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Πεπίλητη 

 

ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ θαη ηνπ 

Δηθνληθνχ Πεξηβάιινληνο Μάζεζεο ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ (ΑΜΔΑ). Ζ αμηνιφγεζε ήηαλ κία ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη 

εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ, φπσο απηά αλαπηχζζνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

Απψηεξνο ζθνπφο ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

αλάπηπμε ελφο ζπλφινπ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε ησλ πεξηβαιιφλησλ ε-κάζεζεο 

κε παξφκνηεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο. Σν πξφγξακκα «έηξεμε» γηα κία πεξίνδν 

ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο (2008 – 2009) ζην νπνίν ζπκκεηείρε έλαο (1) θνηηεηήο 

(εθπαηδεπφκελνο) ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηεο ρνιή 

Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε 

πνιχ ζνβαξέο δπζθνιίεο θίλεζεο θαη νκηιίαο (βιπ. Παξάξηεκα Γ γηα ην γεληθφ 

ηνπ πξνθίι) θαη ζαλ αμηνινγεηήο  (εθπαηδεπηήο) έλαο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ηνπ 

ηδίνπ ηκήκαηνο.  

Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ θαη ε αμηνιφγεζε έγηλε:   

 κέζσ παξαηήξεζεο 

 κέζσ ηνπ εκεξνινγίνπ δειηίνπ γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν, φπνπ 

θαηαγξάθνληαλ θαζεκεξηλά νη δπζθνιίεο ηηο νπνίεο αληηκεηψπηζε θαη ζε 

πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα ηηο μεπέξαζε (βιπ θχιιν παξαηήξεζεο ζην 

Παξάξηεκα Β) 

 θαη ηέινο κέζσ ζπλεληεχμεσλ ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαλ εξσηήζεηο 

απνηίκεζεο ησλ γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ςπρνθηλεηηθψλ 

δεμηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. (βιπ ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο ζην 

Παξάξηεκα Γ) 
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ε γεληθέο γξακκέο δνκή ηεο εξγαζίαο έρεη σο εμήο: Ξεθηλά κε κία αμηνιφγεζε 

ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο φζνλ αθνξά ηελ πξνζβαζηκφηεηαο ηνπο 

απφ ΑΜΔΑ, πεξηγξάθεη θαη απνηππψλεη ηελ πιαηθφξκα e-class (ε-Σάμε, ΔΚΠΑ) 

θαη θαηαιήγεη ζηελ πεξηγξαθή ηεο θηινζνθίαο ηεο αμηνιφγεζεο (Κεθάιαην 6) 

πνπ πεξηιακβάλεη: 

 ηελ πεξηπησζηνινγηθή κειέηε ζηελ νπνία βαζίζηεθε ε αλάιπζε.  

 ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο (δείθηεο) γηα ηελ πνηνηηθή δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο.  

 ηα γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο αμηνιφγεζεο 

Λέξειρ Κλειδιά: ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ, ΑΜΔΑ, ειεθηξνληθή κάζεζε, e-class, ε-Σάμε, ε-

κάζεζε,  Δηθνληθφ Πεξηβάιινλ Μάζεζεο (ΔΠΜ), πζηήκαηα Ζιεθηξνληθήο 

Μάζεζεο (ΖΜ), Πεξηβάιινλ Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο (ΠΖΜ), επρξεζηία, 

κεραληθή επρξεζηία, πξνζβαζηκφηεηα. 
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Δςσαπιζηίερ  

 

Θεξκέο επραξηζηίεο εθθξάδσ ζηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θν Ρεηάιε ίκν γηα 

ηελ επίβιεςε θαη ηε βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ.  Δπραξηζηίεο  επίζεο  νθείινληαη  ζηνπο  ζπλεμεηαζηέο  

Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θν άκςσλ Γεκήηξην θαη  Δπίθνπξε Καζεγήηξηα θα 

Παξαζθεπά Φσηεηλή. 

Ηδηαίηεξεο  επραξηζηίεο  νθείινληαη  ζηνλ θν ηεξηάδε  Κσλζηαληηλν, ζηέιερν ηεο  

Oracle Διιάο Α.Δ.Δ., γηα ηελ βνήζεηα θαη ηελ ζπλεξγαζία ηνπ ζε ζέκαηα ζρεηηθά 

κε ην ζχζηεκα «Απηνλνκία». 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

Διζαγυγή 

 

1.1 Δςσπηζηία, Πποζβαζιμόηηηα και Πεπιβάλλονηα 

Ζλεκηπονικήρ Μάθηζηρ (ΠΖΜ) 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ε έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη κπνξεί, αξρηθά, λα ζεσξεζεί 

ζαλ απνηέιεζκα κίαο κεηά έξεπλαο, αθνχ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ 

κειέηεο, φπνπ εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ησλ πζηεκάησλ 

Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο  (ΖΜ) απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Πνιιέο κειέηεο 

αθνξνχλ αμηνιφγεζε απφ εηδηθνχο ζε ζέκαηα επρξεζηίαο (expert based usability 

evaluation), ψζηε λα δνζεί κία νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηα ζέκαηα 

πξνζβαζηκφηεηαο, ηφζν ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ εηθνληθψλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ 

φζν θαη ζηα πεξηερφκελα αιιά θαη ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο πεξηερνκέλνπ.  

Δπρξεζηία είλαη ε ηθαλφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο λα εθπιεξψλεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ 

ρξήζηε θαη απνηειεί κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο παξακέηξνπο πνηφηεηαο ελφο 

ηζηνρψξνπ. χκθσλα κε ην πξφηππν ISO/DIS 9241-11 

(http://www.usabilitynet.org/tools/r_international.htm)  ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επρξεζηίαο είλαη : 

 ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

 ε απνδνηηθφηεηα 

 ε ππνθεηκεληθή ηθαλνπνίεζε   

Ζ αποηελεζμαηικόηηηα αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα θέξεη εηο πέξαο ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ κε επηηπρία, ε απόδοζη αθνξά ζηε δπλαηφηεηα λα ηηο εθηειέζεη 

γξήγνξα θαη κε θαιή ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε ικανοποίηζη αθνξά 

ζηελ ππνθεηκεληθή αίζζεζε επραξίζηεζεο πνπ απνθνκίδεη ν ρξήζηεο απφ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σα πεξηβάιινληα ειεθηξνληθήο κάζεζεο (ΠΖΜ) πξέπεη λα έρνπλ πεξηερφκελν 

θαηαλνεηφ θαη εχθνια πινεγήζηκν. Απηφ ζεκαίλεη φηη φρη κφλν ζα πξέπεη λα 

http://www.usabilitynet.org/tools/r_international.htm
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ρξεζηκνπνηεζεί γιψζζα θαηαλνεηή θαη απιή, αιιά επίζεο λα πξνζθεξζνχλ 

θαηαλνεηνί κεραληζκνί πινήγεζεο εληφο θαη κεηαμχ ησλ ζειίδσλ. Ζ παξνρή 

κεραληζκψλ πινήγεζεο θαη πιεξνθνξηψλ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηηο ζειίδεο ζα 

κεγηζηνπνηήζεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηε ρξεζηηθφηεηα ησλ ζειίδσλ. Βέβαηα, νη 

ζρεδηαζηέο ηζηνζειίδσλ ζα πξέπεη λα θάλνπλ ζρεδηαζηηθέο επηινγέο κε ζηφρν ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα, ψζηε λα σθειεζνχλ αξθεηέο νκάδεο αηφκσλ κε ζπγθεθξηκέλεο 

αλαπεξίεο, θαζψο θαη ε θνηλφηεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζπλνιηθά. 

Οη λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ, 

αληηπξνζσπεχνπλ ηαπηφρξνλα επθαηξία θαη πξφθιεζε γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο. Σν γεγνλφο φηη νη ηερλνινγίεο ζηεξίδνληαη ζηελ ςεθηνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ, ηε δπλαηφηεηα λα κεηαζρεκαηηζηνχλ ηα ζηνηρεία απφ έλα ζρήκα ζε έλα 

άιιν, ζεκαίλεη φηη νη ρξήζηεο κε εηδηθέο αλάγθεο κπνξνχλ, ζεσξεηηθά, λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο κε έλα ηξφπν πνπ ηνπο ηαηξηάδεη. Έρνπλ ππάξμεη 

αμηφινγεο εξγαζίεο θαη έξεπλεο πνπ κέιεκά ηνπο είλαη λα θαηαζηεί ν Ηζηφο πξνζηηφο 

ζηα ΑΜΔΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ:  

 έρνπλ νιηθή ή κεξηθή ηχθισζε  

 έρνπλ αρξσκαηνςία  

 έρνπλ κηα καζεζηαθή δπζθνιία  

 έρνπλ πξνβιήκαηα αθνήο 

 έρνπλ πξφβιεκα δηαλνεηηθήο πγείαο πνπ έρεη επηπηψζεηο ζηε ζπγθέληξσζε   

 παίξλνπλ θάξκαθα γεγνλφο πνπ έρεη επηπηψζεηο ζηε ζπγθέληξσζε   

 έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο κε ηελ αλάγλσζε/γξαθή φπσο ε 

δπζιεμία ή ε δπζπξαμία  

 έρνπλ επηιεςία (πνπ κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζηε δπλαηφηεηά ηνπο λα 

εμεηάζνπλ ηηο νζφλεο)  

 έρνπλ πξνβιήκαηα επηδεμηφηεηαο (θαη είλαη δχζθνιν λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα 

ηππσκέλα έγγξαθα ή ηα πιεθηξνιφγηα).  

Πνιιέο απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 
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δελ είλαη ζχλζεηεο ηερληθά. Παξαδείγκαηνο ράξηλ έλα άηνκν κε δπζιεμία κπνξεί λα 

κεηαρεηξίδεηαη επηδέμηα ζηνηρεία ζπγθεθξηκέλεο "νηθνγέλεηαο" γξακκαηνζεηξάο θαη 

κεγέζνπο, ρξψκα ππνβάζξνπ θαη άιιεο πηπρέο βαζηζκέλεο ζην ππεξκεζηθφ θείκελν 

κεηαηξέπνληαο ηα ζην χθνο πνπ θαιχηεξα ηαηξηάδεη ζε απηφλ, ρξεζηκνπνηψληαο  

ιεηηνπξγίεο κέζα απφ ηππνπνηεκέλνπο θπιινκεηξεηέο Ηζηνχ (Draffan, 2002) 

Έηζη ζηελ εξγαζία απηή γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ραξηνγξάθεζεο ησλ θξίζηκσλ 

ιεηηνπξγηθψλ ζεκείσλ ησλ ΖΜ, φπνπ απαληψληαη ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα 

δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο, θαη πξνηείλνπκε θάπνηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα κπνξεί λα βειηησζεί. 

 

1.2 Ζ μέθοδορ ηος Κύκλος Ευήρ ηηρ Μησανικήρ Δςσπηζηίαρ και 

η σπήζη ηηρ ζηα ΠΖΜ 

Ζ Μεραληθή Δπρξεζηίαο (Usability Engineering), απνηειεί ζεκαληηθφ κέινο ηεο 

ζεκαηνινγίαο ηεο Δξγνλνκίαο θαη πξαγκαηεχεηαη πιήζνο ηερληθψλ, δαλεηζκέλσλ απφ 

πνιιέο άιιεο επηζηήκεο.  

Ζ ρξήζε ηεο κνληέξλαο απηήο κεζφδνπ βειηηζηνπνηεί ην interface ησλ εθαξκνγψλ 

(δηαδηθηχνπ ή κε) σο πξνο ηελ επρξεζηία ηνπ. Βέβαηα αμίδεη λα ηνληζζεί φηη ην 

ζπλνιηθφ πξντφλ ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλν, κε 

μεθάζαξεο ηηο απαληήζεηο ηνπ «ηη είδνο εθαξκνγήο ζέινπκε λα ζρεδηάζνπκε θαη κε 

πνην ζηφρν;», «ζε πνην ζχζηεκα ζα δνπιέςεη θαη πνχ ζα βξίζθεηαη ην ζχζηεκα;», 

«ζε πνηνπο ζα απεπζχλεηαη ην πξντφλ» θ.η.ι. 

Όπσο ζε θάζε ζχγρξνλε κέζνδν ηεο Μεραληθήο Δπρξεζηίαο ππάξρνπλ ηξία ζηάδηα 

εξγαζίαο:  

 Ζ Ανάλςζη Απαιηήζευν (Requirements Analysis), φπνπ γίλεηαη κειέηε ησλ 

ρξεζηψλ, ηνπ ζπζηήκαηνο εξγαζίαο, ηεο πιαηθφξκαο (ιεηηνπξγηθφ θαη είδνο 

εθαξκνγήο) θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ επρξεζηίαο  

 Σν ζηάδην ηνπ Σσεδιαζμού / Αξιολόγηζηρ / Ανάπηςξηρ, φπνπ ζρεδηάδεηαη ην 

interface.  



 14 

ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 

 ΥΔΓΗΑΜΟ / ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ / ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 Σν ζηάδην ηεο Εγκαηάζηαζηρ (Installation), φπνπ μαλακειεηάκε ην interface, 

κεηά ηελ θπθινθνξία (release), ηνπ πξντφληνο - εθαξκνγήο ζηελ αγνξά, 

επεμεξγαδφκελνη θαη ηελ αλάδξαζε (feedback) απφ ηνπο ρξήζηεο. 

Κάζε ζηάδην απνηειείηαη απφ θάπνηα ππνζηάδηα, ηα νπνία δελ απαηηνχλ ζεηξηαθή 

εθηέιεζε, αιιά κπνξνχλ λα πξαγκαηψλνληαη ηαπηφρξνλα θαη επηηξέπνπλ ηηο 

επηζηξνθέο ζε πξνεγνχκελα. Δπίζεο αλ θξηζεί ζθφπηκν θάπνηα ππνζηάδηα ηνπ 

ρεδηαζκνχ / Αμηνιφγεζεο / Αλάπηπμεο κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ - πξνθεηκέλνπ λα 

θεξδηζζεί ρξφλνο ή λα κεησζεί ην θφζηνο - φηαλ  ην interface ηεο εθαξκνγήο είλαη 

απιφ (φπσο π.ρ. ζηα πεξηζζφηεξα web sites). 

Έηζη θαη ζηα πεξηζζφηεξα ΖΜ αλνηθηνχ θψδηθα θπξίσο, (βιπ. παξάγξαθνο 2.2, 

Πηλ. 2.2) ε κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο, απεηθνλίδεη ηελ 

παξαιιαγή ηεο κεζφδνπ, πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα (Γηάγξακκα 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΦΗΛ 
ΥΡΖΣΧΝ 

ΑΝΑΛΤΖ 

ΤΣΖΜΑΣΟ 
ΔΡΓΑΗΑ 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
ΔΤΥΡΖΣΗΑ 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
ΥΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΓΔΝΗΚΔ 

ΑΡΥΔ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

HUMAN COMPUTER 
INTERFACE 

ΑΝΑΥΔΓΗΑΜΟ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΤΡΔΖ 

ΣΟΥΟΤ 

ΥΔΓΗΑΜΟ 
ΓΟΜΗΚΟΤ 

ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

1ν επίπεδν 

ΚΑΝΟΝΔ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

ΣΧΝ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΧΝ 

ΣΧΝ ΟΘΟΝΧΝ / ΔΛΗΓΧΝ 

2ν επίπεδν 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ 
ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

 

ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ 
ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

 

ΚΑΛΤΦΘΗΚΑΝ 
ΟΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

ΕΤΥΡΗΣΙΑ; 

ΔΝΧΜΑΣΧΘΖΚΔ ΟΛΖ 

Ζ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ; 

3ν επίπεδν 

ΝΑΗ 

ΟΥΗ ΝΑΗ 

ΟΥΗ 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ 
& 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ 
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Γιάγπαμμα 1.1: Υξεζηκνπνηνχκελε Μέζνδνο 

 

 

Μπνξνχκε ινηπφλ λα παξαηεξήζνπκε ηηο νκνηφηεηεο κε ηε κέζνδν ηνπ Κχθινπ 

Εσήο ηεο Μεραληθήο Δπρξεζηίαο:  

 Τπάξρνπλ ηξία βαζηθά ζηάδηα, ηα νπνία απνηεινχληαη απφ ππνζηάδηα. 

Κάπνηα απ‟ απηά κπνξνχλ λα πξαγκαηψλνληαη ηαπηφρξνλα θαη πάληα 

έρνπκε ην δηθαίσκα λα επηζηξέθνπκε ζε πξνεγνχκελα ππνζηάδηα γηα λα 

δηνξζψζνπκε ή λα ζπκπιεξψζνπκε θάηη. 

 Σν ζηάδην ηνπ ρεδηαζκνχ / Αμηνιφγεζεο / Αλάπηπμεο ρσξίδεηαη θαη εδψ 

ζε ηξία επίπεδα.  

 Ζ βαζηθή ξνή πιεξνθνξηψλ θαη ε ζεηξά ησλ βεκάησλ ηεο κεζφδνπ 

ππνδειψλεηαη απφ ηα βειάθηα, φπσο θαη ζηνλ Κχθιν Εσήο. 

 

1.3 ηόσορ και επιμέποςρ ζκοποί ηηρ επγαζίαρ 

Ο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο εθπαηδεπνκέλσλ – αηφκσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο (ΑΜΔΑ) ζε πεξηβάιινληα ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαζψο θαη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο «Απηνλνκία» κέζα απφ έλα ηέηνην πεξηβάιινλ 

φπσο είλαη ε e-class (ε-Σάμε ΔΚΠΑ), θάησ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ζελάξην.  

Ζ απνηίκεζε πνπ γίλεηαη επηρεηξεί λα αλαδείμεη θάπνηεο απφ ηηο δπζθνιίεο θαη 

ηηο αλάγθεο ησλ ΑΜΔΑ. Τπάξρνπλ θνηλά πξνβιήκαηα ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

ΑΜΔΑ, αιιά είλαη αδχλαην λα εθηηκεζεί ε πξνζβαζηκφηεηα Πεξηβαιιφλησλ 

Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ζε φιν ην εχξνο ησλ πεξηπηψζεσλ. Έηζη ε απνηίκεζε 

ζα επηθεληξσζεί ζε άηνκα κε νπηηθά, αθνπζηηθά θαη θηλεηηθά πξνβιήκαηα 

αιιειεπίδξαζεο κε έλα  ηέηνην πεξηβάιινλ, γηα λα θαηαιήμεη ζηελ αλάδεημε 

πξνβιεκάησλ θαη ιχζεσλ κέζα απφ πεξίπησζε αμηνιφγεζεο γηα εθπαηδεπφκελν 

-  άηνκν κε ζνβαξέο θηλεηηθέο δπζθνιίεο.  

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 
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Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ βαζηθνχ ζηφρνπ ηεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη 

επηκέξνπο ζθνπνί:  

 Γηεμαγσγή κηαο εθηελνχο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο ζρεηηθά κε ηε 

πξνζβαζηκφηεηα ησλ πεξηβαιιφλησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο απφ ΑΜΔΑ 

θαη παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ πνξηζκάησλ ηνπο. 

 Αμηνιφγεζε επρξεζηίαο ζπγθεθξηκέλνπ ηζηνρψξνπ κε ηε ρξήζε 

εμεηδηθεπκέλνπ εξγαιείνπ, φπσο ην «AskAlice» 

(www.ssbtechnologies.com/AskAlice), πξντφλ ηνπ SSB BART Group.  

 Καζνξηζκφο ησλ πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο,  φπσο απηά 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 5.  

Σέινο ε εξγαζία απηή ρξεζηκνπνηεί πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία, γηα λα 

δηεπθξηλίζεη ηνπο ηερληθνχο θαη κε παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζε καζεζηαθφ πιηθφ κέζσ ΖΜ. 

 

http://www.ssbtechnologies.com/AskAlice
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Αξιολόγηζη ςζηημάηυν Ζλεκηπονικήρ Μάθηζηρ για 

ΑΜΔΑ  
 

2.1. Διζαγυγή 

Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε (ΖΜ) κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ εθπαίδεπζε κε ηε δηαζχλδεζε 

καζεηψλ κε αλζξψπνπο θαη κέζα, κε ηελ παξνρή πιηθνχ πνπ ηαηξηάδεη ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη κε ηελ εθαξκνγή καζεην-θεληξηθψλ κεζφδσλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Με ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηεο ΖΜ ε πνηφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο κπνξεί λα αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη πξνέξρνληαη απφ ζπκβαηηθέο πξαθηηθέο θαη έιιεηςε 

κέζσλ. Παξά ηελ εμάπισζε ησλ πξντφλησλ ΖΜ θαη ηερλνινγηψλ, είλαη ππαξθηφο ν 

θίλδπλνο απνθιεηζκνχ ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο απφ ηα νθέιε ηεο ηερλνινγίαο 

απηήο, εάλ δελ ιεθζεί ππφςε ην ζέκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε πζηήκαηα 

Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο (ΖΜ) θαη δελ ελζσκαησζεί απηή ζηα ζπζηήκαηα απηά 

(Council of Europe, Committee of Ministers on the Rehabilitation and Integration of 

People with Disabilities, “Resolution ResAp(2001)3”). Γηα παξάδεηγκα, ε 

πιεηνςεθία ησλ Δηθνληθψλ Πεξηβαιιφλησλ Μάζεζεο (ΔΠΜ) (π.ρ. δηαζπλδεδεκέλα 

ζπζηήκαηα πνπ παξέρνπλ ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ δαζθάισλ θαη καζεηψλ 

αιιά θαη κεηαμχ καζεηψλ σο ζπλεξγαδφκελνη, κε άκεζν ηξφπν, ελψ ηαπηφρξνλα 

παξέρεηαη ε αζχγρξνλε δπλαηφηεηα γηα εμαηνκηθεπκέλε ρξήζε απφ καζεηέο αλά 

πάζα ζηηγκή) ζηεξείηαη πξνζβαζηκφηεηαο θαη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζε απηή είηε 

κηθξήο, είηε κεγάιεο θιίκαθαο, αλάινγα κε ηε ζπγθεθξηκέλε αλαπεξία (TechDis 

2002, “Disability Access to Virtual Learning Environments”).  

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζην θεθάιαην απηφ, αιιά θαη ζηελ εξγαζία γεληθφηεξα 

ζα αλαθέξεηαη θαη ν φξνο Δηθνληθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο (ΔΠΜ) κε ηελ ίδηα 

ζεκαζία ησλ πζηεκάησλ Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο (ΖΜ),  αθνχ απνηεινχλ 

πεξηβάιινληα ΖΜ ζηα νπνία ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ππνζηεξίδεηαη απφ 

δηαδηθηπαθέο ηερλνινγίεο, φπσο άιισζηε θαίλεηαη θαη απφ ην παξάδεηγκα - νξηζκφ 

ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.  
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Σέινο ζα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη έγηλε κηα πξνζπάζεηα γηα απνηίκεζε ησλ θπξηνηέξσλ 

open-source θαη εκπνξηθψλ ΖΜ ζε ζρέζε κε ηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρνπλ ζε 

ΑΜΔΑ κε βάζε δεκνζίσο δηαζέζηκεο νδεγίεο φπσο: 

1. IBM Accessibility Guidelines – Java Software and Web Content  

2. W3C Accessibility Guidelines – Web Content   

3. IBM CUA (Common User Access) Guidelines – Keyboard Navigation   

Ζ δηαδηθαζία ηεο απνηίκεζεο  θαη αμηνιφγεζεο βαζίζηεθε θπξίσο ζε ζρεηηθή 

εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία θαη πνιχ ιηγφηεξν ζηελ επηηφπηα παξαηήξεζε ρξεζηψλ πνπ 

αιιειεπηδξνχλ κε ην ζχζηεκα κε ζθνπφ  α) ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ζπλαληνχλ ηα ΑΜΔΑ ζηε ρξήζε ΖΜ θαη β) ζηνλ θαζνξηζκφ θαηάιιεισλ ιχζεσλ 

θάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε απηά. 

 

2.2 Πεδίο μελέηηρ  

Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε είλαη έλαο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηνπ World Wide 

Web, γηα λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο απαιιάζζνληαο ην καζεηή απφ 

ρσξηθνχο θαη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ εθπαίδεπζεο θαη 

πξνζπαζψληαο λα πξνζθέξεη πξνζηηζέκελε αμία ζηε κάζεζε ράξε ζηνπο 

πνιιαπινχο ηξφπνπο παξνπζίαζεο ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ, ηελ αζχγρξνλε θαη 

ζχγρξνλε επηθνηλσλία, ηε απηφ-αμηνιφγεζε, ζην βαζκφ επειημίαο ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θα. Δίλαη κηα θνηλσληθή 

δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηηο λέεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ καζεηεπνκέλσλ 

θαη θαζεγεηή, εηθνληθψλ θνηλνηήησλ θαη πξφζβαζεο ζε καζεζηαθφ πιηθφ. Ζ 

πηνζέηεζή ηεο πεξηιακβάλεη-επηβάιιεη, επίζεο, αιιαγέο ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη γηα απηφ έρνπλ πξνηαζεί λένη ηξφπνη δηαρείξηζεο ηεο 

ηάμεο. 

Ζ πξφνδνο ησλ δηθηπσκέλσλ ηερλνινγηψλ, εηδηθφηεξα ην Γηαδίθηπν θαη ην World 
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Wide Web, έρεη ηξνκεξέο επηπηψζεηο ζηελ ΖΜ Οη Seale θαη Rius-Riu (2001) 

επηζεκαίλνπλ, φηη κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90, πνιινί ππεχζπλνη γηα ηελ 

αλάπηπμε κάζεζεο κέζσ ππνινγηζηψλ εζηίαδαλ θπξίσο ζην ινγηζκηθφ θαη ηα 

πξνγξάκκαηα πνιπκέζσλ θη φρη ζην λα βξεζνχλ εθπαηδεπηηθά κνληέια πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηηζέκελε αμία ησλ  ππνινγηζηψλ. Καηφπηλ, κε ηε δηάδνζε 

ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ (World Wide Web), 

μεθίλεζε κηα δηεμνδηθή κειέηε ζηα κνληέια θαη ζηηο εμεηδηθεπκέλεο ηερλνινγηθέο 

πιαηθφξκεο γηα ΖΜ  

Μία απφ απηέο ηηο ηερλνινγηθέο πιαηθφξκεο είλαη ηα ΔΠΜ. Έλα ΔΠΜ ελζσκαηψλεη 

εξγαιεία πνπ δηεπθνιχλνπλ, ππνζηεξίδνπλ θαη ελ κέξεη απηνκαηνπνηνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζε έλα εληαίν online πεξηβάιινλ 

ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ Joint Information Systems Committee (JISC) θαζνξίδεη 

έλα ΔΠΜ σο έλα νινθιεξσκέλν (integrated) πεξηβάιινλ φπνπ ππνζηεξίδνληαη θαη 

απηνκαηνπνηνχληαη νη πνηθίιεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ καζεηψλ, εθπαηδεπηψλ θαη 

κεηαμχ εθπαηδεπηψλ θαη καζεζηαθνχ πιηθνχ (JISC, 2002).  

Σα πεξηζζφηεξα ΔΠΜ πεξηιακβάλνπλ ιεηηνπξγίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ εθπαηδεπηή:  

 Να δεκηνπξγήζεη, λα ελεξγνπνηήζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί κηαο ζεηξά 

καζεκάησλ θαη καζεζηαθνχ πιηθνχ γηα απηά.  

 Να ππνζηεξίμεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπνπδαζηψλ θαη λα παξέρεη ην 

θίλεηξν θαη ηνπο πφξνπο γηα ζπλεξγαηηθφηεηα κεηαμχ νκάδσλ.  

 Να δεκηνπξγήζεη θαη λα παξαδψζεη εξσηήζεηο θαη δηαγσλίζκαηα γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ζπνπδαζηψλ  

 Να νξγαλψζεη ην εθπαηδεπηηθφ, θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ.  

