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Αθηεξώλεηαη ζηνπο ζπγγελείο θαη θίινπο κνπ 



ii 

 

Πεξίιεςε 

 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο 

εξγαιείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε, ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ θαιχπηνπλ ην πεδίν ησλ καζεζηαθψλ ηερλνινγηψλ.  

Με γλψκνλα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αλάιπζε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ 

πνπ δηέπνπλ ηηο καζεζηαθέο ηερλνινγίεο, θαηαγξάθνπκε φινπο ηνπο θνξείο θαη 

νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ πξνηππνπνίεζε θαη επηθεληξψλνπκε ηε 

κειέηε καο, ζηηο πξνδηαγξαθέο SCORM θαη IMS CP.   

ηε ζπλέρεηα, επηιέγνπκε εξγαιεία ζπγγξαθήο θαη πινπνηνχκε ζε παθέηα 

SCORM έλα πξφηππν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην. Σα παθέηα ειέγρνληαη κε ηελ 

πξνδηαγξαθή SCORM θαη πεξηγξάθνληαη φιεο νη πεξηπηψζεηο πνπ επηβάιινπλ 

αιιαγέο γηα ηελ επηηπρή ζπκθσλία κε SCORM. 

ε έλα δεχηεξν άμνλα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, αλαθέξνπκε ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ LMS Moodle θαη εζηηάδνπκε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζηηο απνζήθεο ηνπ. Ύζηεξα απφ ειέγρνπο κε ζπγθεθξηκέλα 

εξγαιεία επεμεξγαζίαο θνπίδ, πξνηείλνπκε ηε βέιηηζηε ιχζε γηα ηε κεηαθνξά 

εξσηήζεσλ Moodle ζε άιια LMSs, κε ηε βνήζεηα ηεο πξνδηαγξαθήο SCORM. 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ζπλεηζθέξεη ζην πεδίν ηεο νξζήο παξαγσγήο 

εξγαιείσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε. 



iii 

 

Δπραξηζηίεο 

 

Θεξκέο επραξηζηίεο εθθξάδσ ζηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θ. . Ρεηάιε, γηα ηελ 

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

κνπ.  

 

Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείινληαη ζηνπο θπξίνπο Alfredo Leone θαη Peter 

Berking, γηα ηελ πνιχηηκε παξνρή πξφζβαζεο ζην πεξηβάιινλ QuickLessons 

θαζψο θαη γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο θαη γλψζεηο γχξσ απφ ηελ ADL, 

αληίζηνηρα. 

 

Σέινο, εθθξάδσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηνπο γνλείο κνπ, ζηα αδέιθηα κνπ θαη  

ζην θηιηθφ κνπ πεξηβάιινλ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη βνήζεηά ηνπο ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κνπ. 



iv 

 

Πεξηερόκελα 

Πεξίιεςε ................................................................................................................ ii 

Δπραξηζηίεο ............................................................................................................ iii 

Πεξηερφκελα ........................................................................................................... iv 

Καηάινγνο Πηλάθσλ .............................................................................................. vi 

Καηάινγνο Δηθφλσλ .............................................................................................. vii 

πληνκνγξαθίεο ................................................................................................... viii 

1. ΔΙΑΓΧΓΗ ...................................................................................................... 1 

1.1. Η πξνζηηζέκελε αμία ησλ πξνηχπσλ καζεζηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζπζηεκάησλ ........................................................................ 1 

1.2. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ............................................................... 2 

1.3. Γνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ................................................................... 4 

2. ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΜΑΘΗΙΑΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ ..... 5 

2.1. Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηεο αλάπηπμεο πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ 

καζεζηαθψλ ηερλνινγηψλ .................................................................................... 5 

2.2. SCORM .................................................................................................. 13 

2.3. IMS CP  .................................................................................................. 22 

2.4. Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ζην Μoodle ............................................................ 25 

3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ .......................................................................................... 31 

3.1. Μεζνδνινγία πινπνίεζεο  Πξφηππνπ καζήκαηνο ................................. 31 

3.1.1. Μνληεινπνίεζε ησλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ 

ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ......................................... 37 

3.1.2. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ............................. 40 

3.2. Μεζνδνινγία ειέγρνπ ζπκθσλίαο εξγαιείσλ παξαγσγήο SCORM ...... 56 

3.2.1. νπίηα γηα ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο ησλ παθέησλ SCORM: ADL 

self test suite................................................................................................... 58 

3.3. Μεζνδνινγία Δπεμεξγαζίαο θαη Μεηαθνξάο Moodle Δξσηήζεσλ ....... 62 



v 

 

4. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ ΠΟΤ ΔΠΙΛΔΥΘΗΑΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ

 66 

4.1. Δηζαγσγή - Δπηιέγνληαο έλα Δξγαιείν πγγξαθήο  (Berking, 2010) .... 66 

4.2. Παξνπζίαζε εξγαιείσλ παξαγσγήο SCORM ........................................ 71 

4.3. Παξνπζίαζε εξγαιείσλ επεμεξγαζίαο moodle questions ...................... 90 

5. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ...................................................................................... 97 

5.1. Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ζπκθσλίαο εξγαιείσλ παξαγσγήο SCORM .... 97 

5.2. Πξνηεηλφκελε ιχζε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο moodle questions ............... 106 

6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ .................................................................................... 111 

6.1. Αλαζθφπεζε - ζπκπεξάζκαηα ............................................................. 111 

6.1.1. πκπεξάζκαηα θαη ζπκβνπιέο γηα ηνλ έιεγρν εξγαιείσλ ζπγγξαθήο 

καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ ........................................................................... 111 

6.1.2. πκπεξάζκαηα γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα εξσηήζεσλ Moodle .. 112 

6.2. χγθξηζε κε αληίζηνηρεο έξεπλεο απφ ηε βηβιηνγξαθία ....................... 114 

6.3. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ κειέηε ......................................................... 114 

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ................................................................................... 116 

Παξάξηεκα .......................................................................................................... 120 



vi 

 

 Καηάινγνο Πηλάθσλ 

Πίλαθαο 1: Οη πςειέο απαηηήζεηο ηνπ SCORM ................................................... 20 

Πίλαθαο 2:  Μνληεινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

βαζηζκέλν ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ .................................................. 37 

Πίλαθαο 3:  Αλαιπηηθή πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ................................ 40 

Πίλαθαο 5:  Πίλαθαο εξγαιείσλ ζπγγξαθήο ......................................................... 72 

Πίλαθαο 6:  Σχπνη δξαζηεξηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ LCDS ................................ 82 

Πίλαθαο 7:  Δλέξγεηεο ζπκκφξθσζεο eXe κε SCORM 1.2 .................................. 97 

Πίλαθαο 8:  Δλέξγεηεο ζπκκφξθσζεο CourseLab κε SCORM 1.2 ....................... 99 

Πίλαθαο 9:  Δλέξγεηεο ζπκκφξθσζεο CourseLab κε SCORM 2004 .................... 99 

Πίλαθαο 10:  Δλέξγεηεο ζπκκφξθσζεο Lectora κε SCORM 1.2 ........................ 101 

Πίλαθαο 11:  Δλέξγεηεο ζπκκφξθσζεο Lectora κε SCORM 2004 ..................... 101 

Πίλαθαο 12:  Δλέξγεηεο ζπκκφξθσζεο Lectora κε SCORM 2004 ..................... 102 

Πίλαθαο 13:  Δλέξγεηεο ζπκκφξθσζεο QuickLessons κε SCORM 2004 ........... 103 

Πίλαθαο 14:  Κάιπςε απαηηήζεσλ απφ κνξθέο εμαγσγήο εξσηήζεσλ Moodle 106 

Πίλαθαο 15:  Γπλακηθή εξγαιείσλ θνπίδ ............................................................ 109 

Πίλαθαο 16:  Γηεπζχλζεηο παξαγφκελσλ παθέησλ θαη αλαθνξψλ αλά εξγαιείν 

ζπγγξαθήο ........................................................................................................... 120 

Πίλαθαο 17:  Πίλαθαο ηαμνλνκίαο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ .................. 122 

 



vii 

 

Καηάινγνο Δηθόλσλ 

Δηθφλα 1:  H αλάπηπμε ηνπ SCORM 2004 ........................................................... 17 

Δηθφλα 2:  Η νξγάλσζε ηνπ SCORM ζηα “ηερληθά βηβιία” ................................ 19 

Δηθφλα 3:  Σα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ SCORM ........................................................ 19 

Δηθφλα 4:  Γνκή Information model ελφο IMS Content Package ......................... 24 

Δηθφλα 5:  Γηαδηθαζία δηαιεηηνπξγηθφηεηαο Moodle εξσηήζεσλ ........................ 63 

Δηθφλα 6:  χγθξηζε Καηεγνξηψλ Δξγαιείσλ πγγξαθήο ................................... 71 

Δηθφλα 7:  Πεξηβάιινλ εξγαζίαο eXe ................................................................... 76 

Δηθφλα 8:  Πεξηβάιινλ εξγαζίαο CourseLab ........................................................ 77 

Δηθφλα 9:  Πεξηβάιινλ εξγαζίαο CourseLab ........................................................ 78 

Δηθφλα 10:  Πεξηβάιινλ εξγαζίαο CourseLab ...................................................... 79 

Δηθφλα 11:  Πεξηβάιινλ εξγαζίαο LCDS ............................................................. 80 

Δηθφλα 12:  Πεξηβάιινλ εξγαζίαο LCDS ............................................................. 81 

Δηθφλα 13:  Γνκή πεξηερνκέλνπ ζην LCDS.......................................................... 81 

Δηθφλα 14:  Σχπνη δξαζηεξηνηήησλ ζην LCDS .................................................... 82 

Δηθφλα 15:  Πεξηβάιινλ εξγαζίαο Lectora ........................................................... 84 

Δηθφλα 16:  Μνξθέο εμαγσγήο SCORM ζην Lectora ........................................... 85 

Δηθφλα 17:  Πεξηβάιινλ εξγαζίαο Adobe Captivate 5 ......................................... 88 

Δηθφλα 18:  Οζφλεο απφ ην OutStart Trainer ........................................................ 90 

Δηθφλα 19:  Οζφλε απφ ην SimpleQuestion .......................................................... 91 

Δηθφλα 20:  Πεξηβάιινλ ρξήζεο Qedoc Quiz Maker ........................................... 93 

Δηθφλα 21:  Πεξηβάιινλ ρξήζεο Question Writer 4 ............................................. 94 

Δηθφλα 22:  Articulate Quizmaker '09 - Οη δχν κνξθέο επεμεξγαζίαο ................. 95 

Δηθφλα 23:  Δμαγσγή παθέηνπ SCORM ζην LCDS ........................................... 100 

Δηθφλα 24:  Μνξθή εμαγσγήο παθέηνπ SCORM ζην QuickLessons ................. 103 

Δηθφλα 25:  Δηζαγσγή εηθφλαο ζε εξψηεζε ........................................................ 107 



viii 

 

πληνκνγξαθίεο 

Λαηηληθέο 

 

ADL  Advanced Distributed Learning 

ΑΣ  Authoring Tools 

CP  Content Package 

DoD  Department of  Defense 

HTML  Hypertext Mark-up Language 

IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers 

ISO  Organization for Standardization 

JPEG  Joint Picture Encoding Group 

Κ-12  Κ-twelve (primary and secondary education) 

LCMS  Learning Content Management System 

LMS  Learning Management System 

PIF  Package Interchange File 

PIM  Platform Independent Model 

PSM  Platform Specific Model 

SCORM Sharable Content Object Reference Model 

SDN  Specification Development Note 

VDEX  Vocabulary Definition Exchange 

UML  Unified Modelling Language 

W3C  World-wide Web Consortium 

XML  Extensible Mark-up Language 

XSD  XML Schema Definition 

 

 

Διιεληθέο 

 

ΔΠΔ  Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο 

ΗΜ   Ηιεθηξνληθή κάζεζε



1 

 

 

1. ΔΙΑΓΩΓΗ  

 

1.1.  Η πξνζηηζέκελε αμία ησλ πξνηύπσλ καζεζηαθώλ 

ηερλνινγηώλ ζηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ζπζηεκάησλ  

Η αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο δελ απνηειεί ηε ζεξαπεία γηα ηελ ηάμε, σζηφζν 

φκσο κπνξεί λα είλαη έλα κέξνο ηεο ιχζεο ησλ ζρνιείσλ, δεδνκέλνπ φηη ζα 

εθαξκνζζεί κε νξζφ ηξφπν (Michael Horn, 2008). 

Γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζα εμππεξεηήζεη ηε βειηίσζε ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε χπαξμεο πξνηχπσλ θαη 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηηο καζεζηαθέο ηερλνινγίεο. 

Σα εθπαηδεπηηθά ηερλνινγηθά πξφηππα θαη πξνδηαγξαθέο, είλαη εθείλα ηα νπνία 

είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα εμππεξεηνχλ καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, πιεξνθνξίεο 

γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη πεξηγξαθή, ζπζθεπαζία (packaging), δπλαηφηεηα 

αιιεινπρίαο (sequencing) θαη παξάδνζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning).  Ο θπξίαξρνο ιφγνο είλαη ε εμππεξέηεζε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (Corley, 2001). 

Σα πξφηππα ηερλνινγηψλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ρξεζηκεχνπλ ζηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Δμππεξεηνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ εκπηζηνζχλεο 

ηεο αγνξάο ζε πξντφληα ΗΜ, ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο αλάπηπμεο 

ππεξεζηψλ ΗΜ θαη ζηνλ έιεγρν θαη πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ ΗΜ (άκςσλ, 2008). 

Δηδηθφηεξα, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ ζε πξντφληα ΗΜ, ππάξρνπλ νη 

γλσζηέο έλλνηεο ησλ πέληε δπλαηνηήησλ (5 abilities) (S3 Working Group, 2002): 

 Η δηαιεηηνπξγηθόηεηα (Interoperability), πνπ επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία ζε 

άιια ζπζηήκαηα. 

 Η επαλαρξεζηκνπνίεζε (Re-usability), ψζηε καζήκαηα ή καζεζηαθά 

αληηθείκελα λα κπνξνχλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. 
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 Η δηαρεηξηζηκόηεηα (Manageability), ε νπνία είλαη απαξαίηεηε ζηελ 

εχξεζε ηεο θαηάιιειεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ εθπαηδεπφκελνπ θαη 

καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ.  

 Η πξνζβαζηκόηεηα (Accessibility), πνπ εμαζθαιίδεη ηνλ εθπαηδεπφκελν 

λα έρεη πξφζβαζε ζην θαηάιιειν πεξηερφκελν ηελ θαηάιιειε ζηηγκή. 

 Η αλζεθηηθόηεηα (Durability), ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε επηβίσζε κέζα 

ζηελ εμέιημε ησλ πξνηχπσλ.  

Σα πξφηππα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, είλαη πξφηππα ηα νπνία επηηξέπνπλ ζε 

δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ή δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ ίδηνπ ζπζηήκαηνο, λα 

κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ καδί. Αληίζηνηρν, θαη επξέσο γλσζηφ, πξφηππν 

είλαη ην πξσηφθνιιν ηνπ Internet (IP). Σν IP, γεθπξψλεη ηα ζπζηήκαηα πνπ 

ζέινπλ λα αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο κε ηελ πξνηππνπνίεζε ηεο θσδηθνπνίεζεο 

ηεο κεηάδνζεο. ηηο καζεζηαθέο ηερλνινγίεο ην ξφιν ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

αλαιακβάλνπλ ηα κεηαδεδνκέλα (metadata). Ο νξγαληζκφο καζεζηαθψλ 

ηερλνινγηψλ ηεο IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), πνπ 

πινπνίεζε ην LOM (Learning Object Metadata), αζρνιείηαη κε ηελ πεξηγξαθή 

ησλ κεηαδεδνκέλσλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα (Robson, 2000).  

Απφ ηελ νπηηθή ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη 

πξνηππνπνίεζε ησλ κεξψλ θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ελφο καζεζηαθνχ ζπζηήκαηνο, 

πξνθεηκέλνπ (Robson, 2000): 

 Σν πεξηερφκελν πνπ δεκηνπξγείηαη ζε έλα LMS λα είλαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζηκν απφ άιια LMSs.  

 Οη κεγάιεο εηαηξίεο θαη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, λα κελ έρνπλ πξφβιεκα ηεο ζπκκφξθσζεο κεηαμχ 

ηνπ πιηθνχ ηνπο. 

 Να απνθεπρζεί ην πςειφ θφζηνο δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.  

 

1.2.  θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο  

Παξαθνινπζψληαο ηελ ηάζε ζηελ θνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα εκπινπηίζνπλ 

θαη λα βειηηψζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα εηζάγνληαο ηερλνινγίεο ζηελ 

καζεζηαθή δηαδηθαζία παξαηεξνχκε φηη ρξεζηκνπνηνχληαη νινέλα θαη ζπρλφηεξα 

εξγαιεία ζπγγξαθήο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ (Authoring Tools - ΑΣ). 
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Αλάκεζα ζηα εκπνξηθά θαη ειεχζεξα εξγαιεία ζπγγξαθήο πεξηερνκέλνπ (AT) 

πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά, ππάξρεη κία θαζνιηθή ηάζε ζηελ εμαγσγή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε SCORM (Sharable Content Object Reference 

Model) παθέηα.  Σα SCORM παθέηα απνηεινχλ έλα ζχλνιν αξρείσλ ηα νπνία 

πεξηέρνπλ πιηθφ καζεκάησλ θαη ηνλ ηξφπν παξνπζίαζήο ηνπο.  Χζηφζν φκσο, ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο δηαπηζηψλεηαη φηη ε εμαγσγή SCORM παθέησλ δελ είλαη 

ζχκκνξθε κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί απφ ηελ ΑDL 

πξνθεηκέλνπ έλα παθέην λα είλαη ζχκθσλν κε SCORM.   

ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ν έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε 

ησλ εξγαιείσλ ζπγγξαθήο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ζθνπφ ηε 

ζπκκφξθσζε ησλ παθέησλ SCORM πνπ παξάγνπλ.  ηελ πνξεία ζπκκφξθσζεο 

ζε νξηζκέλα εξγαιεία ζπγγξαθήο ζα πξέπεη λα γίλνπλ νξηζκέλεο δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζαλ κέξνο ελφο εγρεηξηδίνπ. ηφρνο είλαη λα 

μέξνπλ νη ρξήζηεο ησλ ΑΣ αλ ην εμαγφκελν κάζεκα ζα είλαη ζχκκνξθν κε 

SCORM θαη αλ ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ θάπνηα ελέξγεηα ψζηε λα ην επηηχρνπλ. 

Δπίζεο επειπηζηνχκε λα ελεξγνπνηήζνπκε ηηο εηαηξίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηέηνηα 

εξγαιεία ψζηε λα πξνζπαζήζνπλ λα παξάγνπλ εξγαιεία ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο SCORM θάηη πνπ ζα ηηο θάλεη πην αληαγσληζηηθέο ζε ζρέζε κε ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ αλαθέξζεζαλ ζηελ ελφηεηα 1.1. 

Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ειεθηξνληθήο ηάμεο (Learning Management System - 

LMS) Moodle κε 42 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ζε 212 ρψξεο
1
  έρεη θαζηεξσζεί σο κία 

απφ ηηο πην δεκνθηιείο ειεχζεξεο εθαξκνγέο γηα εθπαηδεπηηθνχο. Σν Moodle 

παξέρεη ζηνπο ζρεδηαζηέο καζεκάησλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχλ θαη λα 

επεμεξγάδνληαη εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο πνιιαπιψλ κνξθψλ. ην πιαίζην απηφ 

ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάδεηαη ν βαζκφο δηαιεηηνπξ-

γηθφηεηαο ησλ εξσηήζεσλ πνπ εμάγνληαη θαη ζε δεχηεξε θάζε παξνπζηάδεηαη 

έλαο νδεγφο ν νπνίνο πεξηέρεη ηα βέιηηζηα βήκαηα γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ησλ εξσηήζεσλ αμηνιφγεζεο ηνπ εξγαιείνπ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθήο ηάμεο 

(Learning Management System - LMS) Moodle. 

 

                                                           
1
 Moodle Statistics (2011). Ανακτικθκε 15/05/2011 από http://moodle.org/stats/. 
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1.3.  Γνκή ηεο παξνύζαο εξγαζίαο 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο νξγαληζκνχο θαη θνξείο 

πξνηππνπνίεζεο θαη πξνδηαγξαθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο καζεζηαθέο 

ηερλνινγίεο. Δπηπιένλ, γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά γηα ηελ πξνδηαγξαθή SCORM 

πνπ είλαη ε πξνδηαγξαθή βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ν έιεγρνο ζπκκφξθσζεο κε ηα 

AT.  ρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο SCORM θαη IMS CP, αλαιχνληαη ηα δνκηθά 

ζηνηρεία ελφο παθέηνπ πεξηερνκέλνπ θαη γίλεηαη ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ηηο 

δηάθνξεο εθδφζεηο πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί.  Σν θεθάιαην θιείλεη κε ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζην LMS Moodle, γηα ηνλ ηξφπν πνπ ππνζηεξίδεηαη ε 

δεκηνπξγία, επεμεξγαζία θαη εμαγσγή ησλ εξσηήζεσλ. 

Σν ηξίην θεθάιαην δηακνξθψλεηαη κε ηελ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ 

έξεπλα καο.  Αξρηθά, αλαιχεηαη ην παηδαγσγηθφ ζελάξην κε ηηο θάζεηο ηεο 

παηδαγσγηθήο εθαξκνγήο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε βάζε 

ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ κνληέιν.  Σν ζελάξην απνηειεί ην πξφηππν πνπ ζα 

ζηεξηρζεί ε πινπνίεζή ηνπ ζηα εξγαιεία ζπγγξαθήο.  ηε ζπλέρεηα, αλαθέξεηαη ε 

δηαδηθαζία ειέγρνπ ζπκθσλίαο παθέησλ πνπ παξάγνπλ ηα εξγαιεία ζπγγξαθήο 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο SCORM κε ηε ρξήζε ηνπ ADL Self Test Suite.  Σν θεθάιαην 

νινθιεξψλεηαη κε ηα βήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη  γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

κεηαθνξά εξσηήζεσλ απφ ην Moodle ζε άιια LMSs κε ηε βνήζεηα ηεο 

παθεηνπνίεζεο ζε SCORM. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ν νδεγφο επηινγήο θαη ηα εξγαιεία 

ζπγγξαθήο θαη παξαγσγήο SCORM παθέησλ θαζψο θαη ηα εξγαιεία 

επεμεξγαζίαο θαη κεηαηξνπήο εξσηήζεσλ Moodle ζε παθέηα SCORM. 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ θεθαιαίνπ πέληε πεξηγξάθνληαη νη δηνξζψζεηο θαη 

κεηαηξνπέο πνπ ρξεηάδνληαη λα γίλνπλ ζηα παξαγφκελα ησλ ΑΣ ψζηε ηα παθέηα 

πεξηερνκέλνπ SCORM λα γίλνπλ ζχκκνξθα κε ηελ νκψλπκε πξνδηαγξαθή.  ηε 

ζπλέρεηα, χζηεξα απφ ηελ έξεπλα θαη ζχγθξηζε πνπ θάλακε, παξνπζηάδνπκε ηελ 

πξνηεηλφκελε ιχζε - εξγαιείν γηα κεηαθνξά εξσηήζεσλ Moodle ζε SCORM. 

