαθή απηνλνκία θαη 

κπνξνχλ εχθνια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φηαλ δελ ππάξρεη πξφζβαζε ζε ζηαζεξέο 

ελζχξκαηεο πεγέο ελέξγεηαο. Οη ζπζθεπέο απηέο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν [87]. 

Ζ Μηθηή Ζιεθηξνληθή Μάζεζε κπνξεί λα νξηζηεί σο ην κείγκα δηαθνξεηηθψλ 

κνξθψλ εθπαίδεπζεο γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζθνπνχ. Ο φξνο Μηθηή αλαθέξεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ε κάζεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη είηε ζε παξαδνζηαθή ηάμε είηε ζε 

εηθνληθή ηάμε, φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ην δηαδίθηπν, ηα βηβιία, ελδερνκέλσο 

θάπνηα CD-ROMs, πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο, θηλεηά ηειέθσλα, PDAs θ.ιπ. ηελ Μηθηή 

Ζιεθηξνληθή Μάζεζε ελζσκαηψλνληαη ή εκπιέθνληαη πξνγξάκκαηα κάζεζεο κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ, ηεο γλψζεο [35].  

 

 

 

1.4 Μαζεζηαθά Αληηθείκελα – Μεηαδεδνκέλα – Πξόηππα 

Μεηαδεδνκέλσλ 

Ζ εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ παγθνζκίνπ ηζηνχ ζήκαλε θαη 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαδνζηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ απφ ην ειεθηξνληθφ. 

Σν ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηφζν σο πξνο ην πεξηερφκελν φζν θαη σο πξνο 

ηελ παξνπζίαζε. Γελ «θζείξεηαη» κε ην ρξφλν θαη ηελ ρξήζε, αληίζεηα ηα ζρφιηα, νη 

απνξίεο θαη ε επεμεξγαζία ηνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ κπνξεί λα ελζσκαησζεί σο πξφζζεην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, εληζρχνληαο 
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ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ αμία. Δπίζεο, ε δηάζεζή ηνπ δελ ππφθεηηαη ζε θπζηθνχο 

πεξηνξηζκνχο αιιά κφλν ζε πηζαλνχο ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο ή πεξηνξηζκνχο ρξήζεο 

ιφγσ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ [120]. Σν ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν 

νξγαλψλεηαη ζε Μαζεζηαθά Αληηθείκελα κε Μεηαδεδνκέλα κε ζθνπφ ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζε Απνζήθεο Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ (Learning Objects 

Repository). Παξάιιεια, δηαθάλεθε θαη ε επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία 

πξνηχπσλ γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ. Οη βαζηθνί ιφγνη πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνηχπσλ πεξηγξαθήο καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ είλαη νη εμήο: 

 Ζ αλάγθε γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε καζεζηαθνχ πιηθνχ. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ, κεηά ηελ δεκηνπξγία ελφο καζήκαηνο, λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ ηνπ ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα δηδαρζεί ην 

κάζεκα κε ηηο απαξαίηεηεο ελεκεξψζεηο θαη βειηηψζεηο. Έηζη κηα 

αλαβάζκηζε ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ δελ ζα ζπλεπάγεηαη θαη 

επαλαδεκηνπξγία ηνπ. 

 Ζ αλάγθε γηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθνχ 

Τιηθνχ. Με εληαίν ηξφπν πεξηγξαθήο ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αληαιιάμνπλ καζεζηαθφ πιηθφ, ελψ 

νη πιαηθφξκεο κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ αληαιιαγή ηνπ. 

 Ζ αλάγθε γηα δηαζεζηκφηεηα πξφζβαζεο θαη γηα εχθνιε αλαδήηεζε ηνπ 

καζεζηαθνχ πιηθνχ ελδηαθέξεη θάζε ρξήζηε.  

 

 

Μεξηθνί απφ ηνπο νξηζκνχο ησλ Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ φπσο αλαθέξνληαη ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη νη αθφινπζνη: 

 Έλα Μαζεζηαθφ Αληηθείκελν είλαη θάζε ςεθηαθή πεγή πεξηερνκέλνπ, ε 

νπνία κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ππνζηεξίμεη ηε κάζεζε [111]. 

 Έλα Μαζεζηαθφ Αληηθείκελν είλαη κηα απηφλνκε θαη αλεμάξηεηε κνλάδα 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ σο ζηφρν ηε 

δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ζε δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά πιαίζηα 

[79]. 



 

 

 

 

24 

 Έλα Μαζεζηαθφ Αληηθείκελν είλαη κηα ζπλάζξνηζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

ςεθηαθψλ πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ Μεηαδεδνκέλα, ηα νπνία 

αληηπξνζσπεχνπλ κηα εθπαηδεπηηθά ζεκαληηθή, απηφλνκε κνλάδα [26]. 

 Έλα Μαζεζηαθφ Αληηθείκελν είλαη κηα αλεμάξηεηε ζπιινγή ζηνηρείσλ 

πεξηερνκέλνπ θαη πνιπκέζσλ, κία εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε 

(δηαδξαζηηθφηεηα, εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή, πεξηβάιινλ) θαη  

Μεηαδεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απνζήθεπζε θαη αλαδήηεζε  [6].  

 Έλα Μαζεζηαθφ Αληηθείκελν ηδαληθά πεξηιακβάλεη έλαλ εθπαηδεπηηθφ ζηφρν 

θαη απνηειείηαη απφ κία ζπιινγή ζηαηηθνχ ή δηαδξαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη 

πξαθηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ επίηεπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζηφρνπ κπνξεί λα κεηξεζεί κέζσ θάπνηαο κνξθήο αμηνιφγεζεο, ε νπνία 

κπνξεί είηε λα βξίζθεηαη ελζσκαησκέλε ζην Μαζεζηαθφ Αληηθείκελν είηε λα 

απνηειεί έλα μερσξηζηφ αληηθείκελν [15]. 

 Έλα Μαζεζηαθφ Αληηθείκελν είλαη έλαο ελ δπλάκεη επαλαρξεζηκνπνηήζηκνο 

ςεθηαθφο ή κε πφξνο ή κηα ζπιινγή δηαζπλδεδεκέλσλ ςεθηαθψλ πφξσλ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη κε Μεηαδεδνκέλα, έρεη ζρεδηαζηεί γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

θνηλφ, έρεη ζηφρν ηελ επίηεπμε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνζηεξίμεη κία ή πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζαθείο κεηξηθέο σο πξνο ηελ 

επίηεπμε ηνπ/ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί [122]. 

 

Σα Μεηαδεδνκέλα νξίδνληαη σο ε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε κία πεγή πιεξνθνξίαο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη δεδνκέλα γηα ηα δεδνκέλα. Πεξηγξάθνπλ ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηδηφηεηεο ελφο Μαζεζηαθνχ Αληηθεηκέλνπ φπσο Σίηινο, πγγξαθέαο, Ζκεξνκελία, Θέκα, 

Κνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη. Παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πεξηγξαθνχλ αληηθείκελα κε 

ηππνπνηεκέλν ηξφπν θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαινγνπνίεζε, θαηεγνξηνπνίεζε, 

απνζήθεπζε θαη εχξεζε ςεθηαθψλ πφξσλ [8].  

 

Σα πξφηππα έρνπλ αλαπηπρζεί απφ αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνχο πξνηππνπνίεζεο 

ή απφ νξγαληζκνχο επξέσο απνδεθηνχο απφ ηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο. Σα πξφηππα 
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εμππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο, έλαο απφ απηνχο είλαη θαη ηα Μεηαδεδνκέλα. 

Μεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα Πξφηππα Μεηαδεδνκέλσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κέρξη 

ζηηγκήο είλαη ηα εμήο [32]: 

 ARIADNE (Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution 

Networks for Europe) Metadata: Σν Δπξσπατθφ έξγν ARIADNE δηήξθεζε 

απφ ην 1996 σο ην 2000. Σν πξφηππν πνπ δεκηνπξγήζεθε είρε σο ζθνπφ ηελ 

εχθνιε θαη απνδνηηθή δεηθηνδφηεζε ησλ Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ θαη ηελ 

εχθνιε εθκεηάιιεπζε ησλ Μεηαδεδνκέλσλ απφ ρξήζηεο πνπ αλαδεηνχλ 

ζπλαθέο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Ζ έθδνζε 3.2 ηεο πεξηγξαθήο ηνπ πξνηχπνπ 

ρσξίδεη ηα Μεηαδεδνκέλα ζε θαηεγνξίεο ππνρξεσηηθψλ θαη πξναηξεηηθψλ. 

Χο ππνρξεσηηθά νξίδνληαη νη γεληθέο πιεξνθνξίεο πφξσλ, ε ζεκαζηνινγία 

πφξσλ, ηα παηδαγσγηθά γλσξίζκαηα, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, νη ζπλζήθεο 

ρξήζεο θαη ε πιεξνθνξία Μεηαδεδνκέλσλ. Χο πξναηξεηηθά νξίδνληαη ηα 

ζρφιηα. 

 IMS (Instructional Management System) Metadata: Ζ IMS είλαη έλαο 

νξγαληζκφο πνπ αλαπηχζζεη πξνδηαγξαθέο γηα ζπζηήκαηα αζχγρξνλεο 

ηειεθπαίδεπζεο. Σα πξφηππα ηεο IMS ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηα Μεηαδεδνκέλα. 

Οη πξνδηαγξαθέο βαζίδνληαη ζηελ XML (Extensible Markup Language). 

 IEEE LOM (Institute of Electronic & Electrical Engineering Learning Object 

Metadata): Απνηειεί κηα θνηλή πξφηαζε ησλ IMS θαη ARIADNE, κε ηα εμήο 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά: XML DTDs ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ζχληαμεο θαη ηεο ζεκαζηνινγίαο ηνπ, παξέρεη ηα θαηάιιεια γλσξίζκαηα γηα 

ηελ πεξηγξαθή ελφο Μαζεζηαθνχ Αληηθεηκέλνπ (φπσο φλνκα ζηνηρείνπ, 

ηχπνο δεδνκέλνπ, κήθνο πεδίνπ θ.ιπ.), βαζίδεηαη ζε έλα ειάρηζην ζχλνιν 

γλσξηζκάησλ γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ ηφπν θαη ηελ απνηίκεζε ησλ 

Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ θαη ηέινο, απνηειεί έλα θαηαλνεηφ πξφηππν ζην 

νπνίν βαζίδνληαη φιεο ζρεδφλ νη ππάξρνπζεο πινπνηήζεηο πεξηγξαθψλ 

Μεηαδεδνκέλσλ. 

 SCORM (Sharable Content Object Reference Model) Metadata: Σν SCORM 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ ADL (Advanced Distributed 

Learning), πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο ηεο Ακεξηθήο. 
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θνπφο ηνπ SCORM είλαη λα ζπλελψζεη ηα ππφινηπα πξφηππα. Απνηειεί έλα 

πνιχ δεκνθηιέο πξφηππν πνπ βαζίδεηαη θαη απηφ ζηελ XML. Σν SCORM 

Metadata ρξεζηκνπνηεί ηα IEEE LOM Μεηαδεδνκέλα. 

 

 

 

1.5 Πεξηβάιινληα Μάζεζεο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε αικαηψδεο εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ έρεη επεξεάζεη φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο καδί θαη 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Οη ηξφπνη δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ελδπλακψζεθαλ κε ηελ 

ρξήζε ηεο δηαδηθηπαθήο ηερλνινγίαο. Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη πιένλ ηφζν 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο ζε ζρέζε 

κε ην πεξηβάιινλ ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο. 

Ο ζπλδπαζκφο ηνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ θαη θαηαλεκεκέλνπ γεσγξαθηθά πιεζπζκνχ 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, κε δηαθνξεηηθά επαγγεικαηηθά, κνξθσηηθά, θαη πνιηηηζκηθά 

επίπεδα, κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο κάζεζεο θαη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ζηνλ ηξφπν 

κάζεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα  πνπ άξρηζαλ 

λα κεηαηξέπνληαη ζε εηθνληθά  είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο εξγαζίαο απφ ην ζπίηη 

θαη ηελ επηζηξνθή ζηα Παλεπηζηήκηα κε ζθνπφ είηε ηε βειηίσζε είηε ηελ αιιαγή 

δεμηνηήησλ. Ζ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε πξνζθέξεη κηα ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα κε 

ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Ζ εθαξκνγή ηεο κάιηζηα απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα 

ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ Πεξηβαιιφλησλ Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο γηα κεγάιε 

πνηθηιία γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ [97].  

Καζψο ε πεξηνρή ηεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο σξηκάδεη, παξαηεξνχληαη λέεο 

ππεξεζίεο πνπ θαιχπηνπλ πνηθίιεο καζεζηαθέο αλάγθεο, πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ηα απιά ζελάξηα «επηιέγσ θαη δηαβάδσ» 

πνπ ραξαθηήξηδαλ ην ρψξν κέρξη ζήκεξα. Πξνζνκνηψζεηο, δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο, ηεζη 

απηναμηνιφγεζεο, ειεθηξνληθέο νκάδεο ζπδεηήζεσλ, πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ απνηεινχλ 

κφλν κεξηθά απφ ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηά ηα πεξηβάιινληα. 

Δληνχηνηο, εθηφο απφ ην φηη επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζηε γλψζε νπνπδήπνηε θαη 
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νπνηεδήπνηε παξέρνπλ θαη ηελ θαηάιιειε πιεξνθνξία, ζηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο, 

ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή [30, 110].  

 

 

1.5.1 Πεξηβάιινλ Παξαδνζηαθήο Μάζεζεο   

ην Πεξηβάιινλ ηεο Παξαδνζηαθήο Μάζεζεο (Traditional Classroom) νη θαηεγνξίεο 

ησλ εκπιεθνκέλσλ είλαη νη εμήο: νη εθπαηδεπηηθνί, νη εθπαηδεπφκελνη θαη ην 

ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ.  

Σν ρήκα 1 απεηθνλίδεη ην παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί 

πξνζέξρνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο ηάμεηο γηα λα δηδάμνπλ, λα παξαδψζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, λα δερηνχλ εξσηήζεηο απφ απηνχο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο αιιά θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο. Οη 

εθπαηδεπφκελνη πεγαίλνπλ ζηηο ηάμεηο κε ζθνπφ λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο παξαδφζεηο 

ησλ καζεκάησλ θαη εάλ έρνπλ απνξίεο λα ξσηήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν 

ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ ζπλήζσο παξέρεη ππνζηήξημε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε ηηο εγγξαθέο, ηελ βαζκνινγία θ.α. [113]. 

 

 

ρήκα 1: Πεξηβάιινλ Παξαδνζηαθήο Μάζεζεο. 
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1.5.2 Πεξηβάιινλ Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο  

ην Πεξηβάιινλ ηεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο (Internet based e-Learning) είλαη 

ηέζζεξηο νη θαηεγνξίεο ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη είλαη νη εμήο: νη εθπαηδεπηηθνί, νη 

εθπαηδεπφκελνη, ην ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ. Σν ρήκα 2 

απεηθνλίδεη ην Πεξηβάιινλ ηεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο.  

 

 

ρήκα 2: Πεξηβάιινλ Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο. 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί έρνληαο πξφζβαζε ζε θάπνηνλ ππνινγηζηή θαη ζχκθσλα κε ηα 

δηθαηψκαηα πνπ ηνπο έρνπλ εθρσξεζεί ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα 

πξνζζέζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ επηζπκνχλ π.ρ. νη ζεκεηψζεηο ηνπ καζήκαηνο κε 

επηπιένλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηηο ελφηεηεο πξνο κειέηε ην νπνίν ζπκβαδίδεη κε ην 

πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο. Ζ θπζηθή παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηηο ηάμεηο είλαη θάηη ην νπνίν δελ απαηηείηαη. Δίλαη πνιχ ρξήζηκν 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα κπνξνχλ λα πξνζζέηνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηε ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ ην επηζπκνχλ. Οη εθπαηδεπφκελνη απφ ηελ άιιε πιεπξά κε ηελ ρξήζε 
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θάπνηνπ ππνινγηζηή έρνπλ πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ελψ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο ηφζν κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπφκελνπο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθαξκνγέο επηθνηλσλίαο πνπ είλαη δηαζέζηκεο. Σν ππνζηεξηθηηθφ 

πξνζσπηθφ είλαη ππεχζπλν γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο φπσο νη αλαθνηλψζεηο, νη 

εγγξαθέο, νη βαζκνινγίεο θ.α. ηα Πεξηβάιινληα Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ην ηερληθφ 

πξνζσπηθφ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο απνηειεζκαηηθήο πιαηθφξκαο θαη 

ελφο θηιηθνχ πεξηβάιινληνο πξνο ηνλ ρξήζηε. Σν ηερληθφ πξνζσπηθφ είλαη 

επηθνξηηζκέλν κε ηελ ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ηνπ πεξηβάιινληνο απηνχ θαζψο θαη κε 

ηελ ππνζηήξημε πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ην ππνζηεξηθηηθφ 

πξνζσπηθφ [113].      

 

 

1.5.3 Πεξηβάιινλ Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο κε βάζε ηελ Σερλνινγία Ρνήο 

Δξγαζίαο  

ε έλα Πεξηβάιινλ Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ Σερλνινγία Ρνήο 

Δξγαζίαο (Workflow based e-Learning) νη θαηεγνξίεο ησλ εκπιεθνκέλσλ είλαη νη εμήο: 

νη εθπαηδεπηηθνί, νη εθπαηδεπφκελνη, ην ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ην ηερληθφ 

πξνζσπηθφ. ε έλα ηέηνην Πεξηβάιινλ ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο απνηππψλεηαη σο κηα 

ξνή εξγαζίαο [116]. Ζ απνηχπσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

αλνίγεη λέεο θαηεπζχλζεηο ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

[85]. 

Έλα ηέηνην Πεξηβάιινλ Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο κία 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζε ζρέζε κε ηα άιια Πεξηβάιινληα επηηξέπνληαο ηελ θαιχηεξε 

θαη ακεζφηεξε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αιιά θαη ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ άκεζε 

αλαηξνθνδφηεζε ελψ νη εθπαηδεπφκελνη πξνζσπηθή θαζνδήγεζε.  Όηαλ νη 

εθπαηδεπφκελνη εγγξάθνληαη ζε έλα κάζεκα ηφηε ηνπο αλαηίζεηαη έλα πξφηππν 

δηαδηθαζίαο. Κάζε κάζεκα κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφηππα 

δηαδηθαζίαο πνπ νξίδνπλ ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζήκαηνο. ηνπο εθπαηδεπφκελνπο δελ είλαη δηαζέζηκν φιν ην 
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εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο φηαλ μεθηλνχλ έλα κάζεκα. Αληίζεηα, νη 

εθπαηδεπφκελνη θάζε θνξά πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κία δξαζηεξηφηεηα κάζεζεο έρνπλ 

πξφζβαζε ζην πιηθφ πνπ ηελ ζπλνδεχεη. ε γεληθέο γξακκέο ε ρξήζε ηεο ξνήο εξγαζίαο 

κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αθνχ απηνκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, παξέρεη ζπλερή παξαθνινχζεζε 

φισλ ησλ ρξεζηψλ, ππνζηεξίδεη ηνλ αηνκηθφ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ [117]. 

 

 

 

1.6 πζηήκαηα Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο 

 

Σν ζχλνιν ησλ εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απνηειεί κηα εηδηθή θαηεγνξία εθαξκνγψλ πνπ επηηξέπνπλ 

δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη νη νπνίεο αλάινγα κε ηε 

θχζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ επεμεξγάδνληαη θαη ην είδνο ηεο δηαρείξηζεο πνπ 

εθαξκφδεηαη επί απηήο, κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 

νη πην ζεκαληηθέο απφ ηηο νπνίεο είλαη νη αθφινπζεο [44]: 

1. πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (Content Management Systems- 

CMS). Σα ζπζηήκαηα απηά επηηξέπνπλ ηελ δεκηνπξγία, δηαρείξηζε, δηαλνκή 

θαη δεκνζίεπζε ηεο πιεξνθνξίαο. Δληζρπκέλε έθδνζε απηψλ ησλ εθαξκνγψλ 

είλαη ηα Δπηρεηξεκαηηθά πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ  (Enterprise 

Content Management Systems- ECMS) ηα νπνία παξέρνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ 

δπλαηφηεηεο, ελψ επηπιένλ ππνζηεξίδνπλ εληζρπκέλεο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο 

εγγξάθσλ θαη εγγξαθψλ π.ρ Ingeniux CMS [118]. 

2. πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ (Document Management Systems- DMS) 

πνπ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε εγγξάθσλ θαη ζηεξίδνληαη ζηελ 

ρξήζε κηαο θεληξηθήο απνζήθεο δεδνκέλσλ (centralized repository) ηα 

έγγξαθα ηεο νπνίαο πεξηγξάθνληαη κε Μεηαδεδνκέλα. 
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Δηθόλα 1: ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ-CMS. 

 

3. πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δγγξαθψλ (Record Management Systems- RMS) πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ δηαρείξηζε εγγξαθψλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζε θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

4. Γεσγξαθηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (Geographic Information Systems- 

GIS) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο ζπιινγήο, απνζήθεπζεο, 

αλάθηεζεο, αλάιπζεο θαη απεηθφληζεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ (spatial data).   

5. πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (Learning Management Systems- LMS). 

Σα ζπζηήκαηα απηά ππνζηεξίδνπλ έλα κεγάιν εχξνο δπλαηνηήησλ φπσο είλαη 

ε θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ καζεηεπφκελσλ, ε δηαρείξηζε εθπαηδεπηηθψλ 

πφξσλ, θαζψο θαη ε εκθάληζε θαη ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Μάζεζεο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο [118]: 

 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Γηδαθηηθψλ Δλνηήησλ (Course Management 

Systems) πνπ επηηξέπνπλ ηε δηαρείξηζε θαη δηαλνκή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

δηδαθηηθψλ ελνηήησλ, ελψ ηαπηφρξνλα παξέρνπλ εξγαιεία αμηνιφγεζεο 

ησλ καζεηεπφκελσλ πνπ εξγάδνληαη είηε αηνκηθά είηε ζε νκάδεο. Σν 
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βαζηθφ ηνπο κεηνλέθηεκα είλαη ε έιιεηςε δπλαηφηεηαο δεκηνπξγίαο 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

 Δπηρεηξεκαηηθά πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (Enterprise Learning 

Management Systems- ELMS) πνπ παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο έλα 

πξνεγκέλν πεξηβάιινλ νξγάλσζεο θαη δηαλνκήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

πνπ ππνζηεξίδεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο πιεξνθνξηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Υξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη 

είλαη πνιχ πην αθξηβά ζε ζρέζε κε ηα απιά πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Μάζεζεο. Χζηφζν,  ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε ηζρχ θαη πνιχ πςειφ 

βαζκφ παξακεηξνπνίεζεο. 

 πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθνχ Πεξηερνκέλνπ (Learning Content 

Management Systems- LCMS). Σα ζπζηήκαηα απηά ζπλδπάδνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ  θαη ησλ 

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Μάζεζεο θαη επνκέλσο επηηξέπνπλ ηε 

δηαρείξηζε ηφζν ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πεξηερνκέλνπ, φζν θαη φισλ ησλ 

παξακέηξσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

 

 

Δηθόλα 2: ύζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο-LMS. 
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6. πζηήκαηα Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο κε βάζε ηελ Σερλνινγία Ρνήο Δξγαζίαο 

(Workflow based e-Learning Systems). Σα ζπζηήκαηα απηά κνληεινπνηνχλ 

θαη αληηκεησπίδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο σο επηρεηξεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο. Ζ ηερλνινγία ξνήο εξγαζίαο επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζε δηαδηθαζίεο θαη 

παξέρνπλ ηηο ζσζηέο εξγαζίεο, ζην ζσζηφ ρξφλν, ζην ζσζηφ άηνκν καδί κε 

ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ [63].  

 

 

Δηθόλα 3: ύζηεκα Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο κε βάζε ηελ Σερλνινγία Ρνήο Δξγαζίαο- Workflow 

based e-Learning System. 

 

 

 

 

1.7 Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα Πεξηβαιιόλησλ 

Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο 

 

Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ Πεξηβαιιφλησλ Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο φπσο 

αλαθέξνληαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη ηα αθφινπζα [90, 93]: 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ παγθνζκίνπ ηζηνχ  

έθεξε επαλάζηαζε ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Μέρξη ηψξα, ε θιαζζηθή 
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κνξθή εθπαίδεπζεο ήηαλ «δαζθαινθεληξηθή», ε νπνία επηθεληξσλφηαλε ζηηο 

αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη νη εθπαηδεπφκελνη ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζε απηέο. Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε Ζιεθηξνληθή 

Μάζεζε ζέηνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν πιένλ ζην θέληξν θαη ε εθπαίδεπζε είλαη 

«καζεηνθεληξηθή».   

 Μέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα  έρνπλ πξφζβαζε ζε πινχζην 

πιεξνθνξηαθφ πιηθφ (δηεζλή παλεπηζηήκηα, βηβιηνζήθεο θ.ιπ.). Οη 

εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ ηα καζήκαηά ηνπο ζηηο αλάγθεο 

ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πξφγξακκα πνπ λα ηηο θαιχπηεη. Έηζη είλαη 

εθηθηή πιένλ ε δηα βίνπ θαηάξηηζε αθνχ ην κάζεκα κπνξεί λα δηακνξθσζεί 

ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ην  ρξφλν ηνπ θάζε εθπαηδεπνκέλνπ. 

 Έλα Πεξηβάιινλ Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο  δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν λα παξαθνινπζεί ην κάζεκα απφ παληνχ θαη φπνηε ζέιεη. Σν 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη πάληα θαη απφ παληνχ πξνζβάζηκν. 

 Με ηε βνήζεηα ηεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο θεξδίδεηαη πνιχηηκνο ρξφλνο θαη 

κεηψλεηαη ην θφζηνο απφ άζθνπεο κεηαθηλήζεηο. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε 

πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο, κηαο θαη δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, λα παξαθνινπζήζνπλ εχθνια θαη ρσξίο θφζηνο δηαιέμεηο 

εηδηθψλ. Δπίζεο, δίλεηαη ε επθαηξία ζηα άηνκα πνπ είλαη πην ζπλεζηαικέλα 

λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγφηεξα ελψ πξνσζνχληαη θαη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ 

Παλεπηζηεκίσλ. 

 Έλαο εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εκπινπηίζεη ην καζεζηαθφ πιηθφ, 

λα ρξεζηκνπνηήζεη θαηλνχξηεο ηερλνινγίεο (πνιπκέζα θ.ιπ.) πνπ θάλνπλ ην 

κάζεκα πην ελδηαθέξνλ θαη πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο.  

 Σν πιηθφ πνπ παξάγεηαη κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί θαη έηζη δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αζρνιείηαη κφλν κε ηελ ελεκέξσζε θαη 

ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πιηθνχ θαη φρη κε ηελ εθ λένπ δεκηνπξγία ηνπ θάζε 

θνξά πνπ δηδάζθεηαη ην κάζεκα. 

 Αθνχ ην καζεζηαθφ πιηθφ είλαη δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζεί κία θνηλή βάζε γηα πνιιά ζέκαηα θαη κία εληαία 

πεγή πιεξνθφξεζεο. 
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 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη  ε αμηνιφγεζή ηνπο 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη πην εχθνιε.   

 

 

Μεξηθά απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ Πεξηβαιιφλησλ Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο φπσο 

αλαθέξνληαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη ηα αθφινπζα [90, 93]: 

 Αηζζεηή είλαη ε κείσζε ηεο πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηεο επαθήο κεηαμχ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα 

αληηθαηαζηαζεί ε θπζηθή παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ αίζνπζα παξά ηα 

κέζα ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα 

Πεξηβάιινληα Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο. Δπίζεο,  ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε 

θαη ε πηζαλή έιιεηςε εμνηθείσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηελ 

ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία, ην νπνίν δεκηνπξγεί κία ακεραλία θαη θάλεη 

ηηο ζρέζεηο πην «ηππηθέο». 

 Οη ππνρξεψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απμάλνληαη πνιχ. Ο εθπαηδεπηηθφο 

ππνρξεψλεηαη έθηνο απφ ην ρξφλν ηνπ καζήκαηνο λα αθηεξψλεη θαη άιιν 

ρξφλν γηα ηε ζσζηφηεξε πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο, γηα ηε δεκηνπξγία θαη 

ζπληήξεζε ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ θαζψο θαη γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο (ζπκκεηνρή ζε βήκαηα ζπδεηήζεσλ, απαληήζεηο ζε 

ειεθηξνληθά κελχκαηα θ.ιπ.).  

 Ζ εμνηθείσζε ηφζν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φζν θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο ζεσξείηαη απαξαίηεηε θαη επεηδή απηφ δελ είλαη πάληα 

εθηθηφ δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα ηελ χπαξμε ελφο ηερληθνχ/δηαρεηξηζηή 

πνπ λα επηιχεη δηάθνξα πξνβιήκαηα θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ νκαιή 

δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο. 

 Δθηφο απφ ηελ απαξαίηεηε χπαξμή ηερληθνχ, ην θφζηνο ηφζν γηα ηελ 

πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ φζν θαη γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ είλαη αξθεηά 

πςειφ. 

 Γηα ηελ θαιχηεξε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο ρξεηάδεηαη πξφζβαζε ζε δίθηπν 

πςεινχ εχξνπο δψλεο. Σν εχξνο δψλεο θαη ε έιιεηςε ζπλδέζεσλ πςειψλ 
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ηαρπηήησλ δεκηνπξγνχλ επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

 Γηαθνξεηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηηο ζπλήζεηεο, ηα έζηκα θαη ηε θνπιηνχξα ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. Πξνβιήκαηα πνηφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη πξνβιήκαηα 

πξφζβαζεο πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ζηα ζπζηήκαηα. 

 Τςειφ θφζηνο γηα ηελ ζρεδίαζε/αλάπηπμε. 

 Ζ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε εμαξηάηαη πιήξσο απφ ηε δηάζεζε θαη ηα θίλεηξα 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 



 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

Ηιεθηξνληθή Μάζεζε κε βάζε ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Μάζεζεο 
 

2.1 Δισαγωγή 
 

ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ κειεηεζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί λένη ηξφπνη 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Ζ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε έρεη θαζνξηζηεί σο ε ελδεδεηγκέλε ιχζε ζηηο 

νινέλα απμαλφκελεο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο. Πνιιά ήηαλ ηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα πνπ εγθαηέζηεζαλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο 

[77].  

Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

γηα λα παξαδίδνπλ ην πιηθφ κάζεζεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. πλήζσο, ηα 

ζπζηήκαηα απηά παξέρνπλ ηξία θχξηα ραξαθηεξηζηηθά [22]: 

 Μία απνζήθε κε ην πιηθφ κάζεζεο (Μαζεζηαθά Αληηθείκελα), 

νξγαλσκέλν κε βάζε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ψζηε λα επλνείηαη ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ. 

 Δπηθνηλσληαθέο δπλαηφηεηεο, ζχγρξνλα (π.ρ. Σειεδηαζθέςεηο, Δξγαιείν 

Άκεζεο Αληαιιαγήο Γξαπηψλ Μελπκάησλ) θαη αζχγρξνλα (π.ρ, 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν).  

 Μία πιαηθφξκα γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ 

πξνγξακκάησλ επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, έρνληαο ζπλήζσο γηα 

πειάηε (client) έλα πξφγξακκα πινήγεζεο. 

 

Χζηφζν, ηα ζπζηήκαηα απηά έρνπλ θαλεξέο αδπλακίεο [77]. ηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα ζηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ εκθαλέο φηη φηαλ απμήζεθε ν αξηζκφο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ, νη εθπαηδεπηηθνί δελ ήηαλ ζε ζέζε λα 

εληνπίζνπλ εχθνια πνηνη εθπαηδεπφκελνη αληηκεησπίδαλε πξνβιήκαηα ψζηε λα ηνπο 

βνεζήζνπλε. Σα ζπζηήκαηα απηά ζα έπξεπε λα βνεζνχλε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

αλαθηνχλ δεδνκέλα γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο θαη λα πξνζαξκφδνπλ ηα καζήκαηα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο 



 

 

 

 

38 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δπίζεο, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάπνηνο εθπαηδεπφκελνο εθηειεί 

δελ θαηαγξάθνληαη αιιά νχηε θαη αμηνινγνχληαη θαη σο θπζηθφ επαθφινπζν είλαη 

δχζθνιε ε παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ.  Σέινο, ε ζπλεξγαζία πεξηνξίδεηαη σο 

πξνο ηελ επηθνηλσλία. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο αιιά απηφ απέρεη πνιχ απφ ηελ ζπλεξγαζία 

πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ [22].  

 

2.2 Ανασκόπηση Γιεθνούς Βιβλιογραφίας 
 

πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο έρνπλ αλαπηπρζεί ηφζν απφ εηαηξίεο κε ζθνπφ 

ηελ εκπνξηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε φζν θαη απφ Παλεπηζηήκηα κε ζθνπφ ηελ θάιπςε 

ησλ δηθψλ ηνπο αλαγθψλ [75]. ε κία έξεπλα δηεζλνχο ειεθηξνληθήο βηβιηνγξαθίαο, 

κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, εληνπίζηεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ δηάθνξα 

πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο φπσο εκθαλίδνληαη θαη ζηνλ Πίλαθα 1. Μεηαμχ 

απηψλ ήηαλ ην WBT TopClass, ην WebCT Vista  θαη ην Blackboard Learning System 

ηα νπνία ζα πεξηγξαθνχλ ζπλνπηηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα.   

  

aTutor ClassFronter Dokeos ILIAS Plato TotalLMS 

Aspen Corporate 

learning 

eCollege JoomlaLMS Saba WBT 

TopClass 

Blackboard 

Learning 

System 

CourseKeeper EDWIN Lektor Sakai 

Project 

WebCT 

Vista 

Centra Docus 

System 

ELIAS Lotus 

Learning 

Sytem 

SharePoint 

LMS 

Weblearn 

Plus 

Claroline Docent FirstClass Moodle Spiral 

Universe 

 

Πίλαθαο 1: πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο. 
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2.2.1 WBT TopClass  

 

Σν  WBT TopClass είλαη κία εχξσζηε θαη εμειίμηκε πιαηθφξκα πνπ παξέρεη 

ζχλζεζε θαη δηαρείξηζε εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, παξάδνζε εμαηνκηθεπκέλνπ 

πεξηερνκέλνπ ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο, ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, 

αμηνινγήζεηο θαη εληνπηζκφ ηεο πξνφδνπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ,  δηαρείξηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ [107]. 