 Να δηαρεηξηζηεί ηηο εηθνληθέο, δηαλεκεκέλεο ηάμεηο φπνπ νη ζπνπδαζηέο είλαη 

γεσγξαθηθά δηεζπαξκέλνη θαη επηθνηλσλνχλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ (O'Leary, 

2002).  

 Να νξγαλψζεη θνηλέο πεξηνρέο νκάδαο εξγαζίαο  – ψζηε νη  ζπνπδαζηέο λα 
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θνξηψζνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ αξρεία.   

 Να δψζεη πιεξνθνξίεο ζεηξάο καζεκάησλ – παξαδείγκαηνο ράξηλ 

ππνζηήξημεο ζπνπδαζηψλ, επηθνηλσλία κε ηνπο δαζθάινπο, FAQs.   

 Να θάλεη εχθνιε δηαρείξηζε θαη θαηαγξαθή ηεο ρξήζεο ηνπ ΔΠΜ απφ 

ζπνπδαζηέο.  

Βέβαηα, ηα ΔΠΜ πεξηιακβάλνπλ πνιιά εξγαιεία γηα ηνπο καζεηέο – παξαδείγκαηνο 

ράξηλ πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο ζπνπδαζηψλ, εκεξνιφγην, ρψξν ζπδεηήζεσλ, 

απνζηνιή εξγαζηψλ-παξαδνηέσλ θ.α. 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε ΔΠΜ έρεη απμεζεί κε ηελ άλνδν ηφζν ησλ 

εκπνξηθψλ εηθνληθψλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ (Seale and Rius-Riu, 2001), φζν 

θαη ησλ ΔΠΜ αλνηθηνχ θψδηθα. 

 Δλ γέλεη ηα ππάξρνληα ΔΠΜ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο αθνινχζσο: 

 Γενικά ζςζηήμαηα,  ηα νπνία έρνπλ δηάθνξα εξγαιεία γηα ηελ δεκηνπξγία 

θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ καζεκάησλ κε δίλνληαο έκθαζε ζε θάπνην ηδηαίηεξν 

ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ. Καινχκε απηά ηα ζπζηήκαηα 

"Γεληθά" θαη φρη, π.ρ. "Γηαρείξηζεο Μαζεκάησλ", επεηδή παξέρνπλ έλαλ 

κεγάιν αξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ πνπ εθηείλνληαη ζε πνιιέο 

πεξηνρέο, πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζνχλ πιήξσο, νη  ιεηηνπξγίεο νn-line 

καζεκάησλ, φπσο ηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο, ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο, θ.ιπ.   

 ςνεπγαηικά ζςζηήμαηα,  ηα νπνία δίλνπλ έκθαζε ζην ρηίζηκν θαη ηε 

δηαρείξηζε νκάδαο ζπνπδαζηψλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ παξνρή ζχγρξνλσλ 

θαη αζχγρξνλσλ εξγαιείσλ ζπλεξγαζίαο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο δξαζηεξηφηεηεο.   

 ςζηήμαηα διασείπιζηρ επυηημαηολογίυν αξιολόγηζηρ, ηα νπνία 

δηεπθνιχλνπλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο 

θαη ησλ tests, ηα νπνία δεκνζηεχνληαη ζην WWW θαη ιακβάλνληαη on-line. 

Παξέρνπλ ηα εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία tests θαη ηελ on-line παξάδνζή ηνπο, 

ηελ απηφκαηε βαζκνιφγεζε, ην ρεηξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαη ηελ 
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παξαγσγή απνηειεζκάησλ θαη αλαθνξψλ.   

 ςζηήμαηα διασείπιζηρ ηυν ανθπώπινυν πόπυν,  ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ ηδξχκαηνο.  

Σα ΔΠΜ πνπ εληάζζνληαη ζε κηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο δίλνπλ έκθαζε ζε 

δηάθνξα  σαπακηηπιζηικά, ή εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί θαιχηεξα θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν παηδαγσγηθφ κνληέιν ή ζηξαηεγηθή. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά δελ 

αλήθνπλ απνθιεηζηηθά κφλν ζε κηα θαηεγνξία αιιά απαληψληαη ζε δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε νξηζκέλεο νκάδεο, 

δειαδή:  

 Γηαρείξηζεο καζεκάησλ,  ε νπνία πεξηέρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε 

δεκηνπξγία, ηελ πξνζαξκνγή, ηε δηνίθεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ καζεκάησλ. 

 Γηαρείξηζε ηάμεο,  ε νπνία πεξηέρεη  ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ, ην ρηίζηκν νκάδαο, ηηο αλαζέζεηο εξγαζηψλ θ.ιπ. 

 Δξγαιεία επηθνηλσλίαο,  ε νπνία πεξηέρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε ζχγρξνλε 

θαη αζχγρξνλε επηθνηλσλία φπσο ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηε ζπλνκηιία, 

ηα θφξνπκ ζπδήηεζεο, ηνλ ήρν ή ηε ζπλεδξίαζε κέζσ video, ηηο 

αλαθνηλψζεηο θαη ηηο ζχγρξνλεο ζπλεξγαζκηθέο ιεηηνπξγίεο (π.ρ. 

δηακεξηδφκελνη πίλαθεο). 

 Δξγαιεία ζπνπδαζηψλ,  πνπ πεξηέρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο ζηε δηαρείξηζε θαη ηε κειέηε ησλ πφξσλ 

εθκάζεζεο, φπσο ηδησηηθά θαη δεκφζηα ζρφιηα, θπξηφηεξα ζεκεία, 

ζειηδνδείθηεο, off-line κειέηε, θαηαγξαθή ηεο πξνζσπηθήο πνξείαο κέζα ζην 

ΜΣ, κεραλψλ αλαδήηεζεο θ.ιπ.  

 Γηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ, πνπ πεξηέρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ 

δεκηνπξγία, ηελ παξάδνζε θαη ηε δηαρείξηζε αξρείσλ. 

 Δξγαιεία αμηνιφγεζεο, πνπ πεξηέρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ δηαρείξηζε 

on-line δηαγσληζκψλ γλψζεσλ θαη test, παξάδνζε εξγαζηψλ, αζθήζεηο 

απηναμηνιφγεζεο θ.η.ι. 
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 Γηαρείξηζεο ηάμεο, πνπ πεξηέρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

αξρείσλ, ησλ απνπζηψλ, ησλ βαζκψλ, ησλ εγγξαθψλ ζπνπδαζηψλ, ησλ 

νηθνλνκηθψλ θιπ. 

Αθνινπζνχλ δχν πίλαθεο κε ηα δεκνθηιέζηεξα  εκπνξηθά  θαη αλνηθηνχ θψδηθα 

ζπζηήκαηα ζηελ αγνξά εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

Πίνακαρ 2.1.  Σα δεκνθηιέζηεξα  ΔΜΠΟΡΗΚΑ ζπζηήκαηα ζηελ αγνξά εθπαίδεπζεο 
θαη θαηάξηηζεο 

 

ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ URL 

WebCT University of British Columbia http://www.webct.com  

CoSE Staffordshire University http://www.staffs.ac.uk/COSE  

Centra Centra Software http://www.centra.com  

Cate Cate http://www.cate.com  

Convene Convene http://www.convene.com  

LearningSpace Lotus http://www.lotus.com/home.nsf/welcome/learnspace/  

BlackBoard Blackboard http://www.blackboard.com  

TopClass WBT Systems http://www.wbtsystems.com  

VirtualU Virtual Learning Enviroments http://www.ΔΠΜi.com  

FirstClass (Zebu) Centrinity http://www.firstclass.com  

Intralearn Intralearn http://www.intralearn.com  

 

Πίνακαρ 2.2  Σα δεκνθηιέζηεξα ζπζηήκαηα ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΚΧΓΗΚΑ ζηελ αγνξά 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ URL 

ATutor 1.3 University of Toronto 

(ATRC) 

http://www.atutor.ca 

Bazaar 7 University of Athabaska http://klaatu.pc.athabascau.ca/cgi-bin/b7/main.pl?rid=1 

Bodington University of Leeds http://bodington.org/bodington/opensite/ 

CHEF University of Michigan http://chefproject.org/index.htm 

Claroline 1.4 Claroline Development 

Community 

http://www.claroline.net/ 

ClassWeb 2.0 Social Sciences Computing, 

UCLA 

http://classweb.ucla.edu/ 

CourseWork Stanford University http://getcoursework.stanford.edu/ 

Eledge 3.1 Chuck Wright http://eledge.sourceforge.net/ 

Fle3 UIAH Media Lab, Univ of 

Art and Design Helsinki 

http://fle3.uiah.fi/ 

Jones e-education 

V2003 

Jones Knowledge, Inc. http://www.jonesknowledge.com 

KEWL 1.2 University of Western Cape http://kewl.uwc.ac.za/ 

LON-CAPA 1.0 LITE Lab, College of Natural 

Science, Michigan State 

University 

http://www.lon-capa.org/ 

Manhattan 

Virtual 

Classroom 2.1 

Western New England 

College 

http://manhattan.sourceforge.net/ 

MimerDesk 
1.5.3.1 

Ionstream Ltd http://www.mimerdesk.org/ 

Moodle 1.1 Moodle.com http://moodle.org 

Whiteboard 1.0.2 Todd Templeton http://whiteboard.sourceforge.net/ 

http://www.webct.com/
http://www.staffs.ac.uk/COSE
http://www.centra.com/
http://www.cate.com/
http://www.convene.com/
http://www.lotus.com/home.nsf/welcome/learnspace/
http://www.blackboard.com/
http://www.wbtsystems.com/
http://www.επμi.com/
http://www.firstclass.com/
http://www.intralearn.com/
http://www.edutools.info/redirect_out.jsp?url=http://www.atutor.ca
http://www.edutools.info/redirect_out.jsp?url=http://klaatu.pc.athabascau.ca/cgi-bin/b7/main.pl?rid=1
http://www.edutools.info/redirect_out.jsp?url=http://bodington.org/bodington/opensite/
http://www.edutools.info/redirect_out.jsp?url=http://chefproject.org/index.htm
http://www.edutools.info/redirect_out.jsp?url=http://www.claroline.net/
http://www.edutools.info/redirect_out.jsp?url=http://classweb.ucla.edu/
http://www.edutools.info/redirect_out.jsp?url=http://getcoursework.stanford.edu/
http://www.edutools.info/redirect_out.jsp?url=http://eledge.sourceforge.net/
http://www.edutools.info/redirect_out.jsp?url=http://fle3.uiah.fi/
http://www.edutools.info/redirect_out.jsp?url=http://www.jonesknowledge.com
http://www.edutools.info/redirect_out.jsp?url=http://kewl.uwc.ac.za/
http://www.edutools.info/redirect_out.jsp?url=http://www.lon-capa.org/
http://www.edutools.info/redirect_out.jsp?url=http://manhattan.sourceforge.net/
http://www.edutools.info/redirect_out.jsp?url=http://www.mimerdesk.org/
http://www.edutools.info/redirect_out.jsp?url=http://moodle.org
http://www.edutools.info/redirect_out.jsp?url=http://whiteboard.sourceforge.net/
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ηελ παξνχζα εξγαζία δίλνπκε έκθαζε ζηα «Γεληθά πζηήκαηα» πνπ είλαη θαη ηα 

πην δηαδεδνκέλα θαη απηά πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο 

ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

2.3 Γςναηόηηηα ππόζβαζηρ (πποζβαζιμόηηηα - accessibility) 

Με ηε ζηελφηεξε ηερληθή έλλνηα ηνπ φξνπ – θαη ηε ζεκαζία κε ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηήλ ηελ εξγαζία – ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο, ζεσξείηαη ε 

ζπκκεηνρή ΑΜΔΑ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ρσξίο εκπφδηα.  

Πνιιέο απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

δελ είλαη ζχλζεηεο ηερληθά. Παξαδείγκαηνο ράξηλ έλα πξφζσπν κε δπζιεμία κπνξεί 

λα κεηαρεηξίδεηαη επηδέμηα ζηνηρεία ζπγθεθξηκέλεο "νηθνγέλεηαο" γξακκαηνζεηξάο 

θαη κεγέζνπο, ρξψκα ππνβάζξνπ θαη άιιεο πηπρέο βαζηζκέλεο ζην ππεξκεζηθφ 

θείκελν κεηαηξέπνληαο ηα ζην χθνο πνπ θαιχηεξα ηαηξηάδεη ζε απηφλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο  ιεηηνπξγίεο κέζα απφ ηππνπνηεκέλνπο θπιινκεηξεηέο Ηζηνχ 

(Draffan, 2002).  

Άιιεο δηαδηθαζίεο απαηηνχλ πξφζζεηεο ηερλνινγίεο – γλσζηέο σο επηθνπξηθέο 

ηερλνινγίεο (assistive technologies, ATs). Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έλα πξφζσπν κε κηα 

νπηηθή εμαζζέληζε κπνξεί, κε ηε ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο ιεθηηθήο παξαγσγήο, λα 

κεηαζρεκαηίζεη ηελ εηζαγσγή θεηκέλνπ ζε αθνπζηηθή παξαγσγή (Neumann, 2002). 

Έλα πξφζσπν κε θπζηθέο εηδηθέο αλάγθεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα 

ζπκβαηηθφ πνληίθη κπνξεί λα εηζαγάγεη θείκελν κέζσ κηαο εμεηδηθεπκέλεο ζπζθεπήο 

(Henderson, 2002).  

Τπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο επηθνπξηθψλ ηερλνινγηψλ δηαζέζηκσλ γηα λα 

βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε φια ηα είδε αληθαλνηήησλ. Γηα ηε βαζηζκέλε ζην 

WEB εμ‟ απνζηάζεσο κάζεζε κέζσ ΖΜ, πνπ είλαη ππφ εμέηαζε ζε απηήλ ηελ 

εξγαζία, νη θχξηεο ηερλνινγίεο πεξηιακβάλνπλ:  

 ζπζηήκαηα κεγέζπλζεο νζφλεο   
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 ζπζηήκαηα ιεθηηθήο παξαγσγήο θαη ζπλζέηεο θσλήο (δει. θείκελν ζε νκηιία)   

 ζπζηήκαηα παξαγσγήο θείκελνπ θαηά Braille   

 ζπζηήκαηα αλαγλψξηζεο θσλήο (δει. νκηιία ζε θείκελν)   

 έμππλα πιεθηξνιφγηα   

 ελαιιαθηηθέο ζπζθεπέο εηζφδνπ φπσο ην joystick, trackerball, touchpad θ.η.ι. 

Σα πεξηζψξηα γηα ηε κείσζε ή ηελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ ζηελ πξφζβαζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ εθκάζεζεο είλαη ηεξάζηηα. Δληνχηνηο, γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν 

ζθνπφο, πξέπεη ηφζν ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ φζν θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ ηα 

«θηινμελνχλ» λα κελ έρνπλ ιάζε πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο.  Σα 

πην θνηλά ιάζε γηα ηνλ παγθφζκην ηζηφ είλαη:  

 κε ζπκκφξθσζε κε ην πξφηππν HTML ή εθηεηακέλε ρξήζε θχιισλ 

κνξθνπνίεζεο (style sheet coding ) 

 έιιεηςε ελφο ράξηε ηνπ site   

 έιιεηςε ελαιιαθηηθψλ θεηκέλσλ γηα ηηο εηθφλεο (ALT text)   

 ιαλζαζκέλε ρξήζε επηθεθαιίδσλ ζε πίλαθεο θαη πιαίζηα   

 ρξήζε εηθφλσλ αληί menu πινήγεζεο 

 ελζσκάησζε αξρείσλ PDF ή ps, θιπ. ρσξίο ελαιιαθηηθέο επηινγέο 

 ελζσκάησζε θψδηθα Javascript ή άιινπ θψδηθα πξνγξακκαηηζκνχ ρσξίο 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο 

 εθηεηακέλε ρξήζε πνιπκέζσλ.   

Ζ θνηλνπξαμία World Wide Web (W3C) αλαπηχζζεη πξσηνβνπιίεο κε έκθαζε ηηο 

δηαιεηηνπξγηθέο ηερλνινγίεο ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηέο ηνπ Ηζηνχ  (W3C 

2003). Μηα πηπρή απηήο ηεο πξνζπάζεηαο αθνξά θαη ηελ πξσηνβνπιία γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηνλ Ηζηφ (Web Accessibility Initiative, WAI), ε νπνία 
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πξνσζεί ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο Ηζηνχ απφ ηνπο αλζξψπνπο κε εηδηθέο 

αλάγθεο.  

Σν WAI έρεη παξαγάγεη έλα ζχλνιν νδεγηψλ γηα ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ Ηζηνχ, νη νπνίεο έρνπλ κηα ηεξαξρηθή δνκή κε ηξία επίπεδα 

δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο:  

 ε πξνηεξαηφηεηα 1 είλαη έλα θαηψηαην επίπεδν πνπ θαηαξγεί ηα ζεκειηψδε 

εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε ησλ πιηθψλ Ηζηνχ, αιιά κπνξεί αθφκα λα 

απνθιείζεη πνιινχο κε εηδηθέο αλάγθεο ρξήζηεο   

 ε πξνηεξαηφηεηα 2 θαηαξγεί ηα πεξηζζφηεξα ησλ εκπνδίσλ, ελ ηνχηνηο αθφκα 

δελ είλαη πξνζηηή ζε κεξηθνχο ρξήζηεο   

 ε πξνηεξαηφηεηα 3 εμαζθαιίδεη φηη ην βαζηζκέλν ζηνλ Ηζηφ πιηθφ, είλαη 

πξνζηηφ ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο.  (W3C 

WAI 1999)   

Μηα πεξίιεςε ησλ νδεγηψλ δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο πεξηερνκέλνπ Ηζηνχ είλαη ζην 

παξάξηεκα Α.  Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη νδεγίεο WAI είλαη γεληθέο νδεγίεο γηα ηνλ 

Ηζηφ, κε ιακβάλνληαο ππφςε ην ηδηαίηεξν παξάδεηγκα ηεο ΖΜ, θαη έηζη δελ κπνξνχλ 

λα εγγπεζνχλ κηα απνηειεζκαηηθή εκπεηξία κάζεζεο.   

Τπάξρνπλ δηάθνξνη απηνκαηνπνηεκέλνη ειεγθηέο θαη επηθπξσηέο ηεο  δπλαηφηεηαο 

πξφζβαζεο κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζηηνχ πιηθνχ ζηνλ Ηζηφ. 

Δπξχηεξα γλσζηφο είλαη απηφο ησλ Bobby/Watchfire, ην νπνίν είλαη έλα 

απηνκαηνπνηεκέλν πξφγξακκα πνπ ειέγρεη ηζηνζειίδεο ζε ζρέζε κε ηηο νδεγίεο WAI 

θαη ζπληάζζεη κηα έθζεζε ζρεηηθά κε ηα ζεκεία εθείλα ησλ ζειίδσλ πνπ είλαη 

απξφζηηα. Αληίζηνηρε εθαξκνγή απνηειεί ην «AskAlice» 

(www.ssbtechnologies.com/AskAlice), πξντφλ ηνπ SSB BART Group. Έλα άιιν 

πξφγξακκα είλαη ην LIFT (http://ncsu.edu/it/access/software/lift/lift.php) πνπ 

αλαπηχζζεηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ζπλδπαζκφ κε ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο 

ηζηνζειίδσλ φπσο ην Dreamweaver θαη ην Frontpage.   

http://www.ssbtechnologies.com/AskAlice
http://ncsu.edu/it/access/software/lift/lift.php
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2.4  Ζ μέθοδορ αξιολόγηζηρ 

Ζ εξγαζία απηή δίλεη έκθαζε ζηηο πξαθηηθέο ζπκβνπιέο θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ φινπο φζνπο ππνζηεξίδνπλ εθπαηδεπφκελνπο 

κε εηδηθέο αλάγθεο ζε έλα πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο. 

Τπάξρνπλ πνιιέο κειέηεο πνπ έρνπλ εζηηάζεη ζηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη ζε 

ηδηαίηεξα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ΔΠΜ, φπσο ην 

WebCT θαη ην Blackboard. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε κειέηε απφ ηνλ Nielsen (2001) 

ζηελ νπνία δηαπίζησζε φηη θάπνηνο πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί θακία επηθνπξηθή 

ηερλνινγία ήηαλ 6 θνξέο ιηγφηεξν πηζαλφ λα νινθιεξψζεη έλαλ δεδνκέλν καζεζηαθφ 

ζηφρν απφ θάπνηνλ πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαλ αλαγλψζηε νζφλεο.  

Ζ εξγαζία απηή, φπσο άιισζηε πξναλαθέξζεθε, ζηεξίρηεθε θπξίσο ζηελ αλάιπζε 

ηεο ζρεηηθήο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο.  

 

2.4.1 σεηική βιβλιογπαθία  

Ο Hart πξνηείλεη φηη κηα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 «η) ηελ επηινγή ησλ δηαζέζηκσλ εγγξάθσλ (δεκνζηεπκέλα θαη αδεκνζίεπηα) ζρεηηθά 

κε ην ζέκα, ηα νπνία πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο, ηδέεο, ζηνηρεία θαη ηεθκεξηψζεηο πνπ 

έρνπλ ζπληαρζεί κε κηα ηδηαίηεξε ζθνπηά γηα λα εθπιεξψζνπλ νξηζκέλνπο ζηφρνπο ή 

γηα λα εθθξάζνπλ νξηζκέλεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηε θχζε ηνπ ζέκαηνο, πψο 

πξφθεηηαη απηφ λα εξεπλεζεί, θαη ηη) ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε απηψλ ησλ 

εγγξάθσλ.» (Hart 1998, p.13)  

σεηικέρ μελέηερ και εκθέζειρ  

Ο Doyle (2001) παξήγαγε κεξηθέο νδεγίεο γηα ην πψο λα θαηαζηήζεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε καζεζηαθή ελφηεηα πιηθνχ πξνζηηή ζην Blackboard 5.5. Απηέο νη 

νδεγίεο πεξηιακβάλνπλ έλαλ γξήγνξν νδεγφ πνπ πεξηγξάθεη ηη κπνξεί λα θάλεη ν 

ρξήζηεο θαη γηαηί πξέπεη λα ην θάλεη. Καιχπηνληαη νη πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 έλα γξήγνξν νδεγφ ππνδείμεσλ π.ρ. ρξψκα ππνβάζξνπ ρξήζεο, απνθπγή 
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ρξήζεο πεξηζζφηεξσλ ησλ 10 ζπλδέζεσλ αλά ζειίδα 

 πψο λα θνξησζνχλ ηα πξνζηηά πιηθά π.ρ. νξηζκέλνη αλαγλψζηεο νζφλεο δελ 

είλαη ηθαλνί λα δηαβάζνπλ πίλαθεο. 

Ζ εηαηξεία πνπ ππνζηεξίδεη ην Blackboard έρεη δειψζεη φηη εμεηάδνληαη ηα 

πξνβιήκαηα δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο γηα ηηο εθδφζεηο 6.0 θαη λεψηεξεο.  

Ζ κειέηε Pearson θαη Koppi (2001) αζρνιήζεθε κε νδεγίεο πνπ ζα θάλνπλ ηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξνζηηή ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο. Οη νδεγίεο παξήρζεζαλ σο απνηέιεζκα κηαο 

αμηνιφγεζεο ηνπ WebCT ζηελ πξάμε, απφ ην παλεπηζηήκην ηεο Νφηηαο Νέαο 

Οπαιίαο (UNSW), ζηελ Απζηξαιία.  

Οη Coyne θαη Νielsen (2001) έρνπλ παξαγάγεη έλα ζχλνιν νδεγηψλ θαιήο πξαθηηθήο 

γηα ηελ πξφζβαζε ησλ ηζηνρψξσλ απφ ρξήζηεο ηεο επηθνπξηθήο ηερλνινγίαο. Απηέο 

νη νδεγίεο είλαη βαζηζκέλεο ζηηο πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ δηεχζπλαλ γηα λα 

ζπγθεληξψζνπλ ηα ζηνηρεία θαη ηηο ηδέεο γηα ηελ κειέηε: 'Beyond Alt Text: Making 

the Web Easy to Use for Users with Disabilities' (2001). ε απηήλ ηελ κειέηε 

δηαπηζηψζεθε φηη εθείλνη πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ θακία επηθνπξηθή ηερλνινγία ήηαλ 

ηνπιάρηζηνλ έμη κε ελλέα θνξέο πηζαλφηεξν λα νινθιεξψζνπλ έλα ζχλνιν 

ρξνλνκεηξεκέλσλ ζηφρσλ δηαδηθηχνπ ζε κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ εθείλνπο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο αλαγλψζηεο νζφλεο θαη ηελ ελίζρπζε νζφλεο αληίζηνηρα.   

Δπηπιένλ, ην TechDis μεθίλεζε ην 2002 κηα πξνζπάζεηα λα εξεπλήζεη ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζηα ΖΜ, φπσο ην Blackboard θαη ην WebCT. Δπηιέρηεθαλ, δε, επεηδή 

ήηαλ κέξνο ηεο θνηλήο πεηξακαηηθήο κειέηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο Δπηηξνπήο 

ζπζηεκάησλ θαη πιεξνθνξηψλ (JISC). Έλα εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε ζηνπο 

πξνκεζεπηέο ΔΠΜ πνπ θάιπςε ηηο πεξηνρέο φπσο: 

 εάλ ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ΔΠΜ παξέρεη κηα έγγξαθε δήισζε δπλαηφηεηαο 

πξφζβαζεο 

 εάλ παξέρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή νδεγίεο γηα ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο  
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 εάλ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο γηα ηελ 

ελζσκάησζε πεξηερνκέλνπ ζην ΔΠΜ.  

Ζ έξεπλα αλαθέξεη φηη νη Ακεξηθαληθνί θαηαζθεπαζηέο (Blackboard θαη WebCT) 

έρνπλ αλαιάβεη ηζρπξέο δεζκεχζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο 

ησλ πξντφλησλ ηνπο. Δπίζεο Βξεηαληθνί πξνκεζεπηέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο COSE, FD θαη ηνπ Granada LearnWise) έρνπλ αξρίζεη 

λα εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο πξνο ηε δπλαηφηεηα ηεο πξφζβαζεο.  

 

2.4.2 Δπγαλεία για αςηομαηοποιημένοςρ ελέγσοςρ 

πποζβαζιμόηηηαρ  

ε δηάθνξεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηνχληαη επηθνπξηθά έγθπξνη απηνκαηνπνηεκέλνη 

ειεγθηέο πξνζβαζηκφηεηαο ηζηνρψξσλ, φπσο ην Bobby 

(http://www.icdri.org/WebAccess/bobby.htm). Δπηηξέπεη ηελ εμέηαζε κηαο 

νπνηαζδήπνηε ηζηνζειίδαο θαη δίλεη βνήζεηα εθζέηνληαο θαη ηα εκπφδηα ζηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο, ελψ ηαπηφρξνλα ελζαξξχλεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

ππάξρνπζεο νδεγίεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο. Οη δνθηκέο κε ην εξγαιείν Bobby γηα 

ηε ζπκκφξθσζε κε ηα θπβεξλεηηθά πξφηππα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

παξαγξάθνπ 508 ηεο Ακεξηθάληθεο θπβέξλεζεο, πξνζθέξνπλ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο 

πξνηάζεηο βαζηζκέλεο ζηηο νδεγίεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο πεξηερνκέλνπ Ηζηνχ πνπ 

παξέρνληαη απφ ηελ πξσηνβνπιία πξφζβαζεο Ηζηνχ ηεο θνηλνπξαμίαο World Wide 

Web (W3C).  