ην έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην αλαιχνληαη ηα ζπκπεξάζκαηά καο, κέζα απφ 

ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζακε θαηά ηελ έξεπλα.  Γίλνληαη νξηζκέλεο ζπκβνπιέο 
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ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ζε εξγαιεία ζπγγξαθήο, πξνηάζεηο γηα ηελ επηηπρή 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εξσηήζεσλ Moodle θαη επηζεκάλζεηο ζρεηηθέο κε ην 

κειινληηθφ πεδίν έξεπλαο. 

2. ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

 

2.1. Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηεο αλάπηπμεο πξνηύπσλ θαη 

πξνδηαγξαθώλ καζεζηαθώλ ηερλνινγηώλ 

Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα πνιινί νξγαληζκνί έρνπλ αλαπηχμεη πξφηππα θαη 

πξνδηαγξαθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ καζεζηαθή ηερλνινγία. Οξηζκέλεο απφ ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο απηνχο είλαη γεληθέο θαη 

απνηεινχλ έλα ζχλνιν νδεγηψλ ή πξαθηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ 

ηεο κάζεζεο. Άιιεο πξνδηαγξαθέο είλαη πην απφιπηεο θαη πεξηέρνπλ ειέγρνπο θαη 

πηζηνπνηήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε απηά (K Lowe, 2011). Οη θνξείο θαη νξγαληζκνί 

πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ καζεζηαθψλ 

ηερλνινγηψλ είλαη:  

 ADL (Advanced Distributed Learning) 

Η ADL είλαη ην απνηέιεζκα ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο ησλ 

ΗΠΑ, ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ (Γξαθείν ηεο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο)  

θαη ησλ ζπλεξγαηψλ (Collier & Robson, 2002) πνπ έρεη ζε ηνκείο φπσο ε 

βηνκεραλία, ε εθπαίδεπζε, νη ηδησηηθνί θαη νκνζπνλδηαθνί ηνκείο, πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ππνινγηζηψλ θαη καζεκάησλ 

βαζηζκέλσλ ζην δηαδίθηπν (internet-based lessons) κε ηελ αλάπηπμε ελφο 

ελνπνηεκέλνπ ηερληθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ  πεξηερφκελν ζε 

κνξθή επαλαρξεζηκνπνηήζηκνπ ςεθηαθνχ αληηθεηκέλνπ (S3 Working Group, 

2002). 

Ιδξχζεθε ην 1997 γηα ηελ ηππνπνίεζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο παξνρήο 

θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο. Η νκάδα ηεο ADL αλέπηπμε ην Sharable Content 

Object Reference Model (SCORM®) θαη ην ADL Registry.  Ο ζθνπφο ηεο 
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πξσηνβνπιίαο είλαη λα δηαζθαιίζεη πξφζβαζε ζε πςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζε 

πξνθεηκέλνπ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ λα εμαηνκηθεχεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ, νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε. Δπηπιένλ, ζηφρεπεη ζηελ επηηά-

ρπλζε ηεο αλάπηπμεο δπλακηθνχ θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ θαη ζηελ ηφλσζε απνηειεζκαηηθήο αγνξάο ζε ηέηνηα πξντφληα, ψζηε  

λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλάγθεο θαηάξηηζεο ηνπ ζηξαηνχ θαη ην κειινληηθφ 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο (ADLnet).    

 

 IMS GLC (Instructional Management Systems Global Learning 

Consortium)
1
 

Σν IMS Global Learning Consortium είλαη έλα παγθφζκην, κε θεξδνζθνπηθφ 

κέινο ηεο νξγάλσζεο πνπ πξνζπαζεί λα ελεξγνπνηήζεη ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ 

αληίθηππν ησλ ηερλνινγηψλ κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα ζπκβάιεη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνκείο ζε φιν ηνλ θφζκν. Γεκηνπξγήζεθε ην 1995, σο έλα ζρέδην 

ηεο EDUCAUSE, κηαο κε θεξδνζθνπηθήο έλσζεο ε απνζηνιή ηεο νπνίαο είλαη ε 

πξνψζεζε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνσζψληαο παξάιιεια ηελ έμππλε 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, αξρηθά εζηηάδνληαο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(Κ-12 ζρνιεία).  Τπνζηεξίδεη πάλσ απφ 190 δηεζλείο νξγαληζκνχο  πνπ εγνχληαη 

ηεο εθπαίδεπζεο (ην 58% απφ απηνχο είλαη θνξπθαίεο εηαηξίεο, ην 24% ηδξχκαηα 

εθπαίδεπζεο ή ζρνιεία θαη ην 18% θνηλνπξαμίεο κε ή  θπβεξλεηηθνχο 

νξγαληζκνχο).  Έρεη ζθνπφ λα βειηηψζεη ηελ ηερλνινγία κε ινγηθνχο 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη λα βειηηψζεη ηε ζπκκεηνρή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη  επηπηψζεηο ησλ 

ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ ζηε κάζεζε είλαη εθηθηέο αλά ηνλ θφζκν, ην IMS 

GLC ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εθπαηδεπηηθέο θνηλφηεηεο, ηδξχκαηα, πξνκεζεπηέο θαη 

θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, αλαπηχζζεη αλνηθηά πξφηππα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, 

                                                           
1
 About IMS Global Learning Consortium. Ανακτικθκε 1/03/2011 από 

http://www.imsglobal.org/background.html 

 

http://www.imsglobal.org/background.html
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ππνζηεξίδεη ηελ πηνζέηεζε κε ηερληθέο ππεξεζίεο θαη ελζαξξχλεη ηελ πηνζέηεζε 

κέζσ πξνγξακκάησλ πνπ αλαδεηθλχνπλ απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο. 

Σν IMS GLC έρεη εγθξίλεη θαη δεκνζηεχζεη πεξίπνπ 20 πξφηππα, φπσο 

κεηαδεδνκέλα (metadata), ζπζθεπαζίεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ (content 

packaging), ππεξεζίεο γηα επηρεηξήζεηο, εξσηήζεηο θαη ηεζη, αιιεινπρίαο 

(sequencing), ειεθηξνληθά ραξηνθπιάθηα, δηαιεηηνπξγηθφηεηα εξγαιείσλ, ιίζηεο 

πφξσλ, εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο θ.α.. Σα πξφηππα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη 

επξέσο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη ζε εηαηξηθέο εθπαηδεχζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν.  Όια ηα IMS GLC 

πξφηππα είλαη δηαζέζηκα δσξεάλ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο 

δηθαηψκαηα ρξήζεο. 

 

 Schools Interoperability Framework (SIF)
1
 

Ο ζχιινγνο SIF απνηειεί έλα κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ πνπ έρεη πάλσ απφ 

3200 κέιε, αλάκεζα ηνπο θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ, θνηλφηεηεο ζρνιείσλ, 

πνιηηεηαθά ηκήκαηα εθπαίδεπζεο θαη άιινπο νξγαληζκνχο νη νπνίνη είλαη ελεξγνί 

ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Όινη απηνί νη νξγαληζκνί 

ζπλεξγάδνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζχλνιν θαλφλσλ θαη νξηζκψλ γηα λα 

επηηξέςνπλ ην δηακνηξαζκφ πιεξνθνξηψλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ απφ 

δηαθνξεηηθέο εηαηξίεο. Σν ζχλνιν θαλφλσλ πνπ είλαη αλεμάξηεην απφ 

πιαηθφξκεο, αλεμάξηεην απφ ηνπο θαλφλεο ησλ πσιεηψλ, νλνκάδεηαη SIF 

πξνδηαγξαθή εθαξκνγήο (SIF Implementation Specification). Η πξνδηαγξαθή SIF 

θαζηζηά δπλαηφ ην δηακνηξαζκφ δεδνκέλσλ αλάκεζα ζε ζρνιεία ρσξίο επηπιένλ 

πξνγξακκαηηζκνχο θαη ρσξίο λα επηβάιιεηαη ν θάζε πσιεηήο - θαηαζθεπαζηήο 

λα γλσξίδεη θαη λα ππνζηεξίδεη ηελ πεξηπινθφηεηα ηνπ άιινπ. 

Ο ζχιινγνο SIF ηνλίδεη ηελ πξφθιεζε απφ ηελ έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

ηερλνινγηψλ κάζεζεο, θαζψο ε εθπαίδεπζε αληηκεησπίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο. Οη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζεκαίλνπλ γηα ην ρξήζηε φηη: 

                                                           
1
 SIF Association.  Ανακτικθκε 3/03/2011 από http://www.sifinfo.org/us/general-overview.asp 
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 Οη εθαξκνγέο θαη ηα δεδνκέλα ηνπο, είλαη απνθνκκέλα κεηαμχ ηνπο. 

 Σελ πεξηηηή εηζαγσγή δεδνκέλσλ. 

 Οη απνζπλδεδεκέλεο εθαξκνγέο απμάλνπλ ην θφζηνο ππνζηήξημεο. 

 Οη αλαθνξέο ησλ δεδνκέλσλ είλαη δαπαλεξή θαη αλαπνηειεζκαηηθή. 

 Σα δεδνκέλα είλαη κε πξνζβάζηκα ζηνπο ππεχζπλνπο ιήςεο απνθάζεσλ 

θαη κπνξεί λα είλαη αλαθξηβήο. 

Η έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηελ απφθαζε αγνξάο 

πξντφλησλ απφ ηα ζρνιεία θαη πξνβιήκαηα ζηνπο δηαρεηξηζηέο ζπλαθψλ 

εθαξκνγψλ. Ο ιφγνο πνπ αλαπηχρζεθε ην SIF αθνξά ζηελ πξφθιεζε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ηερλνινγηψλ κάζεζεο. Δηδηθφηεξα, απνηειεί κία 

πξνδηαγξαθή γηα λα νξηζηνχλ πξφηππεο κνξθέο γηα δηακνηξαδφκελα δεδνκέλα, 

ηππηθέο ζπκβάζεηο νλνκαζίαο ηέηνησλ δηακνηξαδφκελσλ δεδνκέλσλ θαη θαλφλεο 

αιιειεπίδξαζεο, κεηαμχ δηαθφξσλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ. 

 IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC)
1
 

Η επηηξνπή IEEE LTSC ππφ ηελ ΙΔΔΔ Computer Society Standards Activity 

Board είλαη ππεχζπλε γηα λα αλαπηχμεη δηεζλή αλαγλσξηζκέλα ηερληθά πξφηππα, 

θαιέο πξαθηηθέο θαη εγρεηξίδηα γηα ηηο καζεζηαθέο ηερλνινγίεο. Η επηηξνπή 

αθνινπζεί κηα αλνηθηή θαη δηαθαλή, επίζεκε δηαδηθαζία αλάπηπμεο πξνηχπσλ.  