Σν WBT TopClass μερσξίδεη απφ ηα άιια ζπζηήκαηα εμαηηίαο ηεο επθνιίαο ηνπ 

ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηε ρξήζε ηνπ. Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

εθπαηδεπηηθφο ζην WBT TopClass θαίλνληαη λα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ ηελ 

επθνιία ηεο δεκηνπξγίαο καζεκάησλ αιιά θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ καζεκάησλ θαηά 

ηελ πνξεία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Απηφ πνπ μερσξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν 

ζχζηεκα φκσο είλαη φηη νη ζπγγξαθείο κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ θαη λα 

πξνζαξκφζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπο νπνηνδήπνηε ζπκβαηφ πεξηερφκελν βξνχλε ζην 

δηαδίθηπν. Φπζηθά φια απηά γίλνληαη κέζσ ηεο ρξήζεο ελφο ειαζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζπλαξκνιφγεζεο πεξηερνκέλνπ. 

Με ηε ρξήζε ηνπ δπλακηθνχ πεξηβάιινληνο εμέιημεο καζεκάησλ ε δεκηνπξγία 

θαη ε ζπλαξκνιφγεζε νινθιεξσκέλσλ καζεκάησλ γηα ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία 

γίλεηαη άθξσο απνδνηηθή. 

Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπφκελνη ζην WBT TopClass 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ησλ νκάδσλ 

ζπδεηήζεσλ πνπ δηακνξθψλνληαη. Σα εξγαιεία ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο δελ 

ππνζηεξίδνληαη. Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο εμαηνκηθεπκέλσλ 

εξγαζηψλ γηα ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο αιιά θαη παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ ηνπο 

απφ ηνπο ίδηνπο.  

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε εηζαγσγή ησλ ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα θαινχληαη ζε κία 

δηεπηθάλεηα λα ζπκπιεξψζνπλ ην φλνκα ηνπ ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ ηνπο. Αθνχ γίλεη 

ε ηαπηνπνίεζή ηνπο, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4, ζην ζχζηεκα εκθαλίδεηαη ε 

θεληξηθή ζειίδα. Ζ θεληξηθή ζειίδα δηαρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. ην πξψην κέξνο 

είλαη ην κελνχ πινήγεζεο ζην νπνίν ππάξρνπλ ηα Μελχκαηα (Messages) ηνπ ρξήζηε, 

ε Κεληξηθή ειίδα (Home), νη Λεπηνκέξεηεο Μνπ (My Details), Αζθήζεηο 

(Coursework), Δπηθνηλσλία (Communication), Αλαθνξέο (Utilities), Δθπαηδεπηηθφ 

Τιηθφ (Competencies), Καηάινγνο (Catalog), Βνήζεηα (Help) θαη Έμνδνο (Log out). 
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ην κεζαίν κέξνο ππάξρνπλ ηα Σειεπηαία Νέα (Latest News) θαη ηα Μαζήκαηά Μνπ 

(My Classes). ην δεμηφ κέξνο ηεο θεληξηθήο ζειίδαο ππάξρεη Μεραλή Αλαδήηεζεο 

Αζθήζεσλ (Search Coursework) θαη Υξήζηκνη χλδεζκνη (Useful Links).   

 

 

Δηθόλα 4: Η θεληξηθή ζειίδα πνπ ζπλαληνύλ νη εθπαηδεπόκελνη αθνύ εηζέιζνπλ ζην ζύζηεκα. 

 

 

 

Δηθόλα 5: Σν κελνύ πινήγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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Δπίζεο, ζην επάλσ δεμηφ κέξνο ηεο νζφλεο ππάξρεη κία κπάξα ζπλδέζκσλ κε ηηο 

νπνίεο ν ρξήζηεο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εγγξαθεί ζε θάπνην κάζεκα εθφζνλ ηνπ 

ζηαιεί αίηεκα εγγξαθήο (Enroll), λα επηζηξέςεη ζην TopClass (Topclass), λα θάλεη 

αλαδήηεζε (Search), λα βνεζεζεί ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα ή 

απνξία (Help) θαη λα εμέιζεη απφ ην ζχζηεκα (Log out). 

 

 

 

Δηθόλα 6: Σν θεληξηθό θαη ην δεμηό κέξνο ηεο θεληξηθήο ζειίδαο. 

 

 

Δηθόλα 7: Η κπάξα ησλ ζπλδέζκσλ πνπ ππάξρεη ζε θάζε ιεηηνπξγία πνπ εθηεινύλ νη 

εθπαηδεπόκελνη ζην ζύζηεκα. 

 

Μελύκαηα - Messages 

Δδψ νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα δνχλε ηα εηζεξρφκελα κελχκαηα ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο, λα ζπλζέζνπλ κελχκαηα θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο άιινπο 

εθπαηδεπφκελνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο. 

 

Κεληξηθή ειίδα - Home 

Απηή ε ιεηηνπξγία δίλεη ζην ρξήζηε ηελ δπλαηφηεηα ζε νπνηαδήπνηε δηεπηθάλεηα θαη αλ 

είλαη λα επηζηξέςεη άκεζα ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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Οη Λεπηνκέξεηεο κνπ - My Details 

Δδψ ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζην πξνθίι ηνπ. 

 

Αζθήζεηο  - Coursework  

ε απηή ηελ ιεηηνπξγία εκθαλίδνληαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο νη αζθήζεηο πνπ πξέπεη λα 

ζπκπιεξψζνπλ θαη κέζσ ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζνχλ. Οη αμηνινγήζεηο κπνξεί λα είλαη 

εξσηήζεηο ηχπνπ ζσζηφ/ιάζνο, αληηζηνίρηζεο, πνιιαπιήο επηινγήο θαη αλάπηπμεο. Αλ νη 

αμηνινγήζεηο δηνξζψλνληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα, νη εθπαηδεπφκελνη αθνχ ηηο 

νινθιεξψζνπλ πεξηκέλνπλ λα ηνπο απνζηαινχλε ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Αλ φρη, ζα 

πεξηκέλνπλ λα ηηο δηνξζψζεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη λα ηνπο απνζηείιεη ηα απνηειέζκαηα. 

Δίλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν αθνχ απφ εδψ νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ 

πνηνη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ αδπλακίεο θαη κπνξνχλ λα ηνπο απνζηείινπλ 

ζπκπιεξσκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Δπίζεο, ζηηο αμηνινγήζεηο κπνξνχλ λα ηεζνχλ θαη 

ρξνληθνί πεξηνξηζκνί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηφζν σο πξνο ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηέο 

ζα δηαξθέζνπλ φζν θαη σο πξνο ηηο πξνζεζκίεο κέρξη ηηο νπνίεο πξέπεη λα έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί. 

 

Δπηθνηλσλία - Communication 

Απφ εδψ ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζαρζεί ζηνλ ρψξν αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο ηνπ 

καζήκαηνο θαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπνκέλνπο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. 

 

Αλαθνξέο - Utilities  

ε απηή ηελ ιεηηνπξγία ν ρξήζηεο κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ηελ πξφνδφ ηνπ φζνλ αθνξά 

ηα καζήκαηα ζηα νπνία είλαη εγγεγξακκέλνο. Γηα θάζε κάζεκα πνπ επηιέγεη ν 

εθπαηδεπφκελνο ηνπ πξνβάιιεηαη ην πνζνζηφ ηνπ καζήκαηνο πνπ έρεη θαιχςεη κέρξη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, ηηο αμηνινγήζεηο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη, ηελ εκεξνκελία πνπ 

εθηειεζηήθαλ απηέο θαζψο θαη ηνλ βαζκφ ηνπ. Όζνλ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ πφηε ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ νη 

εθπαηδεπφκελνη πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κάζεκα, εηζαρζήθαλ ζην ρψξν ηνπ 

καζήκαηνο, ελψ κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ πξφνδν ηνπ θάζε εθπαηδεπνκέλνπ 

μερσξηζηά. 
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Δηθόλα 8:Πξνβνιή ηεο πξώηεο επηινγήο απεηθόληζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο. 

 

 

 

Δηθόλα 9: Πξνβνιή ηεο δεύηεξεο επηινγήο απεηθόληζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο. 
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Δθπαηδεπηηθό Τιηθό - Competencies 

Δίλαη ε ιεηηνπξγία ζηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη παξαιακβάλνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

ην νπνίν πξέπεη λα κειεηήζνπλ γηα λα απνθνκίζνπλ γλψζεηο. Όπσο  θαίλεηαη ζηελ 

Δηθφλα 8 θαη ζηελ Δηθφλα 9, ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ιεηηνπξγία λα δεη ηξεηο επηινγέο απεηθφληζεο. Αλάινγα κε ην πνηα επηινγή απεηθφληζεο 

ζα επηιέμεη ζα αιιάμνπλ θαη νη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πξνβάιινληαη. Δδψ ν ρξήζηεο 

εθηφο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κπνξεί λα δεη φια ηα καζήκαηα ζηα 

νπνία είλαη εγγεγξακκέλνο, ηηο αζθήζεηο πνπ πξέπεη λα θέξεη εηο πέξαο, ηηο αζθήζεηο ζηηο 

νπνίεο πέηπρε ή απέηπρε, λα δεη ην πνζνζηφ ηνπ θάζε καζήκαηνο ην νπνίν έρεη θαιχςεη 

έσο ηψξα θ.α. 

 

Βνήζεηα - Help  

Δδψ ν ρξήζηεο κπνξεί λα βνεζεζεί ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα ή 

απνξία (Help). 

 

Έμνδνο - Log out  

Με απηή ηελ ιεηηνπξγία νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα εμέιζνπλ άκεζα απφ ην ζχζηεκα. 

 

Σειεπηαία Νέα - Latest News 

Δδψ πξνβάιινληαη ζηνλ ρξήζηε νη αλαθνηλψζεηο απφ ηα δηάθνξα καζήκαηα ζηα νπνία 

είλαη εγγεγξακκέλνο. 

 

Μαζήκαηά Μνπ - My Classes 

Δδψ πξνβάιινληαη ζηνλ ρξήζηε ηα καζήκαηα ζηα νπνία είλαη εγγεγξακκέλνο. 

 

Μεραλή Αλαδήηεζεο Αζθήζεσλ - Search Coursework  

Οη ρξήζηεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηήζεη ψζηε λα ελεκεξσζνχλ γηα ηνλ  βαζκφ πνπ επηηχραλε θαη ηελ 

εκεξνκελία πνπ εθηειεζηήθαλ. 

  

Υξήζηκνη ύλδεζκνη - Useful Links 

Τπάξρνπλ απνζεθεπκέλνη εμσηεξηθνί ζχλδεζκνη. 
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2.2.2 WebCT Vista 

 

Σν WebCT Vista θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ παγθφζκηα αγνξά ζηνλ 

ηνκέα ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Αθαδεκατθψλ πζηεκάησλ (AES) [109]. Πξφθεηηαη γηα 

έλα πξντφλ πνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ δηαρείξηζε δηαιέμεσλ θαη εμ απνζηάζεσο 

καζεκάησλ αιιά πξνζπαζεί λα δψζεη κία νινθιεξσκέλε ιχζε. Πξνσζεί ηε 

δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ πξνζαξκφδεηαη θαη 

ελζσκαηψλεη φιε ηελ πξνυπάξρνπζα δνκή ελφο αθαδεκατθνχ ηδξχκαηνο. Σν WebCT 

Vista είλαη κηα πνιππξηζκαηηθή πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ ζπλδπάδεη 

φια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία, δηαρείξηζε, αλαλέσζε εθπαηδεπηηθψλ 

καζεκάησλ αιιά θαη ηε δηαζχλδεζε κε ηελ πξνυπάξρνπζα κεραλνξγάλσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο. 

Σν  WebCT Vista είλαη έλα πεξηβάιινλ αλάπηπμεο θαη ζπγγξαθήο εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ. Βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ηφζν γηα ηελ δεκηνπξγία φζν θαη γηα 

ηελ πξφζβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, απηφ ην θάλεη πνιχ εχρξεζην θαη επέιηθην. 

Παξέρεη δπλαηφηεηεο ζρεδηαζκνχ ηεο δηεπαθήο θαη ελζσκάησζεο δηαθφξσλ 

εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ. Δπηηξέπεη ηελ δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ καζεκάησλ 

κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο εχρξεζησλ εξγαιείσλ. Σν WebCT Vista είλαη έλα 

εμαηξεηηθά πξνζαξκφζηκν εξγαιείν αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ηηο απαηηήζεηο θαη ην 

επίπεδν θάζε καζήκαηνο. εκαληηθφ πξνλφκην ηνπ είλαη ε δπλαηφηεηα εχθνιεο 

ζρεδίαζεο ησλ ηζηνζειίδσλ ηεο.  

 

ην WebCT Vista ππάξρνπλ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο ρξεζηψλ: 

 Ο ηνπηθφο δηαρεηξηζηήο ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εηζαγσγή θαη 

δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ καζεκάησλ. 

 Ο γεληθφο δηαρεηξηζηήο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ 

δηαθνκηζηή πάλσ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ην WebCT. 

 Ο ζρεδηαζηήο ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη θαη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ θέξεη ηελ 

επζχλε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ην φιν 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο φπσο θαη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. 
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 Ο εθπαηδεπηηθφο θαη νη βνεζνί ηνπ καζήκαηνο νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ θνηηεηψλ θαη ηελ ιχζε απνξηψλ 

πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα. 

 Οη εθπαηδεπφκελνη νη νπνίνη έρνπλ πξφζβαζε κφλν ζηηο δηθέο ηνπο 

πεξηνρέο θαη ζε φζα καζήκαηα έρνπλ εγγξαθεί. Αλ ν ζρεδηαζηήο ηνπο έρεη 

δψζεη θάπνηα επηπιένλ δηθαηψκαηα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ζε θάπνην 

βαζκφ ηελ δηθή ηνπο πεξηνρή 

 

 

Δηθόλα 10: Η πξώηε νζόλε ζηελ νπνία νη ρξήζηεο θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ην όλνκα ρξήζηε 

θαη ηνλ θσδηθό ηνπο. 

 

Αθνχ αθνινπζήζνπλ ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία νη ρξήζηεο θαη εηζέιζνπλ 

ζην ζχζηεκα, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 11, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη ην Ζκεξνιφγην (Calendar 

Day), ε Λίζηα Δξγαζηψλ (To Do List), ην Βηβιίν Βαζκνινγίαο (My Grades), ε Λίζηα 

ησλ Μαζεκάησλ (Course List),  ν Πίλαθαο Αλαθνηλψζεσλ (Campus 

Announcements), νη Δμσηεξηθέο Αλαθνξέο (External Courses) θαη ην Δβδνκαδηαίν 

Ζκεξνιφγην (Calendar Week). ην δεμηφ κέξνο ηεο θεληξηθήο ζειίδαο ππάξρνπλ ν 

Πξνζσπηθφο Καηάινγνο Ζιεθηξνληθψλ Γηεπζχλζεσλ (Personal Bookmarks), ν 

Παλεπηζηεκηαθφο Καηάινγνο Ζιεθηξνληθψλ Γηεπζχλζεσλ (Campus Bookmarks) θαη 

ε Δλεκέξσζε γηα ηνπο πλδεδεκέλνπο Υξήζηεο (Who’s Online). 



 

 

 

 

47 

 

 

Δηθόλα 11: Η θεληξηθή νζόλε ηελ νπνία ζπλαληνύλ νη εθπαηδεπόκελνη αθνύ εηζέιζνπλ ζην 

ζύζηεκα. 

 

 

Δηθόλα 12: Σν Δβδνκαδηαίν Ηκεξνιόγην όπσο εκθαλίδεηαη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο. 
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Ηκεξνιόγην -Calendar Day - Calendar  Week 

ην εκεξνιφγην είλαη θαηαρσξεκέλεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα εθηειέζνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη ηελ ζπγθεθξηκέλε κέξα ή εβδνκάδα, εμαξηάηαη απφ ην αλ έρεη 

επηιεγεί ην εβδνκαδηαίν ή ην εκεξήζην εκεξνιφγην. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα ιέγακε 

φηη ην εκεξνιφγην ιεηηνπξγεί ζαλ αθχπληζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. ε απηφ κπνξνχλ 

λα ππάξρνπλ εθηφο απφ ηηο θαηαρσξήζεηο ηνπ ηδξχκαηνο θαη πξνζσπηθέο 

θαηαρσξήζεηο. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη εκεξνιφγην 

πξνβάιιεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν είηε κηιάκε γηα ηελ πξνβνιή κίαο κέξαο είηε γηα ηελ 

πξνβνιή κηαο βδνκάδαο (Calendar Day - Calendar Week). 

 

 

Δηθόλα 13: Η Λίζηα ησλ Δξγαζηώλ όπσο εκθαλίδεηαη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο. 

 

 

Λίζηα Δξγαζηώλ - To Do List 

Δδψ πξνβάιινληαη ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο νη εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα εθηειέζνπλ κε 

ηελ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηνπο θαζεγεηέο. 

 

 

Δηθόλα 14:Ο εθπαηδεπόκελνο έρεη κόλν κία αμηνιόγεζε γηα λα ελεκεξσζεί, αθνύ δελ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί άιιεο αμηνινγήζεηο. 
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Δηθόλα 15: Ο εθπαηδεπόκελνο ελεκεξώλεηαη γηα ηνλ βαζκό ζηελ ζπγθεθξηκέλε αμηνιόγεζε. 

 

Βηβιίν Βαζκνινγίαο - My Grades 

Όηαλ νη εθπαηδεπφκελνη επηιέμνπλ ην Βηβιίν Βαζκνινγίαο ζα ηνπο εκθαληζηεί 

ακέζσο κία ιίζηα κε ηα καζήκαηα ζηα νπνία έρνπλ εμεηαζηεί. Αθνχ επηιέμνπλ ην 

κάζεκα ην νπνίν επηζπκνχλ ζα θιεζνχλ λα επηιέμνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηελ γηα ηελ 

νπνία ζέινπλ λα ελεκεξσζνχλ. 

 

Λίζηα ησλ Μαζεκάησλ - Course List 

Δδψ εκθαλίδνληαη φια ηα καζήκαηα ζηα νπνία ν εθπαηδεπφκελνο είλαη 

εγγεγξακκέλνο. Με ηελ επηινγή θάπνηνπ απφ απηά ηα καζήκαηα, ν εθπαηδεπφκελνο 

εηζέξρεηαη ζε απηφ. 

 

Πίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ - Campus Announcements 

Δδψ πξνβάιινληαη νη αλαθνηλψζεηο πνπ αθνξνχλ φιν ην Παλεπηζηήκην. Έλα 

παξάδεηγκα ζα ήηαλ ε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ φηη ην ζχζηεκα δελ ζα 

ιεηηνπξγεί γηα θάπνηεο ψξεο εμαηηίαο ζπληήξεζεο.  

 

Δμσηεξηθέο Αλαθνξέο - External Courses 

Οη ζχλδεζκνη αθνξνχλ είηε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είηε 

παξαπέκπνπλ ζε πιηθφ θαη πφξνπο ηξίησλ θνξέσλ θαη ηδξπκάησλ. Απηφ απνηειεί θαη 

βαζηθφ ζηνηρείν εμσζηξέθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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Δηθόλα 16: Ο Παλεπηζηεκηαθόο Καηάινγνο ειεθηξνληθώλ δηεπζύλζεσλ (Campus Bookmarks). 

 

Καηάινγνο Ηιεθηξνληθώλ Γηεπζύλζεσλ - Bookmarks 

Ο Πξνζσπηθφο Καηάινγνο Ζιεθηξνληθψλ Γηεπζχλζεσλ (Personal Bookmarks), θαη ν 

Παλεπηζηεκηαθφο Καηάινγνο Ζιεθηξνληθψλ Γηεπζχλζεσλ (Campus Bookmarks) 

ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν. Οη ζχλδεζκνη αθνξνχλ είηε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ είηε άιινπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο, θαη κπνξνχλ λα είλαη γεληθνί γηα 

φιν ην ίδξπκα ή εηδηθνί αλά ηκήκα θαη αλά κάζεκα. 

 

 

Δηθόλα 17: Δξγαιείν Άκεζεο Αληαιιαγήο Γξαπηώλ κελπκάησλ. 
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Δξγαιείν Άκεζεο Αληαιιαγήο Γξαπηώλ κελπκάησλ - Who’s Online 

Με ηελ ρξήζε απηνχ ηνπ εξγαιείνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζηείιεη αίηεκα ζπλνκηιίαο 

ζηα άηνκα πνπ είλαη ελεξγά ζην ζχζηεκα θαη αλ θαη εθφζνλ απνδερηνχλ ην αίηεκα, 

λα ζπλνκηιήζνπλ. Δπίζεο, ζην ρξήζηε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη θαη ηελ 

θαηάζηαζε κε ηελ νπνία ζα εηζέιζεη. Μπνξεί ν ρξήζηεο λα επηζπκεί λα είλαη νξαηφο 

πξνο ηνπο άιινπο ρξήζηεο ή αφξαηνο. Όηαλ επηιέγεη λα είλαη νξαηφο πξνο ηνπο 

άιινπο ρξήζηεο θαιείηαη λα επηιέμεη αλ ζα εκθαλίδεηαη σο δηαζέζηκνο ή 

απαζρνιεκέλνο. 

 

 

Δηθόλα 18: ύλδεζκνη ζην επάλσ δεμηό κέξνο ηεο νζόλεο. 

 

ην επάλσ κέξνο ηεο νζφλεο ππάξρεη κία κπάξα ζπλδέζκσλ, φπσο θαίλεηαη ζηελ 

Δηθφλα 18, κε ηελ νπνία ν ρξήζηεο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα επηζηξέςεη ζην WebCT 

(My WebCT) αλά πάζα ζηηγκή, λα αιιάμεη ηνλ θσδηθφ ηνπ (Change Password), λα 

βνεζεζεί ζε πεξίπησζε θάπνηνπ πξνβιήκαηνο (Help) θαη λα εμέιζεη απφ ην ζχζηεκα 

(Log out). 

 

 

Δηθόλα 19: Δξγαιεία Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη Δηθνλίδηα άκεζεο ρξήζεο. 

 

Δξγαιεία Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο Δξγαζίαο - Content-Color-Layout 

Δδψ ν εθπαηδεπφκελνο επηιέγεη ην πψο ζα εκθαλίδεηαη ε θεληξηθή ζειίδα. Σν πφζν 

κεγάιεο ζα είλαη νη αιιαγέο πνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θάλεη εμαξηάηαη απφ ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηελ ειεπζεξία πνπ έρεη νξίζεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο. 

 

Ο ρξήζηεο κε ηελ ρξήζε ησλ εηθνληδίσλ κπνξεί λα εηζέιζεη άκεζα ζην Ζκεξνιφγην 

(Calendar), ζηελ Γηαρείξηζε Αξρείσλ (File Manager) θαη ζην Ζιεθηξνληθφ 

Σαρπδξνκείν  (E-mail).  
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Δηθόλα 20: Σα κεηαθνξησκέλα αξρεία είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε ζην κάζεκα. 

 

Γηαρείξηζε Αξρείσλ - File Manager 

Ζ ιεηηνπξγία Γηαρείξηζεο Αξρείσλ, φπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 20, είλαη ε 

πεξηνρή φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη απνζεθεχνπλ θαη νξγαλψλνπλ ηα αξρεία ηνπο. Δάλ 

επηζπκνχλ λα απνζηείινπλ θάπνηα αξρεία ζηνπο θαζεγεηέο, απηή είλαη ε πεξηνρή 

ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα κεηαθνξηψζνπλ ηα αξρεία ηνπο. 

 

 

Δηθόλα 21: Σν παξάζπξν ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ όπσο εκθαλίδεηαη ζην ζύζηεκα. 
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Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν - E-Mail 

Σν Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν είλαη κία απφ ηηο κνξθέο αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζχζηεκα. Ο ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο 

Ζιεθηξνληθνχ Σαρπδξνκείνπ ζην ζχζηεκα ην νπνίν ιεηηνπξγεί αθξηβψο φπσο φια ηα 

ειεθηξνληθά ηαρπδξνκεία. Μπνξεί λα απνζηείιεη κελχκαηα ηφζν ζηνπο άιινπο 

εθπαηδεπφκελνπο φζν θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν κφλν κεηνλέθηεκά ηνπ είλαη φηη 

φια ηα κελχκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηα νπνία αθνξνχλ ην κάζεκα ζα 

είλαη δηαζέζηκα κφλν κέζσ ηνπ WebCT Vista. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ρξήζηεο γηα λα 

ιάβεη ηα κελχκαηά ηνπ ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη θάζε θνξά κε ην WebCT Vista. 

 

Όηαλ έλαο εθπαηδεπφκελνο επηζπκεί λα εηζέιζεη ζε θάπνην απφ ηα καζήκαηα πνπ 

παξαθνινπζεί ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεη είλαη λα επηιέμεη ην φλνκά ηνπ 

καζήκαηνο πνπ επηζπκεί απφ ηελ Λίζηα ησλ Μαζεκάησλ. Απηφκαηα εκθαλίδεηαη 

ζηνλ εθπαηδεπφκελν κηα δηεπηθάλεηα ε νπνία πεξηέρεη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο 

(αμηνινγήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο). ην πάλσ κέξνο απηήο ηεο δηεπηθάλεηαο 

εκθαλίδνληαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα.  

 

 

Δηθόλα 22: Δκθάληζε δηεπηθάλεηαο πνπ εκπεξηέρεη ην κάζεκα πνπ επηιέρζεθε. 

 

Σν γεγνλφο φηη ην κάζεκα εκθαλίδεηαη έηζη, δελ ζεκαίλεη φηη φια ηα καζήκαηα 

ζα εκθαλίδνληαη έηζη. Δμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ηνλ ηξφπν πνπ επέιεμε λα ζρεδηάζεη 
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ην κάζεκα ν εθπαηδεπηηθφο. Δπίζεο, ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα 

κάζεκα κπνξεί λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε άιια. 

Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα είλαη νη 

Αλαθνηλψζεηο (Announcements), πδεηήζεηο (Discussions), Αμηνινγήζεηο 

(Assessments) θαη Αλαζέζεηο (Assignments).  

 

 

Δηθόλα 23: Πεξηνρή ζπδήηεζεο θαη ζέκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί πξνο ζπδήηεζε. 

 

 

Δηθόλα 24: Απάληεζε ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ ζην ζέκα πνπ έρεη ηεζεί. 
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πδεηήζεηο - Discussions 

Οη ζπδεηήζεηο είλαη κία αθφκε αζχγρξνλε κνξθή επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ην ζχζηεκα. Οη ζπδεηήζεηο δηαρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο, ζέκαηα θαη κελχκαηα. 

Μία θαηεγνξία κπνξεί λα πεξηέρεη πνιιαπιά ζέκαηα αιιά θαη πνιιαπιέο 

απαληήζεηο. Όηαλ νη εθπαηδεπφκελνη εηζέιζνπλ ζηελ πεξηνρή ζπδήηεζεο ζα δνχλε ηα 

ζέκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί πξνο ζπδήηεζε.  Αθνχ ν ρξήζηεο δηαβάζεη ηα ζέκαηα ηεο 

ζπδήηεζεο κπνξεί λα απαληήζεη ζηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί. 

 

 

Δηθόλα 25: Σν παξάζπξν ησλ αλαθνηλώζεσλ. 

 

Αλαθνηλώζεηο - Announcements 

Δδψ νη εθπαηδεπφκελνη ζα κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηηο αλαθνηλψζεηο ηηο νπνίεο 

αλαξηίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 

 

Αμηνινγήζεηο - Assessments 

Σα είδε ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ζην WebCT Vista είλαη: 

1. Δξσηεκαηνιφγηα 

2. Σεζη 

3. Έξεπλεο 

Απηνί νη νπνίνη νξίδνπλ πνηα είδε αμηνιφγεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην κάζεκα 

είλαη νη εθπαηδεπηηθνί. Όηαλ νη εθπαηδεπφκελνη επηιέμνπλ ηελ εξγαζία ηνπο 
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παξνπζηάδεηαη κία νζφλε πνπ ηνπο ελεκεξψλεη ηη αθξηβψο πξέπεη λα θάλνπλ, ηη ηχπνπ 

είλαη ε αμηνιφγεζε θαη πφζν ζα δηαξθέζεη. Μφιηο νη εθπαηδεπφκελνη είλαη έηνηκνη θαη 

επηιέμνπλ ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αξρίδεη ε αμηνιφγεζε. 

 

 

Δηθόλα 26: πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο.  

 

 

Δηθόλα 27: Δλεκέξσζε ελόο εθπαηδεπνκέλνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε πνπ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη.  
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Αλαζέζεηο - Assignments 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο έρνπλ αλαηεζεί εξγαζίεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα εθηειέζνπλ είηε 

αηνκηθά είηε νκαδηθά. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, νη εξγαζίεο δεκνζηεχνληαη ψζηε 

λα κπνξνχλε λα ηηο δνχλε θαη νη άιινη εθπαηδεπφκελνη. 

 

 

Δηθόλα 28: Δξγαιείν Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ. 

 

Δξγαιείν Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ - Learning Context Manager 

Σν WebCT πξνζθέξεη φια ηα απαηηνχκελα εξγαιεία γηα ηελ δεκηνπξγία 

ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο 

θαη λα αθνινπζνχλ ηελ επηζπκνχκελε δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή. Πξνζθέξνληαη εξγαιεία 

ηφζν γηα ηελ δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ πιηθνχ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ 

ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία φζν θαη γηα ηελ δεκηνπξγία απηφλνκσλ καζεκάησλ γηα 

παξνρή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, πξνζθέξεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε 

δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 

 

Δηθόλα 29: Ο εθπαηδεπηηθόο ρξεζηκνπνηώληαο ην Βηβιίν Βαζκνινγίαο παξαθνινπζεί ηελ πνξεία 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηηο αμηνινγήζεηο. 
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Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη απηνί νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

καζήκαηνο. ην WebCT Vista θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ Δξγαιείνπ Γηαρείξηζεο 

Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ (Learning Context Manager) ε δεκηνπξγία ηνπ πξνηχπνπ 

πάλσ ζην νπνίν ζα ζηεξηρηεί ην κάζεκα είλαη εχθνιε. Ο εθπαηδεπηηθφο νξίδεη ηελ 

δνκή ηνπ καζήκαηνο, ηηο ελφηεηεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα εθηειέζνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη, ηα εξγαιεία πνπ ζα είλαη δηαζέζηκα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ηα 

δηθαηψκαηα πνπ ζα έρνπλ νη ρξήζηεο (εθπαηδεπφκελνη θαη βνεζνί ηνπ καζήκαηνο). 

 

 

Δηθόλα 30: Γεκηνπξγία ρώξνπ ζπδεηήζεσλ. 

 

ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ θαη αθνχ ν ρξήζηεο νξίζεη ην πξφηππν ηνπ 

καζήκαηνο, νξίδεη ζε θάζε ελφηεηα μερσξηζηά ηελ δνκή ηεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζα εθηειεζηνχλ, ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεηαζηνχλ νη εθπαηδεπφκελνη θαηά ηελ 

εθηέιεζε θαη εηζάγεη ή δεκηνπξγεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Κάζε ελφηεηα κπνξεί λα 

πεξηέρεη αξρεία πεξηερνκέλνπ (θείκελα, παξνπζηάζεηο πνιπκέζσλ θ.ιπ.), αζθήζεηο, 

ηεζη, δνθηκαζίεο, εξγαζίεο εθπαηδεπνκέλσλ (αηνκηθέο θαη νκαδηθέο), ρψξν ζχγρξνλεο 

θαη αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο, ζπλδέζεηο κε άιιεο δηεπζχλζεηο ηζηνζειίδσλ 

ηζηνηφπνπ θ.ιπ.   
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2.2.3 Blackboard Leaning System 

 

Σν Blackboard Learning System απνηειεί κηα επέιηθηε πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο πνπ ζπλδπάδεη φια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ δεκηνπξγία, δηαρείξηζε, 

αλαλέσζε εθπαηδεπηηθψλ καζεκάησλ αιιά θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ [10]. 

Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο κάζεκα φπσο απηνί 

επηζπκνχλ. Αξρηθά, κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζε θάπνην απφ ηα κνληέια καζήκαηνο πνπ 

πξνζθέξεη ην ζχζηεκα θαη λα θάλνπλ ηηο κεηαηξνπέο πνπ απηνί ζεσξνχλ φηη ηνπο 

ηθαλνπνηνχλ, γηα λα θηάζνπλ ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Ζ ελζσκάησζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ είλαη εμίζνπ απιή θαη εχθνιε δηαδηθαζία. Οη εθπαηδεπφκελνη 

θαηά ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο αξθεηψλ 

εξγαιείσλ ηα νπνία απινπνηνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

άιινπο εθπαηδεπκέλνπο αιιά θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ δπλακηθνχ 

πεξηβάιινληνο κάζεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

ζχζηεκα αιιά θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ην θαζηζηνχλ απφ ηα θαιχηεξα πζηήκαηα 

Γηαρείξηζεο Μάζεζεο.  

 

 

  

 

Δηθόλα 31: Δίζνδνο ηνπ ρξήζηε ζην ζύζηεκα. 
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Δηθόλα 32: Η θεληξηθή νζόλε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Αθνχ επηηεπρζεί ε εηζαγσγή ησλ ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα νη ιεηηνπξγίεο πνπ ηνπο 

δηαηίζεληαη είλαη ηα Δξγαιεία (Tools), κία Γηαδηθηπαθή Μεραλή Αλαδήηεζεο (Search 

The Web), νη Αλαθνηλψζεηο (My Announcements), ην Ζκεξνιφγην (My Calendar), 

έλα εκεησκαηάξην (Textpad), ηα Μαζήκαηα (My Courses), νη Οξγαλψζεηο (My 

Organizations)  θαη ηέινο, νη Αζθήζεηο (My Tasks).  

 

 

Δηθόλα 33: Οη θαξηέιεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην Blackboard Learning System. 

 

 

Δηθόλα 34: Δηθνλίδηα άκεζεο ρξήζεο ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα ζε θάζε νζόλε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Δπίζεο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζην επάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο ππάξρνπλ νη 

θαξηέιεο ην Ίδξπκά κνπ (My Institution), Μαζήκαηα (Courses), ε Εσή ζην 

Παλεπηζηήκην (Campus Life) θαη Τπεξεζίεο (Services). Όηαλ νη εθπαηδεπφκελνη 

εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα ε πξψηε νζφλε πνπ ζπλαληνχλ έρεη ελεξγή ηελ θαξηέια  ην 

Ίδξπκά κνπ. Σέινο, ζε θάζε ζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη δηαζέζηκα  ηξία εηθνλίδηα 

ηα νπνία δίλνπλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηελ ηθαλφηεηα λα γπξίζνπλ άκεζα ζηελ 
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Κεληξηθή ειίδα (Home), λα δεηήζνπλ Βνήζεηα (Help) θαη λα Δμέιζνπλ (Logout)  

απφ ην ζχζηεκα. 

 

 

Δηθόλα 35: Πινήγεζε εθπαηδεπνκέλνπ κεηαμύ ησλ πεξηνρώλ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ. 

 

 

Δηθόλα 36: Πινήγεζε εθπαηδεπνκέλνπ εληόο ηεο πεξηνρήο πεξηερνκέλσλ ελόο καζήκαηνο. 