Αληίζηνηρν εξγαιείν, φπσο πξναλαθέξζεθε απνηειεί θαη ην «AskAlice» 

(www.ssbtechnologies.com/AskAlice), ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ράξηλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ζηελ αμηνιφγεζε πξνζβαζηκφηεηαο ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Πχιεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο δηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 

(ΤΠΓΒΜΘ).  

http://www.icdri.org/WebAccess/bobby.htm
http://www.ssbtechnologies.com/AskAlice
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2.5 Δπεςνηηικά αποηελέζμαηα από ηην εθαπμογή ηηρ 

δςναηόηηηαρ ππόζβαζηρ ζε ςζηήμαηα Ζλεκηπονικήρ 

Μάθηζηρ 

2.5.1 Ο πόλορ και η ζημαζία ηηρ δςναηόηηηαρ ππόζβαζηρ  

Μειέηεο έδεημαλ φηη πνιχ κηθξφο αξηζκφο εξσηεζέλησλ αλέθεξαλ ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ελφο ΖΜ σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αγνξά ή ηελ αλάπηπμή 

ηνπ. αθψο απηφ ην ζηνηρείν είλαη αλνηθηφ ζε δηάθνξεο εξκελείεο. 

Οη θχξηνη εκπνξηθνί ππεχζπλνη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΖΜ αξρίδνπλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξφζθαηεο νδεγίεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο πξνζζέηνληαο 

έλα λέν θξηηήξην πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηα πξντφληα ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο ηνπο.  

Δπίζεο δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο έρνπλ θαηεπζπλζεί ζηε βειηίσζε ησλ επηπέδσλ 

επίγλσζεο ησλ δεηεκάησλ ΑΜΔΑ θαη δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην πξφγξακκα Teachability (University of Strathclyde, 2001), 

ην πξφγξακκα IDEAS project (University of Aberdeen, 2001) θαη ην πξφγξακκα 

DEMOS project (DEMOS, 2003) αληηκεησπίδνπλ ηα δεηήκαηα ηεο 

ζπλεηδεηνπνίεζεο αληθαλφηεηαο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σν University of 

Wales Institute Cardiff έρεη παξαγάγεη έλαλ εθηελή, αλαιπηηθφ νδεγφ πξαθηηθήο 

ζρεηηθά κε ηελ αλνηρηή κάζεζε (Doyle θαη Robson, 2002), θαη ν Ferl έρεη παξαγάγεη 

κηα ζεηξά 13 κηθξψλ νδεγψλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία (Ferl/TechDis, 2003) 

εζηηάδνληαο ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη κάζεζεο.  

 

2.5.2 Αποηελέζμαηα δςναηόηηηαρ ππόζβαζηρ ζηιρ λειηοςπγίερ ηυν 

ΔΠΜ    

Έρεη γίλεη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ππεχζπλσλ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ΔΠΜ ζρεηηθά κε 

ην ζέκα ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο. Οη Cann and colleagues (2003) ξψηεζαλ επηά 

ππεχζπλνπο γηα ηελ αλάπηπμε ΔΠΜ φζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο ησλ εηαηξεηψλ ζρεηηθά 
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κε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζήο ηνπο, ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο, θαη ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο WΑΗ.  

Οη πξσηνπφξνη ζηελ αγνξά Blackboard θαη WebCT έρνπλ απνηειέζεη ην θχξην 

αληηθείκελν ηεο αλαθεξφκελεο έξεπλαο (π.ρ. SNOW 2000a, Johnson and Ruppert, 

2001, Pearson and Koppi, 2001, Evans and Sutherland, 2002, Jezierski [undated]).  

Σν COSE, έλα ΔΠΜ πνπ αλαπηχζζεηαη ζην παλεπηζηήκην Staffordshire έρεη 

αμηνινγεζεί επίζεο γηα ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο (Stiles, 2001). 

 Όιεο απηέο νη κειέηεο απνθάιπςαλ πξνβιήκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπφκελπο κε εηδηθέο 

αλάγθεο πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ ΔΠΜ, πξνβιήκαηα πνπ 

εμεηάδνληαη ιεπηνκεξέζηεξα παξαθάησ ζε απηφ ην θεθάιαην.  

 

2.5.2.1 Πλαίζια (Frames) 

Ο πην θνηλφο ιφγνο γηα ηελ έιιεηςε δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ήηαλ ε ρξήζε ησλ 

πιαηζίσλ (frames).  

Έρεη ππάξμεη πνιιή ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα πιαίζηα. Ο εηδηθφο πάλσ ζηελ 

επρξεζηία Jakob Nielsen ζην άξζξν ηνπ "Why frames suck (most of the time)" 

ππνζηήξημε φηη ηα πιαίζηα έζπαζαλ ην ελνπνηεκέλν πξφηππν ηνπ Ηζηνχ επεηδή ν 

ηξφπνο πνπ ν ρξήζηεο αληιεί ηηο πιεξνθνξίεο θαζνξίδεηαη ηψξα απφ κηα αθνινπζία 

ελεξγεηψλ πινήγεζεο παξά κηα εληαία δξάζε (Νielsen 1996).  

ε ζρέζε κε ηνπο αλαγλψζηεο νζφλεο, ππάξρνπλ δχν δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

ησλ πιαηζίσλ. πγθεθξηκέλα ην έλα αθνξά ηηο επηθνπξηθέο ηερλνινγίεο, θαη ην άιιν 

πάλσ ζηα γεληθά δεηήκαηα δπλαηφηεηαο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο. Πξηλ απφ ην 1997, νη 

εθδφζεηο ησλ αλαγλσζηψλ νζφλεο φπσο ηα Jaws δελ ζα κπνξνχζαλ λα δηαβάζνπλ 

ηζηνζειίδεο επεηδή δελ ζα κπνξνχζαλ λα θαζνξίζνπλ πνπ ήηαλ ηα φξηα πιαηζίσλ. 

Καηφπηλ ηα Jaws 3.31 εηζήγαγαλ ηνλ εηθνληθφ δξνκέα, ν νπνίνο επέηξεπε νκηιία ζηηο 

αξρέο θαη ηηο άθξεο ησλ πιαηζίσλ. Άιιεο δεκνθηιείο ηερλνινγίεο αλαγλσζηψλ 

νζφλεο ελζσκάησζαλ επίζεο απηήλ ηελ ιεηηνπξγία (Octon 2003).  
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Δληνχηνηο, απηέο νη πξφνδνη δελ ζεκαίλνπλ απαξαηηήησο φηη έλαο αλαγλψζηεο 

νζφλεο ζα παξαγάγεη ηα θαηαλνεηά απνηειέζκαηα γηα ην ρξήζηε. ρνιηάδνληαο απηφ 

ην δήηεκα, ν Norman Octon ηνπ RNIB ιέεη:  

«Σα πιαίζηα δελ ρξεηάδνληαη λα είλαη έλα πξφβιεκα εθ' φζνλ: είλαη ζηε ινγηθή ζεηξά, 

έρνπλ νλνκαηηζηεί θαηάιιεια θαη δελ είλαη πάξα πνιιά ζε αξηζκφ. Έρσ δεί θαηά 

θαηξνχο ηζηνζειίδεο κε 15 πιαίζηα, θάηη ην νπνίν είλαη παξάινγν.» (Octon, 2003)  

Οη ρξήζηεο αληηκεησπίδνπλ πνηθίια πξνβιήκαηα δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο θαη 

δπλαηφηεηαο ρξεζηκνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηα πιαίζηα:  

Μπνξεί έλα ΔΠΜ λα είλαη πξνζηηφ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ελεκεξσκέλνπο 

αλαγλψζηεο νζφλεο, αιιά ππάξρνπλ πξνβιήκαηα κε ηηο παιαηφηεξεο επηθνπξηθέο 

ηερλνινγίεο (π.ρ. εθείλνη πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα πιαίζηα). Οη Craven 

θαη Brophy εμέηαζαλ πξφζθαηα ηηο ςεθηαθέο δηεπαθέο βηβιηνζεθψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ζηε κειέηε ηνπο ηπθινχο θαη κε νπηηθή αλαπεξία ζπνπδαζηέο, θαη 

εμέηαζαλ ην δήηεκα ησλ πιαηζίσλ. Οη νδεγίεο ζπκβνπιεχνπλ φηη γηα ηε ρξήζε ησλ 

πιαηζίσλ, πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ην θξίζηκν δήηεκα είλαη ε πολςπλοκόηηηα 

ησλ ζειίδσλ θαη ε ινγηθή ζσέζη κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ ηεο ζειίδαο. Καηά ζπλέπεηα 

κηα ζειίδα πνπ πεξηέρεη πιαίζηα κπνξεί ε ίδηα λα κελ είλαη πξνβιεκαηηθή. Αλ φκσο 

πεξηέρεη πιαίζηα πνπ απαηηνχλ απφ έλαλ ρξήζηε λα θάλεη δηαλνεηηθέο ζπλδέζεηο 

κεηαμχ ηνπο ζα είλαη απξφζηηε. Οη ζρεδηαζηέο πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηα βήκαηα πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα πινεγεζνχλ κέζα ζηηο ζειίδεο, δεδνκέλνπ φηη απηφο είλαη ν 

θξηζηκφηεξνο θαη θαζνξηζηηθφηεξνο παξάγνληαο ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο. 

(Craven θαη Brophy, 2003)  

 

2.5.2.2 ύγσπονη επικοινυνία  

Πνιιά εηθνληθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα πεξηέρνπλ εξγαιεία ζχγρξνλεο 

επηθνηλσλίαο θαη δηαινγηθά whiteboards, κε ηε ρξήζε ησλ Java applets σο ηερλνινγία 

αηρκήο. Απηέο νη ιεηηνπξγίεο είλαη νη πην πξνβιεκαηηθέο απφ ηελ άπνςε ηεο 

δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο αθνχ γηα παξάδεηγκα:  
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 Ζ online ζπλνκηιία θαη ην whiteboard δελ είλαη πξνζηηέο ζηνπο ηπθινχο 

ρξήζηεο  

 Ζ online ζπλνκηιία θαη νη εηθνληθέο ηάμεηο είλαη βαζηζκέλεο ζε Java 

εθαξκνγέο θαη κε πξνζηηέο ζηνπο αλαγλψζηεο νζφλεο. Αθφκε θαη γηα ηηο 

απνθαινχκελεο πξνζηηέο εθδφζεηο, έλα πνιχ πςειφ επίπεδν δεμηνηήησλ 

απαηηείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο.  

  

2.5.2.3 Αζύγσπονη επικοινυνία  

Οη νκάδεο ζπδήηεζεο ή νη πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ είλαη έλα θαίξην ζέκα θιεηδί γηα ηα 

ΔΠΜ, πνπ παξέρεη κηαο απφ ηηο θχξηεο εζηηάζεηο γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

ρξεζηψλ. Ζ αζχγρξνλε επηθνηλσλία είλαη εγγελψο ιηγφηεξν δχζθνιε απφ ηνπο 

ζχγρξνλνπο ηχπνπο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ή κελπκάησλ, δεδνκέλνπ φηη νη 

ρξήζηεο κπνξνχλ λα κελ πηέδνληαη ρξνληθά φζνλ αθνξά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο, θαη ε 

ηερλνινγία γηα λα ην επηηχρνπλ είλαη ζρεηηθά απιή.  

Οη Evans θαη Sutherland ζεκεηψλνπλ κεξηθέο δπζθνιίεο ζηα fora γηα ηνπο 

ζπνπδαζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο αλαγλψζηεο νζφλεο, αθνχ εμέηαζαλ ην 

ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ζην Blackboard θαζψο θαη ζην WebCT θαη βξήθαλ ζην 

ηειεπηαίν δχζθνιν λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο.   

 

2.5.2.4 Γςναηόηηηα σπηζιμοποίηζηρ και δςναηόηηηα ππόζβαζηρ  

Πνιιή ζεκαληηθή θξίλεηαη ε  δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη επρξεζηίαο  ζην 

καζεζηαθφ πιηθφ πνπ ελζσκαηψλεηαη ζ‟ έλα ΔΠΜ. Ζ επρξεζηία θαζνξίδεη ην βαζκφ 

ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο κε ηελ νπνία 

έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα επηηχρεη ην πξνζδνθψκελν έξγν ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

ζχζηεκα.  

Δλ γέλεη ε επρξεζηία ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ ζε έλα ΔΠΜ δελ είλαη πςειή γηαηί:  
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 Πνιιέο ζειίδεο πιηθνχ ζην ΔΠΜ έρνπλ πάξα πνιιέο ζπλδέζεηο γηα λα είλαη 

εχρξεζηεο 

 Σν ΔΠΜ έρεη κηα κε-δηαηζζεηηθή δηεπαθή θαη κηα θησρή εξγνλνκία 

 Σν ΔΠΜ είλαη πάξα πνιχ πεξίπινθν αθνχ ελζσκαηψλεη πνιιέο ιεηηνπξγίεο.  

Έρεη ππνινγηζηεί φηη ν Ηζηφο είλαη ηξεηο θνξέο ιηγφηεξν ρξεζηκνπνηήζηκνο γηα ηνπο 

αλζξψπνπο κε νπηηθέο βιάβεο απφ εθείλνπο ρσξίο (Coyne and Nielsen, 2001). Σα 

ΔΠΜ έρνπλ απνδεηρζεί φηη είλαη έμη θνξέο δπζθνιφηεξν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ιφγσ 

ηεο πνιππινθφηεηάο ηνπο (Evans θαη Sutherland, 2002).  

Μειέηεο φπσο ησλ (Frontend 2001, Pearson and Koppi 2001, Neumann 2002, Kelly 

and Craven 2003) δειψλνπλ φηη πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ πινήγεζε, ηε δνκή, 

ηε ζρεδίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη ζέκαηα επηθνηλσλίαο. Ο Stiles, θαηά ηελ  

αμηνιφγεζε ηνπ COSE, ελφο ΔΠΜ απφ ην παλεπηζηήκην Staffordshire, ζρνιηάδεη ηα 

εμήο:  

«Ζ επηηπρία ηεο ρξήζεο ησλ κεηαθνξψλ ζηα ΔΠΜ θαη ηεο επθνιίαο κε ηελ νπνία νη 

αξράξηνη ρξήζηεο κπνξνχλ δηαηζζεηηθά λα πινεγεζνχλ κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ θαη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ δηαδξακαηίδεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επρξεζηία ηνπο. Γηα λα είλαη 

αιεζηλά πξνζηηή, ε κεηαθνξά θαη ε πινήγεζε πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ 

ηθαλφηεηα ή φρη ηνπ ρξήζηε. (Stiles, 2001).» 

 

2.5.2.5 Εηηήμαηα Πλοήγηζηρ  

Ζ πνιππινθφηεηα ηεο πινήγεζεο ραξαθηεξίζηεθε σο ηδηαίηεξν πξφβιεκα ζηα ΔΠΜ. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, φηαλ  ππάξρνπλ πνιιά επίπεδα πινήγεζεο (αθφκα θαη βάζνπο 

πέληε επηπέδσλ), νη ρξήζηεο πξέπεη λα πξνζπειάζνπλ πνιιέο νζφλεο κέρξη λα 

βξεζνχλ ζην επηζπκεηφ ζεκείν.  

Οη Evans θαη Sutherland (2002) ζεκεηψλνπλ φηη ε πινήγεζε ήηαλ έλα ηδηαίηεξν 

δήηεκα γηα ηνπο ζπνπδαζηέο κε νπηηθέο βιάβεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην WebCT. Ο 

Stiles επηζεκαίλεη επίζεο ηελ πινήγεζε σο ην πην πξνβιεκαηηθφ κέξνο ησλ ΔΠΜ, 
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δηεπθξηλίδνληαο ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο:  

 νκαδνπνίεζε θαη νλνκαζία ησλ ζπληζησζψλ, ψζηε λα επηηξαπεί ε εχθνιε 

πινήγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο  

 ν θψδηθαο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηηο νδεγίεο WAI, θαζψο επίζεο θαη ε 

νπηηθή εκθάληζε ηεο ζειίδαο  

 πξέπεη λα είλαη εχθνιν γηα ην ρξήζηε λα κεηαθηλήζεη ηελ εζηίαζε (δει. ην 

κέξνο ηεο νζφλεο πνπ είλαη ελεξγφ ζ‟ απηήλ ηελ πεξίνδν) εχθνια. Με ηελ 

ηερληθή ηνπ eye – tracking, πνπ δίλεη ζηνηρεία θαη γηα ην πνχ θνηηάδεη ν 

ρξήζηεο ζηελ νζφλε, έρεη πξνθχςεη ηo ζπκπέξαζκα: Οη ρξήζηεο, ζπρλά, 

ελψ βξίζθνληαη ζε έλα παξάζπξν, πεγαίλνπλ ζε έλα άιιν θαη κεηά 

μαλαεπηζηξέθνπλ γηα λα ζπλερίζνπλ ηελ αλάγλσζε θαη πινήγεζε ζην 

πξψην. Απηφ γηα ηνπο ζρεδηαζηέο ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ηδηαίηεξε αλάγθε 

βνήζεηαο πξνο ηνπο ρξήζηεο λα μαλαβξίζθνπλ ην δξφκν ηνπο ζην site 

έρνληαο αληηιεθζεί ζε πνην ζεκείν δηέθνςαλ πξηλ ηελ αλάγλσζε. Απηφ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε πεξηγξαθηθνχο θαη άκεζνπο ηίηινπο ζηηο 

ππνζειίδεο, ρξήζε logos, ππφδεημε ηεο δνκήο φινπ ηνπ site ζε θάπνην 

ζεκείν ηεο ζειίδαο θαη ηε ζέζε ηνπο εθείλε ηε ζηηγκή θιπ Αμηνζεκείσην 

είλαη λα αλαθέξνπκε φηη ζηα ηεζη επρξεζηίαο κε ρξήζηεο θαιφ είλαη λα 

ηνπο απνζπνχκε ηελ πξνζνρή γηα ιίγν, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρνπκε ηελ 

ηθαλφηεηα λα αλαπξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα. 

 ε πινήγεζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ – πνπ επηηξέπεη ζην tab θαη ζηα βέιε λα 

θηλήζνπλ ην δξνκέα – πξέπεη λα είλαη ιεηηνπξγηθή (Stiles, 2001)   

 

2.5.2.6 Δςελιξία ηηρ ότηρ - εμθάνιζηρ ηος ΔΠΜ 

Οη φςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε έλα ΔΠΜ δελ είλαη πάληα εχθνια πξνζπειάζηκεο κε 

βάζεη ηηο πξνεπηινγέο ησλ ρξεζηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, επεηδή ζπρλά δελ 

επηηξέπνληαη αιιαγέο ζε απηέο. πλεζέζηεξα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

απεηθφληζε/εκθάληζε ηνπ ΔΠΜ είλαη:  
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 Γελ είλαη εχθνιν λα αιιαρηεί ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο ηνπ θεηκέλνπ 

 Γελ είλαη εχθνιν λα ηξνπνπνηεζνχλ ηα ρξψκαηα ηεο νζφλεο 

 Γελ είλαη εχθνιν λα ειεγρζεί ν ηξφπνο πινήγεζεο   

Έλα απφ ηα κεγάια πιενλεθηήκαηα ησλ θπιινκεηξεηψλ είλαη φηη επηηξέπνπλ  ζηνπο 

ρξήζηεο λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ην ρξψκα ή ην κέγεζνο ησλ 

ζηνηρείσλ ζηε ζειίδα. Απηή ε δπλαηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεηαη κέζα ζε φινπο ηνπο 

ηξέρνληεο ηππνπνηεκέλνπο θπιινκεηξεηέο, κπνξεί ή πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζε έλα 

ΔΠΜ. Δάλ δελ ελζσκαηψλεηαη ξεηά ζην ΔΠΜ, πξέπεη ε θαηαζθεπή ηνπ ΔΠΜ λα 

επηηξέςεη ζην ρξήζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ξπζκίζεηο γηα λα 

αληηπαξέιζεη ηελ πξνεπηινγή ηνπ ΔΠΜ. Απηφ δελ θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη ηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν κε φια ηα ΔΠΜ.  

Έρεη ππάξμεη πνιιή ζπδήηεζε πάλσ ζηε δπλαηφηεηα ησλ ηερλνινγηψλ βαζηζκέλσλ 

ζε XML γηα ηελ εληζρπκέλε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ 

πιαηθνξκψλ θαζψο θαη ζηε ρξήζε θχιισλ κνξθνπνίεζεο (stylesheets). Ζ XML 

επηηξέπεη κηα ζεηξά επέιηθησλ κεηαζρεκαηηζκψλ stylesheet (IMS 2002). Σα 

εκπνξηθά ΔΠΜ δελ δείρλνπλ δηάζεζε λα αμηνπνηήζνπλ  ηε δπλαηφηεηα ησλ 

ηερλνινγηψλ βαζηζκέλσλ ζε XML. Απηφ εγείξεη απηφκαηα ην δήηεκα ησλ ΔΠΜ 

αλνηθηνχ θψδηθα. Πξνβιήκαηα φπσο ε έιιεηςε πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηεο 

παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνχ πνπ ζεκεηψζεθε ζηα εκπνξηθά πξντφληα ζα κπνξνχζαλ λα 

ιπζνχλ απφ ηα ζπζηήκαηα αλνηθηνχ θψδηθα. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ην ΔΠΜ, 

ATutor (http://atutor.ca  ) 

 

2.5.2.7 Αξιολόγηζη ηυν εκπαιδεςομένυν  

Σα ΔΠΜ επηηξέπνπλ πνηθίιεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

online ππνβνιήο εξγαζίαο, ηελ επίιπζε πνηθίισλ test θαη δηαγσληζκάησλ. Ζ on-line 

αμηνιφγεζε ελδέρεηαη λα απνθέξεη νθέιε γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο:   

 ε on-line ππνβνιή ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ησλ δηαγλσζηηθψλ αμηνινγήζεσλ 

http://atutor.ca/
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κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε γηα ηνπο ζπνπδαζηέο κε πξνβιήκαηα θηλεηηθφηεηαο   

 νη ζπνπδαζηέο κε εηδηθέο αλάγθεο ζηε λφεζε κπνξνχλ λα σθειεζνχλ κε απηή 

ηε δηαδηθαζία ησλ on-line ζπδεηήζεσλ ή νκαδηθψλ εξγαζηψλ, κηαο θαη ε 

πίεζε ηεο πξφζσπν κε πξφζσπν επαθήο απνθεχγεηαη   

 ε επηινγή θαη ε κεηαθίλεζε αξρείσλ θαζψο θαη νη δνθηκαζίεο πνιιαπιήο 

επηινγήο κπνξνχλ λα είλαη επθνιφηεξεο απφ φηη νη αληίζηνηρεο γξαπηέο γηα 

θάπνην άηνκν κε κηα νπηηθή εμαζζέληζε (Ferl/Techdis 2003, 3) 

Δληνχηνηο, νη Evans θαη Sutherland (2002) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

ππνβνιή ησλ εξγαζηψλ είλαη έλαο απφ ηνπο δπζθνιφηεξνπο ζηφρνπο γηα ηνπο 

ζπνπδαζηέο κε νπηηθέο βιάβεο. Δπίζεο ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ παξαδνηέσλ είλαη 

δχζθνιε γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζπνπδαζηέο ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο αλαγλψζηεο 

νζφλεο, κηαο θαη  δελ αλαγλσξίδνπλ ην  θνπκπί  „submit‟.   

Αθφκα θη αλ είλαη ηερληθψο πξνζπειάζηκνη, νη δηαγσληζκνί γλψζεσλ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα, εηδηθφηεξα εάλ είλαη ρξνλνκεηξεκέλνη. Οη 

Evans θαη Sutherland (2002) έθηαζαλ ζην ζπκπέξαζκα, παξαηεξψληαο ζπνπδαζηέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ αλαγλψζηεο νζφλεο γηα λα εθπνλήζνπλ έλα δηαδηθηπαθφ 

δηαγψληζκα, φηη δαπαλνχλ κφλν ην έλα ηξίην ηνπ ρξφλνπ ηνπο γηα λα απαληήζνπλ ην 

πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ θαη ην ππφινηπν ηνπ ρξφλνπ ηνπο ηνλ δηαζέηνπλ ζηελ 

πξνζπάζεηα γηα ηελ πξφζβαζε θαη ηελ πινήγεζε ζην ΔΠΜ.  

Μεξηθέο δηαδηθαζίεο φπσο ε επηινγή ελφο θαθέινπ θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπ ζε έλα 

επηζπκεηφ ρψξν (drag and drop), ζαθψο δελ ζα είλαη πνηέ πξνζηηά ζε νξηζκέλνπο 

ζπνπδαζηέο κε εηδηθέο αλάγθεο. Απηφ πάιη εγείξεη έλα λέν δήηεκα, ψζηε θάζε 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ λα ιάβεη ππφςε ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο εθκάζεζεο θαη ηελ 

παξνρή ησλ θαηάιιεισλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ (Ferl/TechDis 2003, 3).  
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2.6 Διδικέρ ζςζηάζειρ πος πποκύπηοςν από ηιρ ανθπώπινερ 

δςναηόηηηερ & πιθανέρ αδςναμίερ 

Τπάξρνπλ θάπνηεο εηδηθέο ζπζηάζεηο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δπλαηφηεηεο θαη 

ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο φζνλ αθνξά ηηο 5 αηζζήζεηο (θαη 

θπξίσο ηελ φξαζε θαη ηελ αθνή, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαζχλδεζε κε ην software) 

θαη ηε λφεζε (θαη ηδίσο ηελ αληίιεςε θαη ηελ κλήκε, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαζχλδεζε κε ην software). Κάπνηνη θαλφλεο πξέπεη λα ηζρχνπλ πάληα γηα φινπο, 

ελψ θάπνηνη άιινη κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη γηα άηνκα κε θάπνηεο θπζηθέο 

ή λνεηηθέο αλαπεξίεο. 

ΟΡΑΖ 

Βαζικέρ έννοιερ 

Όηαλ ην θσο εηζέξρεηαη ζην αλζξψπηλν κάηη, έρεη δχν ραξαθηεξηζηηθά: ηελ 

ένηαζη θυηιζμού (brightness) θαη ην σπώμα (κήθνο θχκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο).  

Σν ρξψκα κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη 3 ραξαθηεξηζηηθά: 

 Σελ απόσπυζη (hue), η νπνία είλαη ην αληηιακβαλφκελν ραξαθηεξηζηηθφ, 

πνπ ζπλδέεη ην ρξψκα κε ηα θαζκαηηθά νλφκαηα ρξσκάησλ. Σα ρξψκαηα 

ηνπ νξαηνχ θάζκαηνο αθηηλνβνιηψλ απφ ηνλ άλζξσπν θαίλνληαη ζηελ 

θάησ εηθφλα. Δηθνλίδεηαη ην θάζκα. 

 

 

 

 

Σν εξπζξνθφθθηλν (magenta) θαη ην θπαλφ (cyan) ζεσξνχληαη θαη απηά 

θαζκαηηθά ρξψκαηα. 