Δπηπιένλ, ζπληνλίδεη πξνζπάζεηεο κε άιινπο νξγαληζκνχο, επίζεκα θαη 

αλεπίζεκα, γηα λα δεκηνπξγεζνχλ πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα καζεζηαθψλ 

ηερλνινγηψλ. 

Η ΙΔΔΔ LTSC έρεη αλαπηχμεη κία ζεηξά απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα 

φπσο: 

o 1484.1-2003 IEEE Standard for Learning Technology-Learning 

Technology Systems Architecture (LTSA). 

                                                           
1
 IEEE Learning Standard Technology Committee.  Ανακτικθκε 8/03/2011 από 

http://www.ieeeltsc.org:8080/Plone    

http://www.ieeeltsc.org:8080/Plone
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o 1484.11.1-2004 IEEE Standard for Learning Technology-Data Model for 

Content to Learning Management System Communication. 

o 1484.11.2-2003 IEEE Standard for Learning Technology-ECMAScript 

Application Programming Interface for Content to Runtime Services 

Communication. 

o 1484.11.3-2005 IEEE Standard for Learning Technology-Extensible 

Markup Language (XML) Schema Binding for Data Model for Content 

Object Communication. 

o 1484.12.1-2002 IEEE Standard for Learning Object Metadata. 

o 1484.12.3 IEEE Standard for Learning Technology-Extensible Markup 

Language (XML) Schema Definition Language Binding for Learning 

Object Metadata. 

o 1484.20.1 IEEE Standard for Learning Technology - Data Model for 

Reusable Competency Definitions. 

Απηά ηα πξφηππα είλαη δηαζέζηκα γηα αγνξά απφ ηελ IEEE. 

 Aviation Industry CBT Committee (AICC)
1
 

Η Δπηηξνπή AIC έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο, ππνζηεξηδφκελνο απφ ηα 

κέιε ηνπ, πνπ επηθεληξψλεηαη ζην λα παξέρεη βνήζεηα ζηελ θνηλφηεηα 

αεξνπνξηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ην λα έξρνληαη ζε επαθή νη εθπαηδεπηέο αεξνπνξίαο, νη 

πξνγξακκαηηζηέο καζεκάησλ, νη θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ, νη ζρεδηαζηέο 

πξνζνκνηψζεσλ θαη νη θαηαζθεπαζηέο αεξνπιάλσλ ψζηε λα αλαπηχμνπλ 

πξφηππα, πξνηάζεηο ηερλνινγίαο θαη αλαιχζεηο θαιψλ πξαθηηθψλ.   

 Advanced Learning Infrastructure Consortium (ALIC)  

ηφρνο ηνπ ALIC είλαη ε δεκηνπξγία κίαο ελεξγνχο θνηλσλίαο κε ηελ παξνρή 

ινγηθνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν ζα επηηξέπεη 

                                                           
1
 AICC web site.  Aviation Industry CBT Committee.  Ανακτικθκε 10/03/2011 από 

http://www.aicc.org/joomla/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid

=2    

 

http://www.aicc.org/joomla/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=2
http://www.aicc.org/joomla/dev/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=2
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ζηνλ θαζέλα λα κάζεη νπνπδήπνηε, νπνηεδήπνηε ζχκθσλα κε ην ζηφρν, ην ξπζκφ 

θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ, έηζη φπσο απηφ ην πεξηβάιινλ θαηαλνεί ηελ νκάδα ή ην 

άηνκν.  Αθφκα, ην ALIC πξνζπαζεί λα ελζαξξχλεη ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο πνπ ζα 

απνηεινχλ ηελ πξνέιεπζε ηεο παγθφζκηαο αληαγσληζηηθφηεηαο γηα απηφ ην 

εγρείξεκα (S3 Working Group, 2002). 

 Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution 

Networks for Europe (ARIADNE) 

H ARIADNE μεθίλεζε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1996 θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ 

αλάπηπμε εξγαιείσλ θαη πξσηνθφιισλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ παξαγσγή, ηελ 

απνζήθεπζε, ηελ παξάδνζε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθπαίδεπζε (Robson, 2000).  

 European Committee for Standardization/Information Society 

Standardization System (CEN/ISSS) 

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή Πξνηππνπνίεζεο είλαη έλαο κεζνιαβεηήο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ Δπξψπε, πνπ αθαηξεί ηνπο εκπνξηθνχο θξαγκνχο γηα ηελ 

επξσπατθή βηνκεραλία θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Η απνζηνιήο ηεο είλαη λα 

ελζαξξχλεη ηελ επξσπατθή νηθνλνκία ζην παγθφζκην εκπφξην, ηελ επεκεξία ησλ 

επξσπατθψλ πνιηηψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Μέζα απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο, 

παξέρεη κηα πιαηθφξκα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη άιιεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
1
. 

Σα εξγαζηήξηα ηεο CEN/ISSS ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.  

Σα πξνγξάκκαηα καζεζηαθψλ ηερλνινγηψλ πεξηιακβάλνπλ ηε δηεζλνπνίεζε θαη 

κεηάθξαζε ηνπ ΙΔΔΔ Learning Object Metadata (LOM), κηα έθζεζε ζρεηηθά  

κε ηε ζθνπηκφηεηα ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ πνηφηεηα 

ησλ πξνηχπσλ γηα ηηο καζεζηαθέο ηερλνινγίεο, κία απνζήθε ησλ ηαμηλνκηψλ θαη 

                                                           
1
 CEN web site. Ανακτικθκε 12/03/2011 από 

http://www.cen.eu/cen/AboutUs/Pages/default.aspx   

 

http://www.cen.eu/cen/AboutUs/Pages/default.aspx
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έλα ελεκεξσηηθφ δειηίν γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηα πξφηππα (Collier & Robson, 

2002). 

 

 Education Network Australia (EdNA) 

Σν EdNA είλαη έλα δίθηπν γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα.  

Πεξηιακβάλεη ζρνιηθά ζπζηήκαηα, θπβεξλεηηθά θαη κε, παηδηθήο ειηθίαο, 

επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο εθπαίδεπζεο, ελειίθσλ θαη ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο
1
. 

Σν δίθηπν EdNA  απνζθνπεί ζην λα ππνζηεξίμεη θαη λα πξνσζήζεη ηα νθέιε ηνπ 

δηαδηθηχνπ γηα ηελ εθκάζεζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ζηελ 

Απζηξαιία. Δίλαη νξγαλσκέλν κε ην απζηξαιηαλφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ, ηα εξγαιεία ηνπ είλαη δσξεάλ γηα ηνπο απζηξαινχο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα ζρεηηθά γηα ηελ εθπαίδεπζε φξγαλα ηεο Απζηξαιίαο (S3 

Working Group, 2002). 

 Dublin Core Meta-data Initiative (DCMI)
2
 

Η DCMI είλαη κία αλνηθηή νξγάλσζε, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηε ηγθαπνχξε 

σο δεκφζηα κε θεξδνζθνπηθή ΔΠΔ (Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο) πνπ 

αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε δηαιεηηνπξγηθψλ πξφηππσλ κεηαδεδνκέλσλ, ηα νπνία 

ππνζηεξίδνπλ έλα επξχ θάζκα ζθνπψλ θαη επηρεηξεκαηηθά κνληέια. 

Η απνζηνιή ηεο DCMI είλαη λα παξέρεη απιά πξφηππα γηα λα δηεπθνιπλζεί ε 

εχξεζε, ν δηακνηξαζκφο θαη ε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Απηφ επηηπγράλεηαη 

κε ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε δηεζλψλ πξνηχπσλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πφξσλ, 

                                                           
1
 EdNA web site - Australia's free online network for educators.  Ανακτικθκε 11/02/2011 από 

http://www.edna.edu.au/edna/go/about  

 

2
 Dublin Core Metadata Initiative - web site.  Ανακτικθκε 18/02/2011 από 

http://dublincore.org/about-us/ 

http://www.edna.edu.au/edna/go/about
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κε ηελ ππνζηήξημε κηαο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο ρξεζηψλ θαη πξνγξακκαηηζηψλ 

θαη πξνάγνληαο ηελ επξεία ρξήζε ησλ ιχζεσλ ηεο DCMI. 

Έλα κέξνο ηεο απνζηνιήο ηνπ DCMI είλαη λα αλαπηχζζεη θαη λα δηαηεξεί ηηο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πεξηγξαθήο ησλ πφξσλ. 

 Gateway to Educational Materials (GEM)
1
 

Η GEM απνηειεί κία πξνζπάζεηα παξνρήο εχθνιεο πξφζβαζεο ζε ρηιηάδεο 

εθπαηδεπηηθέο πεγέο, πνπ βξίζθνληαη ζε δηάθνξνπο νκνζπνλδηαθνχο, θξαηηθνχο, 

παλεπηζηεκηαθνχο, κε θεξδνζθνπηθνχο θαη εκπνξηθνχο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο, 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Η πχιε πεξηέρεη κηα πνηθηιία ηχπσλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ απφ δξαζηεξηφηεηεο, 

ζρέδηα καζήκαηνο κέρξη δηαδηθηπαθέο (online) εξγαζίεο γηα αμηνιφγεζε.  Όια ηα 

πιηθά πνπ είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ηάμε είλαη θαηάιιεια 

γηα λα θαηαρσξεζνχλ ζην GEM. 

Η GEM δηαηεξεί έλαλ ηξφπν αμηνιφγεζεο γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ πνηφηεηα, 

αμηνινγψληαο ηηο ζπιινγέο πνπ είλαη λα εηζαρζνχλ ζηελ πχιε, βάζεη ηνπ θχξνπο, 

ηεο πνηφηεηάο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο. Απηά ηα θξηηήξηα έρνπλ αλαπηπρζεί θαη 

πηνζεηεζεί απφ ην Gateway Consortium. 

Σα κέιε ηεο GEM είλαη θπβεξλεηηθνί θνξείο, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, κε 

θεξδνζθνπηθνί ή εκπνξηθνί νξγαληζκνί αιιά θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζέινπλ λα 

θάλνπλ δηαζέζηκν ην ζρέδην καζήκαηφο ηνπο, δεκνζηεχνληάο ην κέζσ ηεο 

Gateway. Απφ ην Μάην ηνπ 2009, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζε πάλσ απφ 50.000 εγγξαθέο θαη πάλσ απφ 700 ζπιινγέο, ρξεζηκνπνηψληαο κία 

πξνεγκέλε κεραλή αλαδήηεζεο πεγψλ, πνπ νλνκάδεηαη Seamark. 

 International Organization for Standardization (ISO)
1
 

                                                           
1
 GEM web site - the GATEWAY to 21st Centuri Skills, about, Ανακτικθκε 21/02/2011 από 

http://thegateway.org/about/gemingeneral/about-gateway   

 

http://thegateway.org/about/gemingeneral/about-gateway
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Η ISO είλαη ν κεγαιχηεξνο θνξέαο αλάπηπμεο θαη εθδφηεο δηεζλψλ πξνηχπσλ. 