 

Όηαλ νη εθπαηδεπφκελνη ζα επηιέμνπλ ηελ εηηθέηα ησλ Μαζεκάησλ ππάξρνπλ δχν 

ηξφπνη πινήγεζεο. ηνλ πξψην ηξφπν νη εθπαηδεπφκελνη ζα πινεγεζνχλ κεηαμχ ησλ 
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πεξηνρψλ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ ελψ ζηελ δεχηεξε εληφο ηεο πεξηνρήο 

πεξηερνκέλσλ ελφο καζήκαηνο. Όηαλ νη εθπαηδεπφκελνη πινεγνχληαη κεηαμχ ησλ 

πεξηνρψλ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ κπνξνχλ λα δνχλε γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηα καζήκαηα. Όηαλ νη εθπαηδεπφκελνη πινεγνχληαη εληφο ηεο πεξηνρήο πεξηερνκέλσλ 

κπνξνχλ λα δνχλε πνιχ πην ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο φπσο νη αλαθνηλψζεηο, ην 

ζπκβφιαην κάζεζεο, ην πιηθφ πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ αλά θεθάιαην, ηηο 

αζθήζεηο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί, ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θ.ιπ.  

 

Δξγαιεία – Tools 

ε απηή ηελ ιεηηνπξγία ππάξρνπλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο δηαζέζηκα ηα εξγαιεία πνπ 

ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

 

Γηαδηθηπαθή Μεραλή Αλαδήηεζεο - Search The Web 

Οη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα κε ηελ ρξήζε απηήο ηεο εθαξκνγήο  λα 

αλαδεηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκνχλ ρσξίο λα αλαγθάδνληαη λα αλνίμνπλ 

θάπνην  πξφγξακκα πινήγεζεο. 

 

Αλαθνηλώζεηο - My Announcements 

Δδψ πξνβάιινληαη νη αλαθνηλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηα καζήκαηα ζηα νπνία είλαη 

εγγεγξακκέλνη νη εθπαηδεπφκελνη.  

 

Ηκεξνιόγην - My Calendar 

ηελ ιεηηνπξγία απηή πξνβάιινληαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο εκεξνκελίεο νη νπνίεο 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο γηα ηα καζήκαηα ζηα νπνία είλαη εγγξακκέλνη φπσο π.ρ. 

θάπνην ηεζη ή αμηνιφγεζε.  

 

εκεησκαηάξην – Textpad 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζε απηή ηελ ιεηηνπξγία κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ελφο 

ζεκεησκαηάξηνπ ζην νπνίν κπνξνχλ λα ζην νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα 

αλαγξάςνπλ φηη επηζπκνχλ. 
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Μαζήκαηα - My Courses 

ηελ ιεηηνπξγία απηή νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εηζέιζνπλ ζηα 

καζήκαηα ηα νπνία είλαη εγγεγξακκέλνη καδί κε ηηο φπνηεο αλαθνηλψζεηο ζπλνδεχνπλ 

ην θάζε κάζεκα. 

 

Οξγαλώζεηο - My Organizations 

Δδψ είλαη ζπγθεληξσκέλεο νη δηάθνξεο νξγαλψζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα είλαη 

εγγεγξακκέλνο ν θάζε εθπαηδεπφκελνο. 

 

Αζθήζεηο - My Tasks 

ηελ ιεηηνπξγία απηή είλαη ζπγθεληξσκέλεο νη αζθήζεηο πνπ πξέπεη λα εθηειέζεη ν 

εθπαηδεπφκελνο γηα ην θάζε κάζεκα ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο. 

 

 

Δηθόλα 37: Απεηθόληζε ησλ εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ζύζηεκα. 

 

Σα Δξγαιεία Δπηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ ην ζχζηεκα είλαη νη 

Αλαθνηλψζεηο (Announcements), ε Απνζηνιή Ζιεθηξνληθήο Αιιεινγξαθίαο (Send 

E-mail), ε πλεξγαζία (Collaboration), ν Καηάινγνο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ (Roster), 

νη Οκαδηθέο ειίδεο (Group Pages) θαη νη Πίλαθεο πδεηήζεσλ (Discussion Boards). 

 

Αλαθνηλώζεηο - Announcements 

ηηο Αλαθνηλψζεηο νη εθπαηδεπφκελνη ελεκεξψλνληαη γηα λέεο πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ην κάζεκα, αιιαγέο, αζθήζεηο θαη γηα ηηο ζπλαληήζεηο ζχγρξνλεο 

επηθνηλσλίαο. 
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Απνζηνιή Ηιεθηξνληθήο Αιιεινγξαθίαο - Send E-mail 

ε απηφ ην εξγαιείν νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα αληαιιάμνπλ κελχκαηα 

ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ηφζν κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπφκελνπο φζν θαη κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ/ησλ καζεκάησλ. 

 

 

Δηθόλα 38: Υξήζε ηνπ εξγαιείνπ πλεξγαζίαο, ε Δηθνληθή Αίζνπζα. 

 

πλεξγαζία - Collaboration 

ε απηφ ην εξγαιείν πξνζθέξεηαη έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ ζχγρξνλεο 

επηθνηλσλίαο, ε Δηθνληθή Αίζνπζα (Virtual Classroom). 

 

Καηάινγνο ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ - Roster 

Δίλαη έλαο θαηάινγνο ν νπνίνο εκπεξηέρεη ηα ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηηο 

δηεπζχλζεηο ησλ ειεθηξνληθψλ ηαρπδξνκείσλ ηνπο θαη ζπλδέζεηο κε ηηο ζειίδεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 
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Δηθόλα 39: Υξήζε ηνπ εξγαιείνπ Οκαδηθώλ ειίδσλ. 

 

Οκαδηθέο ειίδεο - Group Pages 

Δδψ είλαη θαηαρσξεκέλεο νη νκάδεο πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

κάζεκα θαη παξέρεηαη πξφζβαζε ζηνλ πξνζσπηθφ ρψξν εξγαζίαο ηεο θάζε νκάδαο. 

 

 

Δηθόλα 40: Υξήζε ηνπ Πίλαθα πδεηήζεσλ. 

 

Πίλαθεο πδεηήζεσλ - Discussion Boards 

Σν εξγαιείν αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο ζην νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη ζπδεηνχλ 

δηάθνξα ζέκαηα. Δδψ θάπνηνο εθπαηδεπφκελνο ζέηεη έλα ζέκα πξνο ζπδήηεζε θαη νη 

ππφινηπνη απαληνχλ. 

 

Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο φπσο θαη ηα 

εξγαιεία επηθνηλσλίαο νξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Μπνξεί νη 

επηινγέο πνπ ζα αλαθεξζνχλ λα κελ είλαη φιεο δηαζέζηκεο ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο.  
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Δηθόλα 41: Απεηθόληζε ησλ εξγαιείσλ πνπ νη εθπαηδεπόκελνη ρξεζηκνπνηνύλ ζην ζύζηεκα. 

 

Φεθηαθή Αληαιιαγή Αξρείσλ - Digital Drop Box 

Με ηελ ρξήζε απηνχ ηνπ εξγαιείνπ νη εθπαηδεπφκελνη αληαιιάζνπλ αξρεία κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο. 

 

Δπεμεξγαζία Αξρηθήο ειίδαο - Edit Your Homepage 

Δδψ νη εθπαηδεπφκελνη ηξνπνπνηνχλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζειίδα ψζηε λα είλαη 

πξνζηηή κέζσ ηνπ εξγαιείνπ ηνπ Καηαιφγνπ ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ. 

 

Πξνζσπηθέο Πιεξνθνξίεο - Personal Information 

Δδψ νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα αιιάμνπλ θάπνηα ζηνηρεία φπσο ε δηεχζπλζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχο ηνπο ηαρπδξνκείν, λα αιιάμνπλ ηνλ θσδηθφ κε ηνλ νπνίν εηζέξρνληαη 

ζην ζχζηεκα θ.ιπ. 

 

Ηκεξνιόγην - Calendar 

ε απηφ ην εξγαιείν απεηθνλίδνληαη νη δηάθνξεο εξγαζίεο πνπ έρνπλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη θαη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ηδξχκαηνο. 

Θα ιέγακε φηη ιεηηνπξγεί ζαλ ππελζχκηζε.  

 

Απεηθόληζε Βαζκνινγίαο - View Grades 

Δδψ νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο βαζκνινγίεο ηνπο απφ 

αμηνινγήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κέζα ζην ζχζηεκα ή απφ άιιεο εξγαζίεο ζηηο 

νπνίεο πεξηκέλνπλ λα εηζάγεη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο βαζκνχο. 
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Δηθόλα 42: Υξήζε ηνπ εξγαιείνπ Απεηθόληζεο Βαζκνινγίαο. 

 

Δγρεηξίδην Δθπαηδεπνκέλσλ - Student Manual 

Δίλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν εκπεξηέρεη έλαλ νδεγφ πνπ πεξηγξάθεη ηηο ιεηηνπξγίεο 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνχ Blackboard. 

 

Γξαζηεξηόηεηεο - Tasks 

Δδψ νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα δνχλε πνηεο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα 

εθηειέζνπλ ζε θάζε κάζεκα. 

 

Πεξηνρή εκεησκαηάξηνπ - Electric Blackboard 

ε απηή ηελ πεξηνρή νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ πξνζσπηθέο 

ζεκεηψζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θαη απηέο λα ζσζνχλ ζην κάζεκα. 

 

Βηβιίν Γηεπζύλζεσλ - Address Book 

Δδψ νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο πνπ 

αθνξνχλ ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 

 

 

Δηθόλα 43: Οη εηηθέηεο όπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ εθπαηδεπηηθό. 

 

Όηαλ εηζέξρεηαη ν εθπαηδεπηηθφο ζην ζχζηεκα αιιάδεη ιίγν ν ηξφπνο πξνβνιήο 

ηεο πξψηεο δηεπηθάλεηαο θαη ζίγνπξα θαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα επηηειέζεη 
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αθνχ έρεη δηαρεηξηζηηθά δηθαηψκαηα.  ηνλ εθπαηδεπηηθφ ε θεληξηθή ζειίδα ζα 

πξνβιεζεί κε δχν εηηθέηεο, ην My Blackboard θαη ηα Μαζήκαηα (Courses). ηελ 

εηηθέηα My Blackboard ν ρξήζηεο βιέπεη πεξίπνπ ην ίδην πεξηβάιινλ κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο.  

Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δνκήζεη ην κάζεκά ηνπ γξήγνξα θαη 

εχθνια. Υξεζηκνπνηψληαο έλα έηνηκν κνληέιν καζήκαηνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεη 

αθξηβψο ηη ζα βιέπνπλε θαη νη εθπαηδεπφκελνη.  Παηψληαο ζηελ εηηθέηα Μαζήκαηα 

(Courses) κπνξεί λα δεη επαθξηβψο ηηο θαηεγνξίεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη 

ζέινπλ ζπκπιήξσζε. Όια απηά κπνξεί λα ηα θάλεη κε ηελ ρξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

Πίλαθαο Διέγρνπ (Control Panel). 

 

 

Δηθόλα 44: Απεηθόληζε ησλ θαηεγνξηώλ πνπ ππάξρνπλ ζε απηό ην κάζεκα θαη πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζνύλ. 

 

Με ηελ ρξήζε ηνπ Πίλαθα Διέγρνπ (Control Panel) ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 

ηξνπνπνηήζεη ηηο θαηεγνξίεο πνπ δελ ηνλ ηθαλνπνηνχλ, λα πξνζζέζεη βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα, λα πξνζζέζεη ην ζπκβφιαην κάζεζεο, λα 

πξνζζέζεη βηβιηνγξαθία θ.α. 

 

Ο Πίλαθαο Διέγρνπ δηαρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

 Πεξηνρέο Πεξηερνκέλνπ (Content Areas) 
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 Αιιαγέο Μαζεκάησλ (Course Options) 

 Δξγαιεία Μαζεκάησλ (Course Tools) 

 Γηαρείξηζε Υξεζηψλ (User Management) 

 

 

Δηθόλα 45: Απεηθόληζε ησλ Πεξηνρώλ Πεξηερνκέλνπ θαη ησλ θαηεγνξηώλ όπσο ζα εκθαλίδνληαη 

ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο. 

 

Πεξηνρέο Πεξηερνκέλνπ - Content Areas 

Οη Πεξηνρέο Πεξηερνκέλνπ είλαη ε ιεηηνπξγία ζηελ νπνία πξνζηίζεηαη ην πιηθφ γηα 

ηελ θάζε θαηεγνξία ηνπ καζήκαηνο.  

 

 

 

Δηθόλα 46: Δπεμεξγαζία ησλ θαηεγνξηώλ ησλ Πεξηνρώλ Πεξηερνκέλνπ κε ηελ ρξήζε ηεο 

θαηεγνξίαο Αιιαγέο Μαζεκάησλ. 
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Αιιαγέο Μαζεκάησλ - Course Options 

ε απηήλ εδψ ηελ ιεηηνπξγία κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ή θαη λα αθαηξεζνχλ 

θαηεγνξίεο απφ ην κάζεκα. 

  

Δξγαιεία Μαζεκάησλ - Course Tools 

ε απηήλ εδψ ηελ ιεηηνπξγία νξίδνληαη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη 

ρξήζηεο ζην ζχζηεκα θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ ζα δίλνληαη ζε απηνχο θαηά ηελ ρξήζε 

ησλ εξγαιείσλ. 

 

 

Δηθόλα 47: Οξηζκόο ηνπ ξόινπ πνπ ζα έρεη θάπνηνο ζπκκεηέρσλ ζην κάζεκα. 

 

Γηαρείξηζε Υξεζηώλ - User Management 

Οξίδνληαη νη εθπαηδεπφκελνη σο κία νκάδα γηα λα ιακβάλνπλ φινη καδί ελεκεξψζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ, ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ 

καζήκαηνο θ.ιπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Ηιεθηξνληθή Μάζεζε κε βάζε ηελ Σερλνινγία Ρνήο 

Δξγαζίαο 

 

3.1 Δηζαγσγή 
 

Ζ ηερλνινγία ξνήο εξγαζίαο επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζε δηαδηθαζίεο, παξέρνπλ ηηο ζσζηέο 

εξγαζίεο, ζην ζσζηφ ρξφλν, ζην ζσζηφ άηνκν καδί κε ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ. Παξαδνζηαθά, ε ηερλνινγία ξνήο εξγαζίαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζε επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο φπσο π.ρ. ηε δηαδηθαζία έθδνζεο 

ελφο δαλείνπ απφ κία ηξάπεδα ή ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο απνδεκηψζεσλ ζε κηα 

αζθαιηζηηθή εηαηξία.  

 

 

ρήκα 3: Οη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ξνή εξγαζίαο. 
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Μία επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία (business process), φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 

3, νξίδεηαη ζε έλα κνληέιν δηαδηθαζίαο (process model) ή νξηζκφ δηαδηθαζίαο 

(process definition) θαη απνηειείηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο (activities) νη νπνίεο κπνξεί 

λα είλαη ρεηξνθίλεηεο (manual activities) ή απηνκαηνπνηεκέλεο (automated activities). 

Οη ρεηξνθίλεηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ δηαρεηξίδνληαη σο 

κέξνο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Ρνήο Δξγαζίαο - ΓΡΔ (Workflow Management 

Systems - WFMS). 

Ζ επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία δηαρεηξίδεηαη απφ ΓΡΔ κέζσ ησλ ζηηγκηφηππσλ 

δηαδηθαζίαο (process instances). Σα ζηηγκηφηππα δηαδηθαζίαο δεκηνπξγνχληαη κέζσ 

ηνπ κνληέινπ δηαδηθαζίαο θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ έλα ε πεξηζζφηεξα ζηηγκηφηππα 

δξαζηεξηνηήησλ (activity instances). Γηα ηηο απηνκαηνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

εθθηλείηαη θάζε θνξά έλα ζηηγκηφηππν δξαζηεξηφηεηαο. Σν θάζε ζηηγκηφηππν 

δξαζηεξηνηήησλ ζπκπεξηιακβάλεη επηκέξνπο εξγαζίεο (work items) αιιά θαη 

εθαξκνγέο (invoked applications) νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Χο επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία νξίδεηαη έλα ζχλνιν απφ κία ή πεξηζζφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο νινθιεξψλνπλ έλαλ επηρεηξεζηαθφ ζηφρν, ζπλήζσο κέζα 

ζην πιαίζην κηαο νξγαλσηηθήο δνκήο, νξίδνληαο ιεηηνπξγηθνχο ξφινπο θαη ζρέζεηο 

[3]. 

Χο ξνή εξγαζίαο νξίδεηαη ε απηνκαηνπνίεζε κηαο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο, 

ζην φιν ή κέξνο ηεο, θαηά ηελ νπνία έγγξαθα, πιεξνθνξίεο ή εξγαζίεο δηαθηλνχληαη 

απφ έλαλ ζπκκεηέρνληα ζε έλαλ άιιν ψζηε λα δξάζεη κε βάζε έλα ζχλνιν 

δηαδηθαζηηθψλ θαλφλσλ [3].  

Οη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο απνηεινχληαη απφ κηα ζεηξά επαλαιακβαλφκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, έλα πξφηππν, ην κνληέιν δηαδηθαζίαο ή νξηζκφ δηαδηθαζίαο. Χο 

κνληέιν δηαδηθαζίαο νξίδεηαη ε αλαπαξάζηαζε κηαο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο ππφ 

κνξθή πνπ ππνζηεξίδεη ηελ απηνκαηνπνηεκέλε δηαρείξηζε φπσο ε κνληεινπνίεζε ή 

εθηέιεζε απφ έλα ΓΡΔ. Ο νξηζκφο δηαδηθαζίαο απνηειείηαη απφ έλα δίθηπν 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο, ηα θξηηήξηα πνπ δείρλνπλ ηελ έλαξμε 

ή ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο κεκνλσκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νη ζπκκεηέρνληεο, ζρεηηθέο εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο θαη 

δεδνκέλα θ.α. 

 ην παξάδεηγκα ηεο έθδνζεο ελφο δαλείνπ, ε ηξάπεδα ζπιιέγεη δεδνκέλα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ αηηνχληα, απνηηκά ηνλ ζπληειεζηή θηλδχλνπ θαη αλάινγα κε ην αλ 
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ν ζπληειεζηήο θηλδχλνπ είλαη ρακειφο ή πςειφο εγθξίλεηαη ή απνξξίπηεηαη ε αίηεζε 

ηνπ δαλείνπ. Ζ ίδηα δηαδηθαζία ζα αθνινπζεζεί γηα ην νπνηνδήπνηε άηνκν θάλεη 

αίηεζε γηα ιήςε δαλείνπ ζε κηα ηξάπεδα, απηφ είλαη ην κνληέιν δηαδηθαζίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε θάζε ηξάπεδα [3]. 

Χο δξαζηεξηφηεηα νξίδεηαη ε πεξηγξαθή κηαο εξγαζίαο πνπ ζρεκαηίδεη έλα 

ινγηθφ βήκα κέζα ζε κία επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία. Μία δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα 

είλαη ρεηξνθίλεηε θαη δελ ππνζηεξίδεη απηνκαηνπνίεζε ή απηνκαηνπνηεκέλε 

δξαζηεξηφηεηα (workflow activity). Ζ ηειεπηαία απαηηεί αλζξψπηλνπο θαη 

ππνινγηζηηθνχο πφξνπο γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο. Όπνπ 

απαηηείηαη αλζξψπηλν δπλακηθφ κηαο δξαζηεξηφηεηαο αλαηίζεηαη ζε έλαλ 

ζπκκεηέρνληα ηεο ξνήο εξγαζίαο. 

Χο απηνκαηνπνηεκέλε δξαζηεξηφηεηα νξίδεηαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ είλαη 

ηθαλή λα απηνκαηνπνηεζεί απφ ππνινγηζηή ρξεζηκνπνηψληαο έλα ΓΡΔ γηα λα 

δηαρεηξηζηεί ηε δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο ηεο 

νπνίαο απνηειεί κέξνο. 

Χο ΓΡΔ νξίδεηαη έλα ζχζηεκα πνπ νξίδεη, δεκηνπξγεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ 

εθηέιεζε ησλ ξνψλ εξγαζίαο κέζσ ηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ πνπ ηξέρεη ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο κεραλέο ξνήο εξγαζίαο (workflow engines), ην νπνίν κπνξεί λα 

κεηαθξάζεη ην κνληέιν δηαδηθαζίαο, λα αιιειεπηδξά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε ξνή 

εξγαζίαο θαη αθνχ φπνπ απαηηείηαη λα εθθηλεί ηελ ρξήζε εξγαιείσλ θαη εθαξκνγψλ 

πιεξνθνξηθήο [3]. 

Χο ζηηγκηφηππν δηαδηθαζίαο νξίδεηαη ε αλαπαξάζηαζε κηαο κνλήο εθηέιεζεο 

(single enactment) κηαο δηαδηθαζίαο. Έλα ζηηγκηφηππν δηαδηθαζίαο δεκηνπξγείηαη, 

δηαρεηξίδεηαη θαη ηεξκαηίδεηαη απφ έλα ΓΡΔ, ζχκθσλα κε ην κνληέιν δηαδηθαζίαο. 

Χο ζηηγκηφηππν δξαζηεξηφηεηαο νξίδεηαη ε αλαπαξάζηαζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο 

κέζα ζε κηα εθηέιεζε κηαο δηαδηθαζίαο, δειαδή κέζα ζε έλα ζηηγκηφηππν 

δηαδηθαζίαο. 

Χο επηκέξνπο εξγαζία νξίδεηαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα 

εθηειεζηεί απφ έλαλ ζπκκεηέρνληα ζηε ξνή εξγαζίαο (workflow participant) κέζα ζε 

κηα δξαζηεξηφηεηα, δειαδή κέζα ζε έλα ζηηγκηφηππν δηαδηθαζίαο. 

 

Οη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη θαη’επέθηαζε νη ξνέο εξγαζίαο έρνπλ ηξεηο 

αλεμάξηεηεο δηαζηάζεηο [56]: 

 Σε ινγηθή δηαδηθαζία (process logic) 
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 Σνλ νξγαληζκφ (organization) 

 Σελ ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ (information technology) 

 

Ζ ινγηθή δηαδηθαζία πεξηγξάθεη ηη πξέπεη λα εθηειεζηεί, δειαδή πνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη κε πνηα ζεηξά. Τπάξρεη ε πεξίπησζε θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο λα 

εθηεινχληαη ζεηξηαθά ή παξάιιεια. Ο νξγαληζκφο πεξηγξάθεη πνηνη ζα είλαη απηνί 

πνπ ζα εθηειέζνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα. Ζ ηξίηε δηάζηαζε πεξηγξάθεη πνηνη 

πιεξνθνξηαθνί πφξνη απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο. 

πλεπψο ε εθηέιεζε κηαο δηαδηθαζίαο είλαη κηα ζεηξά δξαζηεξηφηεηαο, ρξήζηε θαη 

πφξνπ.  

 

3.2  Καηεγνξίεο Ρνήο Δξγαζίαο - πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Ρνήο Δξγαζίαο  
 

Ζ ξνή εξγαζίαο θαη ηα ΓΡΔ δελ πξσηνεκθαλίζηεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 

αιιά ηελ δεθαεηία ηνπ 1970. Σν GIGA Information Group θαηεγνξηνπνηεί ηηο ξνέο 

εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ επηρεηξεκαηηθή αμία (business value) ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ην ξπζκφ επαλάιεςεο (repetition). Ζ επηρεηξεκαηηθή αμία θαζνξίδεη ηε 

ζεκαληηθφηεηα κηαο ξνήο εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ελψ ν ξπζκφο επαλάιεςεο 

κεηξάεη πφζν ζπρλά κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία εθηειείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν [56]. 

 

ρήκα 4: Γηαρσξηζκόο ηεο ξνήο εξγαζίαο ζύκθσλα κε ηελ επηρεηξεκαηηθή αμία ησλ δηαδηθαζηώλ 

θαη ηνλ ξπζκό επαλάιεςεο.  
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Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4,
 
νη θαηεγνξίεο ηεο ξνήο εξγαζίαο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Collaborative workflows 

 Ad hoc workflows 

 Administrative workflows 

 Production workflows 

 

Σα Collaborative workflows ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή επηρεηξεκαηηθή αμία 

αιιά εθηεινχληαη κφλν ιίγεο θνξέο. Οη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο 

γηα ηελ επηηπρία ηεο αληίζηνηρεο επηρείξεζεο. Ζ δηαδηθαζία φκσο είλαη ζχλζεηε θαη 

δεκηνπξγείηαη εηδηθά γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 

Σα Ad hoc workflows έρνπλ ρακειή επηρεηξεκαηηθή αμία θαη ρακειφ ξπζκφ 

επαλάιεςεο. Γεληθά απηέο νη ξνέο εξγαζίαο είηε δελ έρνπλ πξνθαζνξηζκέλε δνκή ή 

ην επφκελν βήκα ζηε δηαδηθαζία ή θάζε επηρεηξεζηαθή δηαδηθαζία θαηαζθεπάδεηαη 

κεκνλσκέλα φηαλ ρξεηάδεηαη ε εθηέιεζε κηαο ζεηξάο ελεξγεηψλ.  

Σα Administrative workflows δείρλνπλ ρακειή επηρεηξεκαηηθή αμία αιιά ν 

ξπζκφο επαλάιεςεο είλαη πςειφο. Οη ξνέο εξγαζίαο απνηεινχλ ηππηθέο δηνηθεηηθέο 

δηαδηθαζίεο. 

Σα Production workflows έρνπλ πςειή επηρεηξεκαηηθή αμία θαη πςειφ ξπζκφ 

επαλάιεςεο. Απνηεινχλ ηηο ξνέο εξγαζίαο πνπ πινπνηνχλ ηελ θχξηα επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα (core business) ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

 

ρήκα 5: Γηαρσξηζκόο ησλ θαηεγνξηώλ ησλ ΓΡΔ. 
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 ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κία θαηαθφξπθε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

εκπνξηθψλ ΓΡΔ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά. Σα ΓΡΔ δηαρσξίδνληαη αληίζηνηρα 

ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ελψ ν δηαρσξηζκφο, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 5, γίλεηαη 

αλάινγα κε ην αλ είλαη θαζνδεγνχκελα απφ δηαδηθαζία, δεδνκέλα ή θαη ηα δχν καδί 

[56]: 

 Groupware / Collaborative 

 Ad hoc Workflow 

 Case handling / Administrative 

 Production Workflow 

 

Σα ΓΡΔ Groupware / Collaborative αζρνινχληαη κε γξαθεηνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο φπνπ ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη είλαη θαιά θαζνξηζκέλα θαη 

βαζίδνληαη ζε θαλφλεο πνχ είλαη γλσζηνί ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο. Έλα παξάδεηγκα ζα 

ήηαλ ε εγγξαθή ζε θάπνην κάζεκα ηνπ παλεπηζηεκίνπ. 

Σα ΓΡΔ Ad hoc αληηκεησπίδνπλ εμαηξέζεηο θαη κνλαδηθέο θαηαζηάζεηο. Ο 

ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη έλα ΓΡΔ κε ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά, δελ είλαη ε δπζθνιία 

παξαθνινχζεζεο θάζε μερσξηζηήο δηαδηθαζίαο, αιιά ε δπζθνιία λα 

παξαθνινπζεζνχλ φιεο νη δηαδηθαζίεο ηαπηφρξνλα. 

 

 

 

ρήκα 6: Απεηθόληζε ησλ θαηεγνξηώλ ΓΡΔ  ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ειαζηηθόηεηαο, ηεο ππνζηήξημεο, ηεο απόδνζεο θαη ηεο ζρεδηαζηηθήο πξνζπάζεηαο. 

 

Σα ΓΡΔ Case Handling  / Administrative ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζπκκέηνρσλ θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπο. Μπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη αξθεηέο επαλαιήςεηο ηνπ ίδηνπ βήκαηνο κέρξηο φηνπ θάπνηα κνξθή 
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ζπκθσλίαο επηηεπρζεί ή ίζσο λα πεξηιακβάλεη επηζηξνθή ζε έλα πξνεγνχκελν 

ζηάδην. Έλα παξάδεηγκα ζα ήηαλ ε ζπγγξαθή κηαο εξγαζίαο απφ πνιιά άηνκα. 

Σα ΓΡΔ Production Workflow είλαη ην πην πνιχπινθν είδνο ησλ ζπζηεκάησλ 

απηψλ. Υαξαθηεξίδνληαη σο ε πινπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Απηνκαηνπνηνχλ πεξίπινθεο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη επαλαιεπηηθέο, 

θαιά δνκεκέλεο θαη κεγάινπ φγθνπ. Έλα παξάδεηγκα είλαη νη αηηήζεηο δαλείσλ θαη 

πίζησζεο θαζψο θαη νη αζθαιηζηηθέο απαηηήζεηο. 

 

3.3  Γνκή –Μνληέιν Αλαθνξάο πζηεκάησλ Ρνήο Δξγαζίαο 
 

Παξά ηελ πιεζψξα ησλ ΓΡΔ, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 7, φια κνηξάδνληαη 

θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ηνπο. Έλα ΓΡΔ απνηειείηαη απφ ηα εμήο 

ζηνηρεία [56]: 

1. Μεηα-κνληέιν (Meta-model): Απηφ νξίδεη ηηο δνκέο θαη ηηο αληίζηνηρεο 

ιεηηνπξγίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ έλα ΓΡΔ φπσο είλαη ε δνκή ελφο 

κνληέινπ δηαδηθαζίαο θαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ζε 

έλα ζηηγκηφηππν ηνπ κνληέινπ δηαδηθαζίαο . 

 

 

ρήκα 7: Σα θύξηα κέξε ελόο ΓΡΔ. 
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2. Σκήκα ρεδηαζκνχ (Buildtime): Παξέρεη ηηο ιεηηνπξγίεο γηα ηνλ νξηζκφ 

δνκψλ νξηζκέλσλ απφ ρξήζηε, ζε φξνπο κεηα-κνληέινπ. Οη δνκέο πνπ 

κπνξνχλ λα νξηζηνχλ είλαη ηα κνληέια δηαδηθαζίαο, νη νξγαλσηηθέο δνκέο 

θαη ε ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ (π.ρ. ηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο κηαο δηαδηθαζίαο). 

3. Σκήκα Δθηέιεζεο (Runtime): Δθηειεί ιεηηνπξγίεο πάλσ ζηηο δνκέο ηηο 

νξηζκέλεο απφ ηνλ ρξήζηε κε βάζε ηε ζεκαζηνινγία πνπ νξίδεη ην 

κεηακνληέιν φπσο ε δεκηνπξγία δηαδηθαζηψλ, ε πινήγεζε κέζα ζηε 

δηαδηθαζία ή φ έιεγρνο δηαδηθαζηψλ. 

4. Βάζε Γεδνκέλσλ (Database): Απνζεθεχεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ηα ηκήκαηα ζρεδηαζκνχ θαη εθηέιεζεο. πλεπψο, δελ 

απνζεθεχεη κφλν ηηο δνκέο νξηζκέλεο απφ ηνλ ρξήζηε φπσο ηα κνληέια 

δηαδηθαζίαο αιιά θαη ηα ζηηγκηφηππα ησλ δνκψλ απηψλ, δειαδή ηηο 

πξαγκαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

5. Έλα άιιν ζεκαληηθφ ηκήκα πνπ δελ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ΓΡΔ, αιιά 

απνηειεί έλα κέξνο ηεο ζπλνιηθήο ιχζεο είλαη νη εθαξκνγέο θαη ηα 

εξγαιεία ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαινχληαη θαη 

ειέγρνληαη απφ ην ΓΡΔ. Σν πην ζεκαληηθφ, φκσο, ηκήκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ν ρξήζηεο πνπ εξγάδεηαη κε ηηο εθαξκνγέο θαη ηα 

εξγαιεία θαη έρεη απεπζείαο επηθνηλσλία κε ην ΓΡΔ. 

 

 

ρήκα 8: Σν Μνληέιν Αλαθνξάο πζηεκάησλ Ρνήο Δξγαζίαο. 
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Ο νξγαληζκφο Workflow Management Coalition (WfMC) είλαη έλαο κε 

θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ ηδξχζεθε ην 1993 απφ έλαλ αξηζκφ θαηαζθεπαζηψλ 

θαη ρξεζηψλ ΓΡΔ. Ο νξγαληζκφο νξίδεη πξφηππα γηα ηα ΓΡΔ πξνθεηκέλνπ νη 

δηαθνξεηηθέο πινπνηήζεηο ηνπο λα κπνξνχλ λα δηαιεηηνπξγνχλ. ην ρήκα 8 

παξνπζηάδεηαη ην Μνληέιν Αλαθνξάο πζηεκάησλ Ρνήο Δξγαζίαο (Workflow 

Reference Model) ην νπνίν είλαη κηα αξρηηεθηνληθή αλαπαξάζηαζε ελφο ΓΡΔ, 

νξηνζεηψληαο ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηεπαθέο (interfaces) ζπζηήκαηνο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ απφ ην  Workflow Management Coalition [41]. 

H Τπεξεζία Δθηέιεζεο Ρνήο Δξγαζίαο (Workflow Enactment Service) είλαη κηα 

ππεξεζία ινγηζκηθνχ πνπ απνηειείηαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο κεραλέο ξνήο 

εξγαζίαο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία, δηαρείξηζε θαη εθηέιεζε ζηηγκηφηππσλ ξνήο 

εξγαζίαο. Οη εθαξκνγέο κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ ππεξεζία απηή κέζσ ηνπ 

WAPI (Workflow Application Programming Interface & Interchange). Ζ ππεξεζία 

εθηέιεζεο ξνήο εξγαζίαο είλαη απηή πνπ παξέρεη ην πεξηβάιινλ εθηέιεζεο, ζην νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη ε πινπνίεζε κηαο δηαδηθαζίαο (process instantiation), 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα ή πεξηζζφηεξεο κεραλέο ξνήο εξγαζίαο, ππεχζπλε γηα ηε 

κεηάθξαζε θαη ελεξγνπνίεζε κέξνπο ή φινπ ηνπ κνληέινπ δηαδηθαζίαο θαη γηα ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε εμσηεξηθνχο πφξνπο απαξαίηεηνπο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ ππεξεζία εθηέιεζεο ξνήο εξγαζίαο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο κηα κεραλή κεηάβαζεο θαηάζηαζεο (state transition machine) φπνπ ηα 

ζηηγκηφηππα κηαο δηαδηθαζίαο ή δξαζηεξηφηεηαο αιιάδνπλ θαηαζηάζεηο αληηδξψληαο 

ζε εμσηεξηθά ζπκβάληα (π.ρ. νινθιήξσζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο) ή ζε ζπγθεθξηκέλεο 

απνθάζεηο ειέγρνπ απφ ηε κεραλή ξνήο εξγαζίαο (π.ρ. πινήγεζε ζηελ επφκελε 

δξαζηεξηφηεηα κέζα ζηε δηαδηθαζία). Σν κνληέιν αλαθνξάο δελ νξίδεη ηελ 

αξρηηεθηνληθή θαη ηε δνκή ελφο ΓΡΔ θαη ηεο ππεξεζίαο εθηέιεζεο ξνήο εξγαζίαο 

ηνπ. Δθείλνη πνπ πινπνηνχλ ηα ΓΡΔ κπνξνχλ λα ηα δνκήζνπλ φπσο ζέινπλ αξθεί νη 

δηεπαθέο λα ζπκβαδίδνπλ κε ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν [41]. 