Οη άλζξσπνη κε θπζηνινγηθή φξαζε βξίζθνπλ κηα ινγηθή ζρέζε ζηε ζεηξά ησλ 

ρξσκάησλ ηνπ θάζκαηνο θαη αληηιακβάλνληαη φηη ην θάζκα θαίλεηαη λα 

«θιείλεη» ζρεκαηίδνληαο έλα λνεηφ θχθιν: 

 

 

 

Δικόνα 2.1 Οξαηφ θάζκα αθηηλνβνιηψλ  (πεγή: Lighthouse International) 
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ε απηήλ ηελ παξαηήξεζε ζηεξίρζεθε θαη ε θαηαζθεπή ρξσκαηηθψλ δίζθσλ, 

φπνπ θαίλνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ απνρξψζεσλ. Έλαο παξαηίζεηαη εδψ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σνλ ηόνο (value), δηλαδή ηο πόζο θυηεινό (light) ή ζκοηεινό (dark) είναι 

ένα σπώμα. Αιινχ, αληί γηα ηνλ ηφλν αλαθέξεηαη σο δεχηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ ε θσηεηλφηεηα (lightness). Ο ηφλνο αληαπνθξίλεηαη ζην 

πφζν θσο θαίλεηαη λα αληαλαθιάηαη απφ κηα επηθάλεηα ζε ζρέζε κε ηηο 

γεηηνληθέο θαη είλαη θαζαξά ππνθεηκεληθφ ραξαθηεξηζηηθφ κε κεηξήζηκν 

απφ φξγαλα, Όιεο νη απνρξψζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ φινπο ηνπο δπλαηνχο 

ηφλνπο, φπσο θαίλεηαη ζηελ θάησ εηθφλα: 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ηφλνο κπνξεί λα ππάξμεη ρσξίο θαζκαηηθή απφρξσζε. Σφηε έρνπκε 

φινπο ηνπο ηφλνπο ηνπ γθξη απφ άζπξν κέρξη καχξν (αρξσκαηηθή ζθάια) 

 

 

Δικόνα 2.2 Ννεηφο θχθινο ρξσκάησλ  (πεγή: Lighthouse International) 

 

 

Δικόνα 2.3 Υξσκαηηθφο Γίζθνο  (πεγή: Lighthouse International) 

 

 

Δικόνα 2.4 Πψο ν ηφλνο επεξεάδεη ηηο απνρξψζεηο   (πεγή: Lighthouse International) 
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 Σνλ εμποηιζμό (saturation ή chroma), πνπ είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα 

ρξψκα δηαθέξεη απφ έλα αληίζηνηρν ηεο αρξσκαηηθήο ζθάιαο ηνπ ίδηνπ 

ηφλνπ. ηελ εηθφλα θάησ θαίλνληαη φινη νη βαζκνί εκπνηηζκνχ ηξηψλ 

θαζκαηηθψλ ρξσκάησλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανηίθεζη (contrast) είλαη ε δηαθνξά ζηελ πνζφηεηα ηνπ θσηφο, πνπ 

αθηηλνβνιείηαη απφ έλα αληηθείκελν θαη ζηε πνζφηεηα θσηφο, πνπ αθηηλνβνιείηαη 

απφ ην background (θφλην). 

 

Γενικέρ ζςζηάζειρ 

Πξέπεη λα ιακβάλνπκε πάληα ππφςε καο ηα εμήο: 

 Απαγνξεχεηαη λα ηνπνζεηνχκε αξθεηά εκπνηηζκέλν θφθθηλν κέζα ζε 

αξθεηά εκπνηηζκέλν κπιε θφλην ή θαη ην αληίζεην. Μηα θαηάζηαζε, πνπ 

ιέγεηαη “chromostereopsis” ππνρξεψλεη ηνλ αλαγλψζηε λα κε κπνξεί λα 

δηαβάζεη ην θείκελν. Αλ αληί γηα κπιε έρνπκε πξάζηλν έρνπκε ζρεδφλ ηα 

ίδηα απνηειέζκαηα. Ζ εηθφλα, πνπ παξαηίζεηαη εδψ κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηελ θαηαλφεζε ησλ άλσ. 

 

  

 

 

 

  

 

Δικόνα 2.5 Βαζκνί εκπνηηζκνχ ηξηψλ θαζκαηηθψλ ρξσκάησλ  (πεγή: Lighthouse International) 

 

 ΚΟΚΚΗΝΟ 

ΚΔΗΜΔΝΟ 

Δ ΜΠΛΔ 

ΦΟΝΣΟ 
 

Δικόνα 2.6 Έλαο θάθηζηνο ζπλδπαζκφο ρξσκάησλ (βι. ρξσκνζηεξένςε) 
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 Λφγσ ηνπ φηη: α) ην αλζξψπηλν κάηη είλαη ιηγφηεξν επαίζζεην ζην κπιε 

ρξψκα απ‟ φ,ηη ζην πξάζηλν θαη ζην θφθθηλν (βι. θαη Αρξσκαηνςία 

παξαθάησ γηα ηνπο θψλνπο), β) ε αλαηζζεζία ζην κπιε απμάλεηαη κε ηελ 

ειηθία, γ) ζην πην δηαδεδνκέλν είδνο νζνλψλ (CRT) ην κπιε ρξψκα  έρεη 

ρακειφηεξε έληαζε, δε ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ηνπ κπιε γηα αληηθείκελα, ηα 

νπνία πξέπεη λα ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε. Σα αληηθείκελα απηά ζα 

είλαη κελ αλαγλψζηκα, αιιά φρη επαλάγλσζηα. Αληίζεηα, ην κπιε είλαη έλα 

πνιχ θαιφ ρξψκα γηα θφλην, γηαηί νη ρξήζηεο δελ εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή 

ηνπο ζε απηφ. 

 

Μειυμένη όπαζη 

Ζ κεησκέλε  ηθαλφηεηα φξαζεο ζα κπνξνχζε λα αθνξά: 

1. Μείσζε ηνπ θσηφο, πνπ κπαίλεη ζην κάηη 

2. Θφισζε ηεο εηθφλαο ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ρηηψλα ηνπ καηηνχ 

3. Εεκηά ζην θέληξν ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή (fovea). 

ηηο δχν πξψηεο πεξηπηψζεηο ράλεηαη ε απαξαίηεηε contrast γηα ηε δηάθξηζε 

αληηθεηκέλσλ θαη γξακκάησλ. ηελ ηξίηε πεξίπησζε ππάξρεη πξφβιεκα κε ηελ 

δηάθξηζε κηθξψλ γξακκάησλ θαη κε ηηο θηλήζεηο ηνπ καηηνχ, πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάγλσζε θεηκέλνπ. Παξαηίζεληαη, παξαθάησ, θάπνηνη 

θαλφλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ, πνπ αθνξνχλ ηνπο ζρεηηθνχο 

ρξήζηεο: 

 Πξέπεη λα ππάξρεη κεγάιε contrast κεηαμχ ησλ ρξσκάησλ ηνπ θεηκέλνπ ή 

αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ background (θφληνπ). H ηδαληθή πεξίπησζε είλαη 

άζπξν – καχξν ή ην αληίζεην. Αλ έρνπκε, φκσο, ρξψκαηα εθηφο ηεο 

αρξσκαηηθήο ζθάιαο (θιίκαθαο) ηφηε πξέπεη λα ηα δηαιέγνπκε έηζη ψζηε 

λα έρνπλ κεγάιε δηαθνξά ζηνλ ηφλν ηνπο. Ζ παξαθάησ εηθφλα δείρλεη έλα 

θαιφ παξάδεηγκα. 
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Ζ θαιχηεξε ηαθηηθή είλαη, ινηπφλ λα επηιέγνπκε ρξψκα, πνπ είλαη γεληθά αλνηθηφ, 

λα ηνπ θάλνπκε ηνλ ηφλν θσηεηλφηεξν θαη λα ην ζπλδπάδνπκε κε ρξψκα ζθνχξν, 

ηνπ νπνίνπ έρνπκε ζθνπξχλεη θη άιιν ηνλ ηφλν. ηελ θάησ εηθφλα θαίλεηαη έλαο 

απιφο δηαρσξηζκφο ρξσκάησλ ζε ζθνχξα θαη αλνηθηά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σν θαιχηεξν contrast ηελ πεηπραίλνπκε κε καχξν – άζπξν, αιιά έλα 

αζπξφκαπξν interface ζα ήηαλ αξθεηά κνλφηνλν θαη ζα είρε πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο. Οπφηε ε ρξήζε θαη άιισλ ρξσκάησλ επηηξέπεηαη (βέιηηζηα 

κέρξη 4 ζπλνιηθά), θπξίσο ζε αληηθείκελα ή θείκελα κεγάια θαη επθξηλή 

(πρ επηθεθαιίδεο). Πξέπεη λα έρνπκε ππφςελ καο κφλν φηη πξέπεη λα 

απνθεχγνπκε λα δηαιέγνπκε ρξψκαηα απφ θνληηλέο πεξηνρέο, φπσο απηέο 

 

 Δικόνα 2.7 Απνηειεζκαηηθή θαη κε απνηειεζκαηηθή αληίζεζε  (πεγή: Lighthouse International) 

 

 

Δικόνα 2.8 θνχξα θαη αλνηθηά ρξψκαηα  (πεγή: Lighthouse International) 
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θαίλνληαη ζηελ άλσ εηθφλα. Αληίζεηα, νη απέλαληη πεξηνρέο δίλνπλ 

επθξηλείο ζπλδπαζκνχο αθφκα θαη γηα άηνκα κε πςειφ βαζκφ 

αρξσκαηνςίαο. Απηφ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα, πνπ αθνινπζεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σν κέγεζνο ηνπ θεηκέλνπ ζπληζηάηαη λα είλαη κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 16 ησλ 

ζπλεζηζκέλσλ γξακκαηνζεηξψλ ησλ Windows 9x έσο 18. 

 Σν δηάζηηρν (leading) πξέπεη λα ηζνχηαη ηνπιάρηζηνλ κε ην χςνο ησλ 

ραξαθηήξσλ. 

 Οη θαιιηγξαθηθέο θαη ελ γέλεη πεξίπινθεο γξακκαηνζεηξέο πξέπεη λα 

απνθεχγνληαη. 

 Σα ζπκππθλσκέλα θαη πιάγηα πξέπεη λα απνθεχγνληαη. 

 Ζ απφζηαζε κεηαμχ δπν ραξαθηήξσλ λα είλαη 20-50% ηνπ χςνπο ησλ 

ραξαθηήξσλ. 

 Γελ πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζηα άθξα ηεο νζφλεο πιεξνθνξίεο, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ή είλαη ζεκαληηθέο. 

Ασπυμαηοτία 

Μηα ζπρλή αλαπεξία – αδπλακία ηεο φξαζεο, πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ζε άληξεο, είλαη ε ασπυμαηοτία. Γη‟ απηφ θαη πξέπεη λα ηε ιάβνπκε ππφςελ 

καο θαηά ην ζρεδηαζκφ. 

Ηαηξηθψο, ρξεηάδεηαη λα αλαθέξνπκε φηη θάζε άλζξσπνο ζηα κάηηα ηνπ έρεη 

αηζζεηήξηα φξγαλα κε ηα νπνία ζπιιακβάλεη ηελ θσηεηλή αθηηλνβνιία, πνπ 

ιέγνληαη κώνοι (cones) θαη παβδία. Οη θψλνη δίλνπλ αθξηβέζηεξεο νπηηθέο 

πιεξνθνξίεο, απαηηνχλ κεγαιχηεξε θσηεηλή έληαζε γηα λα δηεγεξζνχλ θαη είλαη 

 

Δικόνα 2.9 Δπθξηλείο ζπλδπαζκνί ρξσκάησλ  (πεγή: Lighthouse International) 
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ππεχζπλνη γηα ην γεγνλφο ηνπ φηη αληηιακβαλφκαζηε ηα ρξψκαηα. Τπάξρνπλ 

θψλνη, πνπ είλαη επαίζζεηνη ζην θφθθηλν ρξψκα, θψλνη, πνπ είλαη επαίζζεηνη ζην 

κπιε θαη άιινη, πνπ επαηζζεηνπνηνχληαη κε ην πξάζηλν. Οη ρξσκαηηθέο 

απνρξψζεηο δεκηνπξγνχληαη απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ 

ζπιιακβάλεη ην θάζε είδνο θψλνπ.  

ε κεξηθνχο αλζξψπνπο νη θψλνη, πνπ δηαθξίλνπλ ην θφθθηλν ή ην πξάζηλν, δε 

ιεηηνπξγνχλ θαη ιέκε φηη έρνπλ αρξσκαηνςία κόκκινος / ππάζινος, αθνχ δελ 

κπνξνχλ λα μερσξίζνπλ απηά ηα δχν ρξψκαηα. Αλάινγα, ζε φζνπο δε 

ιεηηνπξγνχλ νη θψλνη, πνπ δηαθξίλνπλ ην κπιε ρξψκα, ππάξρεη πξφβιεκα 

δηάθξηζεο ηνπ μπλε από ηο κίηπινο θαη ησλ πηζαλψλ ζπλδπαζκψλ ηνπο. Απηή ε 

ηξίηε πεξίπησζε είλαη πνιχ πην ζπάληα. 

Όια ηα παξαπάλσ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζην ζρεδηαζκφ θαη είλαη θαιφ λα 

απνθεχγνληαη νη πνιιέο ρξσκαηηθέο απνρξψζεηο ηαπηφρξνλα ζηελ νζφλε 

(βέιηηζηα κέρξη 4), ηδίσο φηαλ δελ ππάξρεη ζεκαληηθφο ιφγνο ρξεζηκνπνίεζεο 

ηνπο. Όπνπ, φκσο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ηαπηφρξνλε ρξήζε ηδίσο ηνπ θφθθηλνπ 

θαη ηνπ πξάζηλνπ ή ζπλδπαζκνχ ηνπο, νθείινπκε λα βνεζάκε ην ρξήζηε λα 

αληηιακβάλεηαη ηε δηαθνξά κε ηε βνήζεηα  ηεο ρξεζηκνπνίεζεο δηαθνξεηηθψλ 

ηφλσλ (βι άλσ), κε ηε ρξήζε εκθαλνχο δηαγξάκκηζεο ησλ αληηθεηκέλσλ, κε ηε 

ρξήζε βνεζεηηθνχ θεηκέλνπ θαη κε ηελ πξνζθνξά ηεο δπλαηφηεηαο λα κπνξνχλ νη 

ίδηνη νη ρξήζηεο λα επηιέγνπλ ρξσκαηηθνχο ζπλδπαζκνχο. 

ΑΚΟΖ 

Πνιιέο θνξέο ηζρχεη θάπνηνο απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: 

 Κάπνην πνζνζηφ απφ ηνπο ρξήζηεο έρεη κεησκέλε ηθαλφηεηα αθνήο, ιφγσ 

ειηθίαο, δπζηπρήκαηνο θιπ 

 Ζ ρξήζε ηεο ζρεδηαδφκελεο εθαξκνγήο γίλεηαη ζε ρψξν ζνξπβψδε ή ε 

πξνζνρή ηνπ ρξήζηε απνζπάηαη ζπρλά απφ δηάθνξα γεγνλφηα. 

 Κάπνηνη ππνινγηζηέο, ζηνπο νπνίνπο ζα εγθαηαζηαζεί ε εθαξκνγή είλαη 

πηζαλφλ λα κελ έρνπλ θάξηα ήρνπ. 
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Σφηε είλαη επηηαθηηθή ε ρξήζε γξαθηθψλ «ππαηληγκψλ», ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ 

παξάγεηαη έλαο ήρνο απφ ην interface (visual cues). Έηζη ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

αληηιεθζεί κέζσ ηεο φξαζεο ηνπ απηφ, πνπ ίζσο δελ ζπιιάβεη ε αθνή ηνπ. 

ΝΟΖΣΗΚΔ ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΑΝΧΜΑΛΗΔ 

 

Ζ αλζξψπηλε κλήκε έρεη πεξηνξηζκνχο (ζχκθσλα κε πνιινχο κειεηεηέο απηφ δελ 

ηζρχεη απφιπηα γηα ηε Μλήκε Μαθξάο Γηαξθείαο). Έλαο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο 

θαίλεηαη ζην θάησ ζρέδην – ζχκθσλα κε Μαξκαξά (Δηζαγσγή ζηελ Δξγνλνκία ΗΗ, 

Αζήλα 1999) θαη Faulkner (The Essence of Human – Computer Interaction, 

Glascow, 1998): 

 

 

Πιεξνθνξία 

 

 

 

Γιάγπαμμα 2.1  Δίδε θαη ιεηηνπξγία ηεο Μλήκεο 

 

Όπσο, θαίλεηαη ε κλήκε έρεη ρσξηζηεί ζε είδε απφ ηνπο εξεπλεηέο αλάινγα κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο, ηα νπνία θαίλνληαη παξαπάλσ. Ζ Αηζζεηήξηα Μλήκε είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ άκεζα, πξσηνχ ε πιεξνθνξία 

πεξάζεη ζηε Μλήκε Δξγαζίαο. Ζ ηειεπηαία απνζεθεχεη πιεξνθνξίεο πξνζσξηλά 

γηα φζν ηηο ρξεηάδεηαη ν άλζξσπνο. Γηα πνιινχο, ν φξνο «Μλήκε Δξγαζίαο» είλαη 

πην εηδηθφο απφ εθείλνλ ηεο «Μλήκεο Βξαρείαο Γηαξθείαο» θαη αθνξά ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ εξγαζία θάπνηνπ αηφκνπ. Ζ 

Μλήκε Μαθξάο Γηαξθείαο είλαη απηφ, πνπ ππνδειψλεη θαη ην φλνκά ηεο, θαη 

ζρεηίδεηαη κε ηηο αλακλήζεηο. 

Ζ κειέηε ηεο αλζξψπηλεο κλήκεο έρεη απνθέξεη ρξήζηκα ζηνηρεία, απφ ηα νπνία 

πξνέξρνληαη θαη θάπνηεο ζπζηάζεηο γηα ην interface, πνπ ζρεδηάδνπκε: 

Αηζζεηήξηα 

Μλήκε 

 
(δηαθνξεηηθή γηα 

θάζε αίζζεζε) 

 

Μλήκε 

Δξγαζίαο/ 

/Βξαρείαο 

Γηαξθείαο 

Μλήκε 

Μαθξάο 

Γηαξθείαο 
(απνζήθεπζε θαη 

αλάθηεζε) 
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 Ζ Μλήκε Βξαρείαο Γηαξθείαο κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη ηαπηφρξνλα  7 ζπλ / 

πιελ 2 ζηνηρεηψδε αληηθείκελα (items), νπφηε ζην interface κπνξνχκε λα 

παξνπζηάζνπκε κέρξη 7 ζπλ / πιελ 2 αληηθείκελα, πνπ ν ρξήζηεο ζα πξέπεη 

γηα ιίγν λα ζπκάηαη ηαπηφρξνλα (πρ ηα γξάκκαηα ελφο θσδηθνχ). 

 Αλ ηα άλσ ζηνηρεία, φκσο, είλαη νκαδνπνηεκέλα ζηε κλήκε ηνπ ρξήζηε (ζε 

“chunks”) ηφηε απηφ ην φξην αλεβαίλεη. Γη‟ απηφ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

interface καο θαη γεληθφηεξα θάπνηα δεδνκέλα, πνπ παξνπζηάδνληαη 

ηαπηφρξνλα θαη απαηηνχλ θάπνηνπ είδνπο απνζήθεπζεο ζηε κλήκε ηνπ 

ρξήζηε ζα ήηαλ ζθφπηκν λα νκαδνπνηνχληαη. 

 Οη πιεξνθνξίεο, πνπ θσδηθνπνηνχληαη κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηξφπνπο 

(σο εηθφλεο, σο ιέμεηο, σο αθνπζηηθά κελχκαηα θιπ) ζηε κλήκε ηνπ 

αλζξψπνπ είλαη πην εχθνια αλαθηήζηκεο απφ εθείλεο, πνπ θσδηθνπνηνχληαη 

θαη απνζεθεχνληαη κε έλαλ κφλν ηξφπν. Γηα απηφ θαη ην interface είλαη 

ζθφπηκν λα παξνπζηάδεη ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ πξέπεη λα απνκλελεπηνχλ 

απφ ην ρξήζηε, κε άλσ ηνπ ελφο ηξφπνπ. Δηδηθφηεξα, έρεη απνδεηρζεί ε 

πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπλδπαζκνχ ιέμεο – εηθφλαο ζχκθσλα κε 

Faulkner (The Essence of Human – Computer Interaction, Glascow 1998) 

θαη απηφ πξέπεη λα ην ιάβνπκε ππφςηλ. 

 Ζ κλήκε δηεγείξεηαη, ηδηαίηεξα, ζηελ πξνζπάζεηα θάπνηνπ λα αλαθηήζεη 

θάπνην ζηνηρείν, φηαλ ηεο δνζεί θάπνην άλλο ζρεηηθφ ζηνηρείν, πνπ ην είρε 

ζπλδέζεη απφ πξηλ κε ην πξψην. 

 Αλεμαξηήησο ησλ άλσ θαη εμαηηίαο, ηδίσο, ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο Μλήκεο 

Δξγαζίαο είλαη θαιφ, αζρέησο κε ζπκβαηηθά θξηηήξηα, λα πεξηνξίδνπκε 

φζν θαηά ην δπλαηφλ ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ ζα πξέπεη λα ζπκάηαη ν ρξήζηεο 

πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Ζ λνεηηθή εξγαζία, πνπ 

απαηηείηαη, ζα είλαη ιηγφηεξε θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ε αιιειεπίδξαζε 

κε ηνλ ππνινγηζηή ζα γίλεηαη πην επράξηζηε θαη εχθνιε. 

Πέξα απφ ηε κλήκε καο ελδηαθέξεη θαη ε ικανόηηηα σειπιζμού ενόρ αηόμος ηηρ 

γλώζζαρ ηηρ εθαπμογήρ, αθφκα θαη αλ είλαη ε κεηξηθή ηνπ. ηελ ηειεπηαία 
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πεξίπησζε, έλαο θξίζηκνο δείθηεο γηα ηελ άλσ ηθαλφηεηα είλαη ην αλψηεξν 

επίπεδν ζπνπδψλ, πνπ έρεη νινθιεξψζεη ην άηνκν απηφ. 

Όζνλ αθνξά ηηο λνεηηθέο αλαπεξίεο, πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζνπκε, απφ ην 

Πξνθίι Υξεζηψλ πξνέθπςε φηη κφλν η δςζλεξία ζα κπνξνχζε λα καο 

απαζρνιήζεη (απνηειεί πξφβιεκα βάζεη Levinson (Dr Harold Levinson‟s New 

European Information Centre for Dyslexia Treatment,  

http://www.dyslexiaonline.com/uk/index.php )). Γηα ηα δπζιεθηηθά άηνκα πξέπεη 

λα πξνγξακκαηίζνπκε ηελ εθαξκνγή καο να πποβλέπει και να διοπθώνει πιθανά 

οπθογπαθικά λάθη ηος σπήζηη, όπος απαιηείηαι από εκείνον να ειζάγει κείμενο. 

http://www.dyslexia-add.co.uk/
http://www.dyslexia-add.co.uk/
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2.7 Ποπίζμαηα και ζςμπεπάζμαηα 

2.7.1 Εηηήμαηα ζηον εςπύηεπο ηομέα ηηρ διαδικηςακήρ μάθηζηρ 

Ζ ΖΜ κπνξεί λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηηξέςεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε 

ηδηαηηεξφηεηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ κάζεζε ζε έλα πεδίν δξαζηεξηφηεηαο ίζσλ 

επθαηξηψλ. Ο Nielsen ζηε κειέηε δπλαηφηεηαο ρξεζηκνπνίεζεο (2001) δηαπίζησζε 

φηη ήηαλ έμη θνξέο δπζθνιφηεξν γηα θάπνηνλ πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαλ αλαγλψζηε 

νζφλεο γηα λα έρεη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν απφ θάπνηνλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί 

θακία επηθνπξηθή ηερλνινγία. Έλα εηθνληθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα είλαη 

πην πνιπδηάζηαην (θαη ελδερνκέλσο θαη πην δηαινγηθφ) απφ έλαλ ηζηνρψξν. Όκσο δελ 

παχεη λα ειινρεχεη ν θίλδπλνο φηη ε πξφζζεηε γλσζηηθή ππεξθφξησζε πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηα δεηήκαηα δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο θαη δπλαηφηεηαο 

ρξεζηκνπνίεζεο λα πξνζθξνχνπλ ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο.   

Σειηθά, ν ζηφρνο γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη λα απνθηεζεί ε 

ίδηα αμία απφ κηα εκπεηξία εθκάζεζεο κε ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο ρσξίο εηδηθέο 

αλάγθεο. Σα κέζα κε ηα νπνία απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί πνιχ πηζαλψο λα είλαη 

δηαθνξεηηθά. Μηα γλήζηα καζεην-θεληξηθή πξνζέγγηζε, αλαγλσξίδνληαο ηελ 

πνηθηινκνξθία ηνπο, φρη κφλν βάζεη ησλ αληθαλνηήησλ, αιιά επίζεο, 

επηθεληξψλνληαο θαη ζηηο πξνζσπηθέο κνξθέο κάζεζεο ζα σθειήζεη ηειηθά φινπο 

ηνπο ζπνπδαζηέο.  

Ο Pring έρεη επηζεκάλεη φηη ε επέθηαζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα ιακβάλεη ρψξα ρσξίο κεγάιε θαη ζνβαξή αλαθνξά ζην πψο 

νη άλζξσπνη καζαίλνπλ θαη πνηα ε πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο 

(Pring, 2001). Οη καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο 

ππνζηήξημεο εθκάζεζεο, νη νπνίεο πξέπεη λα θαιπθζνχλ εάλ ε δηεχξπλζε ηεο 

ζπκκεηνρήο πξφθεηηαη λα ζπλερηζηεί κε απηνχο ηνπο ξπζκνχο. Δληνχηνηο, νη πνιηηηθέο 

γηα ηε δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο έρνπλ ηεζεί επίζεο ζε έλα θιίκα ζπξξίθλσζεο ησλ 

θεθαιαίσλ αλά ζπνπδαζηή (Pring, 2001).  
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2.7.2 Ανάπηςξη και καηάπηιζη πποζυπικού  

Σν δήηεκα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο γλψζεο κλεκνλεχεηαη έληνλα 

ζηηο γεληθέο ζπδεηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθηπαθήο κάζεζεο, θαη απηφ είλαη, 

αλ κε ηη άιιν νμχηεξν φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο.  

Γηα λα παξαγάγνπλ γλήζηα πξνζηηέο ζεηξέο καζεκάησλ πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζε 

θάπνην ΔΠΜ, ηα ηδξχκαηα ρξεηάδνληαη πξνζσπηθφ κε δεμηφηεηεο ζηηο ηερλνινγίεο 

ηνπ Ηζηνχ, δεμηφηεηεο εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δεμηφηεηεο δηαδηθηπαθήο 

παηδαγσγηθήο. Όιεο απηέο νη δεμηφηεηεο δελ πξέπεη λα ζπλεηζθεξζνχλ απφ ην ίδην 

άηνκν, αιιά είλαη αλαγθαίν λα εθαξκνζζνχλ φια σο έλα βαζκφ, θαηά ηελ παξαγσγή 

ησλ πξντφλησλ δηαδηθηπαθήο κάζεζεο, απφ ηα ηδξχκαηα.  

Οκνίσο, πνιινί ελζνπζηψδεο νπαδνί ηεο δηαδηθηπαθήο κάζεζεο έρνπλ ζηξαθεί 

ππεξβνιηθά ζηε ζχλζεηε ιεηηνπξγία θαη ζηα ηερληθά δεηήκαηα φπσο ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα, εηο βάξνο ησλ απιψλ, βαζηθψλ, ζηξακκέλσλ πξνο ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο πξνζεγγίζεσλ ζηελ παξαγσγή ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ. Σα 

καζήκαηα γηα ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο Ηζηνχ, νη ηερληθέο εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη ε ζσζηή παηδαγσγηθή (βαζηζκέλε ή φρη ζην δηαδίθηπν) δελ είλαη λέεο 

απαηηήζεηο. Απιψο έκκεηλαλ πίζσ πξνθεηκέλνπ λα απνγεησζεί ε ΖΜ.  