Απνηειεί έλα δίθηπν δηεζλψλ ηδξπκάησλ γηα πξφηππα απφ 162 ρψξεο, έλα κέινο 

αλά ρψξα, κε κία γεληθή γξακκαηεία ζηε Γελεχε, πνπ ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

Η ISO είλαη κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε πνπ δεκηνπξγεί κηα γέθπξα κεηαμχ ηνπ 

δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Απφ ηε κία ππάξρνπλ ηα κέιε πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηηο θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ή απφ δνκέο πνπ δηαρεηξίδνληαη απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο θαη απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ ηα κέιε απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Χο εθ 

ηνχηνπ, ε ISO δίλεη ηε δπλαηφηεηα νκνθσλίαο, επηηπγράλνληαο κε ηα πξφηππα, 

ιχζεηο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηφζν ηηο απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, φζν θαη ηηο 

επξχηεξεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. 

 PROmoting Multimedia to Education and Training in the EUropean 

Society (PROMETEUS)  

Η PROMETEUS είλαη κία αλνηθηή πξσηνβνπιία ε νπνία μεθίλεζε ην Μάξηην 

ηνπ 1999 ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ζηφρν ηελ νηθνδφκεζε 

κηαο θνηλήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ παξαγσγή θαη παξνρή e-Learning ηερλνινγηψλ 

θαη εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηελ Δπξψπε. ην θφξνπκ PROMETEUS, 

εηδηθνί απφ έλα κεγάιν θάζκα επαγγεικαηηψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη γισζζηθψλ 

ππνβάζξσλ δεκηνπξγνχλ κία θξίζηκε κάδα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηερλνινγίαο θαη ησλ εθαξκνγψλ (S3 Working Group, 2002). 

 Getting Educational Systems Talking Across Leading Edge 

Technologies (GESTALT)  

Σν Gestalt είλαη έλα project ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο πνπ ζπκκεηέρνπλ νθηψ 

αθαδεκατθνί θαη εηαηξηθνί ζπλεξγάηεο. Σα έξγα πεξηιακβάλνπλ κεηαδεδνκέλα 

θαη αξρηηεθηνληθέο γηα ηελ εθκάζεζε ησλ ηερλνινγηψλ (Robson, 2000).  

2.2.  SCORM 

                                                                                                                                                               
1
 International Organization for Standardization, About ISO.  Ανακτικθκε 25/02/2011 από 

http://www.iso.org/iso/about.htm   

 

http://www.iso.org/iso/about.htm
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Σν SCORM είλαη αθξσλχκην ηνπ "Sharable Content Object Reference Model".  

Σν κνληέιν αλαθνξάο είλαη απηφ πνπ παξνπζηάδεη ηη είδνπο ππεξεζίεο ζα 

ρξεηαζηνχλ γηα λα ιπζεί έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, πψο ζα ζπλεξγαζηνχλ ηα 

ζρεηηθά πξφηππα πνπ ηζρχνπλ θαη ην πψο απηά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
1
. 

 

Ιζηνξηθή αλαθνξά 

Σν SCORM ζε πςειφ επίπεδν είλαη κία ζπιινγή πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ.  

Δθαξκφδεη ην πξνθίι ησλ εθαξκνγψλ κε ηηο ηξέρνπζεο καζεζηαθέο πξνδηαγξαθέο 

θαη πξφηππα, γηα λα εμαζθαιίζεη ηε ζπλεθηηθφηεηα ηεο κάζεζεο ζηελ πξάμε 

κέζσ ηεο θνηλφηεηαο e-Learning. Σν SCORM έρεη πινπνηεζεί απφ ηελ εξγαζία 

ηεο αεξνπνξηθήο βηνκεραλίαο Computer-Based Training (CBT), ηεο επηηξνπήο 

ΑΙCC (Aviation Industry CBT Committee), ηνπ IMS Global Learning Consortium, 

ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Ηιεθηξνιφγσλ θαη Ηιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ (IEEE), ηεο 

ARIADNE θαη άιισλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα εληαίν κνληέιν 

αλαθνξάο ησλ αιιειέλδεησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαηεπζπληεξίσλ 

γξακκψλ πνπ λα πιεξνχλ ηηο πςειέο απαηηήζεηο ηνπ DoD (Department of  

Defense) γηα web-based πεξηερφκελν κάζεζεο θαη ζπζηήκαηα
2
. 

Οη εθδόζεηο ηνπ SCORM 

 Η SCORM 1.1 ήηαλ ε πξψηε έθδνζε πνπ πνηέ φκσο δελ θέξδηζε επξεία 

απνδνρή. Οξηζκέλα πξντφληα αθφκα ηελ ππνζηεξίδνπλ αιιά δελ έρεη 

πηνζεηεζεί επξέσο
3
. 

 Η SCORM 1.2 εμέιημε ηελ έθδνζε 1.1 θαη δηφξζσζε πνιιά πξνβιήκαηα 

ηεο πξνεγνχκελεο έθδνζεο. Απφ ην Μάην ηνπ 2006, θάζε κεγάιν LMS 

ζπλερίδεη θαη ππνζηεξίδεη ηελ έθδνζε 1.2 θαη ε πιεηνςεθία ησλ 

παξαγσγψλ πεξηερνκέλνπ ζπλερίδεη λα παξάγεη πεξηερφκελν ζχκκνξθν κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ SCORM 1.2
2
. 

                                                           
1
 What Is SCORM, Advanced Distributed Learning.  Ανακτικθκε 5/04/2011 από 

http://www.adlnet.gov  

2
 What Is SCORM, Advanced Distributed Learning. Ανακτικθκε 5/04/2011 από 

http://www.adlnet.gov 
3
 Rustici Software, What Is SCORM. Ανακτικθκε 6/04/2011 από 

http://www.scorm.com/wp-content/assets/old_articles/whatisscorm/What%20Is%20SCORM.htm 

http://www.adlnet.gov/
http://www.adlnet.gov/
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 Η SCORM 2004 (ή SCORM 1.3) είλαη ε πην πξφζθαηε έθδνζε θαη 

ζπκπιεξψλεη ηελ 1.2 κε ηελ πξνζζήθε ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ 

αιιεινπρία (sequencing) θαη γηα ηελ πινήγεζε. Η πηνζέηεζε απηήο ηεο 

έθδνζεο είλαη αξγή, αιιά ν αξηζκφο ησλ εξγαιείσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην 

SCORM 2004 ζπλερψο απμάλεηαη
2
. 

 

Από ηελ έθδνζε 1.0 ζηελ 1.2 

Σν SCORM γηα πξψηε θνξά κπήθε ζηε θάζε ηεζη θαη αμηνιφγεζεο ηνλ 

Ιαλνπάξην ηνπ 2000. Όπσο ήηαλ θπζηθφ, ππήξμαλ πνιιέο απνξίεο θαη 

πξνβιήκαηα απφ ηνπο πξψηνπο ρξήζηεο, νπφηε πνιχ ζχληνκα ηελ έθδνζε 1.0 

δηαδέρζεθε ε 1.1 πνπ πεξηείρε πνιιέο βειηηψζεηο ηεο πξψηεο έθδνζεο αιιά ρσξίο 

άιιεο αιιαγέο ή επεθηάζεηο ηνπ ζηφρνπ πνπ είρε ζέζεη ε έθδνζε 1.0 (Dodds, 

2001). 

Η έθδνζε πνπ αθνινχζεζε ήηαλ ε SCORM 1.2 ε νπνία πξνζέζεζε ζπγθεθξηκέλν 

application profile γηα ην παθεηάξηζκα ηνπ πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν πξνήιζε απφ 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ IMS Content Packaging. Με απηφ ηνλ ηξφπν νξίζηεθε ην 

Content Structure Format (CSF) ηεο έθδνζεο 1.1 κε ηε γεληθή πξνδηαγξαθή ηνπ 

IMS. Δπηπιένλ, αλαβαζκίζηεθε ην θνκκάηη ησλ κεηαδεδνκέλσλ (metadata) απφ 

ηελ εξγαζία πνπ έθαλαλ ε IEEE LTSC θαη ην IMS GLC. Η αλαβάζκηζε απηή 

αθνξνχζε ζηηο αιιαγέο ζην κνληέιν πιεξνθνξηψλ θαη ζηε ζχλδεζε ηεο XML.  

Γηα ηελ θαιχηεξε νκνηνκνξθία ηεο νλνκαηνινγίαο άιιαμε ε νξνινγία ησλ 

metadata application profiles (Dodds, 2001). Η έθδνζε 1.2 ζπλερίδεη λα 

δηνξζψλεηαη θαη λα βειηηψλεηαη απφ ηηο αλαθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά ν 

βαζηθφο ζθνπφο δελ αιιάδεη θαη παξακέλεη φπσο ήηαλ απηφο ζηελ έθδνζε 1.2 

(Dodds, 2001). 

 

Από ηελ 1.2 ζηελ έθδνζε 2004 (ή 1.3) 

Οη πην ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηελ έθδνζε 2004 είλαη
1
: 

 Η πξνζζήθε ηεο δπλαηφηεηαο αιιεινπρίαο (sequencing) ζην καζεζηαθφ 

πεξηερφκελν, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ πξνδηαγξαθή Simple Sequencing 

                                                           
1
 ADL author (2004), SCORM Version 1.2 to SCORM 2004 Changes. Ανακτικθκε 6/04/2011 από 

http://www.ADLnet.org 

http://www.adlnet.org/
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(SS), ηνπ IMS GLC, ην νπνίν επηηξέπεη ηε δπλακηθή παξνπζίαζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

 Η αλαβάζκηζε ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ππήξραλ απφ ην ΙΜS CP. 

 Η έγθξηζε ηνπ ΙΔΔΔ ECMA API θαη ηνπ LOM σο επίζεκα πξφηππα ηεο 

IEEE πνπ επέηξεςε ηελ πξνζζήθε απηψλ ησλ ελεκεξψζεσλ ζην SCORM. 

 Αληίζηνηρα, ην ίδην έγηλε θαη κε ηελ πξνζπάζεηα πξνηππνπνίεζεο ηνπ 

IEEE Data Model γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηε ζχλδεζε ηνπ XML Schema γηα ην LOM. 

 πληαθηηθέο θαη ηερληθέο βειηηψζεηο απφ ηα ζρφιηα ηεο θνηλφηεηαο ηεο 

ADL. 

 

Οη αιιαγέο ζηελ έθδνζε 2004 κέρξη ηελ 2004 3rd. 

Η ηξίηε έθδνζε SCORM 2004 εηζάγεη αιιαγέο απφ ηηο πξνεγνχκελεο 2004.  Οη 

αιιαγέο ζπλερίδνληαη πξνθεηκέλνπ λα βειηηψλεηαη ε έθδνζε 2004. Οη αιιαγέο 

εκπίπηνπλ ζε θαηεγνξίεο φπσο, νη δηεπθξηλήζεηο κε ηηο έλλνηεο, απνζαθήληζε ησλ 

απαηηήζεσλ, αιιαγέο εμαηηίαο ησλ πξνζπαζεηψλ πξνηππνπνίεζεο θαη ησλ 

πξνδηαγξαθψλ, νη θαιέο πξαθηηθέο απφ ηελ θνηλφηεηα ηεο ADL θαη νη βειηηψζεηο 

θαη δηνξζψζεηο ησλ ζθαικάησλ πνπ ππάξρνπλ. 

Απφ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ησλ αιιαγψλ ζην SCORM, είλαη ε εμέιημε ησλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ φπσο: 

 IEEE Data Model For Content Object Communication  

 IEEE ECMAScript Application Programming Interface for Content to 

Runtime Services Communication  

 IEEE Learning Object Metadata (LOM)  

 IEEE Extensible Markup Language (XML) Schema Binding for Learning 

Object Metadata Data Model  

 IMS Content Packaging  

 IMS Simple Sequencing.  

Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηηο αιιαγέο ζηελ ηξίηε έθδνζε ηνπ 

2004 ήηαλ (Dodds, 2006): 

 Η έγθξηζε ηνπ πξνηχπνπ ηεο ΙΔΔΔ γηα ηελ XML, XSD γιψζζα γηα ηα 

LOM, σο επίζεκν δηαπηζηεπκέλν πξφηππν ηεο ΙΔΔΔ. 
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 Η λέα έθδνζε ηεο πξνδηαγξαθήο  IMS CP v.1.1.4. 

 Η αλαθνξά πξνβιεκάησλ γηα ηελ έθδνζε 2004 2nd ζηε ζπλάληεζε 

ηερληθψλ γηα ην SCORM. 

 Οη επηδξάζεηο απφ ηε ζπλερή εμέιημε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηεο ADL. 

 Οη αλαθνξέο ηεο θνηλφηεηαο ηεο ADL. 

ηελ εηθφλα 1  παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ εθδφζεσλ ηνπ SCORM 2004  ζε 

θάζε έλα απφ ηα ηξία δνκηθά ζηνηρεία ηνπ, ην Content Aggregation Model, ην 

Run-Time Environment θαη ην Sequence and Navigation  (Dodds, 2006). 

 

Δηθόλα 1:  H αλάπηπμε ηνπ SCORM 2004 

 

 

Η ηειεπηαία έθδνζε SCORM 2004 4th 
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Η ηειεπηαία έθδνζε SCORM 2004 4th, απνηειεί ηελ πην πξφζθαηε έθδνζε, 

σζηφζν φκσο, αθφκα δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηηο εηαηξίεο πνπ παξάγνπλ AT κε 

απνηέιεζκα ηα πην πνιιά AT πνπ θπθινθνξνχλ, λα εμάγνπλ παθέηα SCORM 

2004 ηεο ηξίηεο έθδνζεο (3rd edition) πνπ είλαη ε επηθξαηέζηεξε (Wisher, 2009). 

Γηα λα δεκηνπξγεζεί ε ηέηαξηε έθδνζε ηνπ SCORM 2004 ζπιιέγνληαη θαη 

αλαιχνληαη ζέκαηα  πνπ αλαθέξζεθαλ απφ κέιε ηεο θνηλφηεηαο ηεο ADL. Η 4ε 

έθδνζε πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο βειηηψζεηο (Wisher, 2009):  

 Γηακνηξαζκφο δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ SCOs κε ηε λέα επέθηαζε ηεο ADL 

πνπ θαζηζηά πιένλ δπλαηή ηελ απνζήθεπζε θαη ην δηακνηξαζκφ ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαηαγξαθήο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. 

 Μεγαιχηεξε επειημία ζηελ πξνζζήθε θαλφλσλ γηα ηελ πινήγεζε ζηα 

SCOs. 

 Πεξηζζφηεξεο ηηκέο γηα ηελ αθξηβέζηεξε αμηνιφγεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη φρη απιά αλ νινθιεξψζεθε ή φρη. 

 

Η νξγάλσζε ηνπ SCORM 

Σν SCORM απνηειείηαη απφ κία ζπιινγή πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ πνπ είλαη 

νξηζκέλα ζε κηα νκάδα “ηερληθψλ βηβιίσλ”. Σα “ηερληθά βηβιία” ζρεηίδνληαη κε 

ηξία βαζηθά ζέκαηα, πνπ απνηεινχλ ηνπο ηίηινπο ησλ βηβιίσλ (Dodds, 2006):  

1. Σν Content Aggregation Model (CAM)  

2. Σν Run-time Environment (RTE).  

3. Σν Sequencing and Navigation (SN).   

Έλα ηέηαξην βηβιίν "Overview" απνηειεί ηελ αλαθνξά πιεξνθνξηψλ γηα θάζε 

λέα έθδνζε ηνπ SCORM θαη πεξηγξάθεη κε ζπλνπηηθφ ηξφπν ην ηη πεξηγξάθεηαη 

ζηα άιια ηξία βηβιία (Dodds, 2006).  

Σν SCORM ζπλδπάδεη κέζα ζε έλα απιφ κνληέιν αλαθνξάο, ηερλνινγίεο πνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηελ IMS, ηελ AICC, ηελ ARIADNE θαη ηελ IEEE LTSC. 

Παξφηη είλαη μερσξηζηά βηβιία θαη ην θαζέλα επηθεληξψλεηαη ζε δηαθνξεηηθφ 

θνκκάηη ηνπ SCORM, πνιιέο πιεξνθνξίεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε 

δνκηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηα άιια βηβιία (Dodds, 2006). .  

ηελ εηθφλα 2 παξνπζηάδνληαη ηα “ηερληθά βηβιία” κε κία ζχληνκε πεξηγξαθή 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο (Dodds, 2006).  
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Δηθόλα 2:  Η νξγάλσζε ηνπ SCORM ζηα “ηερληθά βηβιία” 

 

 

πλνπηηθά ηα πεξηερφκελα ηνπ θάζε βηβιίνπ είλαη (Dodds, 2006): 

 Overview: ε απηφ ην βηβιίν γίλεηαη αλαθνξά ζηηο γεληθέο έλλνηεο θαη 

πιεξνθνξίεο θαη επεμεγνχληαη πνιιέο νλνκαζίεο ησλ ζηνηρείσλ 

(elements) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην SCORM. 

 Content Aggregation Model (CAM): Δδψ αλαθέξνληαη πνιχ αλαιπηηθά ηα 

δνκηθά ζηνηρεία ηνπ SCORM. ηελ εηθφλα 3 παξνπζηάδνληα ηα δνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ SCORM 

Δηθόλα 3:  Σα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ SCORM 
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 Run-time Environment (RTE): ε απηφ γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ 

επηθνηλσλία ηνπ SCORM κε ηα LMSs. θνπφο ηνπ βηβιίνπ είλαη λα 

παξέρεη δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ SCOs θαη ησλ LMSs. Σα ηξία 

βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ RTE είλαη ην κνληέιν αλαθνξάο, ε API θαη ε 

Launch. 

 Sequencing and Navigation (SN): Σν ηειεπηαίν βηβιίν πνπ πξνζηέζεθε κε 

ηελ θαζηέξσζε ηνπ SCORM 2004, πεξηγξάθεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηε 

δελδξηθή αλαπαξάζηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζε έλα κάζεκα θαη 

πψο ζα ππάξρεη ε αιιεινπρία θαη ε πινήγεζε κέζα ζηηο δηαθνξεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Απαηηήζεηο SCORM 

Σν SCORM έρεη ζθνπφ λα βνεζήζεη
1
:  

1. Σνπο δεκηνπξγνχο ηνπ πεξηερνκέλνπ λα θαηαζθεπάζνπλ 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκα ςεθηαθά αληηθείκελα.  

2. Σνπο ζρεδηαζηέο καζεκάησλ λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ην 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκν πεξηερφκελν θαη ηηο ζηξαηεγηθέο αιιεινπρίαο 

(sequencing) πνπ έρνπλ πινπνηεζεί κε SCORM.  

3. Σνπο δηαρεηξηζηέο εξγαζηψλ (projects) λα αλαγλσξίζνπλ ηα νθέιε ζηελ 

αλάπηπμε, ζην θφζηνο θαη ζην ρξφλν φηαλ πξαγκαηνπνηνχλ έλα 

ζηξαηεγηθφ πιάλν κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ επαλαρξεζηκνπνηνχκελνπ 

πεξηερφκελνπ. 

ηνλ πίλαθα 1 πεξηγξάθνληαη νη πςειέο απαηηήζεηο ηνπ SCORM πνπ νπζηαζηηθά 

απνηεινχλ ηηο βάζεηο πινπνίεζεο ηεο πξνδηαγξαθήο. 

Πίλαθαο 1: Οη πςειέο απαηηήζεηο ηνπ SCORM 

Απαηηήζεηο Δπεμήγεζε 

Πξνζβαζηκφηεηα Η δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ θαη πξφζβαζεο ζε εθπαηδεπ-

ηηθνχο πφξνπο απφ κηα απνκαθξπζκέλε πεξηνρή θαη ηελ 

παξνρή απηψλ ζε πνιιέο άιιεο ηνπνζεζίεο  

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα Η δπλαηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ λα κπνξνχλ λα 

                                                           
1
   What Is SCORM, Advanced Distributed Learning. Ανακτικθκε 7/04/2011 από 

http://www.adlnet.gov 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηαθνξεηηθφ ηφπν, πιαηθφξκα ή ζε 

ζχλνιν εξγαιείσλ απφ απηφ ζην νπνίν δεκηνπξ-

γήζεθαλ.  

Αλζεθηηθφηεηα Η ηθαλφηεηα λα αληέρεη ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ζηηο αιιαγέο ρσξίο δαπαλεξφ επαλαζρεδηαζκφ, 

αλαδηάξζξσζε ή επαλεγγξαθή. 

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε Η ηθαλφηεηα λα ελζσκαηψλεη εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο 

ζε πνιιαπιέο εθαξκνγέο θαη πιαίζηα. 

 

ε πξαθηηθφ επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ην e-learning είλαη 

απαξαίηεηεο δχν ζπληζηακέλεο. Σν εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν θαη έλα χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (LMS) πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ ζην ζρεηηθφ πεξηερφκελν, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ 

θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ. Η ζπλεηζθνξά ηνπ SCORM κέζσ ησλ 

πξνδηαγξαθψλ πνπ ζέηεη, είλαη φηη νπνηνδήπνηε πεξηερφκελν πνπ είλαη ζχκκνξθν 

κε απηέο, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε έλα ζχκκνξθν κε SCORM πεξηβάιινλ 

LMS
1
. 

Σo SCORM ιεηηνπξγεί φπσο γηα παξάδεηγκα ην VHS γηα ηελ ππνζηήξημε 

αλαπαξαγσγήο video, ππαγνξεχνληαο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε 

δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο κάζεζεο (κε ηε ρξήζε γισζζψλ ινγηζκηθνχ φπσο 

XML θαη script ECMA). Όπσο ηo πεξηερφκελν ηνπ video κπνξεί λα είλαη 

νηηδήπνηε αιιά γηα λα αλαπαξαρζεί ζα πξέπεη λα εγγξάθεηαη ζε VHS θαζέηα, 

αλάινγα ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν πνπ αθνινπζεί ηηο πξνδηαγξαθέο SCORM, 

κπνξεί λα αθνινπζεί νπνηαδήπνηε παηδαγσγηθή κέζνδν, ηερληθέο ή ηξφπν 

παξνπζίαζεο
1
. 