 

Οη ζεκαληηθφηεξεο δηεπαθέο φπσο νξίδνληαη ζην Μνληέιν Αλαθνξάο 

πζηεκάησλ Ρνήο Δξγαζίαο είλαη νη [41]: 

1. Γηεπαθή 1 (Interface 1) – Workflow Definition Interchange: Λεηηνπξγία απηήο 

ηεο δηεπαθήο είλαη ε ηππνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δηαθνξεηηθά ΓΡΔ  

κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην κνληέιν δηαδηθαζίαο θαη ηνλ 

νξγαληζκφ. Δπηηξέπεη ζηα εξγαιεία θαηαζθεπήο κνληέισλ επηρεηξεζηαθψλ 
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δηαδηθαζηψλ (business modeling tools) λα παξέρνπλ ηα θαηάιιεια δεδνκέλα 

ζην ΓΡΔ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηεπαθή νξίδεηαη κε ηελ ρξήζε κηαο γιψζζαο 

πξνγξακκαηηζκνχ πνπ νλνκάδεηαη WPDL (Workflow Process Definition 

Language).  

 

 

ρήκα 9: Γηεπαθή 1 – Workflow Definition Interchange. 

 

 

 

ρήκα 10: Γηεπαθή 2 – Workflow Client Application. 



 

 

 

 

81 

2. Γηεπαθή 2 (Interface 2) – Workflow Client Application: ηελ δηεπαθή απηή 

νξίδνληαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ δηαηίζεληαη ζηνλ ρξήζηε ψζηε λα αιιειεπηδξά 

κε ην ΓΡΔ. Πεξηιακβάλνληαη ιεηηνπξγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ επηκέξνπο 

εξγαζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ. Ζ δηεπαθή απηή επηηξέπεη ζηηο εθαξκνγέο λα 

κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο έζησ θαη αλ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί απφ δηαθνξεηηθά ΓΡΔ. 

 

 

ρήκα 11: Γηεπαθή 3 – Invoked Applications. 

 

3. Γηεπαθή 3 (Interface 3) – Invoked Applications: Ζ δηεπαθή απηή ηππνπνηεί 

ηνλ κεραληζκφ θιήζεο ησλ πινπνηήζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπηηξέπεη ηελ 

δεκηνπξγία εθηειέζηκσλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ σο 

πινπνηήζεηο δξαζηεξηφηεηαο ζε νπνηνδήπνηε ΓΡΔ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη 

ηα εθηειέζηκα πξνγξάκκαηα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο. 

4. Γηεπαθή 4 (Interface 4) – WAPI Interoperability Functions: Απηή ε δηεπαθή 

νξίδεη ηε δηαρείξηζε δηαθνξεηηθψλ ΓΡΔ. Οξίδνληαη ιεηηνπξγίεο γηα ηελ 

εθθίλεζε ηεο ππνδηαδηθαζίαο, γηα εξψηεκα ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

ππνδηαδηθαζίαο θαη γηα ηελ απνδνρή αιιαγψλ ζηα δεδνκέλα δηαδηθαζίαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνδηαδηθαζία.   
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ρήκα 12: Γηεπαθή 4 – WAPI Interoperability Functions. 

 

 

 

ρήκα 13: Γηεπαθή 5 – Administration & Monitoring. 

 

5. Γηεπαθή 5 (Interface 5) – Administration & Monitoring: Λεηηνπξγία απηήο ηεο 

δηεπαθήο είλαη ν ζπλερήο έιεγρνο θαη ε δηαρείξηζε πεξηπηψζεσλ ξνήο 

εξγαζίαο ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα κέζσ ηνπ νξηζκνχ ελφο κνληέινπ γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη αλαγλψξηζε γεγνλφησλ θαη 

θαηαγξαθή απηψλ.  
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3.4 Η Γηαδηθαζία ηεο Μάζεζεο σο Ρνή Δξγαζίαο 
 

Μία ξνή εξγαζίαο απνηειείηαη απφ ζπκκεηέρνληεο, δξαζηεξηφηεηεο, έγγξαθα θαη 

δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο νη νπνίνη κφιηο θσδηθνπνηεζνχλ ζε έλαλ νξηζκφ δηαδηθαζίαο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα νδεγήζνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ξνήο εξγαζίαο. 

Οπζηαζηηθά, νη ζπκκεηέρνληεο ζε έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί 

θαη νη εθπαηδεπφκελνη. Όζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο είλαη νη καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα εθηειέζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ελψ νη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα εθηειέζνπλ δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο. Σα έγγξαθα 

κπνξεί λα είλαη είηε νη εξγαζίεο πνπ νη εθπαηδεπφκελνη πξαγκαηνπνηνχλ ζε θάπνην 

απφ ηα εξγαζηήξηα, είηε νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζην ζπίηη ή 

αθφκε θαη αμηνινγήζεηο. Οη δηαδηθαζηηθνί θαλφλεο είλαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο 

ελφηεηεο ελφο καζήκαηνο [21].  

 

 

 

ρήκα 14: Η καζεζηαθή δηαδηθαζία σο ξνή εξγαζίαο. 

 

Γηα ηελ αθφκε  θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηηθψλ θαλφλσλ θαη ηνπ πσο ε 

ξνή εξγαζίαο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα αθνινπζήζεη ε 

παξνπζίαζε ελφο κηθξνχ παξαδείγκαηνο. ην ρήκα 14 ε Δλφηεηα Β κπνξεί λα 

κειεηεζεί κφλν κεηά ηελ κειέηε ηεο Δλφηεηαο Α. ηε ζπλέρεηα ε Δλφηεηα Γ πξέπεη 

λα κειεηεζεί ελαιιαθηηθά ηεο Δλφηεηαο Γ. Οη Δλφηεηεο Δ θαη Σ πξέπεη λα 

κειεηεζνχλ ε κία κεηά ηελ άιιε, ε ζεηξά φκσο κε ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
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απηφ δελ νξίδεηαη. Ζ Δλφηεηα Θ είλαη πξναηξεηηθφ καζεζηαθφ πιηθφ. Μεηά ηελ 

Δλφηεηα Ε νη εθπαηδεπφκελνη ζα απνθαζίζνπλ εάλ ζα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ Δλφηεηα 

Θ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε Δλφηεηα πνπ ζα κειεηεζεί ηειεπηαία είλαη ε Ζ [ 21].     

 

 

 

3.5 πζηήκαηα Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο κε βάζε ηελ 

Σερλνινγία Ρνήο Δξγαζίαο 
 

Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ έλα χζηεκα Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξία θχξηα ραξαθηεξηζηηθά [85]: 

 Δθπαηδεπηηθφ Τιηθφ (Learning Material) 

 Δξγαιεία πλεξγαζίαο (Collaborative tools) 

 πληνληζκφ ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο (Coordination of the study process) 

 

Σν ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη έλα κέζν γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο θαη ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε ηξφπν ψζηε λα θαιχπηεη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο. ήκεξα, ππάξρνπλ δηάθνξεο 

ηερλνινγίεο πνπ παξέρνπλ έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν παξνπζίαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ φπσο είλαη ηα ζπζηήκαηα ζπγγξαθήο (authoring systems), ηα εξγαιεία 

δεκνζίεπζεο (publishing tools) θαη νη παξνπζηάζεηο πνιπκέζσλ (multimedia 

presentations) πνπ ελζσκαηψλνπλ βίληεν ζε θείκελν θαη γξαθηθά. Σν ειεθηξνληθφ 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ππνζηεξίδεηαη ζπλήζσο κε ζρνιηθά βηβιία, ζεκεηψζεηο, 

αζθήζεηο, απηφ-αμηνινγήζεηο, επηπξφζζεηα αλαγλψζκαηα, κειέηεο πεξηπηψζεσλ θ.ιπ. 

 

ε απνπζία ηεο παξαδνζηαθήο ηάμεο, ππάξρεη αλάγθε γηα παξνρή ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη κεηαμχ ησλ νκάδσλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ή κεκνλσκέλσλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ ζπλεξγαζία επηηπγράλεηαη κέζσ 

εξγαιείσλ ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο πνπ είλαη δηαζέζηκα σο κέξνο 

ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο ή αλεμάξηεηα. 

 

Τπάξρεη αλάγθε γηα ζπληνληζκφ θαη έιεγρν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ηα 

παξαδνζηαθά πεξηβάιινληα, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα έρεη ηνλ έιεγρν θαη 

λα παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηε ζεηξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κειέηεο θαη ηεο 
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αμηνιφγεζεο. ηα ζεκεξηλά Πεξηβάιινληα Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ζα κπνξνχζακε 

λα πνχκε φηη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ είλαη ην ίδην δπλαηφο κε ην Πεξηβάιινλ 

ηεο Παξαδνζηαθήο Μάζεζεο κηαο θαη πιένλ ππάξρεη έλα πεξηβάιινλ πεξηζζφηεξν 

επηθεληξσκέλν ζηνλ εθπαηδεπφκελν. Σα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηα εξγαιεία 

ζπλεξγαζίαο. Σα πζηήκαηα Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο κε βάζε ηελ Σερλνινγία Ρνήο 

Δξγαζίαο θαινχληαη λα θαιχςνπλ ην θελφ ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο 

κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο ξνήο εξγαζίαο. 

 

Έλα χζηεκα Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο κε βάζε ηελ Σερλνινγία Ρνήο Δξγαζίαο: 

 Παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηελ επειημία λα καζαίλνπλ κε ηνλ δηθφ 

ηνπο ξπζκφ, νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε. 

 Παξέρεη θαζνδήγεζε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ψζηε λα αληαπεμέξρνληαη 

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο. 

 Κάλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη νη 

εθπαηδεπφκελνη ζα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο. 

 

Σα πζηήκαηα Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο κε βάζε ηελ Σερλνινγία Ρνήο Δξγαζίαο 

αλαπηχζζνληαη σο πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζην δηαδίθηπν θαη φρη σο δηαδηθηπαθφο 

ηφπνο πνπ ζα πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν απφ εξγαιεία ζπλεξγαζίαο. Όηαλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο κάζεζεο κνληεινπνηνχληαη θαη δηαρεηξίδνληαη σο επηρεηξεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο ηφηε αλνίγνληαη λέεο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε, 

αλαπηχζζνληαη πζηήκαηα Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο κε βάζε ην Γηαδίθηπν 

Πξνζαλαηνιηζκέλα ζε Γηαδηθαζίεο (Process-Oriented, Web-based e-Learning 

Systems). Ζ ηερλνινγία ξνήο εξγαζίαο επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζε δηαδηθαζίεο, παξέρνπλ ηηο ζσζηέο 

εξγαζίεο, ζην ζσζηφ ρξφλν, ζην ζσζηφ άηνκν καδί κε ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ [119]. 

 

Ζ ηερλνινγία ξνήο εξγαζίαο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ππνζηεξίδεη ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ επηβνιή επηρεηξεζηαθψλ θαλφλσλ επηηξέπνληαο: 

 Σν ζπληνληζκφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Σελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ. 
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 Σελ παξαθνινχζεζε ησλ ρξεζηψλ. 

 Σε δπλακηθή αιιαγή ησλ ππαξρφλησλ δηαδηθαζηψλ. 

 Σελ νινθιήξσζε εξγαιείσλ θαη εθαξκνγψλ. 

 

 

3.6 Αλαζθόπεζε ηεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο 
 

ε κία έξεπλα δηεζλνχο ειεθηξνληθήο βηβιηνγξαθίαο, κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ, εληνπίζηεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ κεξηθά απφ ηα πην γλσζηά πζηήκαηα 

Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο κε βάζε ηελ Σερλνινγία Ρνήο Δξγαζίαο φπσο εκθαλίδνληαη 

θαη ζηνλ Πίλαθα 2. Μεηαμχ απηψλ ήηαλ ην Virtual Campus, ην Flex-el, ην 

Cooperative Open Workflow θαη ην Coppercore, ηα νπνία ζα πεξηγξαθνχλ 

ζπλνπηηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα. 

   

ΟΝΟΜΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ / ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 

ΠΟΤ ΑΝΑΠΣΤΥΘΖΚΔ 

ACEFLOW University of Zurich 

BioManager University of Sydney 

Cooperative Open Workflow Univesite de Lille 

Coppercore Open Univesiteit Nederland 

Flex-el University of Queensland 

GrADS ζπλεξγαζία κεηαμχ αξθεηψλ 

Ακεξηθάληθσλ Παλεπηζηεκίσλ 

 

GridFlow University of Warwick 

UNICORE ζπλεξγαζία κεηαμχ πνιιψλ Γεξκαληθψλ 

Δξεπλεηηθψλ Ηλζηηηνχησλ 

 

Virtual Campus Politecnico di Milano 

WASA University of Muenster 

ShareFast University of Tokyo 

Πίλαθαο 2: πζηήκαηα Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο κε βάζε ηελ Σερλνινγία Ρνήο Δξγαζίαο. 
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3.6.1 Virtual Campus 

 

Ζ πιαηθφξκα ηνπ Virtual Campus πινπνηήζεθε ζην Politecnico di Milano ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Microsoft Research. Ζ πιαηθφξκα ηνπ Virtual Campus είλαη έλα 

αλνηρηφ ζχζηεκα γηα ζρεδίαζε, αλάπηπμε, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ ζην Politecnico di Milano. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα παξέρεη ην Πεξηβάιινλ πγγξαθήο (Authoring 

Environment) θαη ην Πεξηβάιινλ Τινπνίεζεο (Fruition Environment). Σν 

Πεξηβάιινλ πγγξαθήο επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα νξίζνπλ θαη λα 

πξνζαξκφζνπλ ηνπο δηαδξφκνπο κάζεζεο (learning paths). Σν Πεξηβάιινλ 

Τινπνίεζεο είλαη απηφ ην νπνίν εθηειεί ηηο ξνέο εξγαζηψλ θαη θαζνδεγεί ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο κέζσ ησλ ζρεηηθψλ δηαδξφκσλ κάζεζεο [105]. 

 

3.6.1.1 Βαζική Ιδέα 

ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα δίλεηαη κεγάιε βαξχηεηα ζηα Μαζεζηαθά 

Αληηθείκελα. Μαζεζηαθφ Αληηθείκελν, φπσο αλαιχζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε 

ελφηεηα, είλαη νπνηνδήπνηε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ γηα λα κεηαδψζεη γλψζεηο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Έλα Μαζεζηαθφ 

Αληηθείκελν απνηειείηαη απφ Μεηαδεδφκελα θαη Πεξηερφκελν. 

Σα Μεηαδεδνκέλα γηα ην Virtual Campus έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζχκθσλα κε κία 

επέθηαζε ηνπ Learning Object Metadata (LOM). Έλα παξάδεηγκα LOM 

Μεηαδεδνκέλσλ γηα έλα Μαζεζηαθφ Αληηθείκελν  πεξηγξάθεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο Μαζεζηαθνχ Αληηθεηκέλνπ. Μία ηέηνηα πεξηγξαθή πεξηιακβάλεη αξθεηέο 

θαηεγνξίεο γεληθήο θχζεσο φζνλ αθνξά ηνπο πφξνπο, ηελ ηζηνξία ησλ πιεξνθνξηψλ, 

ηελ θαηάζηαζε, ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα εθπαηδεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηνπο φξνπο ρξήζεο. 

Ζ επέθηαζή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην Virtual Campus νλνκάδεηαη VC LOM θαη 

θπξίσο αζρνιείηαη κε Μεηαδεδνκέλα εθπαηδεπηηθήο θχζεσο. Δπηθεληξψλεηαη θπξίσο 

ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε πνπ έρνπλ ηα Μαζεζηαθά Αληηθείκελα φζνλ αθνξά ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηελ πιαηθφξκα.  

Σν VC LOM ηξνπνπνηεί ην πξφηππν ηνπ LOM φζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο δίλνληαο 

αθξηβή ζεκαζηνινγία. Έλα πξφηππν ζρέζεσλ κπνξεί λα εθθξαζηεί σο «αλαγθαίν» 
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(ην Μαζεζηαθφ Αληηθείκελν Α πξέπεη λα εθηειεζηεί πξηλ ην Μαζεζηαθφ Αληηθείκελν 

Β), «ηζνδχλακν» (ην Μαζεζηαθφ αληηθείκελν Α είλαη ηζνδχλακν κε ην Μαζεζηαθφ 

Αληηθείκελν Β),  «πξναηξεηηθφ» (ην Μαζεζηαθφ Αληηθείκελν Α είλαη πξναηξεηηθφ ηνπ 

Μαζεζηαθνχ Αληηθεηκέλνπ Β) θ.α. Μία ηέηνηα πεξηγξαθή εθθξάδεη πεξηνξηζκνχο 

ζηελ πινπνίεζε θαη εθκεηαιιεχεηαη έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζεη φινπο ηνπο 

ζπκβαηνχο δηαδξφκνπο κέζσ ησλ Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ. 

Σα VC LOM Μεηαδεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ αξθεηέο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο 

ψζηε λα επηηεπρζεί ε ρξήζε πνηθίισλ πεξηερνκέλσλ ησλ Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ 

θαη λα επηηξαπεί ε ζπλεξγαζία ηφζν κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αιιά θαη ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Μέζα ζην Virtual Campus ππάξρνπλ αξθεηνί δηαθξηηνί ξφινη: Δθπαηδεπφκελνη, 

Γηαρεηξηζηέο, πγγξαθείο, Καζεγεηέο θαη Δπηβιέπνληεο Καζεγεηέο. Οη 

εθπαηδεπφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα Μαζεζηαθά Αληηθείκελα κε ζθνπφ λα 

κεηαηξέςνπλ ηελ πιεξνθνξία ζε γλψζε. Οη ζπγγξαθείο είλαη απηνί νη νπνίνη 

δεκηνπξγνχλ Αηνκηθά Μαζεζηαθά Αληηθείκελα (Atomic Learning Objects) 

παξέρνληαο πιηθφ ζην κάζεκα (πεξηερφκελν) θαη ζπκπιεξψλνπλ ηα Μεηαδεδνκέλα 

κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. Οη δηαρεηξηζηέο δεκηνπξγνχλ χλζεηα Μαζεζηαθά 

Αληηθείκελα (Complex  Learning Objects) ζπλζέηνληαο Μαζεζηαθά Αληηθείκελα θαη 

ζπκπιεξψλνληαο ηα Μεηαδεδνκέλα κε ζπγθεθξηκέλα απαξαίηεηα ζηνηρεία. Οη 

θαζεγεηέο είλαη απηνί νη νπνίνη πξνζαξκφδνπλ θαη δίλνπλ ηα ππάξρνληα Μαζεζηαθά 

Αληηθείκελα ζηηο ηάμεηο ηνπο. Σέινο, νη επηβιέπνληεο θαζεγεηέο είλαη απηνί νη νπνίνη 

ππνζηεξίδνπλ ηνπο θαζεγεηέο   θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο (28).  

 

3.6.1.2 Αρτιηεκηονική Σσζηήμαηος-Γενική Περιγραθή 

Ζ πιαηθφξκα ηνπ Virtual Campus, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 15, απνηειείηαη 

απφ 2 ππνζπζηήκαηα: Σν Πεξηβάιινλ πγγξαθήο θαη ην Πεξηβάιινλ Τινπνίεζεο. 

χκθσλα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο πγγξαθήο  θαη ηα ηξία 

επίπεδα πνπ ππάξρνπλ ζε απηφ, παξέρνληαη ηξεηο editors: 

1. Reusable LO editor, νξίδεη ηα Δπαλαρξεζηκνπνηήζηκα Αηνκηθά Μαζεζηαθά 

Αληηθείκελα (Reusable Atomic LOs), ηα Δπαλαρξεζηκνπνηήζηκα  χλζεηα 

Μαζεζηαθά Αληηθείκελα (Reusable Complex LOs). 
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2. Didactical-Level Complex LO generator & editor, ν νπνίνο απηφκαηα παξέρεη 

κία πξψηε εθδνρή ηεο ξνήο εξγαζηψλ ζε έλα χλζεην Μαζεζηαθφ 

Αληηθείκελν (Complex LO). 

3. Fruition-Level LO Tailoring Tool, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζαρζνχλ 

νη ηειηθέο ιεπηνκέξεηεο. 

 

 

ρήκα 15: Η αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο Virtual Campus. 

 

Σα Μαζεζηαθά Αληηθείκελα πνπ παξάγνληαη ζην Πεξηβάιινλ πγγξαθήο 

ελζσκαηψλνληαη ζε παθέηα πινπνίεζεο ηα νπνία βαζίδνληαη ζην SCORM 1.2. Σν 

πξφηππν SCORM επεθηείλεηαη παξέρνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δνκή ησλ 

χλζεησλ Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ ηφζν ζε φξνπο ηνπ Δπηπέδνπ 

Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο (Reusable Level) φζν θαη ζε φξνπο ηνπ Γηδαθηηθνχ Δπηπέδνπ 

(Didactical Level). Σν Δπίπεδν Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο είλαη έλα επίπεδν πςειφηεξεο 

πεξηγξαθήο πνπ επηηξέπεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο λα επαλαρξεζηκνπνηήζνπλ καζεζηαθφ 

πιηθφ. Σν Γηδαθηηθφ Δπίπεδν είλαη έλα επίπεδν ζην νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί νξίδνπλ 

ηνπο καζεζηαθνχο δηαδξφκνπο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο. Σν Πεξηβάιινλ Τινπνίεζεο επηηξέπεη ηελ πινήγεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζε απηνχο ηνπο καζεζηαθνχο δηαδξφκνπο. Σέηνηα πινπνίεζε έρεη 

ζρεδηαζηεί απφ ηνπο θαζεγεηέο κε ζθνπφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ή 

νκάδσλ εθπαηδεπνκέλσλ. 
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Μία κεραλή ξνήο εξγαζίαο (workflow engine) ζπληνλίδεη ηελ πινπνίεζε 

θαζνδεγψληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρεδίαζεο ελφο καζήκαηνο 

θαη ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Ζ κεραλή απηή επηηξέπεη ηελ δηαρείξηζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ μερσξηζηά ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο πνπ 

έρνπλ γίλεη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Δπηπιένλ, ε κεραλή ξνήο εξγαζίαο εμαζθαιίδεη φηη 

ν θάζε εθπαηδεπφκελνο ζα έρεη πξφζβαζε θαη ζα εθηειεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξέπεη κε ηελ ζσζηή ζεηξά.  

Σν Πεξηβάιινλ Τινπνίεζεο πεξηιακβάλεη εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ πιήξε εθκεηάιιεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ έρνπλ ηα Μαζεζηαθά Αληηθείκελα. 

ε απηέο ηηο εθαξκνγέο εθηφο απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο εθαξκνγέο (φπσο ην Microsoft 

PowerPoint, Acrobat Reader), ηηο εθαξκνγέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ζχγρξνλε 

ζπλεξγαζία (NetMeeting) ππάξρνπλ θαη εθαξκνγέο νη νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

κέζα ζην Virtual Campus φπσο ην Lezi.Net, ην WebTalk, ην PeerVerSy θαη ην 

WebBoardExport [28].   

 

Πεξηβάιινλ πγγξαθήο 

Σν Πεξηβάιινλ πγγξαθήο ηνπ Virtual Campus θηηάρηεθε γηα λα ππνζηεξίδεη 

ηελ εξγαζία ζπγγξαθέσλ, δηαρεηξηζηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, δειαδή λα ηνπο βνεζάεη θαη 

λα ηνπο θαζνδεγεί θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ 

Δπαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα θσδηθνπνίεζεο ησλ δηαδξφκσλ κάζεζεο είλαη κία πεξίπινθε 

δηαδηθαζία ε νπνία θξχβεη θαη κεγάιεο πηζαλφηεηεο ζθάικαηνο. Ζ δηαδηθαζία 

ζπγγξαθήο ζην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα πξνζπαζεί λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ 

πξνζπάζεηα. Οη εθπαηδεπηηθνί δελ αιιειεπηδξνχλ άκεζα κε θψδηθα, αληηζέησο 

δεκηνπξγνχλ καζήκαηα κε εηθνληθά εξγαιεία. Μεγάιε ζεκαζία έρεη δνζεί ζηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ζην Πεξηβάιινλ πγγξαθήο. Ξεθηλψληαο απφ κηα γεληθή ινγηθή 

αλαπαξάζηαζε, έλα κάζεκα ππνβάιιεηαη ζηηο αιιαγέο πνπ ρξεηάδεηαη έηζη ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη πάληα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ. Καηά ηελ δηάξθεηα 

απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ηξία βήκαηα κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ ψζηε έλα κάζεκα λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: 

1. ην Δπίπεδν Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο (Reusable Level) νξίδνληαη ηα 

δνκεκέλα καζήκαηα ζπλζέηνληαο ην καζεζηαθφ πιηθφ κέζσ ινγηθψλ 

ζρέζεσλ πνπ αλαπαξηζηνχλ πεξηνξηζκνχο. Γηα παξάδεηγκα ε δηδαθηηθή 
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ελφηεηα “Πξνγξακκαηηζκφο 2” ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε γηα ηνλ 

εθπαηδεπφκελν αθνχ έρεη εθπιεξψζεη κε επηηπρία ηελ δηδαθηηθή ελφηεηα 

“Πξνγξακκαηηζκφο 1”. Έλα γξαθηθφ εξγαιείν δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

ζηνπο εθπαηδεπηέο λα νξίζνπλ ηέηνηνπο πεξηνξηζκνχο θαη απηφκαηα 

παξάγεη έλα Γηδαθηηθφ Δπίπεδν (Didactical Level) παξνπζίαζεο. 

2. ην Γηδαθηηθφ Δπίπεδν ζπληάζζνληαη νη ξνέο εξγαζηψλ θαη νξίδνληαη απφ 

ηνπο δηαδξφκνπο κάζεζεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ ηεζεί ζην 

πξνεγνχκελν επίπεδν. Δδψ ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δηαγξάςεη 

θάπνηνπο δηαδξφκνπο δηαγξάθνληαο θάπνηεο ελφηεηεο.  

3. ην Δπίπεδν Τινπνίεζεο (Fruition Level) πξνζηίζεληαη θάπνηεο αθφκα 

ιεπηνκέξεηεο πνπ νξίδνπλ ηα καζήκαηα ηα νπνία είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο βνεζνχο ηνπ 

καζήκαηνο, ηα αξρεία ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ γξαθεί ζην κάζεκα θ.ιπ.  

 

 

Δηθόλα 48: Οξηζκόο ελόο Μαζεζηαθνύ Αληηθεηκέλνπ ζην Δπίπεδν Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο. 

 

Απηφ ην πεξηβάιινλ επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο έλαλ πην ειαζηηθφ θαη 

απνδνηηθφ ηξφπν δεκηνπξγίαο χλζεησλ Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ γηα δηδαθηηθνχο 

ζθνπνχο. Σα χλζεηα Μαζεζηαθά Αληηθείκελα  κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηελ 

ζπλέλσζε άιισλ Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηηο Απνζήθεο ηνπ 

Virtual Campus (Repository Virtual Campus) απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο. ε απηφ ην έξγν 
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ε επαλαρξεζηκνπνίεζε εμαζθαιίδεηαη κε ηελ νξγάλσζε ηεο δσήο ηνπ Μαζεζηαθνχ 

Αληηθεηκέλνπ ζε ηξεηο θάζεηο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα Μαζεζηαθφ Αληηθείκελν 

κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζην Δπαλαρξεζηκνπνηήζηκν Δπίπεδν, ζην Γηδαθηηθφ Δπίπεδν 

θαη ζην Δπίπεδν Τινπνίεζεο. Σν Πεξηβάιινλ πγγξαθήο είλαη ην εξγαιείν ην νπνίν 

βνεζάεη θαηά δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ελφο Μαζεζηαθνχ Αληηθεηκέλνπ. Έρεη 

αλαπηπρζεί αθνινπζψληαο ην πξφηππν πειάηε-εμππεξεηεηή (client-server). Ο 

εμππεξεηεηήο είλαη κία απηφλνκε εθαξκνγή ε νπνία κε ηελ ρξήζε XML θαη κία 

ζεηξά απφ δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ηηο Απνζήθεο ηνπ 

Virtual Campus. Ζ εθαξκνγή πνπ παξέρεηαη είλαη κία εμειηγκέλε έθδνζε ηνπ MS 

Visio πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα έρνπλ ην πιενλέθηεκα ησλ ζρεδηαζηηθψλ ηνπ 

δπλαηνηήησλ. 

 

 

Δηθόλα 49: Οξηζκόο ελόο Μαζεζηαθνύ Αληηθεηκέλνπ ζην Γηδαθηηθό Δπίπεδν. 

 

ην Δπαλαρξεζηκνπνηήζηκν Δπίπεδν ε εθαξκνγή βνεζάεη ζηελ δεκηνπξγία 

Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ θαη κπνξεί λα πνηθίιεη απφ απιά Μαζεζηαθά 

Αληηθείκελα έσο θαη χλζεηα Μαζεζηαθά Αληηθείκελα. Μέζα ζηελ εθαξκνγή έλαο 

ζπγγξαθέαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη Αηνκηθά Μαζεζηαθά Αληηθείκελα λα ηα 

πεξηγξάςεη κε Μεηαδεδνκέλα θαη λα ηα εηζάγεη ζηηο Απνζήθεο ηνπ Virtual Campus. 

ε πεξίπησζε θάπνηνπ ιάζνπο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 50, κπνξεί πνιχ 
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εχθνια θαη γξήγνξα λα ην δηνξζψζεη, άιισζηε ηα Μεηαδεδνκέλα ηξνπνπνηνχληαη 

πνιχ γξήγνξα. 

 

 

Δηθόλα 50: Σξνπνπνίεζε ησλ Μεηαδεδνκέλσλ ελόο Μαζεζηαθνύ Αληηθεηκέλνπ. 

 

 

Δηθόλα 51: Σξνπνπνίεζε ησλ ππαξρόλησλ Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλσλ. 

 

Ζ δεκηνπξγία χλζεησλ Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ είλαη εμίζνπ εχθνιε. 

Αξρηθά, έλαο δηαρεηξηζηήο γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα χλζεην Μαζεζηαθφ Αληηθείκελν 

πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ην πεξηγξάςεη κε θάπνηα Μεηαδεδνκέλα. Απηφ ην λέν 

Μαζεζηαθφ Αληηθείκελν γίλεηαη ακέζσο ε βάζε κέζα ζηελ νπνία κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ άιια Μαζεζηαθά Αληηθείκελα. Οη δηαρεηξηζηέο κεηά ηελ δεκηνπξγία 

είλαη ειεχζεξνη λα ςάμνπλ ζηηο Απνζήθεο ηνπ Virtual Campus γηα Μαζεζηαθά 

Αληηθείκελα κε ηελ ρξήζε ησλ Μεηαδεδνκέλσλ εχθνια θαη γξήγνξα. Δάλ βξνχλε 
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θάπνην Μαζεζηαθφ Αληηθείκελν πνπ ηνπο ηθαλνπνηεί κπνξνχλ λα ην ελζσκαηψζνπλ 

ζε απηφ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί σο βάζε. Δάλ πάιη δελ βξνχλε θάηη πνπ ηνπο 

ηθαλνπνηεί κπνξνχλ λα θηηάμνπλ έλα θαηλνχξην Μαζεζηαθφ Αληηθείκελν, λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηα Μεηαδεδνκέλα θαη λα ην εηζάγνπλ ηφζν ζηελ Απνζήθε φζν θαη 

ζην χλζεην Μαζεζηαθφ Αληηθείκελν πνπ δεκηνπξγήζεθε λσξίηεξα. Όηαλ 

πξνζηεζνχλ φια ηα Μαζεζηαθά Αληηθείκελα πξέπεη λα νξγαλσζνχλ κε ηέζζεξηο 

γεληθέο αξρέο:  

 Απαηηείηαη απφ (IsRequiredBy) 

 Δίλαη ελαιιαθηηθφ ηνπ (IsAlternativeTo) 

 Αλαθέξεηαη ζε (References) 

 ε πεξίπησζε απνηπρίαο (RequiresOnFailure) 

 

Με ηελ ρξήζε απηψλ ησλ ινγηθψλ ζρέζεσλ δίλνληαη νη πεξηνξηζκνί κέζα ζηνπο 

νπνίνπο πξέπεη λα δνκεζνχλ νη δηάδξνκνη κάζεζεο. Σν ζεκείν εζηίαζεο είλαη νη 

δηδαθηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ θαη ην απνηέιεζκα είλαη 

έλα εχθνια εξκελεχζηκν γξαθηθφ κνληέιν. 

 

 

Δηθόλα 52: Δπηινγή ελόο Μαζεζηαθνύ Αληηθεηκέλνπ. 
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Δηθόλα 53: Αλαδήηεζε γηα Μαζεζηαθά Αληηθείκελα ηα νπνία λα ηθαλνπνηνύλ θάπνηεο από ηηο 

πξνϋπνζέζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί. 

 

Σν Γηδαθηηθφ Δπίπεδν εηζάγεηαη ζηελ δεχηεξε θάζε δσήο ηνπ Μαζεζηαθνχ 

Αληηθεηκέλνπ γηα λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πξνζαξκφζνπλ ηελ 

δνπιεηά πνπ έρεη γίλεη πξηλ ζην Δπαλαρξεζηκνπνηήζηκν Δπίπεδν. ην Πεξηβάιινλ 

πγγξαθήο ε εθαξκνγή απηφκαηα πξνζαξκφδεη ηα Μαζεζηαθά Αληηθείκελα πνπ 

βξίζθνληαη ζην Δπαλαρξεζηκνπνηήζηκν Δπίπεδν ζην Γηδαθηηθφ Δπίπεδν 

αλαπαξηζηψληαο ηα ζε ξνέο δξαζηεξηνηήησλ. 

Ο ιφγνο απηήο ηεο κεηαηξνπήο είλαη ε παξνρή εηθνληθήο αλαπαξάζηαζεο πνπ ζα 

βνεζήζεη ηνλ ρξήζηε λα επηθεληξσζεί ζε ζπγθεθξηκέλνπο δηαδξφκνπο. Με ηελ 

εηζαγσγή ηνπ Γηδαθηηθνχ Δπηπέδνπ έλα λέν είδνο επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

εμαζθαιίδεηαη. Πνιιαπιά αληίγξαθα ηνπ Γηδαθηηθνχ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθψλ 

Αληηθεηκέλσλ  κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ ηνλ νξηζκφ ελφο απινχ  

Δπαλαρξεζηκνπνηήζηκνπ Δπηπέδνπ, θαη ην θάζε έλα απφ απηά κπνξεί λα έρεη 

δηαθνξεηηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηνπο δηαδξφκνπο κάζεζεο. Γνπιεχνληαο άκεζα ν 

εθπαηδεπηηθφο ζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα επαλαπξνζδηνξίζεη απηνχο ηνπο 

δηαδξφκνπο. Ζ εθαξκνγή δελ ζα επηηξέςεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα παξαβεί ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ηέζεθαλ ζην Δπαλαρξεζηκνπνηήζηκν Δπίπεδν, γηα παξάδεηγκα δελ 

κπνξεί λα εηζάγεη θαη άιια Μαζεζηαθά Αληηθείκελα ζηελ ξνή δξαζηεξηνηήησλ, θαη 

κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ θαζνδεγεί θαη θαηά ηελ δηάξθεηα φιεο ηεο δηαδηθαζίαο. Μφιηο 

έλα Μαζεζηαθφ Αληηθείκελν είλαη πιήξσο έηνηκν εηζάγεηαη ζηηο Απνζήθεο ηνπ 

Virtual Campus. 