 

2.7.3 Ππόηςπα, πποδιαγπαθέρ και οδηγίερ  

Έλα πιήζνο πξνηχπσλ θαη νδεγηψλ κπαίλνπλ ζην παηρλίδη ηεο δηαδηθηπαθήο κάζεζεο, 

κε θπξηφηεξα: 

 νδεγίεο απφ ην W3C γηα ην πξνζηηφ πεξηερφκελν Ηζηνχ (WCAG – γηα ηνπο 

ππεχζπλνπο γηα ηελ αλάπηπμε θαη γηα ηνπο ζπληάθηεο πεξηερνκέλνπ) θαζψο 

θαη γηα ηα πξνζηηά εξγαιεία δεκηνπξγίαο (ATAG – γηα ηνπο ππεχζπλνπο γηα 

ηελ αλάπηπμε κφλν)  

 πξφηππα παξαγξάθνπ 508 (γεληθά πξφηππα ICT απαξαίηεηα γηα ηελ 

ακεξηθαληθή αγνξά)   



 49 

 Οδεγίεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο IMS (ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ δηαδηθηπαθή 

κάζεζε) 

 Πξνδηαγξαθή IMS ACCLIP (ηερληθή πξνδηαγξαθή ζρεδηαγξάκκαηνο 

εθπαηδεπνκέλσλ).   

Δπηπξνζζέησο, θαλέλαο δελ ειέγρεη αλ ππάξρεη ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα, ή εάλ 

δελ είλαη λα επηβάιιεη νπνηεζδήπνηε θπξψζεηο. Γελ ππάξρεη επνκέλσο θαλέλαο 

ηξφπνο γηα ηνλ ελδηαθεξφκελν λα δηαπηζηψζεη εάλ έλα ΖΜ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

νδεγίεο ησλ απαηηήζεσλ ρσξίο εθηελή δνθηκή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ίδηα ε 

ηερληθή πνιππινθφηεηα ησλ νδεγηψλ θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζπλεπάγεηαη φηη ηα 

φξγαλα δελ έρνπλ ζρεδφλ θακία επηινγή παξά λα εκπηζηεπζνχλ θαη λα ειπίδνπλ.  

 

2.7.4 Δπίλογορ 

Έρεη βξεζεί φηη ζπνπδαζηέο πνπ δελ ρξεζηκνπνίεζαλ θακία επηθνπξηθή ηερλνινγία 

θαηαλαιψλνπλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν ρξφλν, (δχν έσο ηξεηο θνξέο παξαπάλσ), απφ 

απηφλ πνπ θάλεη έλαο άιινο ζπνπδαζηήο πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαλ αλαγλψζηε νζφλεο. 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη ζπνπδαζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ αλαγλψζηε 

νζφλεο δαπάλεζαλ επίζεο αξθεηφ ρξφλν γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ πξφζβαζε 

ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ.  

Ζ ηθαλή πινήγεζε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ κπνξεί λα κελ δείμεη φηη έλαο ζπνπδαζηήο 

κπνξεί λα ζπκκεηέρεη απνηειεζκαηηθά ζε έλα εηθνληθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Οη 

ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κπνξνχλ λα ππεξεθηηκεζνχλ ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο θαη απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπο θαη απφ ηνπο ίδηνπο. Οη ζηξαηεγηθέο 

αμηνιφγεζεο, κχεζεο θαη ππνζηήξημεο πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ απηά ηα δεηήκαηα.  

Ζ δπλαηφηεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη θαηλνηφκν εκπεηξία εθκάζεζεο είλαη 

απέξαληε. Ζ ΖΜ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηηξέςεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθκάζεζε ζε έλα πεδίν δξαζηεξηφηεηαο ίζσλ επθαηξηψλ. 

Δληνχηνηο, έσο φηνπ επηιπζνχλ ηα δεηήκαηα δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο θαη 
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δπλαηφηεηαο ρξεζηκνπνίεζεο, νη εθπαηδεπφκελνη κε εηδηθέο αλάγθεο ζα ζπλερίζνπλ 

λα αδηθνχληαη απφ ηελ άπνςε ηεο γλσζηηθήο ππεξθφξησζεο, ηνπ απαηηνχκελνπ 

ρξφλνπ θαη ηεο αλαγθαίαο ελέξγεηαο, κε ζπλέπεηα κηα θησρφηεξε εκπεηξία 

εθκάζεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

Πλαηθόπμα e-class (ΔΚΠΑ, η-Σάξη  2.2) 

 

3.1 Διζαγυγή  

ηηο κέξεο καο νη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην ρψξν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη  ησλ  ηειεπηθνηλσληψλ  ππαγνξεχνπλ  ηελ  πηνζέηεζε  λέσλ  

επέιηθησλ  ιεηηνπξγηθψλ δνκψλ  πνπ  αλαβαζκίδνπλ  ηα  ππάξρνληα  ζπζηήκαηα  

εθπαίδεπζεο  θαη  βειηηψλνπλ  ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Μάιηζηα, είλαη θνηλή ε 

πεπνίζεζε πσο ε ηερλνινγηθή πξννπηηθή ηεο  Σειεθπαίδεπζεο  είλαη  ηθαλή  λα  

αμηνπνηήζεη  ζην  έπαθξν  ηελ  ήδε  ζε  πςειφ  βαζκφ αθνκνησκέλε ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο πιεξνθνξηθή ηερλνινγία.  

Δηδηθφηεξα, ε Αζχγρξνλε Σειεθπαίδεπζε απνηειεί ην βαζηθφ εληζρπηηθφ παξάγνληα 

κίαο απνηειεζκαηηθήο θαη εθζπγρξνληζκέλεο νξγαλσηηθήο δνκήο, ζπληζηνχκελεο 

απφ δξψζεο νληφηεηεο  (θπζηθά  πξφζσπα,  δηαδηθαζίεο,  πιεξνθνξηαθά  ζπζηήκαηα  

θιπ),  θαη  απφ  ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο αιιειεπηδξάζεηο. Ζ πιαηθφξκα ΔΚΠΑ ε-Σάμε 

είλαη έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα   Γηαρείξηζεο   Ζιεθηξνληθψλ   Μαζεκάησλ   θαη   

απνηειεί   ηελ   πξφηαζε   ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ γηα ηελ ππνζηήξημε 

Τπεξεζηψλ Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο. Έρεη ζρεδηαζηεί κε πξνζαλαηνιηζκφ ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζπκβαηηθήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, βαζίδεηαη ζηε θηινζνθία ηνπ 

ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα, ππνζηεξίδεηαη ελεξγά απφ ην ΔΚΠΑ θαη δηαλέκεηαη 

ειεχζεξα.  
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Δικόνα 3.1. Ζ πιαηθφξκα ΔΚΠΑ ε-Σάμε 

 

Ζ  εηζαγσγή  ηεο  Αζχγρξνλεο  Σειεθπαίδεπζεο  δίλεη  λέεο  δπλαηφηεηεο  ζηελ  

εθπαίδεπζε, πξνζθέξνληαο  έλα  κέζν  αιιειεπίδξαζεο  θαη  ζπλερνχο  επηθνηλσλίαο  

εθπαηδεπηή εθπαηδεπφκελνπ.  Παξάιιεια,  ππνζηεξίδεηαη  ε  ειεθηξνληθή  νξγάλσζε,  

απνζήθεπζε  θαη παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, αλεμάξηεηα απφ ηνπο 

πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο θιαζζηθήο δηδαζθαιίαο, 

δεκηνπξγψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο ελφο δπλακηθνχ πεξηβάιινληνο εθπαίδεπζεο.  

Ζ   πιαηθφξκα   ΔΚΠΑ   ε-Σάμε   είλαη   ζρεδηαζκέλε   κε   ζηφρν   ηελ   πινπνίεζε   

λέσλ εθπαηδεπηηθψλ   δξάζεσλ   πνπ   πξνάγνπλ   ηελ   επηρεηξεζηαθή   ηεο   

σθειηκφηεηα   ζηηο ππάξρνπζεο  εθπαηδεπηηθέο  δνκέο.  Κεληξηθνί  ξφινη  είλαη  απηνί  

ηνπ  εθπαηδεπηή  θαη  ηνπ εθπαηδεπφκελνπ.  Δηδηθφηεξα  ν  ρξήζηεο  -  εθπαηδεπηήο  

κπνξεί  εχθνια  θαη  γξήγνξα  λα δεκηνπξγεί   εχρξεζηα   θαη   ιεηηνπξγηθά   

ειεθηξνληθά   καζήκαηα,   ρξεζηκνπνηψληαο   ην εθπαηδεπηηθφ  πιηθφ  πνπ  δηαζέηεη 

(ζεκεηψζεηο,  παξνπζηάζεηο,  θείκελα,  εηθφλεο,  θιπ).  

Παξάιιεια  νη  εθπαηδεπφκελνη  απνθηνχλ  έλα  ελαιιαθηηθφ  θαλάιη  πξφζβαζεο  

ζηελ πξνζθεξφκελε γλψζε. Ζ πιαηθφξκα ΔΚΠΑ ε-Σάμε ππνζηεξίδεη ηηο ππεξεζίεο 

Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο ρσξίο πεξηνξηζκνχο  θαη  δεζκεχζεηο.  Ζ  πξφζβαζε  ζε  

απηέο  γίλεηαη  κε  ηε  ρξήζε  ελφο  απινχ θπιινκεηξεηή (web browser) ρσξίο ηελ 

απαίηεζε εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ. 
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3.2.  Φιλοζοθία Πλαηθόπμαρ 

Με  ηελ  ηξέρνπζα  έθδνζε,  ε  πιαηθφξκα  εηζέξρεηαη  ζε  κηα  θάζε  

ιεηηνπξγηθήο  θαη ζρεδηαζηηθήο   σξηκφηεηαο.   Βαζηθφο   πξνζαλαηνιηζκφο   

παξακέλεη   ε   ελίζρπζε   θαη   ε ππνζηήξημε  ηεο  εθπαηδεπηηθήο  δξαζηεξηφηεηαο  

κέζα  απφ  έλα  εχρξεζην  πεξηβάιινλ ηερλνινγηθήο  αηρκήο.  ηφρνο  είλαη  ε  

ππνζηήξημε  δξάζεσλ  Σειεθαηάξηηζεο  εληζρπηηθψλ ηεο   παξαδνζηαθήο   

δηδαζθαιίαο   ζε   φινπο   ηνπο   ζπκκεηέρνληεο   ζηελ   εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.   

Δηδηθφηεξα   ζηνλ   εθπαηδεπηή   πξνζθέξεηαη   έλα   δπλακηθφ   πεξηβάιινλ 

νξγάλσζεο  θαη  δηάρπζεο  ηεο  γλψζεο,  ζηνλ  εθπαηδεπφκελν  έλα  ελαιιαθηηθφ  

θαλάιη εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο αλεμάξηεην απφ ρσξνρξνληθέο δεζκεχζεηο, ζην 

δηαρεηξηζηή έλα αλνηθηφ   αζθαιέο   θη   αμηφπηζην   ζχζηεκα   θαη   ηέινο   ζηνλ   

εθπαηδεπηηθφ   νξγαληζκφ απνηειεζκαηηθφηεηα,  αμηνπνίεζε  ηεο  ζπζζσξεπκέλεο  

εκπεηξίαο,  νηθνλνκία  θιίκαθαο  θαη επνηθνδνκεηηθή ρξήζε ηεο ππάξρνπζαο 

δηθηπαθήο ππνδνκήο. 

Παξάιιεια,  ζεκαληηθνί   ζρεδηαζηηθνί   άμνλεο  απνηεινχλ   ε   

πξνζαξκνζηηθφηεηα   ζηηο απαηηήζεηο, ε επειημία, ε επθνιία ζηε ρξήζε, ε 

δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο θαη επέθηαζεο, ε ειεχζεξε  δηάζεζε  ρσξίο  ηελ  απαίηεζε  

αδεηψλ  ρξήζεο  θαη  ζπληήξεζεο,  νη  κηθξέο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, ε 

αλεμαξηεζία απφ ην ππνθείκελν Λεηηνπξγηθφ χζηεκα, ε ρξήζε αλνηθηψλ  

πξνηχπσλ,  ε  δπλαηφηεηα  νινθιήξσζεο  ηεο  πιαηθφξκαο  κε  άιιεο  δηθηπαθέο 

ππεξεζίεο,  ε  πνιπγισζζηθή  ππνζηήξημε,  νη  μεθάζαξεο  ιεηηνπξγηθέο  δνκέο 

(εγγξαθή, πξφζβαζε, δεκηνπξγία καζήκαηνο, δηαρείξηζε θιπ), θαζψο θαη ε ζπλερήο 

ππνζηήξημε απφ ην Παλειιήλην Αθαδεκατθφ Γηαδίθηπν (ΔΚΠΑ).  



 54 

3.3  ηόσοι – Οθέλη  

Βαζηθή  επηδίσμε  ηεο  πιαηθφξκαο  απνηειεί  ε  αλάπηπμε  ππνδνκψλ  εθπαίδεπζεο  

θαη θαηάξηηζεο αλεμάξηεηα απφ ηνπο πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ 

ρξφλνπ ηεο  ζπκβαηηθήο  δηδαζθαιίαο.  Δηδηθφηεξα,  νη  βαζηθνί  ζηφρνη  πνπ  

ηθαλνπνηνχληαη  απφ  ην ζρεδηαζκφ θαη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνληαη απφ ηε ρξήζε 

ηεο πιαηθφξκαο είλαη ηα εμήο:  

 ελζσκάησζε  ησλ  λέσλ  ηερλνινγηψλ  ηεο  πιεξνθνξίαο  θαη  ησλ  

επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ)  ζηελ  εθπαηδεπηηθή  δξαζηεξηφηεηα  γηα  ηελ  παξνρή  

αληαγσληζηηθψλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο πςειήο πνηφηεηαο κέζα απφ έλα 

ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ηερλνινγηθήο αηρκήο  

 δεκηνπξγία ελφο εχρξεζηνπ κέζνπ αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλερνχο 

επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηή - εθπαηδεπφκελνπ 

 αμηνπνίεζε   ηνπ  πινχζηνπ  εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ   θαη ηεο   ζπζζσξεπκέλεο 

εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο 

 επνηθνδνκεηηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηεο άξηηαο δηθηπαθήο ππνδνκήο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ 

 επθνιία  ζηε  ρξήζε  απφ  εθπαηδεπηέο  -  εθπαηδεπφκελνπο  γηα  ηελ  

ππνζηήξημε αηφκσλ  κε  δηαθνξεηηθή  ηερλνινγηθή  παηδεία  θαη  θνπιηνχξα  

αιιά  κε  ηηο  ίδηεοπςειέο απαηηήζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο 

εθπαίδεπζεο παξνρή  κηαο  αμηφπηζηεο  ρακεινχ  θφζηνπο  ππεξεζίαο  

ηειεκαηηθήο  γηα  ηελ Αζχγρξνλε Σειεθπαίδεπζε 

 πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο 

 επθνιία ζηε δηαρείξηζε, ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ επέθηαζε 

 ειεχζεξε  δηάζεζε  θαη  θεληξηθή  ππνζηήξημε  απφ  ην  Παλειιήλην  

Αθαδεκατθφ Γηαδίθηπν ΔΚΠΑ 
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3.4. Βαζικά Υαπακηηπιζηικα Πλαηθόπμαρ  

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πιαηθφξκαο πνπ ζπλζέηνπλ ηε ιεηηνπξγηθή ηεο δνκή 

θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα είλαη ηα εμήο:  

1.  νη δηαθξηηνί ξφινη ησλ ρξεζηψλ  

2.  νη δηαθξηηέο θαηεγνξίεο ησλ καζεκάησλ  

3.  ε δνκεκέλε παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο  

4.  ε επθνιία ρξήζεο & δεκηνπξγίαο καζήκαηνο 

 

3.4.1  Ρόλοι Υπηζηών  

Οη  βαζηθνί  ξφινη  ρξεζηψλ  πνπ  ππνζηεξίδεη  ε  πιαηθφξκα  είλαη  ηξεηο,  ν  

ρξήζηεο o εθπαηδεπηήο, ν ρξήζηεο - εθπαηδεπφκελνο θαη ν δηαρεηξηζηήο.  

Ο  ρξήζηεο  εθπαηδεπηήο  είλαη  ππεχζπλνο  γηα  ηε  δεκηνπξγία  θαη  ηε  δηαρείξηζε  

ησλ ειεθηξνληθψλ  καζεκάησλ. Ο ινγαξηαζκφο  ηνπ δεκηνπξγείηαη  απφ ηνπο  

δηαρεηξηζηέο  ηεο πιαηθφξκαο,   θαηφπηλ   αίηεζεο   ηνπ   ελδηαθεξφκελνπ.   Ο   

εθπαηδεπηήο   κπνξεί   λα δεκηνπξγήζεη  φζα  καζήκαηα  επηζπκεί,  λα  επηθνηλσλεί  

κε  ηνπο  εθπαηδεπφκελνπο  (πνπ παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηά ηνπ), λα εηζάγεη θαη 

λα δηαρεηξίδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ  καζήκαηνο (θείκελα,  εηθφλεο,    

παξνπζηάζεηο,    βίληεν,    εξγαζίεο,  αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο  θιπ),  θαζψο  

επίζεο  λα  δεκηνπξγεί  νκάδεο  εξγαζίαο  θαη  πεξηνρέο ζπδεηήζεσλ.  

Ο ρξήζηεο εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα εγγξαθεί ζε φζα καζήκαηα ηνπ επηηξέπεηαη, λα 

έρεη  πξφζβαζε  ζην  εθπαηδεπηηθφ  πιηθφ  πνπ  πεξηέρνπλ,  θαη  λα  ζπκκεηάζρεη  ζε  

νκάδεο εξγαζίαο,  πεξηνρέο  ζπδεηήζεσλ  θαη  αζθήζεηο  απηναμηνιφγεζεο.  Ο  

ινγαξηαζκφο  ηνπ δεκηνπξγείηαη  είηε  απηφκαηα  κε  ηελ  εγγξαθή  ηνπ  ζηελ  

πιαηθφξκα  είηε  απφ  ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο πιαηθφξκαο, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ.  

Σέινο  ν  δηαρεηξηζηήο  είλαη  απηφο  πνπ  έρεη  ηε  ζπλνιηθή  επνπηεία  ηεο  

πιαηθφξκαο. Γεκηνπξγεί θη ειέγρεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ρξεζηψλ, δηαρεηξίδεηαη 
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ηα καζήκαηα, θαζψο επίζεο παξαθνινπζεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηνλ εμππεξεηεηή θαη ηε 

βάζε δεδνκέλσλ. 

 

3.4.2    Καηηγοπίερ Μαθημάηυν  

Οη δηαθξηηέο θαηεγνξίεο καζεκάησλ πνπ ππνζηεξίδεη ε πιαηθφξκα είλαη ηξεηο, ηα 

αλνηθηά καζήκαηα,  ηα  καζήκαηα  πνπ  απαηηνχλ  εγγξαθή,  θαη  ηα  θιεηζηά  

καζήκαηα.  Ο  ηχπνο πξφζβαζεο ζε έλα ειεθηξνληθφ κάζεκα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 

ππεχζπλν εθπαηδεπηή θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ καζήκαηνο, ελψ κπνξεί λα αιιάμεη 

δπλακηθά κέζα απφ ηελ δηεπαθή δηαρείξηζεο  ηνπ  καζήκαηνο.  Αλαιπηηθφηεξα  νη  

ππνζηεξηδφκελεο  θαηεγνξίεο  καζεκάησλ είλαη νη εμήο:  

 Αλνηθηά  καζήκαηα   είλαη  ηα   καζήκαηα   ειεχζεξεο   πξφζβαζεο,  φπνπ   

έρνπλ πξφζβαζε αθφκα θαη ρξήζηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ ινγαξηαζκφ ζηελ 

πιαηθφξκα.  

 Αλνηθηά ζε εγγξαθή είλαη ηα καζήκαηα ζηα νπνία έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα 

έρεη πξφζβαζε κφλν αλ δηαζέηεη ινγαξηαζκφ ζηελ πιαηθφξκα θαη εγγξαθεί 

ζε απηά.  

 Σέινο  θιεηζηά  καζήκαηα  είλαη  ηα  καζήκαηα  ζηα  νπνία  έλαο  ρξήζηεο  

πνπ  έρεη ινγαξηαζκφ  ζηελ  πιαηθφξκα  έρεη  πξφζβαζε  κφλν  αλ  ηνπ  ην  

επηηξέςεη  ν ππεχζπλνο εθπαηδεπηήο.  
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3.4.3  Γομή Ζλεκηπονικού Μαθήμαηορ 

Σν  Ζιεθηξνληθφ  Μάζεκα  απνηειεί  ηνλ  θεληξηθφ  ππξήλα  ηεο  πιαηθφξκαο  Open  

eClass. Κάζε κάζεκα απνηειεί κηα απηφλνκε νληφηεηα ζηελ πιαηθφξκα ε νπνία 

ελζσκαηψλεη κηα ζεηξά απφ ππνζπζηήκαηα (εξγαιεία καζήκαηνο). Οπζηαζηηθά ην 

ειεθηξνληθφ κάζεκα είλαη κηα αξζξσηή δνκή, ε νπνία νξγαλψλεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη 

απφ ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηή,αλάινγα  κε  ην  πιηθφ  πνπ  δηαζέηεη  θαη  ην  κνληέιν  

ειεθηξνληθήο  κάζεζεο  πνπ  ζα πηνζεηήζεη (απφ κηα απιή ελεκεξσηηθή ηζηνζειίδα 

έσο έλα πιήξσο δπλακηθφ πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο) 

 

Δικόνα 3.2. ηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ έλα ειεθηξνληθφ   κάζεκα - Γηεπαθή Δθπαηδεπηή  

 

ηελ θεληξηθή νζφλε ηνπ καζήκαηνο ππάξρεη ε ηαπηφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ 

καζήκαηνο φπνπ   αλαθέξνληαη   βαζηθέο   πιεξνθνξίεο (ηίηινο,   θσδηθφο,   ζχληνκε   

πεξηγξαθή, ππεχζπλνο   εθπαηδεπηήο,   ηκήκα,   ηχπνο   πξφζβαζεο,   εγγεγξακκέλνη   

ρξήζηεο,   ιέμεηο θιεηδηά,  θιπ).  ην  αξηζηεξφ  ηκήκα  ηεο  νζφλεο  ππάξρεη  ην  

κελνχ  κε  ηα  ππνζπζηήκαηα (εξγαιεία  καζήκαηνο),  θαζψο  θαη  ηα  εξγαιεία  

δηαρείξηζεο  ηνπ  καζήκαηνο.  Παξάιιεια ππάξρεη  ε  δπλαηφηεηα  επηθνηλσλίαο  κε  

ηνλ  ππεχζπλν  εθπαηδεπηή  ηνπ  καζήκαηνο  κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ  
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(πξνυπνζέηεη νη εθπαηδεπφκελνη, λα έρνπλ νξίζεη δηεχζπλζε email ζην πξνθίι ηνπο).  

Δηδηθφηεξα, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ην ειεθηξνληθφ κάζεκα απνηειεί κηα αξζξσηή 

δνκή απφ  δεθαπέληε (15)  ππνζπζηήκαηα (εξγαιεία  καζήκαηνο)  θαη  ηέζζεξα (4)  

εξγαιεία δηαρείξηζεο  καζήκαηνο.  Ο  ππεχζπλνο  εθπαηδεπηήο  κπνξεί  λα  ηα  

ελεξγνπνηεί  θαη  λα  ηα απελεξγνπνηεί αλάινγα κε ηε δνκή θαη ην πιηθφ ηνπ 

καζήκαηνο πνπ δηαζέηεη, ψζηε λα απινπνηείηαη ην πεξηβάιινλ ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ, 

θαη λα εκθαλίδνληαη κφλν νη απνιχησο απαξαίηεηεο  εθπαηδεπηηθέο  ελφηεηεο.  

Αλαιπηηθφηεξα  ηα  ππνζηεξηδφκελα  ππνζπζηήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ην ειεθηξνληθφ 

κάζεκα ζηελ πιαηθφξκα ΔΚΠΑ ε-Σάμε είλαη ηα εμήο:  

1. Αηδέληα  φπνπ  παξνπζηάδνληαη  ρξνληθά  ηα  γεγνλφηα  ζηαζκνί  ηνπ  

καζήκαηνο (δηαιέμεηο, ζπλαληήζεηο, αμηνινγήζεηο, θιπ). 

2.  Έγγξαθα  φπνπ  απνζεθεχεηαη,  νξγαλψλεηαη  θαη  παξνπζηάδεηαη  ην  

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ  ηνπ  καζήκαηνο.  Δηδηθφηεξα  ην  ππνζχζηεκα  απηφ  

παξέρεη  έλαλ  εχρξεζην κεραληζκφ   γηα   ηε   δηαρείξηζε,   ηελ   νξγάλσζε   

θαη   ηελ   νκαδνπνίεζε   ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  πιηθνχ  (θείκελα,  παξνπζηάζεηο,  

εηθφλεο,  δηαγξάκκαηα,  θιπ)  κέζα απφ έλα ζχζηεκα θαηαιφγσλ θαη 

ππνθαηαιφγσλ.  

3. Αλαθνηλψζεηο πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα θαη ελεκεξψλνπλ ηνπο 

εγγεγξακκέλνπορξήζηεο, εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνπο. 

4. Πεξηνρέο πδεηήζεσλ γηα ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηδεψλ ζε ζέκαηα 

ζρεηηθά κε   ην   κάζεκα.   Απνηειεί   έλα   ππνζχζηεκα   αιιειεπίδξαζεο   

εθπαηδεπηή -εθπαηδεπφκελνπ. 

5.  Οκάδεο   Δξγαζίαο  (αλνηθηέο   ή   θιεηζηέο)   απνηεινχλ   κηα   ζπιινγή   

απφ εγγεγξακκέλνπο  ρξήζηεο  (εθπαηδεπφκελνη  θαη  εθπαηδεπηέο)  πνπ  

κνηξάδνληαη  ηελ ίδηα πεξηνρή ζπδεηήζεσλ θαζψο θαη ηελ ίδηα πεξηνρή 

κεηαθφξησζεο αξρείσλ θαη εξγαζηψλ,  θαη  πξνάγνπλ  ηε  ζπλεξγαζία  θαη  

ηελ  αιιειεπίδξαζε  αλάκεζα  ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο.  

6. χλδεζκνη  -  ρξήζηκεο  πεγέο  απφ  ην  Γηαδίθηπν  πνπ  αθνξνχλ  ην  κάζεκα  
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θαη νκαδνπνηνχληαη ζε θαηεγνξίεο. 

7.  Δξγαζίεο   Δθπαηδεπφκελσλ,   έλα   ρξήζηκν   εξγαιείν   πνπ   επηηξέπεη   ηελ 

ειεθηξνληθή δηαρείξηζε, ππνβνιή θαη βαζκνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

καζήκαηνο.  

8.  Αζθήζεηο Απηναμηνιφγεζεο πνπ δεκηνπξγεί ν εθπαηδεπηήο κε ζηφρν ηελ 

εμάζθεζε ησλ Δθπαηδεπφκελσλ ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο. Σν ππνζχζηεκα 

απηφ ελζσκαηψλεη κηα γελλήηξηα παξαγσγήο Αζθήζεσλ κε εξσηήζεηο 

πνιιαπιψλ επηινγψλ, θαζψο θη αζθήζεηο ηνπ ηχπνπ «ζπκπιεξψκαηνο 

θελψλ» ή «ηαηξηάζκαηνο ζηειψλ».  

9.   Πεξηγξαθή  Μαζήκαηνο,  ρψξνο  φπνπ  παξνπζηάδνληαη  πιεξνθνξίεο  

ζρεηηθά  κε ηελ  χιε,  ηνπο  ζηφρνπο,  ηηο  εθπαηδεπηηθέο  δξαζηεξηφηεηεο,  ηα  

βνεζήκαηα,  ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο, θιπ ηνπ καζήκαηνο.  

10.  Βίληεν   Μαζήκαηνο,   ρψξνο   απνζήθεπζεο   θαη   δηάζεζεο   

νπηηθναθνπζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ  πιηθνχ.  Τπάξρνπλ  δχν  επηινγέο:  

πξνζζήθε  αξρείνπ  βίληεν  θαη πξνζζήθε  ζπλδέζκνπ  βίληεν  πνπ  

βξίζθεηαη  απνζεθεπκέλν  ζε  έλα  Video  On Demand Server (VOD) θαη 

αθνξνχλ ην κάζεκα.  