 

Σν SCORM θαη νη δξαζηεξηόηεηεο άιισλ νξγαληζκώλ γηα ηα πξόηππα 

(Dodds, 2006) 

Η ADL έρεη πηνζεηήζεη πξνδηαγξαθέο, πξφηππα θαη νδεγίεο απφ άιινπο 

νξγαληζκνχο γηα λα απνηειέζεη έλα νινθιεξσκέλν κνληέιν αλαθνξάο γηα ηελ 

                                                           
1
   Rustici Software, What Is SCORM. Ανακτικθκε 7/04/2011 από 

http://www.scorm.com/wp-content/assets/old_articles/whatisscorm/What%20Is%20SCORM.htm 
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θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ πςειψλ επηπέδσλ ηεο ADL. Η ADL ζπλερίδεη λα 

ζπλεξγάδεηαη κε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηειεηνπνίεζε 

απηψλ ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ. Ο ξφινο ηεο ADL ζε απηφ είλαη λα 

ζπκβάιεη κε ηηο ηερληθέο ηδέεο θαη έλλνηεο, λα νινθιεξψλεη θαη λα ειέγρεη ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηα πξφηππα ησλ παξαγφκελσλ εξγαζηψλ θαη λα παξέρεη 

βνήζεηα γηα ηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο, αλάκεζα ζηελ αξρηθή αλάπηπμε θαη ηελ 

πηνζέηεζε απφ ηε ζρεηηθή βηνκεραλία. Απφ ηηο πνιιέο νξγαλψζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ΗΜ, ππάξρνπλ ηέζζεξηο πνπ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηε 

κειινληηθή αλάπηπμε ησλ πξνδηαγξαθψλ. Απηέο είλαη: 

 Alliance of Remote Instructional Authoring & Distribution Networks for 

Europe(ARIADNE) 

 Aviation Industry CBT Committee (AICC) 

 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Learning 

Technology Standards Committee (LTSC)  

 IMS Global Learning Consortium, Inc.   

 

2.3.  IMS CP 
1
 

Η πξνδηαγξαθή IMS Content Packaging v1.2 Public Draft v2.0 πεξηγξάθεη ηηο 

δνκέο δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αληαιιαγή 

δεδνκέλσλ κεηαμχ ζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ εηζαγσγή, εμαγσγή, 

παθεηαξηζκέλσλ (aggregate) ή κε πεξηερνκέλνπ.  Σα παθέηα πεξηερνκέλνπ IMS 

επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή πεξηερνκέλνπ απφ έλα LMS  ή ςεθηαθή απνζήθε θαη ηελ 

εηζαγσγή ζε άιιν, δηαηεξψληαο ηελ πεξηγξαθή θαη ηε δνκή ησλ ςεθηαθψλ 

πφξσλ. Η πξνδηαγξαθή IMS επηθεληξψλεηαη ζην παθεηάξηζκα θαη κεηαθνξά ησλ 

ςεθηαθψλ πφξσλ αιιά δελ θαζνξίδεη ηε θχζε απηψλ, γηαηί επηηξέπεη ζην 

πεξηερφκελν λα έρεη κηα απεξηφξηζηε πνηθηιία κνξθψλ.   

 

Πεξηερόκελα ελόο παθέηνπ πεξηερνκέλνπ 

                                                           
1
 Content Packaging Specification,  Ανακτικθκε 23/04/2011 από 

 http://www.imsglobal.org/content/packaging/index.html 
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Έλα ηππηθφ παθέην πεξηερνκέλνπ απνηειείηαη απφ ηζηνζειίδεο, κνξθέο εηθφλσλ 

αιιά θαη πην εμεηδηθεπκέλν πιηθφ φπσο Java applets ή άιιεο κνξθέο IMS, φπσο 

δηαιεηηνπξγηθά ζηνηρεία εξσηήζεσλ, tests θ.α. Γηα ηε ρξήζε ηέηνησλ πφξσλ 

απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία θαη φρη κφλν έλα LMS πνπ αλαγλσξίδνπλ 

έλα IMS παθέην πεξηερνκέλνπ. Σν θεληξηθφ κέξνο ηνπ παθέηνπ πεξηερνκέλνπ 

είλαη ην αξρείν manifest. Σν αξρείν manifest πεξηγξάθεη ηε δνκή ηνπ παθέηνπ θαη 

ηε ζρέζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (components). Σν αξρείν manifest είλαη έλα 

XML αξρείν πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δνκηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ 

αξρείσλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κέζα ζην ίδην ην παθέην (IMS Content Packaging 

Specification Information Model, 2007).  

Έλα ηππηθφ παθέην απνηειείηαη απφ δχν θχξηα ζηνηρεία. Έλα εηδηθφ έγγξαθν 

XML (IMS manifest) θαη ηα ζπλνδεπηηθά αξρεία ησλ πφξσλ (έγγξαθα, videos, 

ερεηηθά αξρεία) πνπ πεξηγξάθνληαη ζην XML. Σν ηππηθφ παθέην φηαλ είλαη ζε 

ζπκπηεζκέλε κνξθή, δειαδή ζε ηππηθή κνξθή γηα κεηαθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, νλνκάδεηαη Package Interchange File (PIF) (IMS Content 

Packaging Specification Information Model, 2007). 

Πην αλαιπηηθά, ηα δνκηθά ζηνηρεία ελφο παθέηνπ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ εηθφλα 

4 είλαη (IMS Content Packaging Specification Information Model, 2007) : 

 Τν ινγηθό παθέην 

 Interchange παθέην είλαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ αληαιιάζζνληαη 

κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ. 

 Αξρείν manifest είλαη ην ζηνηρείν πνπ πεξηγξάθεη ην ινγηθφ παθέην. 

 Οξγαληζκνί είλαη νη ινγηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κνλάδσλ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ.  Μπνξνχλ λα ππάξρνπλ πνιινί ηέηνηνη νξγαληζκνί. 

 Πόξνη είλαη ε θαηαγξαθή ησλ αξρείσλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην ινγηθφ 

παθέην, ηνπηθά αξρεία ή ζχλδεζκνη ζε εμσηεξηθέο πεγέο. 

 Child-manifest είλαη αξρεία manifest ηα νπνία πεξηγξάθνπλ θάπνηα 

ζηνηρεία - κέξνο ηνπ ινγηθνχ παθέηνπ  

 Αξρεία είλαη ηα αξρεία πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηερφκελν, ζε κνξθή 

πνπ κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ θαη είλαη είηε ηνπηθά αξρεία είηε 

ζχλδεζκνη ζε εμσηεξηθέο πεγέο. 
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 Μεηαδεδνκέλα είλαη νη πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

πεξηερφκελν, ηηο νξγαλψζεηο, ηα αξρεία θ.α.  

 

 

Δηθόλα 4:  Γνκή Information model ελφο IMS Content Package 

 

 

Μνξθέο παθεηαξίζκαηνο 

Η ρξήζε ηνπ IMS Content Packaging έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα κε 

απνηέιεζκα λα έρνπλ πξνθχςεη πνιιά είδε παθεηαξίζκαηνο. Έηζη, αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο, έρνπλ επηθξαηήζεη νη παξαθάησ κνξθέο (IMS 

Content Packaging Specification Primer, 2007).   

 Σν απιό stand-alone παθέην 

Υξεζηκνπνηεί ηε κνξθή ZIP θαη γηα ιφγνπο απινπνίεζεο έρεη κφλν έλα επίπεδν 

γηα ην αξρείν manifest. Απηή ηελ πην δεκνθηιή κνξθή παθεηαξίζκαηνο έρνπλ 

πηνζεηήζεη γλσζηνί νξγαληζκνί, φπσο ην SCORM. Η ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

είλαη ε πην δηαδεδνκέλε αλάκεζα ζηα LMSs θαη σο εθ ηνχηνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ ηζρπξή δηαιεηηνπξγηθφηεηα. 

 Σν απιό αξρείν manifest 

Απηή ε κνξθή παθεηαξίζκαηνο δελ πεξηιακβάλεη ηα αξρεία ησλ πφξσλ (ηα 

ζπλνδεπηηθά αξρεία ηνπ καζήκαηνο). Αληί γηα απηφ, γίλεηαη κία απιή αλαθνξά 

ησλ ζπλδέζεσλ απφ ην manifest ζε κία γλσζηή απνζήθε. ηα πιενλεθηήκαηα 
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απηήο ηεο κνξθήο αλαθέξνληαη φηη νη ίδηνη πφξνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

πνιιέο θνξέο, κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη αλά πάζα ζηηγκή θαη κπνξνχλ 

εχθνια λα βξεζνχλ. Χζηφζν ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα, ην νπνία 

αθνξά ζην φηη έλα LMS ζα πξέπεη λα έρεη αμηφπηζηε πξφζβαζε ζε φιεο απηέο 

ηηο απνζήθεο πφξσλ. 

 ύλζεην ή Μεηα-παθέην 

Απηή ε κνξθή παθεηαξίζκαηνο είλαη ιίγν πην ζχλζεηε απφ ην απιφ αξρείν 

manifest. Πέξα απφ ηελ αλαθνξά ησλ πφξσλ, φπσο ηζηνζειίδεο κε πεξηερφκελν, 

κπνξεί λα ζπλδέζεη θαη άιια παθέηα κεηαμχ ηνπο. Σν θχξην πιενλέθηεκα ηνπ 

ζχλζεηνπ παθεηαξίζκαηνο είλαη ε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

παθέησλ απφ άιια παθέηα. Όκσο, ιφγσ ηνπ φηη είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε κνξθή, 

δε κπνξνχλ αθφκα πνιιά πξνγξάκκαηα αλαπαξαγσγήο παθέησλ λα 

ππνζηεξίμνπλ απηή ηε κνξθή. 

 Σν αξρείν παθεηαξίζκαηνο 

Σα παθέηα απηήο ηεο κνξθήο δελ πξννξίδνληαη γηα αλαπαξαγσγή ζε 

εθπαηδεπφκελνπο, αιιά γηα απνζήθεπζε ησλ βαζηθψλ δνκψλ ησλ πφξσλ γηα 

κειινληηθή ρξήζε. Γελ πεξηιακβάλνπλ δνκή αιιά κφλν ην θνκκάηη, δειαδή ην 

ηκήκα κε ηνπο πφξνπο. Σα αξρεία παθεηαξίζκαηνο κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε 

ηειηθά παθέηα γηα αλαπαξαγσγή. 

 Δμεηδηθεπκέλα παθέηα 

Σα εμεηδηθεπκέλα παθέηα δε ζπκβαδίδνπλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλφ πξφηππν, 

αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηαθέξνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο 

πεξηερνκέλνπ πνπ ζπρλά ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ άιισλ 

παθέησλ, φπσο είλαη ηα ePortfolios, αληηθείκελα Question θαη Σεζη θαη 

θεθάιαηα εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

 

2.4.  Γηαιεηηνπξγηθόηεηα ζην Μoodle  

Καηά ηελ αξρηθή αλάπηπμε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ LMSs δε δφζεθε ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηα ζέκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Η πξφζθαηε φκσο επηθέληξσζε ζηε 

δήηεζε πξντφλησλ κε δηαιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά έρεη νδεγήζεη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο δηαιεηηνπξγηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ζηα LMSs. Με ηνλ φξν 

αξρηηεθηνληθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα αλαθεξφκαζηε ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ επηκέξνπο 
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ζπζηαηηθψλ ησλ LMSs λα αιιειεπηδξνχλ κε άιια αληίζηνηρα. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα αιιά θαη επειημία ελφο 

LMS(Goba, Agasi, Saul, Cook, 2004).    

 

Moodle 

Σν Moodle είλαη έλα απφ ηα πην θηιηθά πξνο ην ρξήζηε, πξνζαξκνζηηθά θαη 

αλνηθηνχ θψδηθα πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη ζήκεξα. Έρεη πνιχ θαιή ηεθκεξίσζε, 

ηζρπξή ππνζηήξημε γηα αζθάιεηα θαη δηαρείξηζε. Σειεπηαία, θαηεπζχλεηαη πξνο 

ηελ πξνζαξκνγή ζηα πξφηππα IMS θαη SCORM.  Η επηηπρία ηνπ Moodle έγθεηηαη 

ζην φηη ε αλάπηπμή ηνπ ζηεξίδεηαη ηφζν ζε παηδαγσγηθή φζν θαη ηελ ηερλνινγηθή 

βάζε (Goba, Agasi, Saul, Cook, 2004).     