ην Δπίπεδν Τινπνίεζεο νη εθπαηδεπηηθνί εκπινπηίδνπλ ην Μαζεζηαθφ 

Αληηθείκελν κε δηαρεηξηζηηθέο πιεξνθνξίεο (ε ιίζηα κε ηνπο εγγεγξακκέλνπο 
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εθπαηδεπφκελνπο, ρξνλνδηαγξάκκαηα θ.ιπ.) θαη ην Μαζεζηαθφ Αληηθείκελν είλαη 

έηνηκν λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Γηα αθφκα κία θνξά πνιιαπιά 

αληίγξαθα ησλ Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ απφ ην Δπίπεδν Τινπνίεζεο κπνξνχλ λα 

πξνέιζνπλ απφ έλα απιφ νξηζκφ ηνπ Γηδαθηηθνχ Δπηπέδνπ, θάζε έλα κε δηαθνξεηηθέο 

δηαρεηξηζηηθέο πιεξνθνξίεο [21]. 

 

Πεξηβάιινλ Τινπνίεζεο  

Ζ δηεπηθάλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπφκελνη γηα λα αιιειεπηδξάζνπλ κε 

ην ζχζηεκα είλαη δηαδηθηπαθή. Παξά ην γεγνλφο φηη θάπνηεο δπλαηφηεηεο είλαη ππφ 

αμηνιφγεζε απηή θαίλεηαη λα είλαη ε θαιχηεξε επηινγή γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο ζε φια ηα εηεξνγελή ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα κε ηα νπνία 

πξέπεη λα αιιειεπηδξάζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη. Οη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα εηζέιζνπλ ζην ζχζηεκα απφ ηα εξγαζηήξηα ηνπ παλεπηζηεκίνπ, 

ηελ βηβιηνζήθε αθφκε θαη απφ ην ζπίηη ηνπο. Γελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο 

φζνλ αθνξά ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί.  Σν κφλν ην νπνίν 

είλαη απαξαίηεην είλαη ε χπαξμε ελφο δηθηχνπ γηα ηελ ζχλδεζε κε ηνλ εμππεξεηεηή. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζπλδένληαη απιά κε κία δηεχζπλζε ηζηνζειίδαο ηζηνηφπνπ έηζη 

ψζηε λα εηζέιζνπλ ζην ζχζηεκα. Σν εχξνο ην νπνίν απαηηείηαη είλαη ηφζν ρακειφ 

πνπ αθφκα θαη κία απιή ζχλδεζε είλαη αξθεηή γηα ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Βέβαηα κία ζχλδεζε κεγάινπ εχξνπο ζα βνεζνχζε πεξηζζφηεξν ζηελ ιήςε κεγάισλ 

παθέησλ πνιπκέζσλ.  Οη ελφηεηεο πνπ ζα κειεηεζνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

πξνηείλνληαη κέζσ παξνπζίαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (ζεκεηψζεηο καζήκαηνο, 

δηαθάλεηεο θαη κεξηθέο θνξέο βηληενζθνπεκέλα καζήκαηα). Όια ην πιηθφ 

παξνπζηάδεηαη κέζσ δπλακηθψλ HTML ζειίδσλ. Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο γηα ηελ 

κνξθή ηνπ δεκνζηεπκέλνπ πιηθνχ. Σν κφλν πνπ απαηηείηαη είλαη  ην πξφγξακκα 

πινήγεζεο λα κπνξεί λα ην εκθαλίζεη. Γηαθνξεηηθά νη εθπαηδεπφκελνη ζα 

αλαγθαζηνχλ λα θαηεβάζνπλ ην πιηθφ θαη λα ην παξαθνινπζήζνπλ κε ηελ θαηάιιειε 

εθαξκνγή εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο. ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ αξρεία ηχπνπ MS PowerPoint, PDF θαη Βίληεν. 

Έλαο εθπαηδεπφκελνο πνπ επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζχζηεκα ζπλδέεηαη κε 

κία δηεχζπλζε ηζηνζειίδαο ηζηνηφπνπ θαη ιακβάλεη κία ζειίδα ζηελ νπνία θαιείηαη 

λα δψζεη ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ. Μφιηο πηζηνπνηεζεί ν ρξήζηεο, 

εηζέξρεηαη ζηελ θεληξηθή ζειίδα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη νη θχξηεο 

καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δθεί ππάξρεη κία ιίζηα κε ην ηζηνξηθφ ησλ ζεκάησλ πνπ 
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έρνπλ ήδε κειεηεζεί, ηα θνπκπηά αιιειεπίδξαζεο θαη έλα πιαίζην ζην νπνίν 

θηινμελείηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηελ νπνία εθηειεί ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ν εθπαηδεπφκελνο. ην πιαίζην πεξηερνκέλσλ κπνξεί λα είλαη είηε ην ηειεπηαίν ζέκα 

πνπ πξνηάζεθε ζηνλ εθπαηδεπφκελν είηε κία ζειίδα φπνπ ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί 

λα πάξεη θάπνηεο απνθάζεηο ή κία ζειίδα κε ηεζη. Μία ηέηνηα ζειίδα παξάγεηαη 

δπλακηθά θαη ην πεξηερφκελφ ηεο εμαξηάηαη απφ ην φλνκα ηεο καζεζηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ εθηειεί ν εθπαηδεπφκελνο θαη αλαζχξεηαη απφ ην ζχζηεκα. Ζ 

ιίζηα κε ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο πνπ έρεη κειεηήζεη ν εθπαηδεπφκελνο ρξεζηκεχεη 

φηαλ ν εθπαηδεπφκελνο ζέιεη λα μαλαδεί θάπνην απφ ηα ζέκαηα πνπ έρεη ήδε 

εθηειέζεη. Κάζε ζχλδεζκνο πνπ επηιέγεηαη απφ απηή ηελ ιίζηα θαιεί κία δηαδηθηπαθή 

ππεξεζία ηεο νπνίαο ην απνηέιεζκα είλαη έλα αξρείν ην νπνίν πεξηέρεη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα. Ζ ιίζηα απηή αλαλεψλεηαη θάζε θνξά πνπ ν εθπαηδεπφκελνο 

ηειεηψλεη ηελ κειέηε κηαο ελφηεηαο θαη μεθηλά ηελ κειέηε κίαο λέαο. 

 

 

Δηθόλα 54: Σν WebTalk είλαη έλα ζπλεξγαηηθό ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ ην νπνίν πξνζθέξεη ηελ 

δπλαηόηεηα ηεο ζύγρξνλεο επηθνηλσλίαο ζηνπο ρξήζηεο.  

 

Όιεο νη ζειίδεο παξάγνληαη δπλακηθά απφ ηνλ εμππεξεηεηή, κε απηφ ηνλ ηξφπν 

νη ππνινγηζηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη απφ ην πξφγξακκα πινήγεζεο είλαη 
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πνιχ κηθξέο. Όηαλ έλαο εθπαηδεπφκελνο θαηεβάζεη θαη κειεηήζεη ην πιηθφ κπνξεί λα 

παηήζεη ην θνπκπί ψζηε λα θαηεβάζεη θαη ην επφκελν πιηθφ. Με ην πάηεκα ηνπ 

θνπκπηνχ παξάγεηαη έλα γεγνλφο θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ εμππεξεηεηή. Ο 

εμππεξεηεηήο κε ηελ ζεηξά ηνπ ζα δεκηνπξγήζεη κία λέα ζειίδα ε νπνία ζα πεξηέρεη 

ηελ λέα ελφηεηα πξνο κειέηε. Φπζηθά φια απηά γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ 

έρεη πεξηγξαθεί ην κάζεκα ζην κνληέιν δηαδηθαζίαο θαη πινπνηείηαη απφ ην ζχζηεκα. 

Σν πινχζην απηφ κνληέιν επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα νξίζνπλ έλα 

κάζεκα κε πνιινχο ελαιιαθηηθνχο δηαδξφκνπο κάζεζεο θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

λα έρνπλ ηελ ειεπζεξία ηεο επηινγήο ηνπ δηαδξφκνπ πνπ επηζπκνχλ. 

 

 

 

Δηθόλα 55: Βίληεν θαη δηαθάλεηεο. 

 

πλεπψο ε ζεηξά κε ηελ νπνία παξνπζηάδνληαη ηα Μαζεζηαθά Αληηθείκελα 

εμαξηάηαη θαη απφ ηηο επηινγέο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Όηαλ ην κνληέιν δηαδηθαζίαο 

απαηηεί απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα επηιέμεη αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξα ζέκαηα ή 

λα κειεηήζεη κία ελφηεηα επηινγήο παξάγεηαη θαη παξνπζηάδεηαη κία ζειίδα 

εξψηεζεο ζηελ νπνία επηιέγεη απηφ πνπ πξνηηκάεη θαη ην θνπκπί επηβεβαίσζεο. 

Μφιηο παηεζεί ην θνπκπί επηβεβαίσζεο παξάγεηαη έλα γεγνλφο θαη εηδνπνηείηαη ν 
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εμππεξεηεηήο. χκθσλα κε ηελ επηινγή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζα ηνπ παξνπζηαζηεί 

θαη ε επφκελε ελφηεηα πνπ ζα κειεηήζεη. 

Σν ΓΡΔ είλαη ην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ πεξηβάιινληνο πινπνίεζεο ζηελ 

αξρηηεθηνληθή. Σν ζχζηεκα απηφ ζπληνλίδεη ππνινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο παξά 

αλζξψπηλεο ελέξγεηεο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλεη 

θάπνηνο εθπαηδεπφκελνο κπνξνχλ λα εθιεθζνχλ θαη σο ππνινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο 

(π.ρ. ε παξαιαβή ελφο αξρείνπ γηα κειέηε, ην λα δνζεί θάπνην ηεζη-εξγαζία, ε 

επηινγή θάπνηνπ ζέκαηνο πνπ ν εθπαηδεπφκελνο επηζπκεί θ.α.). Σν  ζχζηεκα είλαη 

απηφ ην νπνίν ζπληνλίδεη ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ ελεξγεηψλ ζχκθσλα πάληα κε απηά 

πνπ έρνπλ νξηζηεί ζην κνληέιν δηαδηθαζίαο γηα ην θάζε κάζεκα. Γηα παξάδεηγκα, 

πξψηα ζα κάζεη ν εθπαηδεπφκελνο ην ζέκα A, κεηά ην ζέκα B, κεηά ζα επηιέμεη 

κεηαμχ ηνπ C1 θαη C2 θαη ζην ηέινο ζα δψζεη ηεζη. ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ην  

ΓΡΔ ζα επηηξέςεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα πάξεη ην πιηθφ γηα ην ζέκα B αθνχ 

ηειεηψζεη ην ζέκα A. Αθφκα έλα πιενλέθηεκα ηνπ  ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο είλαη 

φηη θάζε ππεξεζία πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηξίηνπο κπνξεί λα ελζσκαησζεί σο 

εζσηεξηθή ππεξεζία (ην κφλν πνπ απαηηείηαη είλαη απηή ε ππεξεζία λα είλαη 

δηαζέζηκε σο δηαδηθηπαθή ππεξεζία ή σο δηεχζπλζε ηζηνζειίδαο ηζηνηφπνπ). 

Παξαδείγκαηνο ράξε ζην κνληέιν ξνήο εξγαζίαο ελφο καζήκαηνο κπνξεί λα ππάξρεη 

θάπνην δηαδηθηπαθφ ηεζη ην νπνίν λα πξνέξρεηαη απφ ηξίηνπο (π.ρ. TOEFL) ή λα 

ππάξρεη θάπνηνο ζχλδεζκνο γηα βίληεν ηα νπνία θηινμελνχληαη ζε θάπνηεο άιιεο 

ζειίδεο (π.ρ. βίληεν ηεο NASA).  

 

 

 

ρήκα 16: Η αξρηηεθηνληθή ηνπ Tutoring θαη Validation Module. 
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Σν πξφγξακκα εμππεξέηεζεο είλαη ε γέθπξα κεηαμχ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πινήγεζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, ηεο κεραλήο ξνήο εξγαζίαο (πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ 

γλψζε κε ηελ νπνία ζα εκθαληζηεί ην επφκελν Μαζεζηαθφ Αληηθείκελν ζε θάπνηνλ 

εθπαηδεπφκελν) θαη ησλ Απνζεθψλ πνπ πεξηέρνπλ ηα Μαζεζηαθά Αληηθείκελα. 

 

Tutoring θαη Validation Module  

Ζ κεραλή πινπνίεζεο ηνπ Virtual Campus είλαη εθνδηαζκέλε κε έλα εξγαιείν 

παξαθνινχζεζεο ην νπνίν ζπιιέγεη δεδνκέλα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Σα πξνθίι παξάγνληαη ψζηε λα 

παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζνλ αθνξνχλ ηελ εγθπξφηεηα 

ζπγθεθξηκέλσλ Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ, εθαξκνγψλ αιιά θαη ηελ ζπκπεξηθνξά 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηελ απηφκαηε 

ιεηηνπξγία ησλ tutoring agents έηζη ψζηε λα πξνηείλνπλ θαη λα θαζνδεγνχλ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο θαηά ηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο. Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 16, ε 

αξρηηεθηνληθή δηαρσξίδεηαη ζε ηξία ππφζπζηήκαηα. 

Σν Profiling Engine (PE) παξάγεη πξνθίι μεθηλψληαο απφ ηελ ρξήζε ησλ 

δεδνκέλσλ ξνήο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ην Instrumented Virtual Campus Fruition 

Environment (IFE) θαη ηα Μεηαδεδνκέλα ηνπ Μαζεζηαθνχ Αληηθεηκέλνπ. To 

Validation Module (VM) παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλαθνξέο πνπ αθνξνχλ ηελ 

απφδνζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Virtual Campus θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ. Σν Tutoring Module (TM) παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο 

πξνζσπηθέο πξνηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα φηαλ έλαο εθπαηδεπφκελνο θαιείηαη λα 

δηαιέμεη αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξα Μαζεζηαθά Αληηθείκελα, ην Tutoring 

Module κπνξεί λα πξνηείλεη απηφ πνπ ζεσξεί πην θαηάιιειν γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν 

ηνλίδνληαο ηελ ζπγθεθξηκέλε επηινγή.  

Σα πξνθίι πεξηγξάθνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ηα Μαζεζηαθά Αληηθείκελα θαη 

ηηο εθαξκνγέο. Σν Πξνθίι ηνπ Δθπαηδεπφκελνπ ζηεξίδεηαη ζε αλάιπζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ μεθηλψληαο απφ ηελ ξνή δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγεηαη απφ ην IFE 

θαη αθνξνχλ ηελ ρξήζε. ηε πξαγκαηηθφηεηα ηα δεδνκέλα ξνήο εξγαζίαο 

πξνέξρνληαη απφ ηηο εθαξκνγέο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπφκελνη γηα 

λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα Μαζεζηαθά Αληηθείκελα. 

 

Οη παξαθάησ εθαξκνγέο αλαπηχρζεθαλ ζην Politecnico di Milano: 

 PeerVerSy 
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 Web Talk 

 Lexi.Net 

 WebBoardExport 

 

ΣΟ IFE ζπιιέγεη έλα κέξνο Μεηαδεδνκέλσλ απφ Μαζεζηαθά Αληηθείκελα ηα 

νπνία βξίζθνληαη ζηηο Απνζήθεο ηνπ Virtual Campus. πγθεθξηκέλα, ην IFE 

επηθεληξψλεηαη ζε Μεηαδεδνκέλα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρξφλν θαη ηελ 

ζπλεξγαζία. Σα δεδνκέλα ξνήο εξγαζίαο θαη ηα καζεζηαθά Μεηαδεδνκέλα 

ζπγθεληξψλνληαη θαη ηππνπνηνχληαη έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ ζην πξνθίι ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ.  

 

πγθεθξηκέλα ην Πξνθίι ηνπ Δθπαηδεπνκέλνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 Πξνθίι Γλψζεο (Knowledge Profile): απηή ε θαηεγνξία θξαηάεη ηηο 

αμηνινγήζεηο, ηηο ψξεο πνπ πέξαζε ν εθπαηδεπφκελνο κέζα ζε έλα 

Μαζεζηαθφ Αληηθείκελν, ηα ηεζη ζηα νπνία απέηπρε ν εθπαηδεπφκελνο 

θ.ιπ. 

 Μαζεζηαθφο Σξφπνο (Learning Style): απηή ε θαηεγνξία θξαηάεη 

ζηνηρεία φζνλ αθνξά ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία πνπ είρε ν 

εθπαηδεπφκελνο θαηά ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ 

(π.ρ. έλα αξρείν PDF, δηαθάλεηεο θηι). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 

εθπαηδεπφκελνη κπνξεί λα πξνηηκνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ην Μαζεζηαθφ 

Αληηθείκελν ζπλεξγαηηθά.  

 Σξφπνο πκπεξηθνξάο (Behavioral Style): απηή ε θαηεγνξία πεξηέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ λα εθκεηαιιεχεηαη 

ζσζηά θαη ζην έπαθξν ηηο εθαξκνγέο πνπ δηαζέηεη ην ζχζηεκα. 

Παξαδείγκαηνο ράξε νη εθπαηδεπφκελνη νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπλεξγαηηθά Μαζεζηαθά Αληηθείκελα αιιά δελ εθκεηαιιεχνληαη ηηο 

ζπλεξγαηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο (δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ζχγρξνλε επηθνηλσλία γηα ζπδήηεζε κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπνκέλνπο 

ελψ ρξεζηκνπνηνχλ ην WebTalk) ζσζηά ζεσξνχληαη αλίθαλνη λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ζπλεξγαηηθά Μαζεζηαθά Αληηθείκελα.  
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Σν Πξνθίι ηνπ Μαζεζηαθνχ Αληηθεηκέλνπ ζηνρεχεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο Μαζεζηαθνχ Αληηθεηκέλνπ θαη ππνινγίδεηαη απφ ηελ 

ρξήζε ησλ Πξνθίι ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ. πγθεθξηκέλα ην Πξνθίι ελφο Μαζεζηαθνχ 

Αληηθεηκέλνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ Πξνθίι ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ 

πνπ ην ρξεζηκνπνίεζαλ. 

 

Σν Πξνθίι ηεο Δθαξκνγήο ζηνρεχεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

κίαο εθαξκνγήο θαη ππνινγίδεηαη απφ ηα Πξνθίι ησλ Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ. 

πγθεθξηκέλα,  ην Πξνθίι κηαο Δθαξκνγήο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα Πξνθίι ησλ 

Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ πνπ ρξεηάδνληαη ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή γηα λα 

κπνξέζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ [16]. 

 

 

3.6.2 Flex-el 

 

Σν ζχζηεκα απηφ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε απφ ην University of Queensland 

θαη ηελ DSTC (Distributed Systems Technology Center) ζηελ Απζηξαιία. θνπφο ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ Flex-el ήηαλ έλα ειαζηηθφ πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο ην 

νπνίν ζα βαζηδφηαλ ζηελ ηερλνινγία ηεο ξνήο εξγαζίαο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο ξνήο 

εξγαζίαο ηνπ Flex-el ζπληνλίδεη ηηο  καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο  

δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Παξέρεη έλα κνλαδηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ, λα νξγαλψζνπλ ηα καζήκαηά ηνπο θαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηελ πνξεία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε απηά. Σν ζχζηεκα 

ππνζηεξίδεη ηελ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε δειαδή επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

λα καζαίλνπλ κε ην δηθφ ηνπο ξπζκφ θαη ρσξίο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο [29]. 

 

3.6.2.1 Βαζική Ιδέα 

ε έλα ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ελφο Παλεπηζηεκίνπ νη εθπαηδεπφκελνη 

ην επηζθέπηνληαη γηα λα εγγξαθνχλ ζε θάπνην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα π.ρ. 

“Πιεξνθνξηθή”. Πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ ην πηπρίν ηνπο νη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη 

λα νινθιεξψζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ καζεκάησλ (π.ρ. Βάζεηο Γεδνκέλσλ, 

Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ). Κάζε κάζεκα πεξηιακβάλεη ελφηεηεο κειέηεο θαη 
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εμέηαζεο (π.ρ. κειέηε ηεο ελφηεηαο SQL θαη εμέηαζε ηεο ελφηεηαο SQL). Οη 

εθπαηδεπηηθνί (δηαθφξσλ βαζκίδσλ) είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ 

ελνηήησλ ηνπ καζήκαηνο. Σα καζήκαηα ζπρλά πξνζθέξνληαη ζε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νλνκάδεηαη αθαδεκατθφ εμάκελν θαη ε δηάξθεηά 

ηνπο είλαη πξνθαζνξηζκέλε. Σν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ αληηζηνηρίδεηαη ζηηο ηξεηο 

δηαζηάζεηο ηεο ξνήο εξγαζίαο: 

 Γηαδηθαζία – Σα δηαζέζηκα καζήκαηα κνληεινπνηνχληαη ζε κνληέια 

δηαδηθαζίαο πνπ πεξηέρνπλ έλαλ αξηζκφ δξαζηεξηνηήησλ 

κειέηεο/δηδαζθαιίαο. 

 Οξγαληζκφο – Ζ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο εκπιέθεη δηαθνξεηηθνχο 

ρξήζηεο πνπ εθηεινχλ δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο. Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξεί 

λα ζεσξεζνχλ σο κεκνλσκέλεο νληφηεηεο θαη κηα νκάδα δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ κπνξεί λα κνηξάδεηαη ην ξφιν ηνπ δηδάζθνληνο γηα ηε 

δηαρείξηζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. 

 Τπνδνκή – Οη ππνινγηζηέο, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη άιιεο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζρεκαηίδνπλ ηελ ππνδνκή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

κε βάζε ηελ ξνή εξγαζίαο. 

 

3.6.2.2 Αρτιηεκηονική Σσζηήμαηος-Γενική Περιγραθή 

Σν ζχζηεκα Flex-el ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ξνήο εξγαζίαο γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηελ κάζεζε κε ζθνπφ ηελ παξνρή ελφο πξσηνπνξηαθνχ, βαζηζκέλνπ ζε 

ξνέο εξγαζίαο, απνιχησο επέιηθηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

καζεκάησλ. Σν ζχζηεκα ππνζηεξίδεη επέιηθηνπο δηαδξφκνπο κάζεζεο δηα κέζσ ησλ 

καζεκάησλ πνπ απνηεινχληαη απφ ελφηεηεο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο, 

δηαρεηξίδνληαη έλαλ αξηζκφ δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο. Πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ 

απνηειεί ε δεκηνπξγία κάζεζεο πνπ επηθεληξψλεηαη ζηνλ εθπαηδεπφκελν θαη 

βαζίδεηαη ζηελ, πξνζερηηθά ζρεδηαζκέλε, ελνπνηεκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ 

βαζίδεηαη ζε λέα κνληέια εθπαίδεπζεο θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ηερλνινγία ξνήο 

εξγαζίαο. Έλα ελνπνηεκέλν πεξηβάιινλ κάζεζεο πεξηιακβάλεη ην κέξνο ηεο κειέηεο 

θαη ην κέξνο ησλ εμεηάζεσλ πνπ ελνπνηνχληαη ζε κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ. Ζ 
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ηερλνινγία ξνήο εξγαζίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ απηψλ γηα δηαθνξεηηθνχο ξφινπο.  

Σν ρήκα 17 δείρλεη ηε δνκή ησλ καζεκάησλ πνπ πξνζθέξεηαη ζην κνληέιν ηνπ 

Flex-el. Δίλαη παξφκνην κε ηε δνκή ησλ καζεκάησλ πνπ αθνινπζείηαη ζην 

παξαδνζηαθφ Παλεπηζηήκην. Έλα πξφγξακκα απνηειείηαη απφ κία ζπιινγή 

καζεκάησλ. Κάζε κάζεκα απνηειείηαη απφ ελφηεηεο κειέηεο θαη αμηνιφγεζεο. ηελ 

παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε νη ελφηεηεο ελφο καζήκαηνο δηδάζθνληαη ζεηξηαθά, ε κία 

κεηά ηελ άιιε. ηα καζήκαηα ηνπ Flex-el φκσο νη ελφηεηεο κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πινπνηνχληαη παξάιιεια ή θαη ζεηξηαθά. Απηφο είλαη έλαο 

πην ειαζηηθφο ηξφπνο κάζεζεο θαη νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ 

κφλνη ηνπο πνηνπο δηαδξφκνπο κάζεζεο ζα αθνινπζήζνπλ. πλεπψο, ζε κηα 

δηαδηθαζία ξνήο εξγαζίαο κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ νη ελφηεηεο ησλ καζεκάησλ έηζη 

ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ επηινγέο φζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο κειέηεο θαη 

αμηνιφγεζεο. 

 

 

ρήκα 17: Γνκή καζήκαηνο ζην Flex-el. 

 

ε έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, νη ελφηεηεο κειέηεο/αμηνιφγεζεο έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα θαη πξνζεζκίεο. Με βάζε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε ζε 

θάπνηεο απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο (π.ρ. αζζέλεηα εθπαηδεπνκέλσλ) νη εθπαηδεπφκελνη 

δελ ζα κπνξνχλ λα νινθιεξψζνπλ ην κάζεκα. Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε έρεη εμαιείςεη, 

ηνπο ηνπηθνχο θαη ηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο εθκεηαιιεπφκελε ηελ ρξήζε ηνπ 
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δηαδηθηχνπ. Χζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα παθέηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο ελζσκαηψλνπλ 

φιν ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε δηαδηθηπαθά ζπζηήκαηα κε ιίγα ζπλεξγαηηθά εξγαιεία 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Γεληθά ππάξρεη απφ ιίγνο έσο 

ειάρηζηνο ζπληνληζκφο κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηεο θαζνδήγεζεο απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη εθπαηδεπφκελνη ζπρλά δελ μέξνπλ πνπ λα απεπζπλζνχλ γηα 

βνήζεηα θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο κειέηεο. Σν ρήκα 18 δείρλεη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

Flex-el πνπ δηεπξχλεη ηελ ηππηθή πξνζέγγηζε ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, εθηφο απφ 

ηα εξγαιεία ζπλεξγαζίαο, ζε θάζε εθπαηδεπφκελν αλαηίζεηαη κία αηνκηθή καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ε νπνία ζπληνλίδεηαη απφ ξνή εξγαζίαο έηζη ψζηε φιε ε καζεζηαθή 

πνξεία ηνπ λα παξαθνινπζείηαη θαη λα θαζνδεγείηαη [63]. 

 

 

ρήκα 18: Πξνζέγγηζε ηνπ Flex-el. 

 

Έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη έλλνηεο φπσο ε 

κάζεζε θαη νη αμηνινγήζεηο θαη σο δξαζηεξηφηεηεο ζε έλα ζχζηεκα. Ζ ηερλνινγία 

ξνήο εξγαζίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δηαρεηξηζηεί απηέο ηηο καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα δηαθνξεηηθνχο ξφινπο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ Flex-el βαζίδεηαη ζηελ 

ηερλνινγία ξνήο εξγαζίαο θαη ελζσκαηψλεη άιιεο ηερλνινγίεο θαη εξγαιεία γχξσ ηνπ 

ψζηε λα επηηχρεη έλα πιήξεο καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Σν ρήκα 19 απεηθνλίδεη ηελ 

αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο Flex-el [63].  
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Έλα εξγαιείν κνληεινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ ην νπνίν νλνκάδεηαη FlowMake 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξηζηνχλ νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ξφινη ησλ 

εκπιεθνκέλσλ. Απηφ ην κνληέιν πξνθαζνξηζκέλεο ξνήο εξγαζηψλ εληάζζεηαη ζηελ 

Απνζήθε ηεο ξνήο εξγαζίαο. Σν Flex-el ρξεζηκνπνηεί δηεπηθάλεηεο γηα λα παξέρεη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο πξφζβαζε ζην ζχζηεκα. Σν πιηθφ 

πξνο κειέηε πξνβάιιεηαη ζε κνξθή πνιπκέζσλ. Σν Flex-el παξέρεη εζσηεξηθή 

ιεηηνπξγία γηα ηελ δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Χζηφζν, είλαη δπλαηή θαη ε 

ζχλδεζε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε νπνηνδήπνηε εμσηεξηθά δηαζέζηκν 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Σα δηαρεηξηζηηθά δηθαηψκαηα επηηξέπνπλ ηελ δεκηνπξγία 

καζεκάησλ, ηελ εγγξαθή εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηελ δηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ ξνήο 

εξγαζίαο. 

 

 

ρήκα 19: Αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο Flex-el. 

 

Καηά ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ καζήκαηνο, νξίδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 

ζηελ βάζε δεδνκέλσλ πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ καζήκαηνο θαη 

αλαηίζεηαη θαη ν ξφινο ηνπ δηδάζθνληνο. Μεηά νξίδεηαη ην λέν κάζεκα πνπ ζεκαίλεη 

ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, πξνζδηνξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα 

γίλνπλ ζην κάζεκα, πξνζδηνξηζκφ ησλ αμηνινγήζεσλ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα 

δηαξθέζνπλ. Με ην πέξαο φισλ απηψλ,  κνληεινπνηείηαη θαη εμάγεηαη ην κνληέιν 

δηαδηθαζίαο ζηελ Απνζήθε ξνήο εξγαζίαο κε ζθνπφ ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ καζήκαηνο 

κε ηελ Απνζήθε ξνήο εξγαζίαο θαη ηελ ζχλδεζή ηνπ κε ην πξφηππν δηαδηθαζίαο ηνπ 

καζήκαηνο. Παξαδείγκαηνο ράξε, νη δξαζηεξηφηεηεο ζην κνληέιν δηαδηθαζίαο 
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ζπλδένληαη κε ζρεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηνπο ξφινπο πνπ ην εθηεινχλ. Ζ 

εμαγσγή ηνπ κνληέινπ δηαδηθαζίαο ζηελ Απνζήθε ξνήο εξγαζίαο απφ ην FlowMake 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ παξαγσγή ηνπ VML θψδηθα γηα ηελ απεηθφληζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ καζήκαηνο [63]. 

Όηαλ έλαο εθπαηδεπφκελνο εγγξάθεηαη ζε έλα κάζεκα, φιεο νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε απηφλ απνζεθεχνληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, εάλ θπζηθά δελ ππάξρνπλ 

ήδε, θαη ηνπ αλαηίζεηαη έλα πξφηππν δηαδηθαζίαο γηα ην κάζεκα. Γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπφκελν εθθηλείηαη έλα ζηηγκηφηππν ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο κε 

βάζε ην  πξφηππν δηαδηθαζίαο πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί. Απηφ επίζεο ζεκαίλεη φηη φινη 

νη εθπαηδεπφκελνη ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο αθνχ ζα έρνπλ θαη 

ην ίδην πξφηππν δηαδηθαζίαο. Βέβαηα είλαη πηζαλφ λα ππάξρνπλ θαη πεξηζζφηεξα ηνπ 

ελφο πξνηχπνπ δηαδηθαζίαο γηα ην ίδην κάζεκα. Γηα παξάδεηγκα, ζην πξφηππν 

δηαδηθαζίαο ελφο καζήκαηνο κπνξεί λα ππάξρεη κφλν κία ηειηθή εμέηαζε ελψ ζε άιιν 

πξφηππν δηαδηθαζίαο κπνξνχλ λα ππάξρνπλ κηθξέο εμεηάζεηο θαηά ηελ πεξίνδν 

κειέηεο. Ο εθπαηδεπφκελνο θαη ν εθπαηδεπηηθφο είλαη απηνί νη νπνίνη ζα 

απνθαζίζνπλ πνην πξφηππν δηαδηθαζίαο ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηνλ εθπαηδεπφκελν. 

 

 

Δηθόλα 56: Η θεληξηθή νζόλε ηνπ Flex-el γηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. 

  

ην Flex-el θάζε κάζεκα ζπλεξγάδεηαη κε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφηππα 

δηαδηθαζίαο πνπ νξίδνπλ ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη 
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δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζήκαηνο. Έλα απφ απηά ηα πξφηππα δηαδηθαζίαο αλαηίζεηαη ζε 

θάζε εθπαηδεπφκελν φηαλ εγγξάθεηαη ζε έλα κάζεκα. Απηφ είλαη έλα απφ ηα 

κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Flex-el πνπ πξνζθέξεη δηαθνξεηηθνχο καζεζηαθνχο 

δηαδξφκνπο θαη ειαζηηθνχο ηξφπνπο κειέηεο γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Κάζε 

εθπαηδεπφκελνο καζαίλεη κε ηνλ δηθφ ηνπ ξπζκφ ρσξίο λα αλεζπρεί γηα ηηο 

πξνζεζκίεο ησλ εμεηάζεσλ. Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη κφλνη ηνπο 

ηνλ ρξφλν ηνπο θαη κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη θαη λα νινθιεξψλνπλ έλα πξφγξακκα 

ζπνπδψλ φπνηε επηζπκνχλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο κειέηεο επηηαρχλεηαη αθνχ νη 

εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα νινθιεξψζνπλ ηα καζήκαηά ηνπο κφιηο νινθιεξψζνπλ 

φιεο ηηο απαηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί απφ ην ζχζηεκα. Ο 

θφξηνο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηψλεηαη αθνχ κπνξνχλ λα  πξνγξακκαηίδνπλ 

ηνλ ρξφλν ηνπο γηα ηηο εμεηάζεηο θαη ηηο ζπλαληήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

Γεληθά, ε καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα απμάλεηαη εμαηηίαο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ. 

Σν Flex-el πξνζθέξεη κία δηαθνξεηηθή εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε. Σν πιηθφ 

κειέηεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο δελ είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο απφ ηελ 

αξρή ηνπ καζήκαηνο αιιά φηαλ νινθιεξψλεηαη κία δξαζηεξηφηεηα κειέηεο ή 

αμηνιφγεζεο κία λέα δξαζηεξηφηεηα αλαηίζεηαη ζηε ιίζηα εξγαζηψλ ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο κειέηεο ε πξφνδνο ηνπ θάζε εθπαηδεπνκέλνπ 

θαηαγξάθεηαη απφ ην ζχζηεκα. Έηζη, νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα άιινπο εθπαηδεπφκελνπο πνπ εξγάδνληαη ζηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα. 

Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πξφνδν ηνπ θάζε 

εθπαηδεπνκέλνπ θαη λα ηνπ παξέρνπλ ηελ αλάινγε θαζνδήγεζε. Σν Flex-el παξέρεη 

απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ηφζν κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ φζν θαη κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ε αληίζεζε κε ηα άιια ζπζηήκαηα πνπ 

παξέρνπλ εθαξκνγέο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο γηα ζπλεξγαζία ην 

Flex-el βνεζάεη ζηελ αλαγλψξηζε νκάδσλ θαηαιιήισλ γηα ζπλεξγαζία [62]. 

Μία απφ ηηο κνλαδηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Flex-el, φπσο θαίλεηαη 

ζηελ Δηθφλα 57, είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κέζσ ηεο 

απεηθφληζεο ηεο ξνήο εξγαζίαο. Ζ απεηθφληζε ηεο ξνήο εξγαζίαο παξέρεη ηελ 

αλαγθαία πιεξνθνξία γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ξνήο εξγαζίαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ απφθαζεο. Έλαο απφ ηνπο 

ηξφπνπο γηα λα απεηθνληζηεί ε πξφνδνο ηεο ξνήο εξγαζίαο είλαη ε ρξήζε ελφο 
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δηαγξάκκαηνο ηνπ κνληέινπ δηαδηθαζίαο, πνπ ζρεδηάζηεθε ζην εξγαιείν 

κνληεινπνίεζεο, ην νπνίν ρξσκαηίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ην θαηάιιειν ρξψκα γηα 

ηελ θάζε θαηάζηαζε. Οη εθπαηδεπφκελνη  κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο ξνήο εξγαζίαο γηα λα απεηθνλίζνπλ ηελ ηξέρνπζα πξφνδν ηεο κειέηεο 

ηνπο θαη λα ζρεδηάζνπλ ηνπο κειινληηθνχο δηαδξφκνπο κειέηεο. Σν Flex-el 

ρξεζηκνπνηεί ην VML (Vector Markup Language)  γηα λα εκθαλίζεη ην δηάγξακκα 

ξνήο εξγαζίαο κε κία δηαδηθηπαθή δηεπηθάλεηα. Σν δηάγξακκα παξάγεηαη δπλακηθά 

θαηά ηελ εθηέιεζε κε απαίηεζε ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ θαη ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθά 

ρξψκαηα γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Ζ 

απεηθφληζε απηνχ ηνπ VML δηαγξάκκαηνο ξνήο εξγαζίαο έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο 

γξήγνξεο πξφζβαζεο θαη ηεο εχθνιεο θαηαλφεζεο. Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη πνπ 

βνεζάεη θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πξφνδν ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ εχθνια θαη απνηειεζκαηηθά [85]. 

 

 

Δηθόλα 57: Απεηθόληζε δηαγξάκκαηνο ξνήο εξγαζίαο ζε κάζεκα ηνπ Flex-el. 
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3.6.3 Cooperative Open Workflow-COW 

 

Σν  ζχζηεκα Cooperative Open Workflow (COW) αλαπηχρζεθε ζην Trigone 

Laboratory θαη απνηειεί κία επέιηθηε κεραλή ξνήο εξγαζηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

εθηέιεζεο εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ. Έρεη αλαπηπρζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

απνηειεί έλα ζπζηαηηθφ ζηνηρείν  πξνο ελζσκάησζε ζηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο κάζεζεο αιιά κπνξεί λα ζηαζεί θαη κφλν ηνπ [25]. 

 

3.6.3.1 Βαζική Ιδέα 

Ζ αλάπηπμε ηεο πιαηθφξκαο COW θαηεπζχλεηαη απφ ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

 Τπνζηήξημε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ κάζεζεο. Ζ ξνή εξγαζηψλ ζα 

πξέπεη λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ηελ αηνκηθή θαη ηελ νκαδηθή εξγαζία. 

 Τπνζηήξημε ζπλεξγαζίαο. Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε απνηειεί έλα ηξφπν 

ελδπλάκσζεο ηεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο θαη ηνπ θηλήηξνπ ησλ καζεηψλ. 

 Τπνζηήξημε δπλακηθνχ επαλαιεπηηθνχ νξηζκνχ ησλ δηαδξφκσλ κάζεζεο. 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα πξνζζέζεη δξαζηεξηφηεηεο αλ 

γηα παξάδεηγκα δηαθξίλεη θάπνηεο αδπλακίεο ζηε γλψζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ή αλ θάπνηνο δελ γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηη 

δξαζηεξηφηεηεο ζα έρεη αλάγθε. 

 Τπνζηήξημε επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ κνληέισλ καζεκάησλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ. Δίλαη πην εχθνιε ε δεκηνπξγία ελνηήησλ ελφο 

καζήκαηνο απφ ηα ήδε ππάξρνληα. 

 Τπνζηήξημε δηαρείξηζεο ρξφλνπ. Να επηηξέπεη ηελ επηβνιή ρξνληθψλ 

πεξηνξηζκψλ ζε κηα ελφηεηα κειέηεο ή ζε έλα δηάδξνκν κάζεζεο. 

 

3.6.3.2 Αρτιηεκηονική Σσζηήμαηος-Γενική Περιγραθή  

Ζ κεραλή ξνήο εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζχζηεκα COW ζηεξίδεηαη ζηα 

πξφηππα ηνπ Workflow Management Coalition (WfMC) θαη ηνπ Object Management 

Group (OMG). Ο ζηφρνο ηνπ WfMC είλαη ε πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ηεο ξνήο 

εξγαζηψλ κέζσ ηππνπνίεζεο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, έρεη νξηζηεί έλα πξφηππν αλαθνξάο. 

Βαζηδφκελν ζην WfMC, ην OMG πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ελφο 

αληηθεηκέλνπ ηεο κεραλήο ξνήο εξγαζίαο. Απηή ε πξνδηαγξαθή νλνκάδεηαη 
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Workflow Management Facility (WMF). Ζ πινπνίεζε ηνπ WMF ζα γίλεη κε ηελ 

ρξήζε ησλ Enterprise Java Beans. Απηή ε επηινγή ζηελ αξρηηεθηνληθή είλαη πνπ 

πξνζθέξεη ζην ζχζηεκα επειημία θαη απιφηεηα θαηά ηελ ελζσκάησζε. 

 

 

ρήκα 20: Η αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο ξνήο εξγαζίαο. 

 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 20. Ο ππξήλαο ηνπ 

κεραληζκνχ απνηειείηαη απφ ηξία επίπεδα: ηελ δηαδηθαζία, ηελ  δξαζηεξηφηεηα θαη 

ηελ αηνκηθή εξγαζία γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ καζεζηαθνχ δηαδξφκνπ. Ζ 

δηαδηθαζία είλαη ην πςειφηεξν επίπεδν ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν. Αληηπξνζσπεχεη 

κία νκάδα δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ζπληνλίδνληαη κε ζπλδέζεηο. Μία 

δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα παξαπέκπεη ζε άιιεο δηαδηθαζίεο (ππν-δηαδηθαζίεο) ή λα 

ζπκπεξηιακβάλεη αηνκηθέο εξγαζίεο. Οη αηνκηθέο εξγαζίεο κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ 

ρσξίο λα έρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζθέξεηαη έλαο 

«ηζρπξφο» ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη έλαο πην «ραιαξφο» 

ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ αηνκηθψλ εξγαζηψλ.  Γηα ηελ πξφζβαζε ζηε κεραλή 

ρξεζηκνπνηνχληαη πςεινχ επηπέδνπ δηεπηθάλεηεο. Έλα άιιν ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πιαηθφξκαο είλαη ε πηζαλή ελζσκάησζε ηεο σο δηαδηθηπαθήο 

ππεξεζίαο ράξε ζε κία SOAP δηεπηθάλεηα. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρξήζηεο 

ζψδνληαη ζε έλα LDAP εμππεξεηεηή [102].   
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Κχξηα ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κηαο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο. Μία ηέηνηα ελφηεηα παξαθνινπζείηαη 

απφ κία νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ. Αξρηθά, απεηθνλίδεηαη ε κνληεινπνίεζε ελφο 

δείγκαηνο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ. ηελ ζπλέρεηα, επηθεληξψλεηαη ζηηο ζπλεξγαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ηέινο ζην πεξηβάιινλ κε ην 

νπνίν αιιειεπηδξνχλ νη ρξήζηεο. 

 

 

ρήκα 21: Μνληεινπνίεζε κίαο παηδαγσγηθήο ελόηεηαο. 

 

Μνληεινπνίεζε Μαζήκαηνο 

Σν ζελάξην πνπ αληηζηνηρεί ζην κάζεκα απνηειείηαη απφ ηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο 

δξαζηεξηφηεηεο: 

 Γξαζηεξηφηεηα κειέηεο ηνπ καζήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ξφιν 

«εθπαηδεπφκελνο» ε νπνία δίλεη πξφζβαζε ζε έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ 
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κάζεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κάζεκα. Μπνξεί λα ηεζεί κέγηζηνο ρξφλνο 

ζηελ δξαζηεξηφηεηα ψζηε ν εθπαηδεπφκελνο λα κελ αξγήζεη λα ηελ 

νινθιεξψζεη.  

 Γξαζηεξηφηεηα εμεηάζεσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ξφιν «εθπαηδεπφκελνο» 

πνπ ζα πξέπεη λα επηηχρεη ζε έλα εξσηεκαηνιφγην κε εξσηήζεηο 

πνιιαπιψλ επηινγψλ. Θα πξέπεη λα εθηειεζηεί ζε πεξηνξηζκέλν ρξφλν. 

 Γξαζηεξηφηεηα δηφξζσζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ξφιν «εθπαηδεπηηθφο» 

πνπ ζα θνηηάμεη ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ θαη ηα ιάζε πνπ έθαλαλ 

νη εθπαηδεπφκελνη. 

 Γξαζηεξηφηεηα ζπδήηεζεο γηα ηελ ελφηεηα ηεο κειέηεο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηνλ ξφιν «εθπαηδεπφκελνο» θαη «εθπαηδεπηηθφο». Μπνξεί λα νξηζηεί 

ρξφλνο έλαξμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ψζηε λα ζπγρξνληζηνχλ φινη νη 

εκπιεθφκελνη. 

 

Ζ πιαηθφξκα ππνζηεξίδεη δχν ηξφπνπο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα κηα νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ: 

 ηελ πξψηε θαηεγνξία, κία δξαζηεξηφηεηα ηεξκαηίδεηαη κφλν φηαλ φινη 

νη εθπαηδεπφκελνη ηελ έρνπλ πινπνηήζεη. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο ζπγρξνλίδνληαη.  

 ηελ δεχηεξε θαηεγνξία αλαγλσξίδνληαη ηα κέξε ηεο ελφηεηαο πνπ 

κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ απηφλνκα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν θάζε 

εθπαηδεπφκελνο πινπνηεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο αηνκηθά ζε κία νκάδα 

εθπαηδεπνκέλσλ, ελψ ππάξρνπλ θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο νη 

εθπαηδεπφκελνη ηεο νκάδαο ζπγρξνλίδνληαη κεηαμχ ηνπο.  

 

Απηνί νη δχν ηξφπνη ππνζηεξίδνληαη απφ ην COW κε ηελ κνξθή ππν-

δηαδηθαζηψλ. ην ζελάξην, ν εθπαηδεπηηθφο απνθαζίδεη φηη νη ηξεηο πξψηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αηνκηθά απφ ηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν. Απηέο 

νη δξαζηεξηφηεηεο κνληεινπνηνχληαη ζε κηα απιή δηαδηθαζία. Ζ δηαδηθαζία πνπ 

αληηζηνηρεί ζε φιν ην κάζεκα απνηειείηαη απφ δχν ζεηξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε 

πξψηε απνηειεί αλαθνξά ζηελ ππν-δηαδηθαζία κεκνλσκέλεο εξγαζίαο θαη ε δεχηεξε 

αληηζηνηρεί ζηε ζπγρξνληζκέλε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.  
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πλεξγαηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

Γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ έρνπλ γίλεη θάπνηεο 

ηξνπνπνηήζεηο ζην XPDL θαη ην WMF ψζηε λα εηζαρζεί ε έλλνηα ηεο επηκέξνπο 

εξγαζίαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχληαη απφ επηκέξνπο εξγαζίεο.  ηελ 

απινχζηεξε πεξίπησζε ππάξρεη κία επηκέξνπο εξγαζία ζε κία δξαζηεξηφηεηα. 

Χζηφζν, ζε κία ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξνχλ λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο 

επηκέξνπο εξγαζίεο. Όηαλ κία επηκέξνπο εξγαζία απνδίδεηαη ζε θάπνην ξφιν, απηφ 

ζεκαίλεη φηη φζνη έρνπλ ηνλ ίδην ξφιν ζε κία δξαζηεξηφηεηα ζα ηνπο αλαηεζεί θαη ε 

ίδηα επηκέξνπο εξγαζία. Οη πφξνη θαηαλέκνληαη ζηελ επηκέξνπο εξγαζία παξά ζηελ 

δξαζηεξηφηεηα. ην παξάδεηγκα πνπ αλαθέξζεθε πξηλ, ε δξαζηεξηφηεηα ζπδήηεζεο 

ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί κε θάπνην εξγαιείν ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο αιιά νη 

εθπαηδεπηηθνί κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κπνξεί λα κελ έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα 

αθνχ δελ έρνπλ θαη ηνπο ίδηνπο ξφινπο. 

 

Υξνληθνί Πεξηνξηζκνί 

Ζ δηαρείξηζε ησλ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ είλαη κία ζεκαληηθή πηπρή γηα ηηο 

καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ είλαη θάηη πνπ επζηαζεί αθνχ ζε νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ε ππεξβνιηθή θαζπζηέξεζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ δελ είλαη 

αλεθηή. Σν COW ππνζηεξίδεη ηελ ηδέα ησλ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ αθνχ ζε απηφ 

κπνξεί λα νξηζηεί πφηε ζα αξρίζεη ή πφηε ζα ηειεηψζεη κηα δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο, 

ζην COW κπνξεί λα νξηζηεί θαη ε δηάξθεηα κηαο δξαζηεξηφηεηαο, νξίδνληαο ηελ 

ειάρηζηε θαη ηελ κέγηζηε δηάξθεηα κηαο δξαζηεξηφηεηαο. Όηαλ ε πξνζεζκία κίαο 

δξαζηεξηφηεηαο ιήμεη θαη απηή δελ έρεη νινθιεξσζεί, ε δξαζηεξηφηεηα 

αλαζηέιιεηαη. Απηφ ζεκαίλεη ή φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηεξκαηίδεηαη ή φηη ελεκεξψλεηαη 

ν εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο ζα απνθαζίζεη ηη ζα γίλεη. Απηφ είλαη θάηη ην νπνίν νξίδεηαη 

δπλακηθά θαηά ηελ εθηέιεζε   απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

 

 

ηηγκηόηππν  Μαζήκαηνο 

Ζ δεκηνπξγία ελφο ζηηγκηφηππνπ  δηαδηθαζίαο απαηηεί έλα κνληέιν ζηηγκηφηππσλ 

ην νπνίν πεξηγξάθεη ηελ αληηζηνίρηζε ησλ ξφισλ ζε πξαγκαηηθνχο ρξήζηεο θαη ησλ 

πφξσλ ζε εξγαιεία. Οη αληηζηνηρίζεηο απηέο κπνξεί λα είλαη ζχκθσλεο κε ην κνληέιν 

ή λα πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Απηφο ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπ 
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κνληέινπ δηαδηθαζίαο θαη ησλ δεδνκέλσλ ζηηγκηφηππσλ επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ κνληέισλ.  

 

 

ρήκα 22: Μνληέιν Πεξηπηώζεσλ Δθπαηδεπηηθνύ ελαξίνπ. 

 

 

Παίξλνληαο ηα κνληέια δηαδηθαζίαο, ηα κνληέια δξαζηεξηνηήησλ (activities 

models) θαη ηα δεδνκέλα ζηηγκηφηππσλ ε κεραλή ξνήο εξγαζίαο ζα δεκηνπξγήζεη 

ππν-δηαδηθαζίεο γηα ηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν. Απηέο νη ππν-δηαδηθαζίεο πεξηέρνπλ ηηο 

ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ απφ ηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν αηνκηθά θαη ε 

θάζε δξαζηεξηφηεηα ζα έρεη κφλν κία επηκέξνπο εξγαζία. Ζ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα 

εθηειείηαη κφλν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα έρεη λα εθηειέζεη ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο επηκέξνπο εξγαζίεο απφ δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο, δειαδή φζνη είλαη 

θαη νη εθπαηδεπφκελνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα. Όηαλ φιεο νη 

ππν-δηαδηθαζίεο ηεξκαηίδνληαη, ν κεραληζκφο ζα δεκηνπξγήζεη κία ζπλεξγαηηθή 
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δξαζηεξηφηεηα κε κία επηκέξνπο εξγαζία γηα ηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ [102]. 

 

Γηαδξαζηηθόο Οδεγόο Μειέηεο-Interactive Study Guide 

Γηα λα εηζέιζνπλ νη ρξήζηεο ζην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηνχλ κία δηεπηθάλεηα πνπ 

νλνκάδεηαη Interactive Study Guide. Απηφ είλαη ην πεξηβάιινλ ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ρξήζηεο γηα λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ην ζχζηεκα θαη λα θέξνπλ ζε 

πέξαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο αλαζέηνληαη. Απηφ ην πεξηβάιινλ παξέρεη κία 

ιίζηα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα εθηειέζνπλ νη ρξήζηεο ζχκθσλα κε ην 

παηδαγσγηθφ ζελάξην θαη δείθηεο νη νπνίνη απεηθνλίδνπλ ηελ πξφνδφ ηνπ ρξήζηε ηφζν 

ζε ζρέζε κε ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα νινθιεξσζεί ε δξαζηεξηφηεηα φζν θαη 

κε ηελ πξφνδν ησλ άιισλ ρξεζηψλ. 

 

 

Δηθόλα 58: Η θεληξηθή νζόλε πνπ ζπλαληνύλ νη ρξήζηεο αθνύ εηζέιζνπλ ζην Cooperative Open 

Workflow. 
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ηελ θεληξηθή νζφλε, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 58, ηξία είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληνπίδεη έλαο ρξήζηεο: 

1. Σν εκεξνιφγην ην νπνίν απεηθνλίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

νινθιεξψζεθαλ θαη απηέο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε έηζη ψζηε εχθνια 

λα εμεηάδεηαη εάλ ην ζρέδην εξγαζίαο ηεξείηαη. 

2. Οη δείθηεο είλαη απηνί νη νπνίνη γλσζηνπνηνχλ ηελ πξφνδν ζε έλα κάζεκα 

ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε νκάδα φζν θαη κε ηηο επφκελεο 

πξνζεζκίεο. 

3. Οη πξφζθαηεο εξγαζίεο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο ζηηο 

ηειεπηαίεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηειέζηεθαλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη νη 

ρξήζηεο λα πινεγεζνχλ κέζσ ηνπ ζελαξίνπ. 

 

 

Δηθόλα 59: Παξνπζίαζε δξαζηεξηόηεηαο ηελ νπνία εθηειεί έλαο εθπαηδεπόκελνο. 

 

Όηαλ έλαο ρξήζηεο εθηειεί κία δξαζηεξηφηεηα ε νζφλε πνπ ηνπ πξνβάιιεηαη 

ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε, ηελ επηθεθαιίδα θαη ην θνκκάηη δξαζηεξηνηήησλ. Σα κέξε 
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ηεο επηθεθαιίδαο έρνπλ αξηζκεζεί ζηελ Δηθφλα 59 απφ ην έλα έσο ην ηέζζεξα ελψ ην 

θνκκάηη ησλ δξαζηεξηνηήησλ έρεη αξηζκεζεί κε ην πέληε θαη ην έμη.  

 

ηελ επηθεθαιίδα ππάξρεη: 

1. Ο ηίηινο ηνπ καζήκαηνο. 

2. Μία πεξηγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

3. Πξνζεζκία γηα ηεξκαηηζκφ ηνπ καζήκαηνο. 

4. Γείθηεο πξνφδνπ ηνπ καζήκαηνο. 

 

Σν θνκκάηη δξαζηεξηνηήησλ ζπλζέηεη ην κάζεκα. Οη ελφηεηεο κπνξνχλ λα 

δηαρσξηζηνχλ ζε επηκέξνπο κέξε. ε απηφ ππάξρεη: 

5. Γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα κία πεξηγξαθή, ν εθηηκψκελνο ρξφλνο θαη ν 

πξαγκαηηθφο ρξφλνο πνπ αθηεξψζεθε ζηελ δξαζηεξηφηεηα.  

6. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα λα μεθηλήζεη/αλαζηείιεη/δηαθφςεη ηελ 

δξαζηεξηφηεηα. 

 

Δπίζεο, θαιφ ζα ήηαλ λα αλαθεξζεί ν πξσηαξρηθφο ξφινο ησλ δεηθηψλ ζην 

ζχζηεκα αθνχ γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα  ππάξρεη ν εθηηκψκελνο ρξφλνο 

ζπκπιήξσζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν 

πνπ αθηεξψζεθε καδί κε ηνλ εθηηκψκελν ρξφλν γηα λα ελεκεξψζνπκε ηνπο ρξήζηεο 

αλ θαζπζηεξνχλ ή είλαη κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ έρνπλ ηεζεί. Ο δείθηεο ηεο 

νκάδαο ππνινγίδεηαη ζπγθξίλνληαο ηνλ δείθηε ηνπ ρξήζηε ζε  ζπλδπαζκφ κε ηελ 

κέζε πξφνδν ηεο νκάδαο. Σειηθά γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία ππάξρεη 

ρξνληθφο πεξηνξηζκφο, ππνινγίδεηαη ν ελαπνκείλαληαο ρξφλνο ψζηε λα επηθεληξσζεί 

ε πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ πξνο εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο [76]. 
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3.6.4 CopperCore 

 

Σν CopperCore είλαη ε πξψηε κεραλή ε νπνία εθαξκφδεη ην πξφηππν IMS 

Learning Design θαη ζηα ηξία επίπεδά ηνπ. ρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε απφ ην 

Open Universiteit Nederlands θαη είλαη ε πξψηε ζην είδνο ηεο. Ζ κεραλή απηή δελ 

έρεη ζρεδηαζηεί σο αλεμάξηεην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ αιιά ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο 

ππεξεζίεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο [24].    

 

3.6.4.1 Βαζική Ιδέα 

Ζ Πξνδηαγξαθή IMS Learning Design δεκηνπξγήζεθε γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ 

αληαιιαγή εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ κεηαμχ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο. 

χκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο πξνδηαγξαθήο IMS Learning Design κία 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη πξνεγνπκέλσο πεξηιακβάλεη ηα 

εμήο ζπζηαηηθά [51]:  

 Ρφινη (Δθπαηδεπηηθφο, Τπνθηλεηήο, Δθπαηδεπφκελνη, Οκάδα 

Δθπαηδεπνκέλσλ)  

 Γξαζηεξηφηεηεο (Τπεξεζίεο, Τιηθφ Τπνζηήξημεο)  

 Πεξηβάιινλ Δθηέιεζεο (Ρνή Δξγαζηψλ, Γξαζηεξηφηεηεο) 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή κηαο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ππφ ηελ κνξθή ζελαξίνπ. Τπνζηεξίδεη ηνλ νξηζκφ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο πνιιαπιψλ ξφισλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ην Δθπαηδεπηηθφ 

Πεξηερφκελν [52]. ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φπσο ζε έλα ζεαηξηθφ έξγν, ν θάζε 

εκπιεθφκελνο έρεη λα δηαδξακαηίζεη θαη έλα ξφιν ζηελ πινθή ηνπ έξγνπ. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα είλαη εθπαηδεπφκελνο ή εθπαηδεπηηθφο. Με βάζε ηνλ 

ξφιν ηνπο νη εκπιεθφκελνη ζα εθηειέζνπλ πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο ή 

ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ. Σν πεξηβάιινλ απηφ 

απνηειείηαη απφ ηα απαξαίηεηα Μαζεζηαθά Αληηθείκελα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη 

αλαγθαίεο θαηά ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν πνηνο ξφινο παίξλεη 

πνηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε πνηα ρξνληθή ζηηγκή θαζνξίδεηαη απφ ηελ κέζνδν ή 

κέζσ ηεο ρξήζεο ελεκεξψζεσλ [73].   
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ην πιαίζην ηεο Πξνδηαγξαθήο IMS Learning Design κία εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία:  

1. Οξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη νη Γξαζηεξηφηεηεο, νη Ρφινη 

θαη ην Δθπαηδεπηηθφ Πεξηβάιινλ ππφ κνξθή ζελαξίνπ. 

2. Μπνξεί λα πεξηγξάςεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζε δηάθνξα 

Παηδαγσγηθά Μνληέια. 

 

Τπάξρνπλ ηξία επίπεδα ζηελ πξνδηαγξαθή IMS Learning Design:  

 Δπίπεδν A: Δπηηξέπεη ηελ πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

(Ρφινη, Πεξηβάιινληα, Γξαζηεξηφηεηεο) ππφ ηε κνξθή ελφο 

ζηαηηθνχ ζελαξίνπ. 

 Δπίπεδν B: Δπηηξέπεη ηνλ νξηζκφ ησλ δπλακηθψλ ζελαξίσλ κέζσ 

ρξήζεο ηδηνηήησλ (properties) θαη θαλφλσλ (conditions) πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ ξνή εξγαζηψλ γηα θάζε ξφιν π.ρ. επηηξέπεη ηνλ 

δπλακηθφ θαζνξηζκφ ηεο ξνήο δξαζηεξηνηήησλ κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα κηαο αμηνιφγεζεο, κε βάζε ηηο καζεζηαθέο 

πξνηηκήζεηο ελφο εθπαηδεπνκέλνπ θ.ιπ. 

 Δπίπεδν C: Δπηηξέπεη ηνλ νξηζκφ κελπκάησλ απφ ην χζηεκα 

Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ξφινπο, ζηελ 

πεξίπησζε αλίρλεπζεο θάπνησλ ζπλζεθψλ π.ρ. ελεκέξσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ φηαλ φινη νη εθπαηδεπφκελνη κηαο ειεθηξνληθήο 

ηάμεο νινθιεξψζνπλ ηελ ππνβνιή κηαο εξγαζίαο θ.ιπ. 

 

Γεληθά ην CopperCore κε ηελ ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθήο επηηξέπεη 

ζηνλ εθπαηδεπφκελν πνπ ην ρξεζηκνπνηεί λα ηππνπνηήζεη έλα εθπαηδεπηηθφ ζελάξην 

θαη ιεηηνπξγεί σο βνεζφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Σν CopperCore έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

δηαβάζεη έλα εθπαηδεπηηθφ ζελάξην, λα εμαζθαιίζεη φηη ην απαξαίηεην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ βξίζθεηαη ζηελ ζέζε ηνπ, φηη παξνπζηάδνληαη νη ζσζηέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο κε ηελ ζσζηή ζεηξά θ.ιπ. [53]. 

3.6.4.2 Αρτιηεκηονική Σσζηήμαηος-Γενική Περιγραθή  

Ζ κεραλή CopperCore LD έρεη ηελ αξρηηεθηνληθή πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 

23. ε απηή ηελ αξρηηεθηνληθή ππάξρνπλ ηξεηο δηεπηθάλεηεο πξνγξακκάησλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ηνλ κεραληζκφ πνπ είλαη γλσζηά θαη σο APIs. Ζ πξψηε δηεπηθάλεηα 
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(πξψην API) παξέρεη πξφζβαζε ζηελ επηθχξσζε, ε δεχηεξε ζε ππεξεζίεο θαη ε ηξίηε 

παξέρεη δηάθνξεο πηπρέο παξνπζίαζεο. Σν CopperCore ιεηηνπξγεί κε αξρεία XML 

πνπ αθνινπζνχλ ην  πξφηππν IMS Learning Design ην νπνίν εμαζθαιίδεη θαη ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία. Όια ηα APIs εκθαλίδνληαη κε ηελ ρξήζε XML θαη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα παξέρνπλ δηαρείξηζε αξρείσλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ. Απηφ 

είλαη θάηη πνπ επηηξέπεη ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ απφ 

ηνλ κεραληζκφ. Σν ηειεπηαίν επίπεδν πνπ είλαη αλαγθαίν ζε έλα ζχζηεκα είλαη απηφ 

ηεο παξνπζίαζεο.  

 

ρήκα 23: Η αξρηηεθηνληθή ηεο Μεραλήο CopperCore LD. 

 

Σν CopperCore παξέρεη επίζεο θαη έλα Learning Design Player πνπ εθαξκφδεηαη 

σο  XSL style sheet ζην δηαθνξνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε απεηθφληζε ηεο θάζε ιεηηνπξγίαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνλ κεραληζκφ. Ζ 

εθαξκνγή ηνπ ππξήλα ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνγξακκαηηζηηθή γιψζζα Java ψζηε λα 

παξέρεη ηα πξνγξάκκαηα ζπλδπαζκνχ θαη ελνπνίεζεο [73]. 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ζα γίλεη κία κηθξή αλαθνξά ζε 

ζχζηεκα ην νπνίν έρεη ήδε πινπνηεζεί. ην ρήκα 24 απεηθνλίδεηαη έλα ζχζηεκα 

φπσο πινπνηήζεθε απφ ην Open University of United Kingdom θαη ην Open 

Universiteit Nederlands. Ζ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο έγηλε ζε δχν θάζεηο.  

ηελ πξψηε θάζε είλαη ε εμειηθηηθή δηαδηθαζία ελφο πζηήκαηνο Learning 

Design ην νπνίν ζα εθηειέζεη ηελ εθθίλεζε ελφο καζήκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζην 

Δπίπεδν Α ελφο LD. Αξρηθά, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην CopperCore σο κεραλή 
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επηθχξσζεο γηα ηελ πξνδηαγξαθή IMS Learning Design. Απηφ ζεκαίλεη θαη ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ CopperCore ψζηε λα αιιειεπηδξά κε εμσηεξηθά εξγαιεία θαη ηνλ 

Learning Design Player. ηελ ζπλέρεηα, ζα αμηνπνηεζεί ν Learning Design Player γηα 

ηελ παξάδνζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Σέινο, κεηά ηελ έξεπλα ζηα δηάθνξα δηαζέζηκα 

εξγαιεία ζπγγξαθήο (LAMS, Reload, Motplus θ.ιπ.) ζα επηιερζεί απηφ ην νπνίν 

ζεσξείηαη ην θαηαιιειφηεξν ψζηε λα ππάξρεη ε θαιχηεξε δπλαηή ζπλεξγαζία. 

Μεγάιε έκθαζε ζε απηφ ην ζεκείν δίλεηαη ζηελ δεκηνπξγία ελφο LD Wizard γηα ηε 

επθνιφηεξε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο φζνλ αθνξά ηελ δεκηνπξγία 

εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ.  

 

 

 

ρήκα 24: ρεδίαζε πζηήκαηνο ην νπνίν έρεη σο βάζε ηνλ Μεραλή CopperCore LD. 

 

ηελ δεχηεξε θάζε ε αξρηηεθηνληθή επεθηάζεθε κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ 

Δπηπέδσλ B θαη C ηεο πξνδηαγξαθήο IMS Learning Design. Μεηά ην πέξαο θαη ηεο 

δεχηεξεο θάζεο ζα έρεη παξαρζεί έλα ζχζηεκα ην νπνίν ζα δηεπθνιχλεη ηελ 

παξάδνζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ζα ππνζηεξίδεη ηελ αλαδήηεζε κνληέισλ 

δηαδηθηπαθψλ καζεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ ζπγγξαθήο. Ζ ζρεδηαζκέλε πξνζέγγηζε 

ρξεζηκνπνηεί ην πξσηφθνιιν SOAP γηα λα ηεο επηηξαπεί ε ιεηηνπξγία ηεο σο 

δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο [73].        
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Learning Design Player 

εκαληηθφ ξφιν ζην CopperCore δηαδξακαηίδεη ν Learning Design Player. Ζ 

εθαξκνγή απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απεηθνλίζεη θάζε ιεηηνπξγία πνπ 

αλαπηχζζεηαη κέζα ζηε Μεραλή CopperCore, είλαη κία πνιχ αμηφπηζηε ιχζε γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο Μεραλήο CopperCore, κπνξεί λα αλαπαξάγεη φια ηα επίπεδα ηεο 

πξνδηαγξαθήο IMS LD, κπνξεί λα απεηθνλίζεη αθξηβψο απηφ πνπ ζα βιέπεη ν θάζε 

ρξήζηεο αλάινγα κε ηνλ ξφιν πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί θ.ιπ. 

 

 

Δηθόλα 60: Έλαο CopperCore LD Player Δπηπέδνπ Α. 

 

Όηαλ εηζέιζνπλ νη ρξήζηεο ζην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηνχλ κία δηεπηθάλεηα ε νπνία 

γίλεηαη νξαηή ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπ CopperCore LD Player. Απηφ είλαη ην πεξηβάιινλ 

ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ νη ρξήζηεο γηα λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ην ζχζηεκα θαη λα 

θέξνπλ ζε πέξαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο αλαζέηνληαη. Απηφ ην πεξηβάιινλ 

παξέρεη κία ιίζηα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα εθηειέζνπλ νη ρξήζηεο 

ζχκθσλα κε ην παηδαγσγηθφ ζελάξην, ην απαξαίηεην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ην 

πεξηβάιινλ [67] . 
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Δηθόλα 61: Η πξώηε νζόλε πνπ ζπλαληνύλ νη ρξήζηεο αθνύ εηζέιζνπλ ζην ζύζηεκα. 

 

 

Δηθόλα 62: Έλα εξσηεκαηνιόγην Δπηπέδνπ Β ηνπ CopperCore LD Player. 
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Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 61, ηξία είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 

δηαθξίλεη έλαο ρξήζηεο  ζηε δηεπηθάλεηα: 

1. Γξαζηεξηφηεηεο 

2. Πεξηερφκελν 

3. Πεξηβάιινλ 

 

ηελ Δηθφλα 62 απεηθνλίδεηαη κία αμηνιφγεζε πνπ έρεη ηελ κνξθή 

εξσηεκαηνινγίνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα είλαη Δπηπέδνπ Β θαη ν ξφινο ηνπ 

ρξήζηε πνπ έρεη επηιεγεί είλαη απηφο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. 

 

 

Δηθόλα 63: Απνηειέζκαηα θαη αλαηξνθνδόηεζε ζηηο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ ζηελ αμηνιόγεζε. 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 63, εκθαλίδνληαη άκεζα ηα απνηειέζκαηα ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν. πγθεθξηκέλα,  εθηφο απφ ηηο επηδφζεηο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζην 

θάησ κέξνο, ππάξρεη έλαο πίλαθαο πνπ γηα θάζε εξψηεζε ππάξρεη ε απάληεζε πνπ 

έρεη επηιέμεη ν εθπαηδεπφκελνο θαη απηή πνπ είλαη ζσζηή.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ύζηεκα Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο κε βάζε ηελ Σερλνινγία 

Ρνήο Δξγαζίαο 

 

 

4.1 Δηζαγσγή  
 

ην Κεθάιαην απηφ πεξηγξάθεηαη έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ 

αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Σν 

ζχζηεκα πνπ πινπνηήζεθε βαζίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ ε ηερλνινγία ξνήο 

εξγαζίαο παξέρεη. Οη θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο, ζηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή 

θαη ζηνπο θαηάιιεινπο εθπαηδεπφκελνπο. Οη εθπαηδεπφκελνη καζαίλνπλ κε ην δηθφ 

ηνπο ξπζκφ ελψ ν ηξφπνο αμηνιφγεζήο ηνπο κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ην 

κνληέιν δηαδηθαζίαο πνπ ηνπο αλαηίζεηαη.  