11.  Γξακκή Μάζεζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηέο λα νξγαλψζνπλ 

ην εθπαηδεπηηθφ  ηνπο  πιηθφ  ζε  δνκεκέλεο  ελφηεηεο  θαη  ζηνπο  

εθπαηδεπφκελνπο  λα αθνινπζνχλ κηα ζεηξά απφ βήκαηα σο δξαζηεξηφηεηεο 

κάζεζεο. (SCORM 2004).  

12.  Σειεζπλεξγαζία είλαη έλα ππνζχζηεκα πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

αληαιιαγήο κελπκάησλ (chat) ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

13.  Δξσηεκαηνιφγηα είλαη έλα ππνζχζηεκα πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο δεκνζθνπήζεσλ θαη εξεπλψλ καζεζηαθνχ πξνθίι.  

14.  Wiki  είλαη  έλα  εξγαιείν  ζπλεξγαζίαο  πνπ  επηηξέπεη  ζηνπο  

ζπκκεηέρνληεο  ζην κάζεκα  εθπαηδεπηέο  θη  εθπαηδεπφκελνπο  λα  

επεμεξγάδνληαη  απφ  θνηλνχ  ην πεξηερφκελν δηαθφξσλ θεηκέλσλ.  
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15.  Υψξνο   Αληαιιαγήο   Αξρείσλ   φπνπ   ππνζηεξίδεηαη   ε   αλάδξαζε   ζηελ  

εθπαηδεπηηθή  δξαζηεξηφηεηα  κε  ηελ  αληαιιαγή  αξρείσλ  κεηαμχ  ησλ  

ππεχζπλσλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ εγγεγξακκέλσλ εθπαηδεπφκελσλ ηνπ 

καζήκαηνο.  

Σα  ελεξγά  ππνζπζηήκαηα (εξγαιεία)  ηνπ  καζήκαηνο  εκθαλίδνληαη  έγρξσκα  ζην 

αξηζηεξφ  κελνχ  ηεο  θεληξηθήο  ζειίδαο  ηνπ  καζήκαηνο,  θαη  είλαη  νξαηά  θαη  

απφ  ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Αληίζεηα ηα απελεξγνπνηεκέλα ππνζπζηήκαηα 

(εξγαιεία) εκθαλίδνληαη κε αρλφ ρξψκα ζην αξηζηεξφ κελνχ ηεο θεληξηθήο ζειίδαο 

ηνπ καζήκαηνο θαη δελ είλαη νξαηά   απφ  ηνπο  εθπαηδεπφκελνπο.  Ζ    ελεξγνπνίεζε 

-    απελεξγνπνίεζε    ησλ ππνζπζηεκάησλ (εξγαιείσλ  καζήκαηνο)  γίλεηαη  απφ  

ηνλ  ππεχζπλν  εθπαηδεπηή  ηνπ καζήκαηνο,  κέζα  απφ  ην  αληίζηνηρν  δηαρεηξηζηηθφ  

εξγαιείν.  Να  ζεκεησζεί  φηη  ηα απελεξγνπνηεκέλα  ππνζπζηήκαηα  ηνπ  καζήκαηνο  

παξακέλνπλ  ιεηηνπξγηθά  δηαηεξψληαο ηελ   πιεξνθνξία   πνπ   ηπρφλ   έρεη   

εηζαρζεί,   απιά   δελ   είλαη   νξαηά   απφ   ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.  

Αληίζηνηρα   ηα   εξγαιεία   δηαρείξηζεο   καζήκαηνο   επηηξέπνπλ   ηελ   αιιαγή   ησλ 

πιεξνθνξηψλ  θαη  ηνπ  ηχπνπ  πξφζβαζεο  ηνπ  καζήκαηνο,  ηε  δηαγξαθή  -  

αλαλέσζε,  ηε δηαρείξηζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ θαζψο θαη ηελ εηζαγσγή 

λέσλ ππνζπζηεκάησλ ζηε δνκή ηνπ καζήκαηνο. Σέινο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ 

ππεχζπλν εθπαηδεπηή λα παξαθνινπζεί ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε 

ζπκκεηνρή ζην κάζεκα. 
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3.4.3.1   Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

Πξφθεηηαη  γηα  κηα  επέιηθηε  νκαδνπνίεζε  ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ  πεξηερνκέλνπ  πνπ  

έρεη αλαξηεζεί ζε ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζηφρνπ ηνπ καζήκαηνο.  ην  θάησ  ηκήκα  ηεο  θεληξηθήο  νζφλεο  ηνπ  καζήκαηνο,  

εληνπίδνληαη  ηα πεξηερφκελα ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ηνπ καζήκαηνο, φπσο 

αθξηβψο ηα έρεη νξγαλψζεη ν ππεχζπλνο εθπαηδεπηήο - δηαρεηξηζηήο ηνπ καζήκαηνο. 

 

Δικόνα 3.3   Θεκαηηθέο Δλφηεηεο ζηε αξρηθή ζειίδα καζήκαηνο (θαηαξηηδφκελνο) 

 

Ο θαηαξηηδφκελνο κπνξεί λα θάλεη θιηθ ζην φλνκα ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο πνπ 

επηζπκεί γηα  λα  εηζέιζεη  ζηα  πεξηερφκελα  ηεο.  ηελ  παξαπάλσ  εηθφλα  

παξνπζηάδνληαη  ηα πεξηερφκελα ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο πνπ επηιέμακε.  
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Δικόνα 3.4   Τιηθφ Θεκαηηθήο Δλφηεηαο καζήκαηνο (θαηαξηηδφκελνο) 
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3.4.4  Γιεπαθέρ Υπηζηών 

Όιεο νη δηεπαθέο ζηελ ηξέρνπζα έθδνζε ηεο πιαηθφξκαο έρνπλ αλαζρεδηαζηεί κε 

ζθνπφ λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν εχρξεζηεο θαη λα απνθηήζνπλ αηζζεηηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή ζπλέπεηα. ηε  ζπλέρεηα  πεξηγξάθνληαη  ζπλνπηηθά  φιεο  νη  βαζηθέο  

δηεπαθέο  ηεο  πιαηθφξκαο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε ζηα 

αληίζηνηρα εγρεηξίδηα ηνπ εθπαηδεπηή, ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ηνπ δηαρεηξηζηή.  

 

3.4.4.1   Απσική ελίδα πλαηθόπμαρ  

Ζ  αξρηθή  ζειίδα  ηεο  πιαηθφξκαο  πεξηιακβάλεη:  ηνλ  θαηάινγν  ησλ  καζεκάησλ  πνπ 

θηινμελνχληαη,  ηηο  δηεπαθέο  δεκηνπξγίαο  ινγαξηαζκνχ  ρξήζηε (εθπαηδεπφκελνπ  θαη 

εθπαηδεπηή),   φια   ηα   ρξήζηκα   εγρεηξίδηα,   ηελ   ηαπηφηεηα   ηεο   πιαηθφξκαο   φπνπ 

παξνπζηάδνληαη ρξήζηκα ζηαηηζηηθά γηα ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο θαζψο θαη ηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο ππεχζπλνπο δηαρεηξηζηέο 

 

Δικόνα  3.5. Αξρηθή ζειίδα πιαηθφξκαο ΔΚΠΑ ε-Σάμε 

 

Παξάιιεια,  ππάξρεη  ε  βαζηθή  θφξκα  εηζφδνπ  γηα  ηελ  εηζαγσγή  ζηα  

ειεθηξνληθά καζήκαηα,  θαζψο  θη  έλα  ζχλδεζκνο  γηα  ηελ  ππελζχκηζε  ηνπ  

ζπλζεκαηηθνχ  ησλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ.  
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3.4.4.2   Υαπηοθςλάκιο Υπήζηη  

Με ηελ είζνδφ ελφο εγγεγξακκέλνπ ρξήζηε ζηελ πιαηθφξκα κεηαθέξεηαη ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ  ραξηνθπιάθην (αλαιπηηθφ  ή  ζπλνπηηθφ),  φπνπ  ηνπ  δίλεηαη  ε  

δπλαηφηεηα  λα νξγαλψλεη θαη λα ειέγρεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα ειεθηξνληθά 

καζήκαηα ηεο πιαηθφξκαο.  

 

Δικόνα 3.6   Υαξηνθπιάθην ρξήζηε - εθπαηδεπηή (αλαιπηηθφ) 

 

 

Δικόνα 3.7   Υαξηνθπιάθην ρξήζηε - εθπαηδεπηή (ζπλνπηηθφ)  
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Δικόνα 3.8 Υαξηνθπιάθην ρξήζηε - εθπαηδεπφκελνπ (ζπλνπηηθφ)  

 

ηελ  αξηζηεξή  ζηήιε,  ππάξρεη  κηα  ζεηξά  απφ  επηινγέο  πνπ  αθνξνχλ  ηε  

δεκηνπξγία καζήκαηνο,  ηελ  εγγξαθή  ζε  κάζεκα,  ηε  δηακφξθσζε  ηνπ  πξνθίι  

ηνπ  ρξήζηε,  ην εκεξνιφγην, θιπ.  

ηελ δεμηά ζηήιε, ππάξρεη κηα ιίζηα κε ηα καζήκαηα πνπ ππνζηεξίδεηε σο   

εθπαηδεπηήο θαζψο  θαη  κία  ιίζηα  κε  ηα  καζήκαηα  πνπ  παξαθνινπζείηε  σο  

εθπαηδεπφκελνο.  ηα καζήκαηα  πνπ  ππνζηεξίδεηε  σο  εθπαηδεπηήο  ππάξρεη  δεμηά  

ε  επηινγή  «Γηαρείξηζε»  ηνπ καζήκαηνο  ελψ  θάλνληαο  θιηθ  ζηνλ  ηίηιν  ηνπ  

καζήκαηνο  εηζέξρεζηε  ζην  ειεθηξνληθφ κάζεκα  κε  δηθαηψκαηα  εθπαηδεπηή.  

Αληίζηνηρα  ζηα  καζήκαηα  πνπ  παξαθνινπζείηε έρνληαο  θάλεη εγγξαθή  ππάξρεη 

δεμηά ε επηινγή  «Απεγγξαθή» ψζηε λα ην δηαγξάςεηε απφ ηε ιίζηα, ελψ θάλνληαο 

θιηθ ζηνλ ηίηιν ηνπ καζήκαηνο εηζέξρεζηε ζην ειεθηξνληθφ κάζεκα  κε  δηθαηψκαηα  

εθπαηδεπφκελνπ.  Σέινο,  ζηελ  αλαιπηηθή  κνξθή  ππάξρεη  ε δπλαηφηεηα  λα  

παξαθνινπζείηε  ηηο  δηνξίεο  ησλ  εξγαζηψλ,  ηα  ηειεπηαία  έγγξαθα,  ηηο 

αλαθνηλψζεηο θαη ηηο ζπδεηήζεηο απφ ζηα καζήκαηα πνπ ζπκκεηέρεηε. 
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Δικόνα 3.9   Κεληξηθή ζειίδα καζήκαηνο (Υξήζηε - Δθπαηδεπηή) 

 

 

Δικόνα 3.10   Κεληξηθή ζειίδα καζήκαηνο (Υξήζηε - Δθπαηδεπφκελνπ) 
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3.4.4.4   Πεπιοσή Γιασείπιζηρ πλαηθόπμαρ  

Σέινο  ε  πεξηνρή  Γηαρείξηζεο  ηεο  Πιαηθφξκαο  ελζσκαηψλεη  εξγαιεία  

δηαρείξηζεο  ησλ εγγεγξακκέλσλ  ρξεζηψλ,  ησλ  ειεθηξνληθψλ  καζεκάησλ,  ηνπ  

εμππεξεηεηή,  ηεο  βάζεο δεδνκέλσλ   θαζψο   θαη   ζεηξά   ππνζηεξηθηηθψλ   

εξγαιείσλ   πνπ   επηηξέπνπλ   ζηνπο ππεχζπλνπο δηαρεηξηζηέο λα έρνπλ κηα ζπλνιηθή 

επνπηεία ηεο πιαηθφξκαο. ηελ πεξηνρή δηαρείξηζεο έρνπλ πξφζβαζε κφλν νη 

ππεχζπλνη δηαρεηξηζηέο ηεο πιαηθφξκαο.  

  

Δικόνα. 3 11. Γηαρεηξηζηηθφ εξγαιείν ΔΚΠΑ ε-Σάμε 

 

3.5   Τποζηήπιξη πλαηθόπμαρ  

Ζ  πιαηθφξκα  ΔΚΠΑ  ε-Σάμε  (www.openeclass.org)  αθνινπζεί  ηε  

θηινζνθία  ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα θαη δηαλέκεηαη ειεχζεξα ρσξίο ηελ 

απαίηεζε αδεηψλ ρξήζεο θαη  ζπληήξεζεο.  Κάζε  εγθαηάζηαζε  ηεο  πιαηθφξκαο  

ππνζηεξίδεηαη  απφ  ηνπο  ηνπηθνχο δηαρεηξηζηέο νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

θαιή ιεηηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο, θαζψο θαη ηελ   εμππεξέηεζε   ησλ   αηηεκάησλ   

ησλ   εγγεγξακκέλσλ   ρξεζηψλ (εθπαηδεπηψλ, εθπαηδεπνκέλσλ).  

Παξάιιεια ε πιαηθφξκα ΔΚΠΑ ε-Σάμε ππνζηεξίδεηαη ελεξγά απφ ηελ νκάδα 

http://www.openeclass.org/
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Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο   ηνπ   Παλειιήληνπ   Αθαδεκατθνχ   Γηαδηθηχνπ   

ΔΚΠΑ,   ε   νπνία   είλαη επηθνξηηζκέλε κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ 

εθδφζεσλ, ηελ ελζσκάησζε λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ,  ηελ  ηερληθή  ππνζηήξημε  ζε  

ζέκαηα  εγθαηάζηαζεο  θαη  ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ηε δηφξζσζε ιαζψλ φπνπ απηά 

δηαπηζηψλνληαη.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ύζηημα ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ 

4.1 Διζαγυγή 

θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε - αηφκνπ κε ζνβαξέο ή 

ιηγφηεξν ζνβαξέο θηλεηηθέο δπζθνιίεο - ζηνλ έιεγρν ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη 

γεληθά ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο. Σν θέληξν ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηνχ είλαη έλαο θνηλφο πξνζσπηθφο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

(IBM PC) κε ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο (άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο) επηθνηλσλεί κέζσ 

θαηάιιεισλ αηζζεηήξσλ θαη δίλεη εληνιέο γηα ηε ζέζε ζπζθεπψλ εληφο, ή, εθηφο 

ιεηηνπξγίαο. 

Δθηφο απφ ηνλ έιεγρν ηνπ πεξηβάιινληνο ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα, κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο, λα ρξεζηκνπνηεί φια ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Ζ/Τ. Δίλαη ζε ζέζε λα 

γξάςεη θείκελν, λα δηαβάζεη έλα βηβιίν ζε ειεθηξνληθή κνξθή, λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην Internet, θαζψο επίζεο λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα 

ηειεθσληθή θιήζε. 

Σν ζχζηεκα είλαη ζπλδπαζκφο ινγηζκηθνχ, ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ θαη 

κεραληθήο θαηαζθεπήο θαη δχλαηαη ηειηθά λα απμήζεη ην βαζκφ απηνλνκίαο ηνπ 

ρξήζηε ψζηε λα κπνξέζεη λα ζπκκεηάζρεη ηειηθά ζε πξνγξάκκαηα 

ηειεθπαίδεπζεο θαη ηειεξγαζίαο. 

Παξαθάησ θαίλεηαη έλα ζρεκαηηθφ δηάγξακκα ηνπ ζπζηήκαηνο: 
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Γιάγπαμμα 4.1 ρεκαηηθφ δηάγξακκα ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε κεγάιε επειημία ε νπνία ηνπ 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκνζηεί ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο αλαπεξίαο. Οη 

απαηηήζεηο ζε Ζ/Τ είλαη ειάρηζηεο, ελψ, νη κεηαηξνπέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην 

ρψξν ηνπ ρξήζηε είλαη ακειεηέεο.  

Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ 3 βαζηθά κέξε, ην ηκήκα ηνπ Ζ/Τ κε ην θαηάιιεια 

ζρεδηαζκέλν ινγηζκηθφ, ην ηκήκα απνδνρήο εληνιψλ ηνπ ρξήζηε θαζψο θαη ην 

ηκήκα αζπξκάηνπ δηθηχνπ ειέγρνπ πεξηβάιινληνο. 

Έρεη γίλεη κηα βαζηθή δηάθξηζε ησλ ρξεζηψλ ζε άηνκα κε πνιχ ζνβαξέο θηλεηηθέο 

δπζθνιίεο, πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ κφλν κηα θίλεζε, ε νπνία είλαη αληίζηνηρε 

ελφο λεχκαηνο. Οη ρξήζηεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζηέιλνπλ κελχκαηα ζηνλ Ζ/Τ 

κέζσ εηδηθψλ αηζζεηήξσλ (απιφ κπνπηφλ, αηζζεηήξαο θπζήκαηνο, θιπ). Ζ 

επηηπρήο επηθνηλσλία κε ηνλ Ζ/Τ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο εηδηθά 

ζρεδηαζκέλεο εθαξκνγήο-δηεπηθάλεηαο “Αςηονομία Junior” πνπ κεζνιαβεί 

κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

θαηεπζχλεη ηνλ θέξζνξα ηνπ mouse, λα παηήζεη εηθνληθά ηα πιήθηξα ηνπ 

πιεθηξνινγίνπ, θαζψο θαη λα δίλεη εληνιέο ελεξγνπνίεζεο ζπζθεπψλ θαη 

πξνγξακκάησλ. πλεπψο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε θνηλφ 

ινγηζκηθφ. 

Ζ εθαξκνγή έρεη ζρεδηαζηεί γηα ην γλσζηφ παξαζπξηθφ πεξηβάιινλ ηεο Microsoft, 

Windows-95 αιιά θαη ηηο λεφηεξεο εθδφζεηο ηνπ (W98, WMe, WNT,W2000, W-

XP). 

 

Internet 
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4.2 Γενική Πεπιγπαθή Λογιζμικού 

Σν ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη σο πξσηαξρηθφ ζηφρν λα επηηξέςεη ηελ 

επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε πξνο ηνλ Ζ/Τ. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ηα 

εμήο: 

 ρεδηαζκφο γηα γξαθηθφ πεξηβάιινλ (Windows) 

 Αλεμαξηεζία απφ θάξηεο γξαθηθψλ, ήρνπ θιπ. 

 Λεηηνπξγηθφηεηα 

 Γπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε απφ ηνλ ίδην 

ηνλ ρξήζηε 

 Γπλαηφηεηα επέθηαζεο 

 Γπλαηφηεηα ρξήζεο ππαξρφλησλ εκπνξηθψλ παθέησλ ινγηζκηθνχ 

 Δπράξηζηα γξαθηθά 
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4.3 Σο Ππόγπαμμα “ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ JUNIOR” 

4.3.1 Γενικά 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην πξφγξακκα “ Αςηονομία Junior” απεπζχλεηαη ζε 

ρξήζηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζχλζεηεο θηλήζεηο, παξά κφλν 

λεχκαηα. Θεσξψληαο δεδνκέλε ηε ρξήζε αληίζηνηρσλ αηζζεηήξσλ πνπ 

αληηιακβάλνληαη ηα λεχκαηα, ην πξφγξακκα “Αςηονομία Junior” αλαιακβάλεη 

λα κεηαθξάζεη ηα λεχκαηα απηά ζε ιεηηνπξγίεο ηνπ mouse, παηήκαηα πιήθηξσλ 

ηνπ πιεθηξνινγίνπ, ή, εθηέιεζε άιισλ εληνιψλ, φπσο ελεξγνπνίεζε 

πξνγξακκάησλ θαη ζπζθεπψλ.  

Ζ επηθνηλσλία βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ζάρωζης. χκθσλα κε ηελ αξρή απηή ν 

Ζ/Τ ξσηάεη ηνλ ρξήζηε αλ ζέιεη λα επηιεγεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν εηθνλίδην, ην 

νπνίν θαηαιιήισο ππνδεηθλχεη. Αλ ν ρξήζηεο απαληήζεη κε λεχκα, κέζα ζε έλα 

εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε απηφ ζα ιεθζεί σο θαηαθαηηθή απάληεζε. Αλ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα παξέιζεη ρσξίο λα έρεη έξζεη λεχκα απφ ηνλ ρξήζηε, ηφηε 

έρνπκε κηα αξλεηηθή απάληεζε, νπφηε θαη ν Ζ/Τ κεηαβαίλεη ζην επφκελν 

εηθνλίδην, επαλαιακβάλνληαο ηε δηαδηθαζία, γηα φια ηα εηθνλίδηα δηαδνρηθά, θνθ.  

ηελ εθαξκνγή “ Αςηονομία Junior ” ν ρξήζηεο κπνξεί θαη κεηαβαίλεη απφ κηα 

νζφλε ζε κηα άιιε κε ηελ επηινγή θάπνηνπ εηθνληδίνπ – εηθνληθνχ πιήθηξνπ απφ 

έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ εηθνληδίσλ. Χο νζφλε λνείηαη κηα κνξθή ηνπ 

παξαζχξνπ ηεο εθαξκνγήο ζρεδηαζκέλε γηα λα πινπνηείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία θαη ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη έλα πιήζνο εηθνληθψλ πιήθηξσλ. Ζ επηινγή 

ελφο “πιήθηξνπ” απφ έλα ζχλνιν πιήθηξσλ, γίλεηαη κε 2 ηξφπνπο: 

i. Μέθοδος ηοσ 1 βήμαηος : ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε έλα κηθξφ, 

ζρεηηθά, ζχλνιν πιήθηξσλ. Σα πιήθηξα απηά ελεξγνπνηνχληαη θαη 

απελεξγνπνηνχληαη (ζαξψλνληαη) δηαδνρηθά θαη φηαλ ν ρξήζηεο δεη φηη ην 

επηζπκεηφ πιήθηξν είλαη ελεξγνπνηεκέλν ηφηε ζηέιλεη έλα ζήκα ζηνλ Ζ/Τ. 

Σν πξφγξακκα αληηιακβάλεηαη ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ, θαη εθηειεί ηελ 

εληνιή πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ απηφ. Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη 

φηαλ έρνπκε κηθξφ ζε πιήζνο ζχλνιν εηθνληδίσλ. 
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ii. Μέθοδος ηων 2 βημάηων : ηελ πεξίπησζε απηή ηα πιήθηξα βξίζθνληαη 

ηνπνζεηεκέλα ζηελ νζφλε ζε δηάηαμε πίλαθα (κε γξακκέο θαη ζηήιεο). 

Γηα λα επηιέμεη ν ρξήζηεο έλα πιήθηξν ζα πξέπεη λα επηιέμεη πξψηα ηε 

γξακκή ηνπ θαη κεηά ην ίδην ην πιήθηξν. Γηα λα επηιέμεη ηε γξακκή, 

ελεξγνπνηνχληαη θαη απελεξγνπνηνχληαη (ζαξψλνληαη) δηαδνρηθά φιεο νη 

γξακκέο ηνπ πίλαθα. Μφιηο ν ρξήζηεο δεη φηη ελεξγνπνηήζεθε ε 

επηζπκεηή γξακκή, ηφηε ζηέιλεη έλα ζήκα ζηνλ Ζ/Τ. Σν πξφγξακκα ηφηε 

εηζέξρεηαη ζην 2
ν
 βήκα ηεο επηινγήο, θαη ελεξγνπνηεί θαη απελεξγνπνηεί 

δηαδνρηθά ηα πιήθηξα ηεο επηιεγκέλεο γξακκήο. Όηαλ ν ρξήζηεο δεη πάιη 

ην πιήθηξν πνπ επηζπκεί ελεξγνπνηεκέλν, ηφηε ζηέιλεη έλα ζήκα ζηνλ 

Ζ/Τ. Σν πξφγξακκα αληηιακβάλεηαη ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ, θαη εθηειεί 

ηελ εληνιή πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ απηφ. Με ηε κέζνδν απηή 

εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο γηα ηελ επηινγή ελφο πιήθηξνπ αλάκεζα ζε έλα 

κεγάιν πιήζνο πιήθηξσλ. 

Δπηπιένλ ζηελ εθαξκνγή “ Αςηονομία Junior ” πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα 

ρξήζεο 2 δηαθνπηψλ κπνπηφλ. ηελ πεξίπησζε απηή ηα πιήθηξα δελ ζαξψλνληαη 

απηφκαηα παξά κφλν κε ηε ρξήζε ηνπ ελφο απφ ηνπο 2 δηαθφπηεο, ελψ ν δεχηεξνο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηινγή ηνπ επηζπκεηνχ πιήθηξνπ.  Ο νξηζκφο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ δηαθνπηψλ εηζφδνπ γίλεηαη απφ ην εηδηθφ πεδίν Buttons ηνπ αξρείνπ 

παξακέηξσλ Arrows.ini. 
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4.3.1 Λεπηομεπήρ πεπιγπαθή ππογπάμμαηορ 

Σν πξφγξακκα δεκηνπξγεί έλα παξάζπξν ζηελ νζφλε ηνπ Ζ/Τ ην νπνίν αξρηθά 

βξίζθεηαη ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία ηεο νζφλεο θαη δελ επηθαιχπηεηαη απφ 

παξάζπξα άιισλ πξνγξακκάησλ. 

 

 

Δικόνα 4.1 Ζ επηθάλεηα εξγαζίαο κε ηελ “Απηνλνκία Junior” ελεξγνπνηεκέλε 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα, ην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο βξίζθεηαη ζε κηα 

γσλία ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο. Έρεη θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα ψζηε νη δηαζηάζεηο 

ηνπ παξαζχξνπ λα είλαη θάζε θνξά νη ειάρηζηεο δπλαηέο θαη λα κελ 

θαηαιακβάλεη κεγάιν πνζνζηφ ηεο δηαζέζηκεο επηθάλεηαο ηνπ Ζ/Τ, αθνχ νη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο δελ βξίζθνληαη ζην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο 

“ Αςηονομία Junior ” αιιά πξνθαλψο ζην ππφινηπν ηκήκα ηεο νζφλεο. Γελ 

πξέπεη λα μερλάκε φηη ε εθαξκνγή “ Αςηονομία Junior ” απνηειεί έλα κέζν γηα 

λα δηεπθνιχλεη ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ απφ ην άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο, αιιά θαη ηελ 

πξφζβαζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζηηο δηαζέζηκεο εθαξκνγέο. Καηά ζπλέπεηα, ινηπφλ, δε 

ζα πξέπεη λα ζηέθεηαη εκπφδην ζηε ρξήζε απηή. 
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Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θαηεπζχλεη ηελ κεηάβαζε ηεο εθαξκνγήο ζε άιιεο “νζφλεο”. 

Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη δελ εκθαλίδεηαη λέν παξάζπξν, αιιά ην ππάξρνλ 

αιιάδεη δηαζηάζεηο θαη πεξηερφκελα θαη ηνπνζεηείηαη εθ λένπ ζηελ ίδηα γσλία ηεο 

νζφλεο ηνπ Ζ/Τ. Γηα ιφγνπο επθνιίαο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε έθθξαζε “νζφλε 

πξνγξάκκαηνο” γηα λα δειψζνπκε θάζε ηέηνηα έθδνζε ηνπ παξαζχξνπ. 

Ζ κεηάβαζε ηνπ ρξήζηε απφ κηα νζφλε ζε κηα άιιε γίλεηαη, θπζηθά,  αλάινγα κε 

ηηο επηζπκίεο ηνπ. Οη νζφλεο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο παξαθάησ 

ελφηεηεο. 

Οθόνη ελέγτοσ ηοσ κέρζορα   

Με ηελ εθθίλεζή ηεο ε εθαξκνγή “ Αςηονομία Junior ” εηζέξρεηαη ζηελ 

γεληθή νζφλε, ε νπνία είλαη θαη ε νζφλε ειέγρνπ ηνπ θέξζνξα ηνπ mouse. 

 

 

Δικόνα 4.2 Οζφλε ειέγρνπ θέξζνξα 

 

Ζ νζφλε απηή πεξηιακβάλεη 18 “εηθνληθά” πιήθηξα ρσξηζκέλα ζε 2 νκάδεο. Ζ 1
ε
 

νκάδα (εηθνλίδηα 1-9) απνηειείηαη απφ 9 εηθνλίδηα ηα νπνία ειέγρνπλ ηελ θίλεζε 

ηνπ θέξζνξα, ελψ, ε 2
ε
 (εηθνλίδηα 10-18) απνηειείηαη απφ 9 εηθνλίδηα πνπ 

ρξεζηκεχνπλ γηα άιιεο ιεηηνπξγίεο ηνπ mouse, αιιά θαη κεηάβαζε ζε άιιεο 

νζφλεο ηεο εθαξκνγήο. Ζ επηινγή θάζε εηθνληδίνπ γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ ελφο 

βήκαηνο γηα θάζε νκάδα. Παξαθάησ ζα αλαιχζνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε 

εηθνληδίνπ (ην θάζε εηθνλίδην ζα θαίλεηαη ελεξγνπνηεκέλν θαη απελεξγνπνηεκέλν): 
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Α/Α 

Δ
ν
επ

γ
ο

π
ο

ιη
μ

έν

ο
 ε

ικ
ο
ν
ίδ

ιο
 

Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο 
1

η
 Ο

μ
ά

δ
α

 

1. 
 

Μεηαθίλεζε ηνπ θέξζνξα πξνο ηα άλσ 

2. 
 

Μεηαθίλεζε ηνπ θέξζνξα άλσ-δεμηά 

3. 
 

Μεηαθίλεζε ηνπ θέξζνξα δεμηά 

4. 
 

Μεηαθίλεζε ηνπ θέξζνξα θάησ-δεμηά 

5. 
 

Μεηαθίλεζε ηνπ θέξζνξα πξνο ηα θάησ 

6. 
 

Μεηαθίλεζε ηνπ θέξζνξα θάησ-αξηζηεξά 

7. 
 

Μεηαθίλεζε ηνπ θέξζνξα αξηζηεξά 

8. 
 

Μεηαθίλεζε ηνπ θέξζνξα άλσ-αξηζηεξά 

9. 
 

Μεηάβαζε ζηηο εηδηθέο ιεηηνπξγίεο mouse (2
ε
 νκάδα) 

 
 

2
η
 Ο

μ
ά

δ
α

 

10. 
 

Πάηεκα αξηζηεξνχ πιήθηξνπ ηνπ mouse 

11. 
 

Πάηεκα δεμηνχ πιήθηξνπ ηνπ mouse 

12. 
 

Γηπιφ πάηεκα αξηζηεξνχ πιήθηξνπ ηνπ mouse 

13. 
 

Αξηζηεξφ drag 

14. 
 

Γεμηφ drag 

15. 
 

Μεηάβαζε ζηελ νζφλε εηθνληθνχ πιεθηξνινγίνπ 

16. 
 

Μεηάβαζε ζε νζφλε εθηέιεζεο εληνιψλ 

17. 
 

Μεηάβαζε ζε νζφλε ξπζκίζεσλ 

18. 
 

Μεηάβαζε ζηνλ έιεγρν θηλήζεσλ ηνπ θέξζνξα (1
ε
 νκάδα) 

 

Γηα θάζε νκάδα ηα εηθνλίδηα “ζαξψλνληαη” δηαδνρηθά κε ηε ζεηξά πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο.  

Σα εικονίδια 1-8 ( , , , , , , , ) αληηζηνηρνχλ ζε θηλήζεηο ηνπ 

θέξζνξα. Γηα λα θηλεζεί ν θέξζνξαο θαηά κηα θαηεχζπλζε ζα πξέπεη ν ρξήζηεο 
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λα επηιέμεη ην αληίζηνηρν πιήθηξν. Σφηε ην πιήθηξν αξρίδεη θαη αλαβνζβήλεη, 

ελψ, αληίζηνηρα ν θέξζνξαο κεηαθηλείηαη βήκα πξνο βήκα θαηά ηελ επηιεγείζα 

θαηεχζπλζε. Ο θέξζνξαο ζα ζηακαηήζεη λα θηλείηαη κφλνλ εθφζνλ ν ρξήζηεο 

δψζεη έλα ζήκα, ή φηαλ θηάζεη ζηα φξηα ηεο νζφλεο. Σφηε ην πιήθηξν ζηακαηάεη 

λα αλαβνζβήλεη θαη ην πξφγξακκα επαλέξρεηαη ζηε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο-

απελεξγνπνίεζεο εηθνληδίσλ. 

Σν εικονίδιο 13 ( ) είλαη πιήθηξν θιεηδψκαηνο ηνπ αξηζηεξνχ πιήθηξνπ ηνπ 

mouse θαη ρξεζηκεχεη γηα πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθίλεζεο αληηθεηκέλνπ 

(drag & drop), ε νπνία απαηηεί λα είλαη δηαξθψο παηεκέλν ην αξηζηεξφ πιήθηξν 

ηνπ mouse.  

Σν εικονίδιο 14 ( ) είλαη πιήθηξν θιεηδψκαηνο ηνπ δεμηνχ πιήθηξνπ ηνπ mouse 

θαη ρξεζηκεχεη γηα πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθίλεζεο αληηθεηκέλνπ (drag & 

drop), ε νπνία απαηηεί λα είλαη δηαξθψο παηεκέλν ην δεμηφ πιήθηξν ηνπ mouse.  

Καηά ζπλέπεηα, ινηπφλ, κε ηελ νζφλε απηή κπνξεί ν ρξήζηεο λα πξνζνκνηψζεη 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ mouse αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά. Μπνξεί λα κεηαθηλήζεη ηνλ 

θέξζνξα πάλσ ζηελ νζφλε, λα “παηήζεη” εηθνληθά ηα πιήθηξα ηνπ mouse, θαη λα 

δηαρεηξηζηεί έηζη ηελ πιεζψξα ησλ εκπνξηθψλ ινγηζκηθψλ παθέησλ πνπ 

ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηελ αγνξά. 

 

 Οθόνη εικονικού πληκηρολογίοσ   
 

Ζ νζφλε εηθνληθνχ πιεθηξνινγίνπ είλαη κηα δεπηεξεχνπζα νζφλε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ ζηφρν έρεη λα επηηξέςεη ζην ρξήζηε λα γξάςεη θείκελν ζηνλ 

Ζ/Τ φπνπ ρξεηάδεηαη, φπσο γηα παξάδεηγκα, ζε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ (π.ρ Word), 

ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν πεδίν ηνπ παξαζπξηθνχ ζπζηήκαηνο απαηηείηαη εηζαγσγή 

θεηκέλνπ (Editboxes, θιπ). ηε ζρεδίαζε ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά ε QWERTY 

κνξθή πιεθηξνινγίνπ (απιφ πιεθηξνιφγην 101/102 πιήθηξσλ) ε ηειηθή ηνπ 

κνξθή φκσο είλαη ε παξαθάησ.  
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Δικόνα 4.3 Οζφλε εηθνληθνχ πιεθηξνινγίνπ 

 

Σα εηθνληθά πιήθηξα ηεο νζφλεο απηήο δελ είλαη ζηαζεξά θαζνξηζκέλα, αιιά 

είλαη δπλαηή ε δπλακηθή ηνπο αλαδηάηαμε. Σα πιήθηξα απηά ζαξψλνληαη αλά 

γξακκή θαη ζηήιε, δειαδή ν ρξήζηεο επηιέγεη πξψηα ηε γξακκή πνπ 

βξίζθεηαη ην επηζπκεηφ πιήθηξν θαη ζηε ζπλέρεηα ην ίδην. Σα παηήκαηα ησλ 

πιήθηξσλ (keystrokes) απνζηέιινληαη ζην ηξέρνλ (active) παξάζπξν ηνπ 

ζπζηήκαηνο. πλεπψο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, γηα παξάδεηγκα, γηα λα 

γξάςεη ν ρξήζηεο θείκελν ζε έλαλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ (π.ρ. Word) ζα είλαη 

λα θάλεη ηξέρνλ ην παξάζπξν ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ κε έλα click ηνπ 

mouse πάλσ ζε απηφ. 
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Οθόνη ενηολών   

Ζ νζφλε απηή απνηειεί ηελ πινπνίεζε ηεο δνκήο menu-submenu 

(πξνζαξκνζκέλε ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο εθαξκνγήο “ Αςηονομία Junior ”) κε ηε 

κνξθή ζειίδαο. Με ηελ νζφλε απηή κπνξεί ν ρξήζηεο λα εθηειέζεη έλα πιήζνο 

απφ εληνιέο: 

 

 

Δικόνα 4.4 Οζφλε εληνιψλ 

ηελ νζφλε ππάξρνπλ 16 εηθνλίδηα ηνπνζεηεκέλα ζε πίλαθα 4x4. Ζ ηειεπηαία 

γξακκή ηνπ πίλαθα είλαη δεζκεπκέλε γηα 4 πξνθαζνξηζκέλεο εληνιέο νη νπνίεο 

είλαη νη παξαθάησ: 

 

 
: Δπηζηξνθή ζηελ νζφλε ειέγρνπ θέξζνξα 

 
: Μεηάβαζε ζηελ νζφλε ξπζκίζεσλ γηα νζφλε εληνιψλ 

 
: Βνήζεηα γηα ηελ Απηνλνκία Junior 

 
: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 

  

Οη ππφινηπεο 12 ζέζεηο είλαη ειεχζεξεο γηα εηθνλίδηα πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζε 

δηαδηθαζίεο θαζνξηζκέλεο απφ ηνλ ρξήζηε. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θαζνξίζεη ζε 

πνηά ζέζε ζα βξίζθεηαη ην εηθνλίδην πνπ επηζπκεί, ζε πνηά δηαδηθαζία ζα 

αληηζηνηρεί, πνηά εηθφλα ζα θαίλεηαη ζηελ νζφλε θαη πνηφ θείκελν ζα θαίλεηαη 



 80 

απφ θάησ ηεο κε ρξήζε ηεο εηδηθήο εθαξκνγήο commands.exe: 

 
  

 

Ζ επηινγή ησλ εηθνληδίσλ γίλεηαη κε ηελ κέζνδν επηινγήο ζε 2 βήκαηα, πξψηα ηε 

γξακκή θαη έπεηηα ην ίδην ην εηθνλίδην. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη 

θαηά ιάζνο κηα γξακκή, ηφηε ην πξφγξακκα εμέξρεηαη απηήο κεηά απφ 3 

ζαξψζεηο. 

Όια ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα εηθνλίδηα, ηηο δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο αληηζηνηρνχλ, 

ηε ζέζε ηνπο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπο βξίζθνληαη απνζεθεπκέλεο ζε Βάζε 

Γεδνκέλσλ. 

 

Γενική οθόνη ρσθμίζεων   

 
Ζ νζφλε απηή ιεηηνπξγεί σο πίλαθαο ειέγρνπ (Control panel) θαη νδεγεί ζε 

άιιεο νζφλεο ξπζκίζεσλ: 

 

 
 

 : Μεηάβαζε ζηελ νζφλε ξπζκίζεσλ ρξφλνπ 

 
: Μεηάβαζε ζηελ νζφλε ξπζκίζεσλ ζέζεσο 
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: Μεηάβαζε ζηελ νζφλε ξπζκίζεσλ γηα νζφλε εληνιψλ 

 
: Μεηάβαζε ζηελ νζφλε ξπζκίζεσλ ηαρχηεηαο θέξζνξα 

 
: Μεηάβαζε ζηελ νζφλε ξπζκίζεσλ κεγέζνπο αξρηθήο νζφλεο 

 
: Μεηάβαζε ζηελ πξνεγνχκελε νζφλε 

  

 

Οθόνη ρύθμιζης τρόνοσ   

 

Γηα λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα ξπζκίδεη θαηά βνχιεζε ην ρξφλν ελεξγνπνίεζεο-

απελεξγνπνίεζεο έρεη αλαπηπρζεί ε νζφλε ξχζκηζεο ρξφλνπ: 

 

 

Δικόνα 4.5 Οζφλε ξχζκηζεο ρξφλνπ 

ην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο θαίλεηαη ν ηξέρνλ ρξφλνο ελαιιαγήο ζε 

δεπηεξφιεπηα κε 2 αθέξαηα θαη 3 δεθαδηθά ςεθία. Ζ δηαδηθαζία ξχζκηζεο ηνπ 

ρξφλνπ γίλεηαη ζε 2 θάζεηο: 

1
η
 θάζη: ηελ θάζε απηή ν ρξήζηεο απμνκεηψλεη θαηά βνχιεζε ην ρξφλν αλά 

0.5sec απφ 0.5 έσο 6secs. Απφ εδψ κπνξεί λα πεξάζεη ζηε 2
ε
 θάζε 

δνθηκάδνληαο ην ρξφλν. 

2
η
 θάζη: Απηή είλαη ε θάζε δνθηκήο ηνπ αιιαγκέλνπ ρξφλνπ. Με ηε βνήζεηα 

ησλ 8 πιήθηξσλ ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο κπνξεί ν ρξήζηεο λα 

απνθαζίζεη αλ ν ρξφλνο ελαιιαγήο ησλ πιήθηξσλ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφο γηα απηφλ. ηέιλνληαο έλα ζήκα ζηνλ Ζ/Τ ν ρξήζηεο 

επηζηξέθεη ζηε 1
ε
 θάζε. 
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Παξαθάησ θαίλνληαη ηα 5 πιήθηξα ηεο νζφλεο: 

 

 
: Απνδνρή λένπ ρξφλνπ, θαη επηζηξνθή ζηελ πξνεγνχκελε νζφλε 

 
: Αθχξσζε αιιαγψλ, θαη επηζηξνθή ζηελ πξνεγνχκελε νζφλε 

 
: Γνθηκή ρξφλνπ 

 : Αχμεζε θαηά 1 ηνπ επηιεγκέλνπ ςεθίνπ 

 : Διάησζε θαηά 1 ηνπ επηιεγκέλνπ ςεθίνπ 

 

 

 

Οθόνη ρύθμιζης θέζεως   
 

Ζ νζφλε απηή επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα ξπζκίδεη θαηά βνχιεζε ηε γσλία ηεο 

νζφλεο φπνπ επηζπκεί λα εκθαλίδεηαη ε εθαξκνγή: 

 

 

Δικόνα 4.6 Οζφλε ξχζκηζεο ζέζεσο  

Σν πνιχρξσκν εηθνλίδην κεηαθηλείηαη ζηηο 4 γσλίεο ελψ ην πνξηνθαιί βειάθη 

δείρλεη ηε ηξέρνπζα ζέζε θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη απνζήθεπζε ησλ 

αιιαγψλ ή αλαίξεζή ηνπο. 

 

Οθόνη ρύθμιζης ηατύηηηας κέρζορα   
 

Γηα λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα ξπζκίδεη θαηά βνχιεζε ηε ηαρχηεηα κεηαθίλεζεο ηνπ 

θέξζνξα ππάξρεη ε νζφλε ξχζκηζεο ηαρχηεηαο: 
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Δικόνα 4.7 Οζφλε ξχζκηζεο ηαρχηεηαο θέξζνξα 

Ζ ηαρχηεηα απεηθνλίδεηαη ζε κνλάδεο φπνπ 1 κνλάδα αληηζηνηρεί ζε 25msecs θαη νξίδεη 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλάκεζα ζε 2 δηαδνρηθέο κεηαθηλήζεηο ηνπ θέξζνξα (θαηά 5 pixels). 

Ζ ειάρηζηε ηηκή είλαη 1 θαη ε κέγηζηε 60 κνλάδεο  

 

 

Οθόνη ρύθμιζης μεγέθοσς αρτικού παραθύροσ   

Γηα λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα ξπζκίδεη θαηά βνχιεζε ηε ηαρχηεηα κεηαθίλεζεο ηνπ 

θέξζνξα ππάξρεη ε νζφλε ξχζκηζεο κεγέζνπο αξρηθνχ παξαζχξνπ 

  

 

Δικόνα 4.8 Οζφλε ξχζκηζεο κεγέζνπο αξρηθνχ παξαζχξνπ 

Σν κέγεζνο εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηφ ηεο πξνθαζνξηζκέλεο ξχζκηζεο θαη 

κεηαβάιιεηαη κε βήκα 10 κνλάδεο απφ 100% σο 200%. 

 

 

4.4 Σο Σμήμα Αποδοσήρ Δνηολών ηος Υπήζηη 

4.4.1 Γενικά 

Σν ηκήκα απηφ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ζσζηή απνδνρή ησλ 

ζεκάησλ ηνπ ρξήζηε. Οη ρξήζηεο απηνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
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πξαγκαηνπνηήζνπλ έλα λεχκα πνπ είλαη αξθεηφ γηα λα θαηεπζχλεη ην ζχζηεκά 

καο. 

Δδψ γίλεηαη, ινηπφλ, ε βέιηηζηε πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ θάζε ρξήζηε. 

Πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο ρξήζε, ζα πξέπεη λα γίλεη κηα 

αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο, ψζηε λα 

απνκνλσζεί εθείλε ε “θίλεζε” (ή, γεληθφηεξα ην “λεχκα”) ηελ νπνία κπνξεί ν 

ρξήζηεο λα θάλεη ειεγρφκελα, ψζηε λα θαηεπζχλεη ην ζχζηεκα. Πξέπεη επίζεο λα 

απνθιεηζηεί νπνηαδήπνηε “θίλεζε” κπνξεί λα πξνθιεζεί σο αλαθιαζηηθφ, θαη ε 

νπνία ζα θαηεπζχλεη ιαλζαζκέλα ην ζχζηεκα. 

Μεξηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ “ζεκάησλ” ηνπ αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη ην 

ειαθξχ πάηεκα ζε έλαλ επαίζζεην δηαθφπηε, ην θχζεκα ζε κηα εηδηθή ζπζθεπή, 

ην έληνλν θιείζηκν ην καηηνχ, ε ειαθξά κεηαθίλεζε ηνπ θεθαιηνχ, θιπ.  

 

4.4.2 Block διάγπαμμα ημήμαηορ 

ε θάζε πεξίπησζε, ινηπφλ, πξέπεη λα ζρεδηαζηεί  θαη πινπνηεζεί θαη ν 

αληίζηνηρνο αηζζεηήξαο, κε βάζε ηα πιηθά πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζην εκπφξην, 

αιιά θαη κε ηξφπν πνπ λα κελ επηβαξχλεη αηζζεηηθά, ή, ςπρνινγηθά ην ρξήζηε.  

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηνπ αηζζεηήξα, αθνινπζείηαη ην παξαθάησ block 

δηάγξακκα: 

 

Αισθητήρας

(Μητανική κατασκεσή,

κύκλωμα)

Κύκλωμα με

ηλεκτρονόμο

Α

Β

Σήμα

χρήστη

 

Γιάγπαμμα 4.2 Block δηάγξακκα ηκήκαηνο απνδνρήο εληνιψλ ρξήζηε 

 

Ο θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνο αηζζεηήξαο (κεραληθή θαηαζθεπή θαη ειεθηξνληθά 

θπθιψκαηα) πξέπεη αληηιακβάλεηαη ην ζήκα ηνπ ρξήζηε θαη παξάγεη έλα 

αληίζηνηρν ειεθηξηθφ ζήκα. Σν ειεθηξηθφ απηφ ζήκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

νδεγήζεη ην θχθισκα ειεθηξνλφκνπ ν νπνίνο βξαρπθπθιψλεη ηηο θαηάιιειεο 

επαθέο (Α, Β) ηνπ θεληξηθνχ θπθιψκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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ηελ απινχζηεξε πεξίπησζε ην ηκήκα κπνξεί λα πινπνηεζεί απφ έλα απιφ 

κπνπηφλ πνπ βξαρπθπθιψλεη ηηο επαθέο Α θαη Β. Μηα πην πεξίπινθε πεξίπησζε 

ζπζθεπήο εηζφδνπ είλαη ν αηζζεηήξαο θπζήκαηνο γηα ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο 

θπζψληαο ζε έλα θαιακάθη κπνξεί λα θαηεπζχλεη φιε ηελ εθαξκνγή 

“ Αςηονομία Junior ”. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

Ζ μέθοδορ αξιολόγηζηρ 
 

5.1 Πεπιγπαθή ηηρ πεπίπηυζηρ σπήζηρ ππορ αξιολόγηζη.  

Ζ δηεμαγσγή ηεο αμηνιφγεζεο βαζίζηεθε ζε κηα πξαγκαηηθή εκπεηξία κάζεζεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πεδίν πεξηβαιιφλησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο  κηαο 

ζεηξάο 5 πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Σειεπηθνηλσληψλ. Σν πξφγξακκα «έηξεμε» γηα κία πεξίνδν ελφο αθαδεκατθνχ 

έηνπο (2008 – 2009) ζην νπνίν ζπκκεηείρε έλαο θνηηεηήο (εθπαηδεπφκελνο) ηνπ 

Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ 

ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ΔΚΠΑ) κε πνιχ 

ζνβαξέο δπζθνιίεο θίλεζεο θαη νκηιίαο (βιπ. Παξάξηεκα Γ γηα ην γεληθφ ηνπ 

πξνθίι) θαη ζαλ αμηνινγεηήο  (εθπαηδεπηήο) έλαο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο (Τ/Γ) 

ηνπ ηδίνπ ηκήκαηνο ρσξίο θάπνηα  πξνεγνχκελε ζρεηηθή εκπεηξία ή επηκφξθσζε 

ζε ζέκαηα ΑΜΔΑ.  

Καηά ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Απηνλνκία κέζα ζε 

απζεληηθφ πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο ΑΜΔΑ θαηεγξάθεζαλ νη 

παξαηεξήζεηο ησλ ζπλαληήζεσλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θνηηεηή (βιπ θχιιν 

παξαηήξεζεο ζην Παξάξηεκα Β) θαη ζην ηέινο έγηλε ε αμηνιφγεζε ηνπ κέζσ 

παξαηήξεζεο θαη ζπλέληεπμεο (βιπ Παξαξηήκαηα Β θαη Γ).  

Ζ αμηνιφγεζε έγηλε ζε ρψξνπο ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη θαη‟ νίθνλ. Ο θνηηεηήο ηνπ 

παξαπάλσ ηκήκαηνο, άηνκν κε πνιχ ζνβαξέο δπζθνιίεο θίλεζεο θαη νκηιίαο, 

αξρηθά έπξεπε λα εμνηθεησζεί κε ην πεξηβάιινλ ηεο Απηνλνκίαο, πξάγκα πνπ 

έγηλε ρσξίο ζνβαξέο δπζθνιίεο κηαο θαη ιφγσ ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ, ήηαλ 

εμνηθεησκέλνο κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή θαη ησλ παξαζπξηθψλ πεξηβαιιφλησλ. 

Υξεζηκνπνηήζεθε ε πιαηθφξκα e-class (ε-Σάμε) ηνπ ΔΚΠΑ, γηαηί πξνυπήξρε 

ζρεηηθή εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία απφ ην θνηηεηή ζε ζρέζε κε άιια αληίζηνηρα 

πεξηβάιινληα (π.ρ. moodle), θαζψο θαη ηεο έληνλεο επηκνλήο ηνπ γηα ηε 
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ζπγθεθξηκέλε επηινγή. Σν δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην ίδην κε 

απηφ ησλ ππνινίπσλ θνηηεηψλ ηνπ ηκήκαηνο, ίζσο ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο πην 

αλαιπηηθφ, θαη ζε κνξθή αξρείσλ .ppt, .pdf, .doc, .xls θ.η.ι. Ζ ζεκαληηθή δηαθνξά 

ήηαλ φηη ζ΄ απηνχο ηνπο  ηχπνπο αξρείσλ πξνζηέζεθε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε θαη video (VLC media file, .flv). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, o θνηηεηήο κε ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο «Απηνλνκία» είρε 

πξφζβαζε ζην πεξηβάιινλ ηεο e-class (ε-Σάμε) θαη απφ εθεί ζηελ χιε ηνπ θάζε 

καζήκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ ζπζθεπή εηζφδνπ ηνλ δηαθφπηε «Jelly Bean» 

(βιπ www.ideasis.gr θαη δηάγξακκα 4.2). Σα καζήκαηα απηά, ζηελ πεξίπησζε 

καο φια ησλ δχν ηειεπηαίσλ εμακήλσλ ησλ ζπνπδψλ ηνπ (επηινγή εληειψο 

ηπραία), ήηαλ: Δηδηθά ζέκαηα Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο, πζηήκαηα Κηλεηψλ 

θαη Πξνζσπηθψλ Δπηθνηλσληψλ, Πιεξνθνξηθή θαη Δθπαίδεπζε, Δπηθνηλσλία 

Αλζξψπνπ – Μεραλήο, Πξνζηαζία θαη Αζθάιεηα Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ.  

Μεηά θιήζεθε λα γξάθεη (κφλν ειεθηξνληθά) -  ξσηά (θπξίσο ειεθηξνληθά) - 

απαληά (θπξίσο ειεθηξνληθά) - ζρνιηάδεη (κφλν ειεθηξνληθά)  - εμεγεί (κφλν 

ειεθηξνληθά) - εθαξκφδεη - αλαιχεη - ζπλζέηεη – πξνβιεκαηίδεηαη - αμηνινγεί 

(κφλν ειεθηξνληθά) θαη αμηνινγείηαη (κφλν ειεθηξνληθά) πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα. Έηζη ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ δξάζεηο φπσο: ειεθηξνληθά test 

πνιιαπιψλ επηινγψλ γηα ηελ εμνηθείσζε κε ηε δηαδηθαζία, δεκηνπξγία ηζηνρψξνπ 

κε ζέκα ην δηαγσληζκφ ηεο Eurovision 2009 θαη ειεθηξνληθφο ζρνιηαζκφο  - 

αμηνιφγεζε κηαο πξνθήξπμεο ελφο δηαγσληζκνχ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο 

Α.Δ. κε ζέκα: «Πξφζβαζε Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΑΜΔΑ) ζηηο ππεξεζίεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο». 

 

 

5.2 Καθοπιζμόρ ηυν κπιηηπίυν αξιολόγηζηρ ηηρ ποιοηικήρ 

διαδικαζίαρ αξιολόγηζηρ  

Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ ηα θξηηήξηα γηα κηα βαζηθή πνηνηηθή δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο (Daradoumis,et al, 2004) επηιέρζεθαλ δχν επίπεδα αλάιπζεο θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο: 

http://www.ideasis.gr/
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 Απφδνζε ηφρνπ (ή έθβαζε κάζεζεο - Α), 

 Τπεξεζίεο Βνήζεηαο απφ ηε κεξηά ηνπ εθπαηδεπηή (ΤΒ) 

Γηα ηε κέηξεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε θάζε επηπέδνπ, θαζνξίζηεθαλ ηα γεληθά 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα γηα ην ηη αθξηβψο ζα έπξεπε λα αμηνινγεζεί. ε θάζε θξηηήξην 

νξίδεηαη επίζεο έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν βαξχηεηαο. Απηφ νξίδεη φρη κφλν ηε 

ζεκαζία ησλ κέζσλ αμηνιφγεζεο, αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηά ηα κέζα κπνξνχλ 

λα ζπλδπαζηνχλ γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ηεο 

αμηνιφγεζεο.  

Ζ ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο εμαξηάηαη απφ  ηνπο ζηφρνπο 

αμηνιφγεζεο, ην πιαίζην πνπ πεξηβάιιεη ηελ εθκάζεζε θαη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο ηεο, ηηο δηαζέζηκεο ηερληθέο αμηνιφγεζεο θαη ηηο πεγέο ησλ ζηνηρείσλ. 