Σν ζχζηεκα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα εμέηαζεο κε δχν ηξφπνπο: 

 Αμηνιφγεζε 

 Σεζη 

Με ηε ζεηξά ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα δηνξζψζνπλ ηηο αμηνινγήζεηο θαη 

λα ηηο βαζκνινγήζνπλ ελψ ζηνλ δεχηεξν ηξφπν εμέηαζεο ην ζχζηεκα κεηά ηελ 

ππνβνιή ηνπ ηεζη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο εμάγεη απηφκαηα απνηειέζκαηα. Απηφ 

θπζηθά δελ ζεκαίλεη ζε θακία πεξίπησζε φηη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηνξίδεηαη 

κφλν ζηελ δηφξζσζε ησλ αμηνινγήζεσλ. Αληίζεηα, ν εθπαηδεπηηθφο νξγαλψλεη ηηο 

ελφηεηεο κειέηεο, γλσξίδεη γηα ηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν αλά πάζα ζηηγκή ζε πνηα 

αθξηβψο δξαζηεξηφηεηα βξίζθεηαη, ηελ πνξεία ηνπ φζνλ αθνξά ηηο ελφηεηεο κειέηεο 

θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο εμέηαζεο, αιιά θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ηπρφλ αληηκεησπίδνπλ 

νη εθπαηδεπφκελνη. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί κέζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε απηή λα 

εληνπίζεη ηηο αδπλακίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη λα ηνπο ππνζηεξίμεη κε επηπιένλ 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε πεξίπησζε πνπ ην θξίλεη ν ίδηνο ή ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ 

δεηεζεί.  

Δπηπξφζζεηα, ην ζχζηεκα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε 

επηθνηλσλία. Ζ αζχγρξνλε επηθνηλσλία ππνζηεξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα ζε έλαλ εηδηθφ 
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ρψξν ζηνλ νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα ζπλνκηιήζνπλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη 

κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα, λα κάζνπλ λέα πνπ 

αθνξνχλ ηελ ζρνιή ηνπο θαη λα ζπδεηήζνπλ γηα ζέκαηα γεληθήο θχζεσο. Αληίζηνηρα 

ε ζχγρξνλε επηθνηλσλία ππνζηεξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα θαη νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα δνχλε πνηνη άιινη ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνη θαη λα 

ζπλνκηιήζνπλ κεηαμχ ηνπο ζε αιεζηλφ ρξφλν.  

 

 

4.2 Πξνζδηνξηζκόο Απαηηήζεσλ ηνπ πζηήκαηνο 
 

Σν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ πινπνηήζεθε ρξεζηκνπνηεί σο 

παξάδεηγκα καζήκαηνο πξνο κνληεινπνίεζε ην κάζεκα “Γηνίθεζε Έξγσλ” θαη ην 

αληίζηνηρν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ φπσο δηδάρηεθε ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009 

ζην Π.Μ.. “Γηδαθηηθή ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ”, ζηνλ 4ν 

Κχθιν ηεο Καηεχζπλζεο ηεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ζην Σκήκα Φεθηαθψλ 

πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά.  

Οη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθξίλνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη 

εθπαηδεπφκελνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ καζήκαηνο νξίδνπλ ηα κνληέια δηαδηθαζίαο, 

ζπλδένπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο κειέηεο (Study_Unit) κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη γηα 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο εμέηαζεο  δεκηνπξγνχλ ηεζη (Test_Unit) θαη αμηνινγήζεηο 

(Assessment). Όηαλ νη εθπαηδεπφκελνη εηζέξρνληαη γηα πξψηε θνξά ζην ζχζηεκα 

ηνπο αλαηίζεηαη έλα κνληέιν δηαδηθαζίαο γηα ην κάζεκα θαη εθθηλείηαη έλα 

ζηηγκηφηππν ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο κε βάζε ην κνληέιν δηαδηθαζίαο πνπ ηνπο έρεη 

αλαηεζεί. Σν ζχζηεκα ππνζηεξίδεη δχν κνληέια δηαδηθαζίαο.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, 

δηαρσξίδνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο κειέηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο εμέηαζεο. ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο κειέηεο, ην ζχζηεκα παξνπζηάδεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν ην 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο πνπ δηαηίζεηαη πξνο κειέηε.  

Γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο εμέηαζεο ηχπνπ ηεζη, ην ζχζηεκα εκθαλίδεη ην αληίζηνηρν 

ηεζη ζηνλ εθπαηδεπφκελν,  θαη αθνχ απηφο ππνβάιεη ηηο απαληήζεηο,  ε εθαξκνγή ηεο 

βαζκνινγεί απηφκαηα θαη απνζεθεχεη ην απνηέιεζκα ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο εμέηαζεο ηχπνπ αμηνιφγεζεο,  ην ζχζηεκα εκθαλίδεη ηελ εθθψλεζε 

ηεο εξγαζίαο καδί κε ηα αξρεία εξγαζίαο πάλσ ζηα νπνία πξέπεη λα εξγαζηεί ν 



 

 

 

 

128 

εθπαηδεπφκελνο. ηε ζπλέρεηα πεξηκέλεη λα ππνβάιεη ν εθπαηδεπφκελνο ηελ 

απάληεζή ηνπ (ηα αξρεία εξγαζίαο ηνπ) νπφηε θαη ζπλερίδεη ην κνληέιν δηαδηθαζίαο 

ζηα επφκελα βήκαηα. Κάζε αμηνιφγεζε βαζκνινγείηαη ρεηξνθίλεηα απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ν βαζκφο θαη ηα ζρφιηα εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα πξνο ελεκέξσζε 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο κειέηεο είλαη νη ίδηεο αλεμαξηήησο ηνπ κνληέινπ δηαδηθαζίαο 

πνπ ζα αλαηεζεί ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Ζ δηαθνξά εληνπίδεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

εμέηαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην κνληέιν δηαδηθαζίαο νη εθπαηδεπφκελνη 

θαινχληαη κεηά απφ θάζε ελφηεηα κειέηεο λα εμεηαζηνχλ κε ηεζη. ην δεχηεξν 

κνληέιν δηαδηθαζίαο νη εθπαηδεπφκελνη κειεηνχλ ηηο πξψηεο πέληε ελφηεηεο κειέηεο 

ρσξίο θάπνηα δξαζηεξηφηεηα εμέηαζεο. Μεηά ηελ πέκπηε ελφηεηα κειέηεο νη 

εθπαηδεπφκελνη εμεηάδνληαη ζηελ πξψηε αμηνιφγεζε. Αθνινπζνχλ δχν αθφκε 

ελφηεηεο κειέηεο θαη ε ηειεπηαία αμηνιφγεζε.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο φπσο έρνπλ νξηζηεί ζην κνληέιν δηαδηθαζίαο εθηεινχληαη 

ζεηξηαθά, δειαδή αλ νη εθπαηδεπφκελνη δελ νινθιεξψζνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ δελ κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ επφκελε. Όιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο αιιειεπηδξνχλ κε ην ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Σν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ αληηζηνηρίδεηαη πιήξσο ζηηο δηαζηάζεηο ηεο ξνήο 

εξγαζίαο. Πνηεο δξαζηεξηφηεηεο εθηεινχληαη, κε πνηα ζεηξά, απφ πνηνπο ρξήζηεο θαη 

πνηνη πιεξνθνξηαθνί πφξνη είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο.  

 

 

4.3 Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο  
 

Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 25 ην ζχζηεκα είλαη πινπνηεκέλν κε βάζε ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηξηψλ επηπέδσλ (three tier architecture). Ο πειάηεο είλαη ην πξφγξακκα 

πινήγεζεο ηνπ ρξήζηε κε ηνλ νπνίν απηφο ζπλδέεηαη ζηνλ εμππεξεηεηή, o νπνίνο 

είλαη ν Apache Tomcat 6.0.20. Ζ βάζε δεδνκέλσλ είλαη ε MySql. 

Ο πειάηεο δεκηνπξγεί κία ζπλεδξία (session) κε ηνλ εμππεξεηεηή δίλνληαο ην 

φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ ρξήζηε. Ζ ζπλεδξία θνξηψλεη ηελ κεραλή ξνήο 

εξγαζίαο ηνπ Bonita θαη αξρίδεη ε εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνλ ρξήζηε. Σν 

ζχζηεκα αλαγλσξίδεη ηνλ ρξήζηε θαη ηνπ παξνπζηάδεη ηελ ξνή εξγαζίαο πνπ ηνλ 
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αθνξά. Ο ρξήζηεο αιιειεπηδξά κε ην ζχζηεκα θαη φηαλ ηειεηψζεη ηελ δνπιεηά ηνπ 

ηεξκαηίδεη ηελ ζπλεδξία. Ζ ζπλεδξία επίζεο ηεξκαηίδεηαη απηφκαηα κεηά απφ θάπνην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεη ν εμππεξεηεηήο. 

 

 

ρήκα 25: Η αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

User Interaction Environment – Πεξηβάιινλ Αιιειεπίδξαζεο Υξήζηε 

Σν κέζν επηθνηλσλίαο κε ην ζχζηεκα είλαη ην πξφγξακκα πινήγεζεο. Όπσο 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ην ζχζηεκα είλαη ζρεδηαζκέλν κε βάζε ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηξηψλ επηπέδσλ. Απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

απφ νπνπδήπνηε ππάξρεη έλα ζπκβαηφ πξφγξακκα πινήγεζεο, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη 

εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην ζχζηεκα ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ 

πειάηε. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε 

πιήζνο άιισλ ζπλδεδεκέλσλ πιεξνθνξηψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ζπλδέζκσλ ζε 

άιιεο ηζηνζειίδεο θαη δηάθνξα αξρεία φπσο αξρεία ήρνπ θαη εηθφλαο θαη δηάθνξα 

έγγξαθα. 
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Profile Module – Λεηηνπξγία Πξνθίι 

Γηαρεηξίδεηαη ην πξνθίι ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. Παξαθνινπζεί ζε πνηα δξαζηεξηφηεηα 

βξίζθεηαη θαη θξαηά ηζηνξηθφ ησλ ηεζη ή αμηνινγήζεψλ ηνπ. Δπηπξφζζεηα, 

παξαθνινπζεί θαη εκθαλίδεη ζε πνηα δξαζηεξηφηεηα βξίζθνληαη νη άιινη 

εθπαηδεπφκελνη πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί ην ίδην κνληέιν δηαδηθαζίαο.  

 

Tutoring Module – Λεηηνπξγία Γηδαζθαιίαο 

Γηαρεηξίδεηαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ κε ην ζχζηεκα κάζεζεο. Με 

ηε βνήζεηα ηεο κεραλήο ξνήο εξγαζίαο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Ρνήο Δξγαζίαο 

θαη ηελ πξφζβαζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ην ζχζηεκα αξρείσλ ηνπ εμππεξεηεηή 

παξνπζηάδεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν ηα θαηάιιεια δεδνκέλα, είηε απηά αθνξνχλ έλα 

κάζεκα είηε θάπνην ηεζη ή άιιε αμηνιφγεζε. 

 

Administration Module – Λεηηνπξγία Γηαρείξηζεο 

Μέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο δηαρείξηζεο ν εθπαηδεπηηθφο έρεη πξφζβαζε ζε φια ηα 

δεδνκέλα ηεο βάζεο, ηνπ κνληέινπ κάζεζεο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αξρείσλ ηνπ 

εμππεξεηεηή, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα δεκηνπξγεί θαη λα επεμεξγάδεηαη καζήκαηα, 

ηεζη θαη αμηνινγήζεηο. Δπίζεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο δηαρείξηζεο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα επνπηεχεη ηελ θαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, λα εηζάγεη βαζκνινγίεο γηα ηηο αμηνινγήζεηο αιιά θαη εκεξνινγηαθά 

φξηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κειέηεο θαη εμέηαζεο. 

 

Workflow Engine – Μεραλή Ρνήο Δξγαζίαο 

Ζ κεραλή ξνήο εξγαζίαο θνξηψλεη θαη εθηειεί ηα βήκαηα ηεο δηεξγαζίαο πνπ έρεη 

επηιέμεη ν εθπαηδεπηηθφο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν  πξηλ ηελ πξψηε 

ηνπ ζπλεδξία κε ην ζχζηεκα. Καζνδεγεί ηελ ιεηηνπξγία δηδαζθαιίαο σο πξνο ηηο 

ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεη ν θάζε εθπαηδεπφκελνο. 

 

Database – Βάζε Γεδνκέλσλ 

Ζ βάζε δεδνκέλσλ θξαηά φια ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηα καζήκαηα, ηα ηεζη, ηηο 

αμηνινγήζεηο θαη ηα πξνθίι ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 
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Filesystem – ύζηεκα Αξρείσλ  

ην ζχζηεκα αξρείσλ ηνπ εμππεξεηεηή απνζεθεχνληαη φια ηα αξρεία, έγγξαθα θ.ιπ. 

πνπ ζπλδένληαη κε ηα καζήκαηα ή ηηο αμηνινγήζεηο. ε απηά έρεη πξφζβαζε ν 

ρξήζηεο κέζσ ζπλδέζκσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεδξίαο ηνπ κε ην ζχζηεκα. 

 

 

4.4 Καηαζθεπή πζηήκαηνο 
 

4.4.1 Τετνικές Λεπηομέρειες ηοσ Σσζηήμαηος 

Σν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί σο πεξηβάιινλ ζπγγξαθήο ην εξγαιείν ProEd Editor 

ηνπ Bonita. Με ηε βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηάδεη ηα κνληέια 

δηαδηθαζίαο, ηα εμάγεη, θαη ζηε ζπλέρεηα ηα εηζάγεη ζην ζχζηεκα.  

 

 

 

Δηθόλα 64: Α’ Μνληέιν δηαδηθαζίαο. 
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Δηθόλα 65: Β’ Μνληέιν δηαδηθαζίαο. 

 

Σν ζχζηεκα πινπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηεο αληηθεηκελνζηξαθνχο γιψζζαο 

πξνγξακκαηηζκνχ JAVA θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ηερλνινγία JSF (JavaServer 

Faces). Ζ αξρηηεθηνληθή κηαο εθαξκνγήο JSF βαζίδεηαη πάλσ ζηελ αξρηηεθηνληθή 

MVC (Model - View - Controller) ε νπνία είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε ζε φια ηα 

ζχγρξνλα πιαίζηα αλάπηπμεο (frameworks) δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. 

 

Ζ αξρηηεθηνληθή MVC ρσξίδεη ηελ εθαξκνγή ζε 3 κέξε: 

 Σν model είλαη ε θαξδηά ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζπκπεξηιακβάλεη θαη 

δηαρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα ηεο εθαξκνγήο. Σν κνληέιν είλαη ην "business 

logic" ηεο εθαξκνγήο θαη είλαη γξακκέλν ζε JAVA. 

 Ζ view είλαη ν ηξφπνο πνπ παξνπζηάδνληαη ηα εθάζηνηε δεδνκέλα ηνπ 

κνληέινπ ζηνλ ρξήζηε. Πάληα ην model είλαη έλα θαη κπνξνχλ λα 

ππάξρνπλ δηάθνξα views γηα δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Γηα παξάδεηγκα, 

κπνξεί έλα view λα είλαη κηα html ζειίδα πνπ βιέπεη ν ρξήζηεο ζην 

πξφγξακκα πινήγεζεο ηνπ, κπνξεί επίζεο έλα άιιν view ηνπ ίδηνπ 

κνληέινπ λα είλαη θαη xml αξρεία κε ηα νπνία ε εθαξκνγή επηθνηλσλεί κε 

έλα άιιν ζχζηεκα. Καη ηα δχν views είλαη δηαθνξεηηθέο φςεηο ηνπ ίδηνπ 
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κνληέινπ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επηθνηλσλία κε δηαθνξεηηθνχο 

απνδέθηεο. 

 Ο controller είλαη ην θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηελ 

επηθνηλσλία ηεο view κε ην model. Όηαλ γηα παξάδεηγκα επηιέμεη ν 

ρξήζηεο έλα ζχλδεζκν ζηελ html ζειίδα, ν controller δίλεη εληνιή ζην 

model λα γίλεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα. Με ηελ παξεκβνιή ηνπ 

controller ζηελ επηθνηλσλία ηεο view κε ην model, ην κνληέιν ηεο 

εθαξκνγήο δελ ρξεηάδεηαη λα μέξεη ηίπνηα ζρεηηθά κε ηα views, νπφηε θαη 

κπνξεί λα αιιάμεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην view ρσξίο λα πεηξάδνπκε ηελ 

ινγηθή ηεο εθαξκνγήο. 

 

ηελ JSF ηα views δεκηνπξγνχληαη κε ηελ ηερλνινγία JSP ε νπνία ζπλίζηαηαη 

απφ έλα ζχλνιν εηηθεηψλ xml ηα νπνία γίλνληαη parse απφ ηνλ εμππεξεηεηή θαη ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη html ε νπνία ζηέιλεηαη ζην πξφγξακκα πινήγεζεο. Κάζε 

view επηθνηλσλεί κε ηελ εθαξκνγή κε ηε ρξήζε JavaBeans. Σα JavaBeans είλαη 

αληηθείκελα ηεο JAVA γξακκέλα κε έλαλ εηδηθφ ηξφπν (πεξηιακβάλνπλ κεζφδνπο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ) ηα νπνία αλαγλσξίδεη ην framework ηεο JSF θαη κπνξεί λα ηα 

ζπλδέζεη κε ηα views. 

Ζ JSF είλαη Event Driven Framework. ε αληίζεζε κε ηα Request Driven 

Frameworks, ε JSF δελ θάλεη άκεζα δηαζέζηκεο ζηνλ πξνγξακκαηηζηή ηεο εθαξκνγήο 

ηηο ηδηφηεηεο ελφο αηηήκαηνο ζηνλ εμππεξεηεηή. Απνθξχπηεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ 

αηηήκαηνο θαη παξνπζηάδεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε κε ηε κνξθή γεγνλφησλ (events). 

Γηα παξάδεηγκα φηαλ ν ρξήζηεο ππνβάιεη κηα θφξκα πνπ βξίζθεηαη ζε κηα html 

ζειίδα, ν πξνγξακκαηηζηήο δελ βιέπεη πσο έγηλε έλα αίηεκα ζην action url ηεο 

θφξκαο (ην url ζην νπνίν ζηέιλεη ηα δεδνκέλα ε θφξκα), αιιά πσο παηήζεθε ην 

θνπκπί ππνβνιήο ηεο θφξκαο (event) θαη ην δηαρεηξίδεηαη αλάινγα. Έηζη ην 

πξνγξακκαηηζηηθφ κνληέιν κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε απηφ ησλ desktop εθαξκνγψλ, 

απνθξχπηνληαο ηηο ιεπηνκέξεηεο πινπνίεζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ φπνπ ηα πάληα 

είλαη αηηήκαηα απφ ηνλ πειάηε θαη αληαπνθξίζεηο (responses) απφ ηνλ εμππεξεηεηή. 

Σν ζχζηεκα πινπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ Eclipse IDE ην νπνίν 

ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

JSF. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην Eclipse δεκηνπξγήζεθε έλα web project. ηε ζπλέρεηα 

αθνχ δεκηνπξγήζεθε απηφκαηα ε δνκή ησλ θαθέισλ απφ ην Eclipse (φπσο απηή 

θαίλεηαη ζηνλ θάθειν Diplomatiki κέζα ζηα webapps ηνπ tomcat) μεθίλεζε ε 



 

 

 

 

134 

ζπγγξαθή ηνπ θψδηθα. Οη βηβιηνζήθεο ηνπ Bonita Runtime έγηλαλ import ζην project 

έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην api γηα ηε δηαρείξηζε ησλ processes πνπ 

θνξηψλεη ε εθαξκνγή. 

Γεκηνπξγήζεθαλ ηα jsp αξρεία ηα νπνία παξάγνπλ ηελ ηειηθή html ζειίδα πνπ 

βιέπεη ν ρξήζηεο, θαζψο επίζεο θαη ηα JavaBeans κε ηα νπνία ζπλδένληαη ηα .jsp γηα 

ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ. Δθηφο απφ ηα JavaBeans δεκηνπξγήζεθαλ θαη δηάθνξεο 

άιιεο Java classes πνπ εθηεινχλ βνεζεηηθέο εξγαζίεο (φπσο γηα παξάδεηγκα ηε 

ζχλδεζε ζηε βάζε θαη εθηέιεζε queries). Σέινο, ζπλδέζεθε ν tomcat ζην Eclipse σο 

application server ηεο εθαξκνγήο ψζηε λα ειέγρεηαη ζε θάζε θάζε ηελ αλάπηπμεο ε 

νξζή ιεηηνπξγία ηεο. 

 

4.4.2 Οδηγίες Εγκαηάζηαζης και Εκκίνηζης ηοσ Σσζηήμαηος 

Πξνθεηκέλνπ ην ζχζηεκα λα ιεηηνπξγήζεη ζε έλαλ ππνινγηζηή ζα πξέπεη λα 

εγθαηαζηαζεί ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ πειάηε/εμππεξεηεηή. 

 

 

Δηθόλα 66: Δηζαγσγή ηνπ αξρείνπ localhost.sql κέζσ ηνπ PhpMyAdmin. 

 

Σν πξψην βήκα είλαη λα ζηεζεί ε βάζε δεδνκέλσλ. Σν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί 

ηελ MySql, κηα Open Source βάζε δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία δεκηνπξγείηαη ε βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ γίλεηαη ε εηζαγσγή ηνπ αξρείνπ 
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localhost.sql κε θάπνην απφ ηα δηάθνξα εξγαιεία πνπ ππάξρνπλ γηα δηαρείξηζε κηαο 

βάζεο MySql (φπσο πρ ην PhpMyAdmin  ή ην MySqlAdministrator). ηελ Δηθφλα 66 

θαίλεηαη ν ηξφπνο εηζαγσγήο ηνπ αξρείνπ κέζσ ηνπ PhpMyAdmin. 

 

 

Δηθόλα 67: Γεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Αθνχ δεκηνπξγεζεί ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, δεκηνπξγείηαη θαη ν 

ρξήζηεο πνπ ζα έρεη πξφζβαζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο.  Ο ρξήζηεο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα νλνκάδεηαη “mikekar” κε θσδηθφ πξφζβαζεο mikekar. 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ ρξήζηε κε ηε ρξήζε ηνπ PhpMyAdmin. 

εκεηψλεηαη πσο πξέπεη λα δνζνχλ ηα θαηάιιεια δηθαηψκαηα ζηνλ ρξήζηε mikekar 

θάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή “check all” ζηα Global privileges (φπσο θαίλεηαη ζηελ 

εηθφλα 67). 

 

Πεξηγξαθή ησλ Πηλάθσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

Σν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί δχν βάζεηο δεδνκέλσλ. Ζ κία είλαη ε θεληξηθή βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θέξεη ην φλνκα “mikekar”, ελψ ε δεχηεξε είλαη απηή 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ην forum πνπ ζπλνδεχεη ην ζχζηεκα θαη είλαη ε “jforum”. 

Ζ θεληξηθή βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 68, απνηειείηαη 

απφ ηνπο αθφινπζνπο Πίλαθεο : 

 answers. Δίλαη ν Πίλαθαο πνπ θξαηά ηηο πηζαλέο απαληήζεηο  γηα ηηο 

εξσηήζεηο ησλ ηεζη πνπ δεκηνπξγεί ν εθπαηδεπηηθφο απφ ην δηαρεηξηζηηθφ 

θνκκάηη ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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 assessmentcontents. Δίλαη ν Πίλαθαο πνπ απνζεθεχεη ηηο εθθσλήζεηο ησλ 

εξγαζηψλ πνπ δεκηνπξγεί ν εθπαηδεπηηθφο απφ ηε ζειίδα δηαρείξηζεο. 

 lessoncontents. Κξαηά ηα πεξηερφκελα ησλ καζεκάησλ γηα θάζε 

δξαζηεξηφηεηα καζήκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα καζήκαηα ηα 

δηαρεηξίδεηαη ν εθπαηδεπηηθφο. 

 questions. Απνζεθεχεη ηηο εξσηήζεηο ησλ ηεζη πνπ δεκηνπξγεί ν 

εθπαηδεπηηθφο. 

 tests. Σα ηεζη πνπ δεκηνπξγεί ν εθπαηδεπηηθφο. 

 userassessments. ε απηφ ηνλ Πίλαθα απνζεθεχνληαη νη απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζηηο εξγαζίεο,  ν βαζκφο ηνπο θαη ηα ζρφιηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πνπ δηφξζσζε ηηο εξγαζίεο (εάλ ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη ηε 

δηαδηθαζία/ξνή εξγαζίαο κε ηηο εξγαζίεο). 

 userstate. Δδψ απνζεθεχεηαη ε θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ν θάζε 

εθπαηδεπφκελνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζεί κέζα ζε απηφ. 

 usertests & usertestscores. Απηνί νη δχν Πίλαθεο απνζεθεχνπλ ηηο 

απαληήζεηο θαη ην βαζκφ ηνπ ρξήζηε γηα ηα ηεζη πνπ έρεη πάξεη (εάλ γηα 

ηνλ ρξήζηε έρεη επηιεγεί ε δηαδηθαζία/ξνή εξγαζίαο κε ηα ηεζη). 

 

 

Δηθόλα 68: Οη Πίλαθεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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Δηθόλα 69: Σν κνληέιν νληνηήησλ - ζρέζεσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

 

Μεξηθέο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ: 

 Σν username αλαθέξεηαη ζην username πνπ έρεη δνζεί ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη νξίδεηαη φπσο ζα αλαιπζεί θαη 

ζηελ ζπλέρεηα ζην jaas-standard.cfg. 

 Όια ηα πεδία ηχπνπ varchar πνπ είλαη ids αλαθέξνληαη ζε ζπζρεηίζεηο κε 

εμσηεξηθά δεδνκέλα. Γηα παξάδεηγκα ην lessonId ηνπ lessoncontents 

αλαθέξεηαη ζην ActivityId ελφο activity ηνπ Bonita Process πνπ είλαη 

ηχπνπ lesson. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαιαβαίλεη ην ζχζηεκα ην 

πεξηερφκελν πνπ πξέπεη λα θνξηψζεη φηαλ εθηειείηαη θάζε activity ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

 Όια ηα πεδία ηχπνπ int πνπ είλαη ids αλαθέξνληαη ζε ζπζρεηίζεηο κε άιια 

ids ηεο βάζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη φρη κε ηα ActivityIds ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ην idTests ηνπ questions αλαθέξεηαη ζην id ηνπ tests, θαη 

φρη ζην testId ηνπ tests (ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην id ηνπ activity).  

 

Δθφζνλ έρεη ζηεζεί ε βάζε δεδνκέλσλ, ην επφκελν βήκα είλαη ε εθθίλεζε ηνπ  

εμππεξεηεηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο εμππεξεηεηήο απηφο είλαη ν Apache Tomcat 6.0.20. 
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Ζ εθαξκνγή ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία JSF, κηα ζχγρξνλε ηερλνινγία γηα ηε 

δεκηνπξγία δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. Ο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηνλ εμππεξεηεηή ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ν “apache-tomcat-6.0.20” θαη πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηνλ δίζθν 

“C:” ησλ Windows γηαηί ην ζχζηεκα ςάρλεη λα βξεη θάπνηα αξρεία ζε απηή ηε 

δηαδξνκή δίζθνπ. 

Δάλ δελ είλαη ήδε νξηζκέλε ε κεηαβιεηή JAVA_HOME ζηηο κεηαβιεηέο 

πεξηβάιινληνο ησλ Windows ηφηε πξέπεη λα νξηζηεί πξνηνχ κπνξέζεη λα μεθηλήζεη ν 

εμππεξεηεηήο. Ζ κεηαβιεηή JAVA_HOME πξέπεη λα δείρλεη ζηνλ θάθειν 

εγθαηάζηαζεο ελφο JDK update 16 ή λεφηεξνπ (πρ  JAVA_HOME=C:\Program 

Files\Java\jdk1.6.0_16). Πξνθεηκέλνπ λα εθθηλήζεη ν εμππεξεηεηήο ηεο εθαξκνγήο, 

εθθηλείηαη ην αξρείν startup.bat πνπ βξίζθεηαη ζηνλ θάθειν C:\apache-tomcat-

6.0.20\bin. Μφιηο εθθηλήζεη ν εμππεξεηεηήο κπνξνχκε λα ζπλδεζνχκε κε ην ζχζηεκα 

εάλ αλνίμνπκε έλα πξφγξακκα πινήγεζεο θαη εηζάγνπκε ηελ δηεχζπλζε 

http://localhost:8080/Diplomatiki/login.jsf (ν apache tomcat «αθνχεη» ζην port 8080). 

 

 

Οη θάθεινη ηνπ εμππεξεηεηή ηνπ ζπζηήκαηνο 

Οη ζεκαληηθφηεξνη θάθεινη ηνπ εμππεξεηεηή ζηνλ νπνίν ηξέρεη ε εθαξκνγή είλαη 

νη εμήο: 

 lib. ε απηφλ ηνλ θάθειν ππάξρνπλ βηβιηνζήθεο ηεο Java πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ζχζηεκα. Δδψ ππάξρεη ν bonita-server-4.1.1 

πνπ είλαη ε θαξδηά ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 webapps. ε απηφλ ηνλ θάθειν ππάξρνπλ νη εθαξκνγέο πνπ ηξέρεη ν 

εμππεξεηεηήο: 

o jforum. Δίλαη ην Open Source forum γξακκέλν ζε Java ην νπνίν έρεη 

ζπλδεζεί κε ην ζχζηεκα. 

o Diplomatiki. Απηφο ν θάθεινο είλαη ε θεληξηθή εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Δδψ ππάξρνπλ φια ηα αξρεία ηα νπνία απνηεινχλ ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο  ζε Java (αξρεία .jsp, θάθεινο  web-inf) 

θαζψο θαη θάθεινη πνπ θξαηάλε δεδνκέλα φπσο ν θάθεινο bars ν 

νπνίνο έρεη ηηο ξνέο εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα 

(νξηζκέλεο κε ηνλ ProEd editor ηνπ Bonita), ν θάθεινο assessments ν 

νπνίνο θξαηά ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο εξγαζίεο θαη ν 

http://localhost:8080/Diplomatiki/login.jsf
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θάθεινο files ζηνλ νπνίν απνζεθεχνληαη φια ηα αξρεία πνπ θνξηψλεη 

ν εθπαηδεπηηθφο απφ ηε ζειίδα δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (φπσο 

ζπλνδεπηηθά αξρεία καζεκάησλ, εθθσλήζεηο εξγαζηψλ). 

 

ηνλ θάθειν C:\apache-tomcat-6.0.20\webapps\Diplomatiki\WEB-INF\classes 

βξίζθεηαη ην αξρείν jaas-standard.cfg ζην νπνίν νξίδνληαη ηα νλφκαηα θαη  νη θσδηθνί 

εηζαγσγήο ησλ ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα. Με έλαλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ φπσο ην 

ζεκεησκαηάξην κπνξνχλ λα νξηζζνχλ επηπιένλ ρξήζηεο. 

 

4.4.3 Λειηοσργίες Σσζηήμαηος 

Σν ζχζηεκα, αλάινγα κε ην ξφιν ηνπ ρξήζηε, δειαδή αλ είλαη εθπαηδεπηηθφο ή 

εθπαηδεπφκελνο, παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Όηαλ έλαο εθπαηδεπηηθφο 

εηζέιζεη ζην ζχζηεκα νη επηινγέο πνπ ζπλαληάεη, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 70, 

είλαη νη αθφινπζεο:  

 Administration (Γηαρείξηζε)  

 History (Ηζηνξηθφ)  

 Assign Process (Αλάζεζε Γηαδηθαζίαο) 

 Forum (Υψξνο πδεηήζεσλ)  

 Chat (Δθαξκνγή χγρξνλεο Δπηθνηλσλίαο) 

 Logout (Έμνδνο απφ ην ζχζηεκα) 

 

Όηαλ ν εθπαηδεπηηθφο επηιέμεη ηελ ιεηηνπξγία Administration έρεη ηηο εμήο 

δπλαηέο επηινγέο: 

 Edit Lessons (χληαμε Μαζεκάησλ) 

 Edit Tests (χληαμε Σεζη) 

 Edit Assessments (χληαμε Αμηνινγήζεσλ)  

 List process 1 activities (Λίζηα δξαζηεξηνηήησλ ηεο πξψηεο δηαδηθαζίαο) 

 List process2 activities (Λίζηα δξαζηεξηνηήησλ ηεο δεχηεξεο 

δηαδηθαζίαο) 

 

Μέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο “Administration” νη εθπαηδεπηηθνί δεκηνπξγνχλ ηηο 

ελφηεηεο πξνο κειέηε πξνζζέηνληαο ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηα ηεζη θαη ηηο 
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αμηνινγήζεηο. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα 

απφ ηηο ηξεηο πξναλαθεξζείζεο λα ζέζεη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξαγκάησζεο απφ 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Δπίζεο, δχν ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο είλαη πεξηζζφηεξν 

βνεζεηηθέο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη ε List process 1 activities (Λίζηα 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο πξψηεο δηαδηθαζίαο) θαη ε List process2 activities (Λίζηα 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο δεχηεξεο δηαδηθαζίαο). Απηέο νη ιεηηνπξγίεο απεηθνλίδνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ην πξψην θαη ην δεχηεξν κνληέιν 

δηαδηθαζίαο θπξίσο γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαηά ηελ δεκηνπξγία ησλ 

ελνηήησλ, ησλ ηεζη θαη ησλ αμηνινγήζεσλ. 

 

 

Δηθόλα 70: Η θεληξηθή νζόλε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Όηαλ ν εθπαηδεπηηθφο επηιέμεη ηελ ιεηηνπξγία History, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ 

Δηθφλα 71, ηνπ παξνπζηάδνληαη νη εμήο δπλαηέο επηινγέο: 

 View Student State (Παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ) 

 View Student Tests (Παξαθνινχζεζε ησλ Σεζη ησλ Δθπαηδεπνκέλσλ) 

 View Student Assessments (Παξαθνινχζεζε ησλ Αμηνινγήζεσλ ησλ 

Δθπαηδεπνκέλσλ) 
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Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί κέζσ απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ λα παξαθνινπζήζεη ζε 

πνηα δξαζηεξηφηεηα βξίζθεηαη ν θάζε εθπαηδεπφκελνο, αλ θάπνηνο απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο έρεη θαζπζηεξήζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα γηα 

ηελ νπνία έρεη νξηζηεί θάπνηα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πεξάησζεο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, ηα απνηειέζκαηα απφ ηα ηεζη αιιά θαη ηηο αμηνινγήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ νη εθπαηδεπφκελνη. πγθεθξηκέλα, ηα ηεζη δηνξζψλνληαη απηφκαηα 

ελψ ζηηο αμηνινγήζεηο ε βαζκνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ο 

εθπαηδεπηηθφο βιέπεη ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηηο βαζκνινγεί ελψ 

παξάιιεια κπνξεί λα εηζάγεη θαη ζρφιηα πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε. 