Γεληθά, φηη πεξηγξάθεηαη παξαθάησ παξνπζηάδεη έλαλ ηξφπν ηνπνζέηεζεο βαξψλ 

ζηελ αλάιπζε θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηδηαίηεξεο πεξηπησζηνινγηθήο κειέηεο 

καο. Ο πίλαθαο 5.1 παξνπζηάδεη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. 

ηελ παξέκβαζε απηή ζεσξνχκε ηελ απφδνζε ζηφρνπ (Α) ηνλ πην ζεκαληηθφ 

παξάγνληα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ θαη απνηηκάηαη κε βαξχηεηα 

70%,  ελψ απηφο ηεο βνήζεηαο (ΤΒ) κε 30%. Ζ δηακνξθσηηθή πνηνηηθή 

αμηνιφγεζε απνηειεί ηε βάζε ηεο κεζφδνπ αμηνιφγεζεο, ελψ νη δχν πηπρέο 

αλάιπζεο κεηξνχληαη θαη αμηνινγνχληαη πνηνηηθά απφ ηνλ εθπαηδεπηή ζην ηέινο 

θάζε καζήκαηνο.  

Ο εθπαηδεπηήο  αμηνινγεί, νξίδεη ηα επίπεδα ησλ ζηφρσλ θαη ζηέιλεη ηελ 

αλαηξνθνδφηεζή ζηνλ εθπαηδεπφκελν θαη παξάιιεια βαζηζκέλνο ζηελ πνηνηηθή 

εμέηαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ επηηεχμεσλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ σο πξνο ην ζηφρν, 

αμηνινγεί ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία κέζσ ελεξγψλ δεμηνηήησλ κάζεζεο πνπ 

ηνπ ηίζεληαη (ηδηαηηεξφηεηα ηνπ αηφκνπ σο πξνο ην ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ πξνθίι 

θαη ηηο γλσζηηθέο επηδφζεηο).  
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Πίνακαρ  5.1 Πεξηγξαθή ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

πηπρψλ ηεο κάζεζεο. Γηα θάζε πηπρή δίλεηαη ε αληίζηνηρε βαξχηεηα ζηα θξηηήξηα ηεο 

αμηνιφγεζεο. 

                   

Κπιηήπια αξιολόγηζηρ                 Βάπορ   

 

Απόδοζη ηόσος (Α)        70% 

Α1   Οη ηθαλφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα  

 κάζεζεο (κεηαθνξά ηεο κάζεζεο).     40% 

Α2    Ζ ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

 ελφο ζηφρνπ (ελεξγεηηθέο δεμηφηεηεο κάζεζεο).                           40% 

Α3    Ζ ηειηθή απφδνζε απφ ηελ πιεπξά ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο.   20% 

            

 

Τπηπεζίερ Βοήθειαρ (ΤΒ)       30%  

ΤΒ1   Ζ βνήζεηα είλαη έγθαηξε.       25% 
ΤΒ2   Ζ βνήζεηα είλαη ζρεηηθή κε ηηο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ.  10% 

ΤΒ3   Ζ βνήζεηα είλαη πνηνηηθή.       30% 

ΤΒ4   Ζ βνήζεηα γίλεηαη θαηαλνεηή απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν.  25% 

ΤΒ5   Ζ βνήζεηα κπνξεί λα εθαξκνζηεί εχθνια απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν 10% 

 

 

Σέινο, ν εθπαηδεπηήο - αμηνινγεηήο πξαγκαηνπνίεζε κηα ζεηξά απφ πνηνηηθέο 

αλαιχζεηο, πνπ αθνξνχζαλ ζηηο επηδφζεηο - απνδφζεηο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, κε ηε 

κνξθή εθζέζεσλ βαζηζκέλεο ζηηο παξαηεξήζεηο, θάζε θνξά πνπ ιάκβαλε ρψξα 

θάπνηα ζπλάληεζε. Ζ πξψηε αθνξά ζην ηέινο θάζε θάζεο θαζελφο καζήκαηνο, 

ελψ ε δεχηεξε ζην ηέινο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο (δει. κεηά ην πέξαο ησλ 5 

καζεκάησλ, φπσο απηά αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ). Καη νη δχν εθζέζεηο ζηνρεχνπλ 

ζηε γλψζε ηεο πξνζσπηθήο επίδνζεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ, ηεο αληίιεςεο θαη ηεο 

εληχπσζεο γηα ηελ πξνζσπηθή ζπκβνιή θαη ηεο γεληθήο απφδνζεο ζρεηηθά κε ην 

ζηφρν. ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε θαη απηo-αμηνιφγεζε απφ ηνλ 

εθπαηδεπφκελν. Ζ εθζέζεηο απηo-αμηνιφγεζεο (self-evaluation) ήηαλ ζεκαληηθή 

πεγή πιεξνθνξηψλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ηνλ 

βαζκφ θαη θαηαιιειφηεηα ηεο βνήζεηαο πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν (θπξίσο θξηηήξηα ΤΒ1, ΤΒ5).  

Καηά ζπλέπεηα, αμηνπνηήζεθαλ θαη άιιεο πεγέο αμηνιφγεζεο φπσο νη 

ζπλεληεχμεηο (βιπ Παξάξηεκα Γ), ψζηε λα θαιχςνπλ ηα θελά πνπ πξνθχπηνπλ 

θαη δε ζα κπνξνχζαλ λα θαιπθζνχλ αξθεηά κε ηελ πνηνηηθή κέζνδν αμηνιφγεζεο 

κφλν (απφ ηελ παξαηήξεζε θ.ιπ), πξνθαιψληαο θαηά ζπλέπεηα κηα κηθηή 

πξνζέγγηζε αμηνιφγεζεο.  
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5.3 Οι πεπαιηέπυ ηεσνικέρ αξιολόγηζηρ.  

Οη εθζέζεηο αμηνιφγεζεο (θαζψο επίζεο θαη πεξαηηέξσ ζπλεληεχμεηο) κπνξνχλ λα 

δψζνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζηνλ εθπαηδεπηή, εηδηθά φζνλ αθνξά ζηα 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε βνήζεηα πνπ παξέρεη πξνο ηνλ εθπαηδεπφκελν θαη νη 

νπνίεο άιισζηε είλαη δχζθνιν λα εμαρζνχλ απφ άιιεο πεγέο ή κεζφδνπο 

(American Psychological Association, 2005). 

Δληνχηνηο, ππάξρεη αθφκα έλαο ζεκαληηθφο δείθηεο, πνπ ρξεηάδεηαη κηα 

πεξαηηέξσ ζε βάζνο αλάιπζε πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί εληειψο. Σέηνηνο 

δείθηεο είλαη ν Α2. Ζ θχζε θαη ν ζηφρνο απηνχ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

δεκηνπξγία θξηηεξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ενεπγηηικέρ δεξιόηηηερ ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ πνπ πηνζεηνχληαη γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη 

ηε κάζεζε ηνπ ζηφρνπ. Ζ βαζηθή πεγή πνπ παξείρε ηα ζηνηρεία γηα ηελ 

παξαπάλσ αλάιπζε ήηαλ ηα απσεία ημεπολογίος (log files) ησλ ζπλαληήζεσλ.  

Κάζε αξρείν εκεξνινγίνπ θαηέγξαθε αλαιπηηθά φια ηα ζηνηρεία αιιειεπίδξαζεο 

(γεγνλφηα) πνπ εκθαλίζηεθαλ ζε φινπο ηνπο ελεξγνχο ρψξνπο εξγαζίαο (π. ρ.   

ηχπνπο γεγνλφησλ ή ελεξγεηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηαλφεζε ησλ ελνηήησλ ηνπ 

θάζε καζήκαηνο αλάινγα θαη κε ην είδνο ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ρξήζεο, 

πξνβιεκάησλ  ηνπ ζπζηήκαηνο Απηνλνκία θ.η.ι.) (βιπ Παξάξηεκα Β) 

Δπίζεο επηιέρηεθαλ πνηνηηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πιαηθφξκα Απηνλνκία, ε e-class (ε-Σάμε), ην δηδαθηηθφ 

πιηθφ θαη ε ππνζηήξημε ηνπ θνηηεηή.  

            

  Πίνακαρ 5.2           ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ        

 

1. Τποζύζηημα Αςηονομία 

1.1. Δπρξεζηία , αλάπηπμε ζεηηθψλ επηπηψζεσλ ζην ρξήζηε 

1.2. Γπζρξεζηία - Πξνβιήκαηα, αλάπηπμε αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζην 

ρξήζηε (π.ρ. setup εγθαηάζηαζεο) 

            
 

2. Δςσπηζηία ηηρ πλαηθόπμαρ ηηρ Αςηονομίαρ και ηηρ e-class: 

2.1 Αλάπηπμε θηλήηξσλ πξνζπκίαο, πεξηέξγεηαο θαη δηεξεπλεηηθψλ 

δηαζέζεσλ 

2.2 Βαζκφο αληίδξαζεο θαη απαληεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θνηηεηή 
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2.3 πλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε θαη ε δεκηνπξγία αηζζεκάησλ ηθαλνπνίεζεο 

απφ ην ρξήζηε 

2.4 Δπθνιία ζηε ρξήζε (ease of use), ζηελ πινήγεζε (navigation) θαη ηελ 

θαηαλφεζε   

            

 

3. Γςζσπηζηία ηηρ πλαηθόπμαρ ηηρ Αςηονομίαρ και ηηρ e-class 
3.1. Αλάπηπμε θηλήηξσλ απξνζπκίαο θαη αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζην ρξήζηε 

3.2 πλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε θαη ε δεκηνπξγία αηζζεκάησλ κε ηθαλνπνίεζεο 

απφ ην ρξήζηε 

3.3 Γπζθνιία ζηε ρξήζε (ease of use), ζηελ πινήγεζε (navigation) θαη ηελ 
θαηαλφεζε   

            

 

4. Γιδακηικό Τλικό (είδορ απσείυν) πος  σπηζιμοποιήθηκε 

4.1. Αλάπηπμε θηλήηξσλ πξνζπκίαο, πεξηέξγεηαο θαη δηεξεπλεηηθή δηάζεζε 

4.2. Απνηειεζκαηηθφηεηα εθκάζεζεο 

            

 

5. Γπαζηηπιόηηηερ πος διεςκόλςναν η πλαηθόπμα ηηρ Αςηονομίαρ και ηηρ e-class 

5.1 πλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε θαη ε δεκηνπξγία αηζζεκάησλ ηθαλνπνίεζεο 

απφ ην ρξήζηε   
5.2 Αλάπηπμε θηλήηξσλ πξνζπκίαο, πεξηέξγεηαο θαη δηεξεπλεηηθψλ 

δηαζέζεσλ   

5.3 Δπίηεπμε ζηφρσλ 

            

6. Ρόλορ ηος Δκπαιδεςηή 

6.1 Παξνρή δπλαηνηήησλ άκεζεο αμηνιφγεζεο ησλ βεκάησλ κάζεζεο 

(ρξήζε βνήζεηαο, παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηή θ.ιπ.)  

            

 

 

 

5.4 Αξιολόγηζη ηος Δκπαιδεςομένος (Φοιηηηή) από ηον Δκπαιδεςηή 

(Τ/Γ) 

Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ βαζίζηεθε ζηελ παξαηήξεζε πεδίνπ, ζηα ηεζη 

(αμηνιφγεζεο/επίδνζεο), ζηα παξαδνηέα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, ζηελ επηηπρή ή φρη 

αμηνιφγεζε ηνπ ζηα 5 πξνπηπρηαθά καζήκαηα θαη ζηηο δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο 

ηνπ. ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζπκκεηείρε, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, έλαο 

εθπαηδεπφκελνο (ΑΜΔΑ) θαη έλαο εθπαηδεπηήο (Τ/Γ) πνπ ζρεδίαζε, πινπνίεζε θη 

αλέιπζε ηα πνξίζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο. 

χκθσλα κε ηηο απφςεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ εθπαηδεπηή – αμηνινγεηή, φια 

ηα θξηηήξηα πνηφηεηαο πνπ ηέζεθαλ ζηνπο Πίλαθεο 5.1 θαη 5.2 ηθαλνπνηήζεθαλ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζηαζνχκε φηη ζηελ φιε δηαδηθαζία ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε 
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απσεία ηύπος video ήηαλ απηφ πνπ αμηνινγήζεθε πεξηζζφηεξν ζεηηθά θαη κε 

κεγάιε δηαθνξά απφ ηνπο ππφινηπνπο ηχπνπο (.doc, .ppt, .pdf, θ. η. ι.). 

Σέινο κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ ζπλαληήζεσλ γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν θαηά 

ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, φπνπ αμηνπνηήζεθε ην 

ζχζηεκα Απηνλνκία κέζα ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, νη ζηφρνη 

πνηφηεηαο πνπ είραλ ηεζεί, επηηεχρζεθαλ. Πην ζπγθεθξηκέλα παξαηεξήζεθε: 

 επθνιία ζηε ρξήζε (ease of use), ζηελ πινήγεζε (navigation) θαη ηελ 

θαηαλφεζε 

 αηζζεηή βειηίσζε ησλ ρξφλσλ ρξήζεο πξνγξακκάησλ ηνπ ππνινγηζηή 

πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχζε ν ρξήζηεο  

 δεκηνπξγία θιίκαηνο νηθεηφηεηαο θαη θηιηθφηεηαο κέζσ ηεο ζεκαηηθήο 

επηινγήο ηνπ ζελαξίνπ 

 ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε θαη ε δεκηνπξγία αηζζεκάησλ ηθαλνπνίεζεο 

απφ ην ρξήζηε 

 αλάπηπμε πξνζπκίαο, πεξηέξγεηαο θαη δηεξεπλεηηθψλ δηαζέζεσλ    

 παξνρή δπλαηνηήησλ άκεζεο αμηνιφγεζεο ησλ βεκάησλ κάζεζεο (ρξήζε 

βνήζεηαο, παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηή θ.ιπ.) 

 επειημία ζην βαζκφ αληίδξαζεο θαη απαληεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

ρξήζηε  (preferred styles of interaction) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ςμπεπάζμαηα  

Γηα ηελ παξνχζα εξγαζία αθνινπζήζεθε κία δηεμνδηθή θαη ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε:   

 κέζσ παξαηήξεζεο 

 κέζσ ηνπ εκεξνινγίνπ δειηίνπ εθπαηδεπφκελνπ, φπνπ θαηαγξάθνληαλ ζε 

θάζε ζπλάληεζε νη δπζθνιίεο ηηο νπνίεο αληηκεηψπηζε θαη ζε πφζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηηο μεπέξαζε.   

 θαη ηέινο κέζσ ζπλεληεχμεσλ ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαλ εξσηήζεηο 

απνηίκεζεο ησλ γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ςπρνθηλεηηθψλ 

δεμηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ.  

Σα θχξηα ζπκπεξάζκαηα πνπ βγήθαλ απφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο είλαη: 

α)  Γνυζηικά, ν ζπγθεθξηκέλνο θνηηεηήο απφθηεζε ηηο απαξαίηεηεο βαζηθέο γλψζεηο 

θαη ηελ θαιιηέξγεηα λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ, πνπ ήηαλ αλαγθαίεο γηα ηελ επηηπρή ηνπ 

νινθιήξσζε ησλ 5 πξναλαθεξζέλησλ καζεκάησλ. 

β) ςναιζθημαηικά, ν εθπαηδεπφκελνο αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθφ ππφβαζξν, φπσο 

ζεηηθή ζηάζε  θαη ζπκπεξηθνξά γηα ηελ αλάπηπμε αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο 

κε ηνλ εθπαηδεπηή - αμηνινγεηή.  Καιιηεξγήζεθαλ εζσηεξηθά θίλεηξα επηθνηλσλίαο 

θαη επίηεπμεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πεηχρνπλ έλα ζηφρν. Δπίζεο ζηελ ίδηα βάζε 

θαιιηεξγήζεθαλ αηζζήκαηα επίηεπμεο επάξθεηαο, αθνχ ν εθπαηδεπφκελνο φπσο 

θαηαγξάθεηαη ζηα εκεξήζηα δειηία θαη ζηηο αμηνινγήζεηο, αηζζάλεηαη φηη κπνξεί λα 

ηα θαηαθέξεη θαη λα βηψζεη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ φιε πξνζπάζεηα.  

γ) Φςσοκινηηικά, ν θνηηεηήο βειηίσζε ζε κεγάιν βαζκφ  δεμηφηεηεο, φπσο ην λα 

εθηειεί λέεο δξαζηεξηφηεηεο, λα ρεηξίδεηαη ζπζθεπέο, λα ηξνπνπνηεί ηηο θηλήζεηο ηνπ 

ζε πιείζηεο άιιεο θαηαζηάζεηο, λα εθηειεί εξγαζίεο αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλεο 

νδεγίεο θ.ιπ. 
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Σν απνηέιεζκα ηεο φιεο  πξνζπάζεηαο θξίλεηαη απφιπηα ηθαλνπνηεηηθφ αθνχ 

επεηεχρζεζαλ νη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί θαη κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ελφο εχρξεζηνπ 

εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο ε απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ είρε ζαλ 

απνηέιεζκα  ηελ επηηπρή θαηάιεμε θαη ηελ απφθηεζε πηπρίνπ απφ ηνλ 

εθπαηδεπφκελν. Πέξα φκσο απφ απηφ ηθαλνπνηήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ νη ζηφρνη 

πνπ είραλ λα θάλνπλ γεληθά κε ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο παξνρήο εθπαίδεπζεο ζε 

παηδηά κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα.  

Σέινο, θξίλεηαη ζθφπηκν φηη ζε επφκελεο ζρεηηθέο εξγαζίεο – κειέηεο ζα ήηαλ θαιφ 

λα ιεθζνχλ ππφςε, φζνλ αθνξά ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε, θαη εξγαιεία πνπ 

πξνάγνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

(ΑΜΔΑ), ηα νπνία είηε ελζσκαηψλνληαη ζε πεξηβάιινληα ΖΜ, είηε φρη (π.ρ. φπσο ην 

Windows Live SkyDrive ή ην Office Web apps),  γηαηί έηζη ζα είρακε επηπιένλ 

παξακέηξνπο λα αλαιχζνπκε, κε απνηέιεζκα γεληθφηεξα θαη αζθαιέζηεξα ίζσο 

ζπκπεξάζκαηα. Μηα επηπιένλ ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

εμεηαζηεί είλαη ε αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζηε δεκηνπξγία ζελαξίσλ 

γηα ηε ρξήζε ησλ πξνζθεξφκελσλ δηαδηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ ΖΜ απφ ΑΜΔΑ. 

Δπίζεο ζαλ πξφηαζε γηα πεξαηηέξσ κειέηε ζα είρε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε 

δηεξεχλεζε θαη ε ζπκβνιή ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ (π.ρ. facebook θ.η.ι.) 

αλεμάξηεηα ή ζε ζπλδπαζκφ κε ζπζηήκαηα ηχπνπ Απηνλνκίαο ζηελ πνηφηεηα ηεο 

παξνρήο εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ - αηφκσλ κε ζνβαξέο ή ιηγφηεξν ζνβαξέο 

θηλεηηθέο δπζθνιίεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

ύνηομερ Οδηγίερ για ηη δημιοςπγία Πποζβάζιμυν 

Ηζηοζελίδυν 
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WAI QuickTips: Λεπηομερείς Οδηγίες και Λίζηες Ελέγτοσ: 

www.w3.org/WAI 

 Δικόνερ & Κινούμενα σέδια. Υξεζηκνπνηείηε ηελ παξάκεηξν alt γηα λα 

πεξηγξάςεηε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο.  

 Υάπηηρ Δικόνυν. Υξεζηκνπνηείηε client-side MAP θαη θείκελν γηα ηηο 

επηιέμηκεο πεξηνρέο.  

 Πολςμέζα. Υξεζηκνπνηείηε ππφηηηινπο, απνκαγλεηνθψλεζε νκηιίαο, θαη 

πεξηγξαθέο γηα ην βίληεν.  

 ύνδεζμοι Τπεπκειμένος. Υξεζηκνπνηείηε θξάζεηο πνπ έρνπλ λφεκα 

φηαλ δηαβάδνληαη αλεμάξηεηα απφ ην ππφινηπν θείκελν (π.ρ. κελ 

ρξεζηκνπνηείηε "παηήζηε εδψ").  

 Οπγάνυζη ελίδαρ. Υξεζηκνπνηείηε ηίηινπο, ιίζηεο, ζηαζεξή δνκή, θαη 

ηε γιψζζα CSS φπνπ είλαη δπλαηφ.  

 Γπαθικά & Γιαγπάμμαηα. Παξέρεηε πεξηιήςεηο ή ρξεζηκνπνηείηε ηελ 

παξάκεηξν longdesc.  

 Scripts, applets, & plug-ins. Παξέρεηε ην πεξηερφκελν ηνπο ζε 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο αλ δελ είλαη πξνζβάζηκα ή δελ ππνζηεξίδνληαη.  

 Frames. Υξεζηκνπνηείηε ηελ παξάκεηξν NOFRAMES θαη ηίηινπο πνπ 

έρνπλ λφεκα.  

 Πίνακερ. Κάληε ην δηάβαζκα ζεηξά κε ζεηξά λα έρεη λφεκα. Παξέρεηε 

πεξηιήςεηο.  

Δλέγσεηε ηη δοςλειά ζαρ. Δπηβεβαηψλεηε. Υξεζηκνπνηείηε ηα εξγαιεία, 

ιίζηεο ειέγρνπ θαη νδεγίεο ζην: www.w3.org/TR/WCAG. 

http://www.w3c.gr/index.html
http://www.w3.org/WAI


 103 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

Φύλλο Παπαηήπηζηρ ηος Δκπαιδεςηή - Αξιολογηηή 
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ΑΣΟΜΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 

 
ΜΑΘΖΜΑ …. (π.σ. Πληποθοπική και Δκπαίδεςζη) 

 

  

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ                     ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ           

_______________  

   ΔΝΟΣΖΣΑ            Δπίηεςξη ζηόσος:                                                                       
(π.ρ. Οξηζκφο Δθπαηδ.  

Λνγηζκηθνχ,  

Οη θαηεγνξίεο ηνπ)         ______________________________________________ 

                                 ______________________________________________ 

                                  1. i) Παξαηεξνχληαη δπζθνιίεο ζηελ εθηέιεζε ησλ νδεγηψλ πνπ δίλνληαη; 

                                 _____________________________________________________ 

                                 _____________________________________________________ 

                                 _____________________________________________________ 

                                     ii) Παξαηεξνχληαη δπζθνιίεο ζηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ  

                                         ζρεηίδεηαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα; 

                                         ______________________________________________________________ 

                                         ______________________________________________________________ 

                                 ______________________________________________________________ 
                                   iii) Παξαηεξείηαη άγρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο/ησλ δξαζηεξηφηεηαο/ησλ  

                                                 απηήο/ψλ; 

                                  ____________________________________________________ 

                                  ____________________________________________________ 

                                  ____________________________________________________ 

                                  2. Σα ζεκεία ζηα νπνία ηα θαηαθέξλεη πεξηζζφηεξν είλαη;  

                                   ___________________________________________________ 

                                  ____________________________________________________ 

                                  ____________________________________________________  

 

                                   3. Γεληθή Δηθφλα:______________________________________________ 

                                          _____________________________________________________________ 

                                   ____________________________________________________ 

  
4. Άιιεο Παξαηεξήζεηο (π.ρ βειηίσζε ηνπ ρξφλνπ ρξήζεο γλσζηψλ 

                                   πξνγξακκάησλ, πφζν απφ ηελ πξνεγνχκελε θνξά;) 

                                  ____________________________________________________ 

                                  ____________________________________________________ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

Δνδεικηικέρ Δπυηήζειρ  ηυν ςνενηεύξευν ππορ ηον 

Δκπαιδεςόμενο 
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1. Σν ινγηζκηθφ ζε βνήζεζε ψζηε λα απαηηείηαη ιηγφηεξε θνχξαζε θαη ελέξγεηα εθ κέξνπο ζνπ 

ζηελ ρξήζε πνπ έθαλεο ήδε κέρξη ηψξα ζε γλσζηά πξνγξάκκαηα φπσο π.ρ. ν θπιινκεηξεηήο 

(internet explorer), ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (Ms outlook,); 

 

Καζφινπ  

Λίγν  

Μέηξηα  

Αξθεηά  

Πνιχ  

 

 

2. Σα ζελάξηα εθπαίδεπζεο (π.ρ. ρξήζε βνεζεηηθνχ πξνγξάκκαηνο neotrace γηα ην κάζεκα 

πζηήκαηα Κηλεηψλ θαη Πξνζσπηθψλ Δπηθνηλσληψλ)  ήηαλ γηα εζέλα; 

 

Αξλεηηθά  

Αδηάθνξα  

Βνεζεηηθά  

Δλδηαθέξνληα   

Απαξαίηεηα  

 

3. Υσξίο ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηή ζα θαηάθεξλεο λα βγάιεηο εηο πέξαο  κε επηηπρία ηελ ελφηεηα 

(α) ηνπ καζήκαηνο (β);  

 

Καζφινπ  

Λίγν  

Μέηξηα  

Αξθεηά  

Πνιχ  

 

 

4. Ση είδνπο ηχπνπ αξρεία ζα πξνηηκνχζεο λα αμηνπνηήζεηο ζηελ ελφηεηα (α)  ηνπ καζήκαηνο (β) 

 

.doc  

.ppt  

.xls  
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video  

..pdf  

άιιν  

5. Τπήξραλ ζηηγκέο πνπ ζε πξνβιεκάηηδε ε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο Απηνλνκία; 

Ναη  

Όρη  

6. ε πνηα ζεκεία ηεο; 

Δγθαηάζηαζε  

Δηθνληθφ πιεθηξνιφγην  

Έιεγρνο θέξζνξα  

Δληνιέο  

Άιιν  

7. Οη ζπζθεπέο δηαζχλδεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Απηνλνκίαο (π.ρ. δηαθφπηεο “Jelly Bean”) ζε 

πξνβιεκάηηζαλ; 

Ναη  

Όρη  

8. Αλ κπνξνχζεο λα αιιάμεηο απηέο ηηο ζπζθεπέο, ηη είδνπο  ζα πξνηηκνχζεο; 

Γηαθφπηε  

Φπζεηήξα  

Joystick  

Σχπνπ 
mouse 

 

Άιιν  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

Πποθίλ Δκπαιδεςόμενος 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ΓΥΥΥΥΥΥΥΥ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΔΧ: 20/08/1980 

ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ: ΔΞΧΠΤΡΑΜΗΓΗΚΖ – ΠΤΡΑΜΗΓΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ ΜΔ 

ΠΡΟΔΞΆΡΥΟΝ ΣΟ ΔΞΧΠΤΡΑΜΗΓΗΚΟ ΣΟΗΥΔΗΟ 

 

Δμαξηεκέλνο θηλεηηθά, κεηαθηλείηαη κε αλαπεξηθφ ακαμίδην, κεξηθψο απηνππεξεηείηαη.  Γχζθνινο 

ιφγνο θαη δχζθνια θαηαλνεηφο. Καιή ζπλεξγαζία, ρξεηάδεηαη φκσο παξφηξπλζε θαη ελζάξξπλζε. 

Δίλαη επίκνλνο θαη θάλεη κεγάιε πξνζπάζεηα λα απνδψζεη ζε φηη ηνπ δεηεζεί. Έρεη κεγάιε ζέιεζε 

κε πνιχ θαιφ επίπεδν αληίιεςεο θαη ελδηαθέξνλ γηα νηηδήπνηε θαηλνχξγην ηδίσο αλ απηφ έρεη ζρέζε 

κε ηνπο  ππνινγηζηέο θαη ηελ πιεξνθνξηθή. 

Ννεκνζχλε ζηα πιαίζηα ηνπ θπζηνινγηθνχ. Ννεηηθή ειηθία ζπκβαδίδεη κε ηε ρξνλνινγηθή. 

Πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ 

Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ΔΚΠΑ) 

 

 