 

 

Δηθόλα 71: Η νζόλε πνπ δείρλεη ηελ πξόνδν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 

Όηαλ ν εθπαηδεπηηθφο επηιέμεη ηε ιεηηνπξγία “Assign Process” ηφηε κπνξεί 

πιεθηξνινγψληαο ην φλνκα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ λα ηνπ αλαζέζεη έλα απφ ηα δχν 

κνληέια δηαδηθαζίαο πνπ έρνπλ νξηζηεί. Γειαδή, ν εθπαηδεπηηθφο, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν απνθαζίδνπλ πνην κνληέιν δηαδηθαζίαο ηαηξηάδεη θαιχηεξα 

ζην πξνθίι ηνπ. 
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Δηθόλα 72: Ο ρώξνο ζπδεηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Όηαλ ν εθπαηδεπηηθφο επηιέμεη ηελ ιεηηνπξγία Forum έρεη ηηο εμήο επηινγέο: 

 Σα λέα ηνπ καζήκαηνο 

 Σα λέα ηεο ζρνιήο καο 

 Υψξνο πδεηήζεσλ 

 

Ζ επηινγή “Σα λέα ηνπ καζήκαηνο” έρεη σο ζηφρν ηελ επίιπζε δηάθνξσλ 

απνξηψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα. ηελ επηινγή “ Σα λέα ηεο 

ζρνιήο καο” ζθνπφο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ φζνλ αθνξά ηελ 

επηθαηξφηεηα ηεο ζρνιήο φπσο π.ρ. ηελ αλαβνιή ησλ καζεκάησλ ηεο ζρνιήο ιφγσ 

θάπνηαο αξγίαο. Σέινο, ζηελ επηινγή “Υψξνο πδεηήζεσλ” νη εθπαηδεπφκελνη 

κπνξνχλ λα ζπλνκηιήζνπλ κεηαμχ ηνπο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ζρνιή ή θαη φρη. 

 

Σν Chat είλαη κία εθαξκνγή ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο πνπ επηηξέπεη ηελ 

επηθνηλσλία ηφζν κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ φζν κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. Όηαλ έλα ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή 

κπνξεί λα δεη πνηνη άιινη ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνη θαη λα ζπλνκηιήζεη καδί ηνπο. 
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Δηθόλα 73: Η εθαξκνγή ζύγρξνλεο επηθνηλσλίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

Δηθόλα 74: Η θεληξηθή νζόλε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. 

 

Όηαλ έλαο εθπαηδεπφκελνο εηζέιζεη ζην ζχζηεκα ηνπ εκθαλίδεηαη ην φλνκα ηεο 

πξψηεο ελφηεηαο πξνο κειέηε, ην νπνίν θαη πξέπεη λα επηιέμεη γηα λα δεη ηα αξρεία ηα 

νπνία ηελ ζπλνδεχνπλ. ην πξψην κνληέιν δηαδηθαζίαο νη εθπαηδεπφκελνη αλά 

ελφηεηα κειέηεο ζα εμεηάδνληαη κε έλα ηεζη πνιιαπιήο επηινγήο. ην δεχηεξν 

κνληέιν δηαδηθαζίαο ζα εμεηάδνληαη ζπλνιηθά κε δχν αμηνινγήζεηο. Οη ιεηηνπξγίεο 
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πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο είηε ηνπο αλαηίζεηαη ην πξψην είηε ην 

δεχηεξν κνληέιν δηαδηθαζίαο είλαη νη εμήο: 

 Activity List (Λίζηα Γξαζηεξηνηήησλ) 

 Profile (Πξνθίι) 

 Forum (Υψξνο πδεηήζεσλ)  

 Chat (Δθαξκνγή ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο) 

 Logout (Έμνδνο απφ ην ζχζηεκα) 

 

Ζ κφλε δηαθνξά πνπ ππάξρεη ζηα κνληέια δηαδηθαζίαο είλαη φηη ζην πξψην 

κνληέιν ππάξρνπλ επηά ελφηεηεο πξνο κειέηε θαη κεηά ην πέξαο ηεο θάζε ελφηεηαο 

κειέηεο νη εθπαηδεπφκελνη ζα εμεηάδνληαη θαη ζε έλα ηεζη. ην δεχηεξν κνληέιν 

δηαδηθαζίαο νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ θαη εδψ επηά ελφηεηεο κειέηεο αιιά  νη 

αμηνινγήζεηο ηνπο εκθαλίδνληαη κεηά ην πέξαο ηεο πέκπηεο θαη ηεο έβδνκεο ελφηεηαο 

κειέηεο. ην Activity List εκθαλίδνληαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο νη ελφηεηεο πξνο 

κειέηε, ηα ηεζη θαη νη αμηνινγήζεηο. ε θάζε κία απφ ηηο ελφηεηεο πξνο κειέηε 

ππάξρνπλ νδεγίεο, ζρεηηθά ζρφιηα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη αξρεία πνπ πξέπεη λα 

θαηεβάζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη. Αθνχ νινθιεξψζνπλ ην θαηέβαζκα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ην επηβεβαηψζνπλ ζην ζχζηεκα, ηνπο εκθαλίδεηαη ην φλνκα 

ηεο επφκελεο δξαζηεξηφηεηαο φπσο έρεη νξηζηεί ζην κνληέιν δηαδηθαζίαο πνπ ηνπο 

έρεη αλαηεζεί. Οη εθπαηδεπφκελνη, κφιηο νινθιεξψζνπλ έλα ηεζη κπνξνχλ λα δνπλ 

ακέζσο ηελ βαζκνινγία ηνπο, ελψ ζηηο αμηνινγήζεηο πξέπεη λα θαηεβάζνπλ ηα 

ζρεηηθά αξρεία κε ηελ εθθψλεζε ηεο άζθεζεο ή ησλ αζθήζεσλ πνπ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ. Αλ νη εθπαηδεπφκελνη δελ αλεβάζνπλ αξρεία κε ηηο ιχζεηο ησλ 

αζθήζεσλ δελ κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα. Ζ 

βαζκνινγία ζα ηνπο γλσζηνπνηεζεί φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο βαζκνινγήζεη ηηο αζθήζεηο 

καδί κε θάπνηα ζρφιηά ηνπ γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο. 

Όηαλ νη εθπαηδεπφκελνη επηιέμνπλ ηελ ιεηηνπξγία Profile ηνπο εκθαλίδνληαη 

θάπνηα ζηνηρεία φπσο ην Username (Όλνκα ρξήζηε), Process chosen (Γηαδηθαζία πνπ 

επηιέρζεθε), Last finished activity (Γξαζηεξηφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ηειεπηαία), Test-Score (Σεζη – Βαζκφο). ηελ πεξίπησζε πνπ ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο είρε αλαηεζεί ην κνληέιν δηαδηθαζίαο κε ηηο δχν αμηνινγήζεηο ε 

κφλε θαηεγνξία πνπ αιιάδεη είλαη ην Test – Score ζηνπ νπνίνπ ηελ ζέζε ππάξρεη ην 

Assessment – Score – Comments (Αμηνιφγεζε – Βαζκφο – ρφιηα).  Δπίζεο, ππάξρεη 

θαη ε ιεηηνπξγία Other students progress on the same process (Πξφνδνο ησλ 
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εθπαηδεπνκέλσλ πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί ε ίδηα δηαδηθαζία). ε απηή ηελ ιεηηνπξγία νη 

εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πνξεία ησλ άιισλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαηεζεί ην ίδην κνληέιν δηαδηθαζίαο. 

 

4.4.4 Σενάριο Χρήζης Σσζηήμαηος 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ, ζα 

παξνπζηαζηεί έλα ζελάξην ρξήζεο. Έζησ φηη ζην ζχζηεκα είλαη εγγεγξακκέλνη 

ηέζζεξηο εθπαηδεπφκελνη θαη έλαο εθπαηδεπηηθφο. ε δχν εθπαηδεπφκελνπο, 

Karagiozidis θαη Karageorgiou, αλαηίζεηαη ην πξψην κνληέιν δηαδηθαζίαο ελψ ζε 

άιινπο δχν εθπαηδεπφκελνπο, Minardos θαη Papadopoulos, αλαηίζεηαη ην δεχηεξν 

κνληέιν δηαδηθαζίαο. Έζησ φηη απφ ην θάζε κνληέιν δηαδηθαζίαο έλαο απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ζα νινθιεξψζεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελψ ν δεχηεξνο ζα 

βξίζθεηαη θάπνπ ζηελ κέζε.  

Αξρηθά, ζα παξνπζηαζηνχλ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν 

εθπαηδεπηηθφο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. Ο εθπαηδεπηηθφο μεθηλάεη 

εηνηκάδνληαο ηηο ελφηεηεο κειέηεο, δίλνληαο ηνπο ηίηιν θαη πξνζζέηνληαο 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ καδί κε θάπνηεο νδεγίεο θαη επεμεγήζεηο γηα ηελ θάζε κία απφ 

απηέο. ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγεί ηα ηεζη, πξνζζέηνληαο ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο 

απαληήζεηο. Δπηπξφζζεηα, δεκηνπξγεί ηηο αμηνινγήζεηο, δίλνληαο ηίηιν, πξνζζέηνληαο 

νδεγίεο θαη ηα ζρεηηθά αξρεία πνπ ζα ρξεηαζηνχλ νη εθπαηδεπφκελνη γηα λα θέξνπλ 

εηο πέξαο ηηο αμηνινγήζεηο. Σέινο, επηιέγεη πνην κνληέιν δηαδηθαζίαο ζα αλαηεζεί ζε 

πνηνπο εθπαηδεπφκελνπο.  

ηελ ζπλέρεηα νη δχν εθπαηδεπφκελνη ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαηεζεί ην πξψην 

κνληέιν δηαδηθαζίαο εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα θαη κεηά νη δχν εθπαηδεπφκελνη ζηνπο 

νπνίνπο έρεη αλαηεζεί ην δεχηεξν κνληέιν δηαδηθαζίαο. Ο πξψηνο ρξήζηεο απφ θάζε 

κνληέιν δηαδηθαζίαο ζα νινθιεξψζεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Ο δεχηεξνο ρξήζηεο 

ζην πξψην κνληέιν δηαδηθαζίαο ζα θηάζεη κέρξη θαη ηελ εμέηαζε ηεο πέκπηεο 

ελφηεηαο, ελψ ν δεχηεξνο ρξήζηεο ζην δεχηεξν κνληέιν ζα πξαγκαηνπνηήζεη κέρξη 

θαη ηελ πξψηε αμηνιφγεζε. ηε ζπλερεία, ζα εηζέιζεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα 

παξαθνινπζήζεη ζε πνηα δξαζηεξηφηεηα βξίζθνληαη νη εθπαηδεπφκελνη θαη λα ηνπο 

βαζκνινγήζεη. Σέινο, ζα παξνπζηαζηεί ηη βιέπεη ν θάζε εθπαηδεπφκελνο φζνλ αθνξά 

ηελ πξφνδν ηνπ ηδίνπ αιιά θαη ηνπ άιινπ ρξήζηε πνπ έρεη αλαηεζεί ην ίδην κνληέιν 

δηαδηθαζίαο. 
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Δηθόλα 75: Οζόλε εηζαγσγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. 

 

 

Δηθόλα 76: Η πξώηε νζόλε πνπ ζπλαληά ν εθπαηδεπηηθόο αθνύ εηζέιζεη ζην ζύζηεκα. 
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Δηθόλα 77: Η νζόλε πξνεηνηκαζίαο ησλ ελνηήησλ κειέηεο θαη εμέηαζεο. 

 

 

Δηθόλα 78: Οζόλε δεκηνπξγίαο ηεο πξώηεο ελόηεηαο κειέηεο. 
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Δηθόλα 79: Οζόλε δεκηνπξγίαο ηεο δεύηεξεο ελόηεηαο κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 80: Οζόλε δεκηνπξγίαο ηεο ηξίηεο ελόηεηαο κειέηεο. 
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Δηθόλα 81: Οζόλε δεκηνπξγίαο ηεο ηέηαξηεο ελόηεηαο κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 82: Οζόλε δεκηνπξγίαο ηεο πέκπηεο ελόηεηαο κειέηεο. 
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Δηθόλα 83: Οζόλε δεκηνπξγίαο ηεο έθηεο ελόηεηαο κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 84: Οζόλε δεκηνπξγίαο ηεο έβδνκεο ελόηεηαο κειέηεο. 
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Δηθόλα 85: Οζόλε ζηελ νπνία είλαη ζπγθεληξσκέλεο όιεο νη ελόηεηεο κειέηεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ. 

 

 

Δηθόλα 86: Οζόλε δεκηνπξγίαο ηνπ ηεζη ηεο πξώηεο ελόηεηαο κειέηεο. 
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Δηθόλα 87: Οζόλε δεκηνπξγίαο ηνπ ηεζη ηεο δεύηεξεο ελόηεηαο κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 88: Οζόλε δεκηνπξγίαο ηνπ ηεζη ηεο ηξίηεο ελόηεηαο κειέηεο. 
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Δηθόλα 89: Οζόλε δεκηνπξγίαο ηνπ ηεζη ηεο ηέηαξηεο ελόηεηαο κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 90: Οζόλε δεκηνπξγίαο ηνπ ηεζη ηεο πέκπηεο ελόηεηαο κειέηεο. 
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Δηθόλα 91: Οζόλε δεκηνπξγίαο ηνπ ηεζη ηεο έθηεο ελόηεηαο κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 92: Οζόλε δεκηνπξγίαο ηνπ ηεζη ηεο έβδνκεο ελόηεηαο κειέηεο. 
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Δηθόλα 93: Οζόλε ζηελ νπνία είλαη ζπγθεληξσκέλα όια ηα ηεζη πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. 

 

 

Δηθόλα 94: Οζόλε δεκηνπξγίαο ηεο πξώηεο αμηνιόγεζεο. 
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Δηθόλα 95: Οζόλε δεκηνπξγίαο ηεο δεύηεξεο αμηνιόγεζεο. 

 

 

Δηθόλα 96: Οζόλε ζηελ νπνία είλαη ζπγθεληξσκέλεο νη αμηνινγήζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. 
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Δηθόλα 97: Οζόλε αλάζεζεο ηνπ Α’ κνληέινπ δηαδηθαζίαο ζηνλ πξώην εθπαηδεπόκελν. 

 

 

Δηθόλα 98: Οζόλε αλάζεζεο ηνπ Α’ κνληέινπ δηαδηθαζίαο ζηνλ δεύηεξν εθπαηδεπόκελν. 
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Δηθόλα 99: Οζόλε αλάζεζεο ηνπ Β’ κνληέινπ δηαδηθαζίαο ζηνλ ηξίην εθπαηδεπόκελν. 

 

 

Δηθόλα 100: Οζόλε αλάζεζεο ηνπ Β’ κνληέινπ δηαδηθαζίαο ζηνλ ηέηαξην εθπαηδεπόκελν. 
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Δηθόλα 101: Οζόλε εηζαγσγήο ηνπ πξώηνπ εθπαηδεπνκέλνπ ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ην Α’ 

κνληέιν δηαδηθαζίαο. 

 

 

Δηθόλα 102: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηεο πξώηεο ελόηεηαο κειέηεο. 
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Δηθόλα 103:  Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο θαηεβάδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ 

ζπλνδεύεη ηελ πξώηε ελόηεηα κειέηεο.  

 

 

Δηθόλα 104: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηνπ πξώηνπ ηεζη. 
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Δηθόλα 105: Οζόλε ζηελ νπνία ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηεί ην πξώην ηεζη. 

 

 

Δηθόλα 106: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηεο δεύηεξεο ελόηεηαο κειέηεο. 
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Δηθόλα 107: Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο θαηεβάδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζπλνδεύεη 

ηελ δεύηεξε ελόηεηα κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 108: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηνπ δεύηεξνπ ηεζη. 
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Δηθόλα 109: Οζόλε ζηελ νπνία ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηεί ην δεύηεξν ηεζη. 

 

 

Δηθόλα 110: Οζόλε εκθάληζεο  ηνπ ηίηινπ ηεο ηξίηεο ελόηεηαο κειέηεο. 
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Δηθόλα 111:  Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο θαηεβάδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ 

ζπλνδεύεη ηελ ηξίηε ελόηεηα κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 112: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηνπ ηξίηνπ ηεζη. 
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Δηθόλα 113: Οζόλε ζηελ νπνία ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηεί ην ηξίην ηεζη. 

 

 

Δηθόλα 114: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηεο ηέηαξηεο ελόηεηαο κειέηεο. 
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Δηθόλα 115: Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο θαηεβάδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζπλνδεύεη 

ηελ ηέηαξηε ελόηεηα κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 116: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηνπ ηέηαξηνπ ηεζη. 
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Δηθόλα 117: Οζόλε ζηελ νπνία ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηεί ην ηέηαξην ηεζη. 

 

 

Δηθόλα 118: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηεο πέκπηεο ελόηεηαο κειέηεο. 
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Δηθόλα 119: Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο θαηεβάδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζπλνδεύεη 

ηελ πέκπηε ελόηεηα κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 120: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηνπ πέκπηνπ ηεζη. 
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Δηθόλα 121: Οζόλε ζηελ νπνία ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηεί ην πέκπην ηεζη. 

 

 

Δηθόλα 122: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηεο έθηεο ελόηεηαο κειέηεο. 
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Δηθόλα 123: Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο θαηεβάδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζπλνδεύεη 

ηελ έθηε ελόηεηα κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 124: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηνπ έθηνπ ηεζη. 
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Δηθόλα 125: Οζόλε ζηελ νπνία ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηεί ην έθην ηεζη. 

 

 

Δηθόλα 126: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηεο έβδνκεο ελόηεηαο κειέηεο. 
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Δηθόλα 127: Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο θαηεβάδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζπλνδεύεη 

ηελ έβδνκε ελόηεηα κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 128: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηνπ εβδόκνπ ηεζη. 
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Δηθόλα 129: Οζόλε ζηελ νπνία ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηεί ην έβδνκν ηεζη. 

 

 

Δηθόλα 130: Οζόλε ζηελ  νπνία εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα ζπγραξεηεξίσλ, ν εθπαηδεπόκελνο έρεη 

νινθιεξώζεη όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ κνληέινπ δηαδηθαζίαο πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί. 
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Δηθόλα 131: Οζόλε εηζαγσγήο ηνπ δεύηεξνπ εθπαηδεπνκέλνπ ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ην Α’ 

κνληέιν δηαδηθαζίαο. 

 

 

Δηθόλα 132: Οζόλε ηεο εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηεο πξώηεο ελόηεηαο κειέηεο. 
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Δηθόλα 133: Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο θαηεβάδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζπλνδεύεη 

ηελ πξώηε ελόηεηα κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 134: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηνπ πξώηνπ ηεζη. 
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Δηθόλα 135: Οζόλε ζηελ νπνία ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηεί ην πξώην ηεζη. 

 

 

Δηθόλα 136: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηεο δεύηεξεο ελόηεηαο κειέηεο. 
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Δηθόλα 137: Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο θαηεβάδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζπλνδεύεη 

ηελ δεύηεξε ελόηεηα κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 138: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηνπ δεύηεξνπ ηεζη. 
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Δηθόλα 139: Οζόλε ζηελ νπνία ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηεί ην δεύηεξν ηεζη. 

 

 

Δηθόλα 140: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηεο ηξίηεο ελόηεηαο κειέηεο. 
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Δηθόλα 141: Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο θαηεβάδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζπλνδεύεη 

ηελ ηξίηε ελόηεηα κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 142: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηνπ ηξίηνπ ηεζη. 
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Δηθόλα 143: Οζόλε ζηελ νπνία ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηεί ην ηξίην ηεζη. 

 

 

Δηθόλα 144: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηεο ηέηαξηεο ελόηεηαο κειέηεο. 
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Δηθόλα 145: Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο θαηεβάδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζπλνδεύεη 

ηελ ηέηαξηε ελόηεηα κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 146: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηνπ ηέηαξηνπ ηεζη. 
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Δηθόλα 147: Οζόλε ζηελ νπνία ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηεί ην ηέηαξην ηεζη. 

 

 

Δηθόλα 148: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηεο πέκπηεο ελόηεηαο κειέηεο. 
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Δηθόλα 149: Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο θαηεβάδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζπλνδεύεη 

ηελ πέκπηε ελόηεηα κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 150: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηνπ πέκπηνπ ηεζη. 
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Δηθόλα 151: Οζόλε ζηελ νπνία ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηεί ην πέκπην ηεζη. 

 

 

Δηθόλα 152: Οζόλε εηζαγσγήο ηνπ πξώηνπ εθπαηδεπνκέλνπ ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ην Β’ 

κνληέιν δηαδηθαζίαο. 
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Δηθόλα 153: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηεο πξώηεο ελόηεηαο κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 154: Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο θαηεβάδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζπλνδεύεη 

ηελ πξώηε ελόηεηα κειέηεο. 
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Δηθόλα 155: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηεο δεύηεξεο ελόηεηαο κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 156: Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο θαηεβάδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζπλνδεύεη 

ηελ δεύηεξε ελόηεηα κειέηεο. 
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Δηθόλα 157: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηεο ηξίηεο ελόηεηαο κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 158: Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο θαηεβάδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζπλνδεύεη 

ηελ ηξίηε ελόηεηα κειέηεο. 
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Δηθόλα 159: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηεο ηέηαξηεο ελόηεηαο κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 160: Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο θαηεβάδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζπλνδεύεη 

ηελ ηέηαξηε ελόηεηα κειέηεο. 
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Δηθόλα 161: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηεο πέκπηεο ελόηεηαο κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 162: Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο θαηεβάδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζπλνδεύεη 

ηελ πέκπηε ελόηεηα κειέηεο. 
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Δηθόλα 163: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηεο πξώηεο αμηνιόγεζεο.  

 

 

Δηθόλα 164: Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο θαηεβάδεη αξρεία ζρεηηθά κε ηελ πξώηε 

αμηνιόγεζε. 
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Δηθόλα 165: Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο αλεβάδεη ηα δηθά ηνπ αξρεία σο απάληεζε ζηελ 

πξώηε αμηνιόγεζε. 

 

 

Δηθόλα 166: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηεο έθηεο ελόηεηαο κειέηεο. 
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Δηθόλα 167: Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο θαηεβάδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζπλνδεύεη 

ηελ έθηε ελόηεηα κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 168: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηεο έβδνκεο ελόηεηαο κειέηεο. 
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Δηθόλα 169: Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο θαηεβάδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζπλνδεύεη 

ηελ έβδνκε ελόηεηα κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 170: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηεο δεύηεξεο αμηνιόγεζεο. 
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Δηθόλα 171: Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο θαηεβάδεη αξρεία ζρεηηθά κε ηελ δεύηεξε 

αμηνιόγεζε. 

 

 

Δηθόλα 172: Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο αλεβάδεη ηα δηθά ηνπ αξρεία σο απάληεζε ζηελ 

δεύηεξε αμηνιόγεζε. 
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Δηθόλα 173: Οζόλε ζηελ  νπνία εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα ζπγραξεηεξίσλ, ν εθπαηδεπόκελνο έρεη 

νινθιεξώζεη όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ κνληέινπ δηαδηθαζίαο πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί. 

 

 

Δηθόλα 174: Οζόλε εηζαγσγήο ηνπ δεύηεξνπ εθπαηδεπνκέλνπ ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ην Β’ 

κνληέιν δηαδηθαζίαο. 
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Δηθόλα 175: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηεο πξώηεο ελόηεηαο κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 176: Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο θαηεβάδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζπλνδεύεη 

ηελ πξώηε ελόηεηα κειέηεο. 
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Δηθόλα 177: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηεο δεύηεξεο ελόηεηαο κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 178: Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο θαηεβάδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζπλνδεύεη 

ηελ δεύηεξε ελόηεηα κειέηεο. 
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Δηθόλα 179: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηεο ηξίηεο ελόηεηαο κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 180: Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο θαηεβάδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζπλνδεύεη 

ηελ ηξίηε ελόηεηα κειέηεο. 
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Δηθόλα 181: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηεο ηέηαξηεο ελόηεηαο κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 182: Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο θαηεβάδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζπλνδεύεη 

ηελ ηέηαξηε ελόηεηα κειέηεο. 
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Δηθόλα 183: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηεο πέκπηεο ελόηεηαο κειέηεο. 

 

 

Δηθόλα 184: Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο θαηεβάδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζπλνδεύεη 

ηελ πέκπηε ελόηεηα κειέηεο. 
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Δηθόλα 185: Οζόλε εκθάληζεο ηνπ ηίηινπ ηεο πξώηεο αμηνιόγεζεο. 

 

 

Δηθόλα 186: Οζόλε ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο θαηεβάδεη αξρεία ζρεηηθά κε ηελ πξώηε 

αμηνιόγεζε. 
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Δηθόλα 187: Οζόλε ηεο ιεηηνπξγίαο Activity List  ζηελ νπνία ν εθπαηδεπόκελνο αλεβάδεη ηα δηθά 

ηνπ αξρεία σο απάληεζε ζηελ πξώηε αμηνιόγεζε. 

 

 

Δηθόλα 188: Οζόλε εηζαγσγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζην ζύζηεκα. 
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Δηθόλα 189: Οζόλε παξαθνινύζεζεο ηεο πξνόδνπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 

 

Δηθόλα 190: Οζόλε πξνβνιήο απνηειεζκάησλ ησλ ηεζη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 
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Δηθόλα 191: Οζόλε πξνβνιήο αμηνινγήζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 

 

Δηθόλα 192: Οζόλε πξνβνιήο ησλ αξρείσλ πνπ έζηεηιε σο απάληεζε ζηελ πξώηε αμηνιόγεζε ν 

πξώηνο εθπαηδεπόκελνο. 
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Δηθόλα 193: Ο εθπαηδεπηηθόο εηζάγεη ηελ βαζκνινγία θαη ηα ζρόιηα γηα ηελ πξώηε αμηνιόγεζε 

ηνπ πξώηνπ εθπαηδεπόκελνπ. 

 

 

Δηθόλα 194: Οζόλε πξνβνιήο ησλ αξρείσλ πνπ έζηεηιε σο απάληεζε ζηε δεύηεξε αμηνιόγεζε ν 

πξώηνο εθπαηδεπόκελνο. 
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Δηθόλα 195: Ο εθπαηδεπηηθόο εηζάγεη ηελ βαζκνινγία θαη ηα ζρόιηα γηα ηελ δεύηεξε αμηνιόγεζε 

ηνπ πξώηνπ εθπαηδεπόκελνπ. 

 

 

Δηθόλα 196: Οζόλε πξνβνιήο ησλ αξρείσλ πνπ έζηεηιε σο απάληεζε ζηελ πξώηε αμηνιόγεζε ν 

δεύηεξνο εθπαηδεπόκελνο. 
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Δηθόλα 197: Ο εθπαηδεπηηθόο εηζάγεη ηελ βαζκνινγία θαη ηα ζρόιηα γηα ηελ πξώηε αμηνιόγεζε 

ηνπ δεύηεξνπ εθπαηδεπόκελνπ. 

  

 

Δηθόλα 198: Οζόλε ζηελ νπνία είλαη ζπγθεληξσκέλεο νη δηνξζσκέλεο αμηνινγήζεηο. 
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Δηθόλα 199: Δηζαγσγή ζην ζύζηεκα ηνπ πξώηνπ ρξήζηε ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ην Α’ κνληέιν 

δηαδηθαζίαο. 

 

 

Δηθόλα 200: Οζόλε ελεκέξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηεζη ηνπ πξώηνπ εθπαηδεπνκέλνπ ζηνλ 

νπνίν έρεη αλαηεζεί ην Α’ κνληέιν δηαδηθαζίαο. 



 

 

 

 

209 

 

Δηθόλα 201: Δηζαγσγή ζην ζύζηεκα ηνπ δεύηεξνπ ρξήζηε ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ην Α’ 

κνληέιν δηαδηθαζίαο. 

 

 

Δηθόλα 202: Οζόλε ελεκέξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηεζη ηνπ δεύηεξνπ εθπαηδεπνκέλνπ 

ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ην Α’ κνληέιν δηαδηθαζίαο. 
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Δηθόλα 203: Δηζαγσγή ζην ζύζηεκα ηνπ πξώηνπ ρξήζηε ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ην Β’ κνληέιν 

δηαδηθαζίαο. 

 

 

Δηθόλα 204: Οζόλε ελεκέξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αμηνινγήζεσλ ηνπ πξώηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ην Β’ κνληέιν δηαδηθαζίαο. 
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Δηθόλα 205: Δηζαγσγή ζην ζύζηεκα ηνπ δεύηεξνπ ρξήζηε ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ην Β’ κνληέιν 

δηαδηθαζίαο. 

 

 

Δηθόλα 206: Οζόλε ελεκέξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ δεύηεξνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ην Β’ κνληέιν δηαδηθαζίαο. 
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πκπεξάζκαηα 
 

Ο ζπλδπαζκφο ηνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ θαη θαηαλεκεκέλνπ γεσγξαθηθά 

πιεζπζκνχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, κε δηαθνξεηηθά επαγγεικαηηθά, κνξθσηηθά, θαη 

πνιηηηζκηθά επίπεδα, κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο κάζεζεο θαη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο 

ζηνλ ηξφπν κάζεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα  

πνπ άξρηζαλ λα κεηαηξέπνληαη ζε εηθνληθά  είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

εξγαζίαο απφ ην ζπίηη θαη ηελ επηζηξνθή ζηα Παλεπηζηήκηα κε ζθνπφ είηε ηε 

βειηίσζε είηε ηελ αιιαγή δεμηνηήησλ. Ζ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε πξνζθέξεη κηα 

ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Ζ ζπλερήο 

εμέιημε θαη αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ, 

ζπλέβαιε δξαζηηθά ζην λα αλαπηπρζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα εδξαησζεί ε 

ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελε εθπαίδεπζε. Ζ ηδηαηηεξφηεηα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε 

εθπαίδεπζε γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ηνπ παγθνζκίνπ ηζηνχ πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία λα επηθεληξψλεηαη ζηνλ εθπαηδεπφκελν.  

Σα Πεξηβάιινληα Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο εληζρχνπλ ηνλ ξφιν ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, δίλνληαο λέεο 

επθαηξίεο κάζεζεο αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν θαη ηελ ηνπνζεζία. Ο εθπαηδεπφκελνο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κάζεη κέζα απφ κηα ζεηξά αληηθεηκέλσλ ειεθηξνληθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Γελ είλαη απαξαίηεηε ε θπζηθή παξνπζία ηνπ θαη απηφ θαζηζηά 

επθνιφηεξε ηελ δηδαζθαιία ηνπ θαζφηη ζηελ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε δελ ηίζεληαη 

ρξνληθνί, ηνπηθνί πεξηνξηζκνί. Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία επηθεληξψλεηαη ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν θαη ηνπ επηηξέπεη λα θάλεη ηηο δηθέο ηνπ επηινγέο νη νπνίεο ζα 

θαιχπηνπλ ηα καζεζηαθά ηνπ ελδηαθέξνληαη θαη αλάγθεο. Βέβαηα, ηα ζχγρξνλα 

Πεξηβάιινληα Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο δελ αληαπνθξίλνληαη κφλν ζηελ 

εμαηνκίθεπζε ηεο κάζεζεο αιιά πιένλ ζηνρεχνπλ θαη ζηε αλάπηπμε ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο φπνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πεξηζζφηεξνη απφ έλαο 

ξφινη, νη νπνίνη αιιειεπηδξνχλ, ζπλεξγάδνληαη, επηιχνπλ πξνβιήκαηα ξεαιηζηηθά, 

δειαδή ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία δφκεζεο ηεο κάζεζεο. 

Καζψο ε πεξηνρή ηεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο σξηκάδεη, παξαηεξνχληαη λέεο 

ππεξεζίεο πνπ θαιχπηνπλ πνηθίιεο καζεζηαθέο αλάγθεο, πξνζαξκφδνληαη ζηηο 

αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ηα απιά ζελάξηα «επηιέγσ 

θαη δηαβάδσ» πνπ ραξαθηήξηδαλ ην ρψξν κέρξη ζήκεξα. Πξνζνκνηψζεηο, 
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δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο, ηεζη απηναμηνιφγεζεο, ειεθηξνληθέο νκάδεο ζπδεηήζεσλ, 

πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ απνηεινχλ κφλν κεξηθά απφ ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηά ηα πεξηβάιινληα. Δληνχηνηο, εθηφο απφ ην φηη επηηξέπνπλ 

ηελ πξφζβαζε ζηε γλψζε νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε παξέρνπλ θαη ηελ θαηάιιειε 

πιεξνθνξία, ζηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο, ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή.  

Σν Πεξηβάιινλ Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο κε βάζε ηελ Σερλνινγία Ρνήο Δξγαζίαο 

πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζε ζρέζε κε ηα άιια 

πεξηβάιινληα επηηξέπνληαο ηελ θαιχηεξε θαη ακεζφηεξε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ αιιά θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ άκεζε αλαηξνθνδφηεζε ελψ νη εθπαηδεπφκελνη πξνζσπηθή 

θαζνδήγεζε. ε έλα  ηέηνην πεξηβάιινλ νξίδνληαη πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα 

εθηειεζηνχλ θαη κε πνηα ζεηξά, πνηνη ζα εθηειέζνπλ ηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα αιιά 

θαη ηνπο πιεξνθνξηαθνχο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Ζ ηερλνινγία ξνήο εξγαζίαο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ππνζηεξίδεη ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ επηβνιή επηρεηξεζηαθψλ θαλφλσλ επηηξέπνληαο ην ζπληνληζκφ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ρξεζηψλ, ηε δπλακηθή αιιαγή ησλ ππαξρφλησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ηελ νινθιήξσζε εξγαιείσλ θαη εθαξκνγψλ. πκπεξαζκαηηθά αλακέλεηαη λα 

βειηησζεί ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, λα παξαθηλεζνχλ, ελζαξξπλζνχλ, 

εληζρπζνχλ νη εθπαηδεπφκελνη κέζα απφ πξνζηηά θαη θηιηθά πεξηβάιινληα θαη λα 

επεθηαζεί ε πξφζβαζε ζε λέεο πεγέο γλψζεο, λα δνζνχλ λέεο επθαηξίεο κάζεζεο 

αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν θαη ηελ ηνπνζεζία.  
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