Υξεζηκνπνηψληαο έλα αλνηθηνχ θψδηθα LMS έρεη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα θαη ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη απφ ηα πην ελδηαθέξνληα. Σν Moodle έρεη ηέηνηα δνκή 

πνπ επηηξέπεη ηελ πξνζζήθε λέσλ ιεηηνπξγηψλ ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία.   (Goba, 

Agasi, Saul, Cook, 2004).    

 

Υαξαθηεξηζηηθά δηαιεηηνπξγηθόηεηαο από ην Moodle 

To Moodle ιεηηνπξγεί ρσξίο θακία αιιαγή ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, φπσο 

Unix, Linux, FreeBSD, Windows, Mac OS X, NetWare θ.α. πνπ ππνζηεξίδνπλ 

PHP θαη βάζεηο δεδνκέλσλ. 

Σα δεδνκέλα κεηαθέξνληαη ζε κία θαη κφλν βάζε. Η έθδνζε 1.6 ηνπ Moodle 

ρξεζηκνπνηεί είηε MySQL, είηε PostgreSQL ελψ απφ ηελ έθδνζε 1.7 ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα επηιέμεη αλάκεζα ζε πνιινχο ηχπνπο βάζεσλ δεδνκέλσλ, φπσο π.ρ. 

Oracle θαη Microsoft SQL Server. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Moodle αλαθέξνληαη ζηα 

αθφινπζα
1
: 

 Η πηζηνπνίεζε πνπ ρξεζηκνπνηεί LDAP, Shibboleth ή ΙΜΑΡ. 

                                                           
1
 Moodle - From Wikipedia, the free encyclopedia. Ανακτικθκε 10/04/2011 από 

http://en.wikipedia.org/wiki/Moodle 
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 Η εγγξαθή ζην ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην IMS Enterprise ή κπνξεί λα 

ζπλδεζεί κε εμσηεξηθή βάζε δεδνκέλσλ. 

 Σα quizzes θαη νη εξσηήζεηο ησλ quizzes επηηξέπνπλ ηελ εηζαγσγή / 

εμαγσγή πνιιαπιψλ ηχπσλ φπσο: GIFT (κνξθή ηνπ Moodle), IMS QTI, 

XML θαη XHTML. 

 Οη πεγέο πεξηερνκέλνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο IMS Content 

Packaging, SCORM, AICC (CBT) θαη LAMS. 

 Μπνξεί λα γίλεη ζχλδεζε κε άιια πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ 

(CMSs) φπσο Drupal, Postnuke ή Joomla. 

 Syndication, ρξεζηκνπνηψληαο RSS ή Atom newsfeeds. 

Σέινο, γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα επηηπρή ζπλεξγαζία κε ζπγθεθξηκέλα 

ζπζηήκαηα, φπσο γηα εηζαγσγή quizzes ή νιφθιεξνπ καζήκαηνο απφ ην 

Blackboard θαη ην WebCT. 

 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο εζηηάδνπκε ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ.  Χο εθ 

ηνχηνπ, αλαθεξφκαζηε αξρηθά γηα ηε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ην SCORM 

module γηα ηελ αλαπαξαγσγή παθέησλ SCORM θαη ζε δεχηεξν άμνλα 

εζηηάδνπκε πεξηζζφηεξν ζην Quiz activity module, δξαζηεξηφηεηα γηα ζρεδηαζκφ, 

επεμεξγαζία θαη αλαπαξαγσγή πνιιαπιψλ ηχπσλ εξσηήζεσλ θαη ζην πψο 

επηηπγράλεηαη ε εηζαγσγή θαη ε εμαγσγή ηνπο. 

 

Σν SCORM/AICC module 

Σν SCORM/AICC module είλαη κία δξαζηεξηφηεηα καζήκαηνο πνπ επηηξέπεη 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αλεβάζεη νπνηνδήπνηε SCORM ή AICC παθέην, 

πξνθεηκέλνπ λα ην ελζσκαηψζεη ζην κάζεκά ηνπ
1
. 

 

Τπνζηήξημε SCORM από ην Moodle 

Σν SCORM απνηειεί κία ζπιινγή πξνδηαγξαθψλ, πνπ επηηξέπνπλ ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα, πξνζβαζηκφηεηα θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε δηαδηθηπαθνχ 

καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ απφ δηαθνξεηηθά LMSs.  Δάλ έλα παθέην καζεζηαθνχ 

                                                           
1
 SCORM module Αλαθηήζεθε 17/04/2011 απφ http://docs.moodle.org/en/SCORM_module 
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πεξηερνκέλνπ έρεη δεκηνπξγεζεί λα αληαπνθξίλεηαη ζην πξφηππν SCORM, 

κπνξεί ηφηε λα αλαπαξαρζεί ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο πνπ 

ππνζηεξίδεη SCORM. Σα πεξηζζφηεξα θαη πην δηαδεδνκέλα LMSs, κεηαμχ απηψλ 

θαη ην Moodle ππνζηεξίδνπλ SCORM (Λεσλίδαο, 2009). 

 

πκβαηόηεηα SCORM θαη Moodle 

Η έθδνζε SCORM 1.2 ππνζηεξίδεηαη απφ ην Moodle 1.9.3 θαη θάζε λεφηεξε 

έθδνζε κεηά απφ απηήλ, θαζψο θαη απφ ην Moodle 1.8.7 (ή λεφηεξε) θαη έρεη 

πεξάζεη φια ηα ηεζη απφ ην ADL Conformance test suite 1.2.7 πνπ αθνξά ζην 

SCORM 1.2.  Σν Moodle  1.9.5 είλαη πηζηνπνηεκέλν ζχκκνξθν κε SCORM 1.2 . 

Αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε SCORM 2004, ν ππξήλαο ηνπ Moodle αθφκα δελ ην 

ππνζηεξίδεη νινθιεξσηηθά, αθνχ έρνπλ αλαθεξζεί δπζιεηηνπξγίεο κε ηελ 

πινήγεζε θαη ηελ αιιεινπρία (Sequencing and Navigation).  Χζηφζν, ε εηαηξία 

Rustici software έρεη αλαπηχμεη έλα εκπνξηθφ plugin ην νπνίν επηηξέπεη ηελ 

πιήξε ζπκκφξθσζε κε ην SCORM 2004 LMS
1
. 

 

Quiz module 

To Quiz module είλαη κία δξαζηεξηφηεηα πνπ επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

ζρεδηάζεη θαη λα θαηεγνξηνπνηήζεη θνπίδ απφ πνιιαπινχο ηχπνπο εξσηήζεσλ, 

φπσο πνιιαπιήο επηινγήο, ζσζηνχ-ιάζνπο, ζχληνκεο απάληεζεο θ.α. Απηέο νη 

εξσηήζεηο απνζεθεχνληαη ζηελ απνζήθε εξσηήζεσλ (question bank) θαη κπνξνχλ 

λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πνιιαπιά θνπίδ. ηα θνπίδ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

λα επηηξέπνληαη πνιιαπιέο πξνζπάζεηεο επίιπζεο. Κάζε πξνζπάζεηα κπνξεί λα 

θαηαγξάθεηαη θαη ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα επηιέμεη αλ ζέιεη λα δψζεη 

αλαηξνθνδφηεζε ή θαη αλ επηζπκεί λα εκθαλίζεη ηε ζσζηή απάληεζε. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Quiz module 

Γεληθά, ηα θνπίδ βνεζνχλ ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ επηπέδνπ εκπέδσζεο ηεο γλψζεο 

ησλ καζεηψλ. Έλα θαινζρεδηαζκέλν ηεζη κπνξεί λα δψζεη ζεκαληηθέο πιεξν-

θνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε ηεο χιεο απφ ηνπο καζεηέο. 

                                                           
1
   SCORM module. Αλαθηήζεθε 17/04/2011 απφ http://docs.moodle.org/en/SCORM_module 
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Δπνκέλσο, ε αλαηξνθνδφηεζε θαη ε απηναμηνιφγεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο γηα ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. ην quiz module ππάξρεη ηξφπνο λα 

δνζεί αλαηξνθνδφηεζε, είηε ζε κία εξψηεζε, είηε ζε φιεο καδί.  Με ηελ επηινγή 

ηνπ review κπνξεί λα εκθαληζηεί ε αλαηξνθνδφηεζε θαη o βαζκφο ζε 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνπίδ. 

Έλα εμίζνπ πνιχ ρξήζηκν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Quiz module είλαη νη αλαθνξέο.  

Οη αλαθνξέο κπνξνχλ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο εζηηάδνληαο είηε ζε θάζε κία 

πξνζπάζεηα ελφο εθπαηδεπφκελνπ, αθφκα θαη γηα θάζε κία εξψηεζε, είηε λα 

παξνπζηάζεη καδηθέο πιεξνθνξίεο θαη πνζνζηά επηηπρίαο γηα πνιινχο 

εθπαηδεπφκελνπο καδί. 

Απφ ηηο επηινγέο πνπ παξέρεη ην Quiz module αμίδεη λα αλαθεξζεί ε δπλαηφηεηα 

ηπραίαο επαλαδεκηνπξγίαο θνπίδ αθφκα θαη κε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο εξσηήζεσλ. 

Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα επαλαιάβνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο ή θαη θνπίδ θαη ν 

βαζκφο θάζε εξψηεζεο ή πξνζπάζεηαο επίιπζεο, κπνξεί λα εκθαληζηεί 

μερσξηζηά. 

Σέινο, έλα θνπίδ κπνξεί λα εκθαληζηεί κε πνιινχο ηξφπνπο κέζα ζην Moodle, 

αιιά θαη λα ηππσζεί ζε ραξηί πξνθεηκέλνπ ε δεκηνπξγία ησλ θνπίδ λα κελ 

πξνυπνζέηεη ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ππνινγηζηή γηα ηελ επίιπζή ηνπ απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο
1
. 

 

Οη απνζήθεο εξσηήζεσλ (Question banks) 

Οη εθπαηδεπηηθνί φηαλ δεκηνπξγνχλ κηα εξψηεζε ζε έλα θνπίδ ή κέζσ ηνπ Block 

δηαρείξηζεο, απηνκάησο εηζάγνπλ ηελ εξψηεζε ζε κία απνζήθε εξσηήζεσλ.  Οη 

απνζήθεο εξσηήζεσλ επηηξέπνπλ ζηνπο ζρεδηαζηέο ησλ καζεκάησλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ, λα επεμεξγαζηνχλ εξσηήζεηο θαη λα θάλνπλ πξνεπηζθφπεζε 

απηψλ, ζε κία θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ κε θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ. Οη 

θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα είλαη δηαζέζηκεο γηα ρξήζε ζε επίπεδν θνπίδ, καζήκαηνο 

ή αθφκα θαη ζε φιν ηνλ ηζηφηνπν ηνπ Moodle. Η ζειίδα πνπ κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί ν ζρεδηαζηήο ηελ απνζήθε εξσηήζεσλ, έρεη μερσξηζηέο ελφηεηεο γηα 

επεμεξγαζία εξσηήζεσλ, θαηεγνξηνπνίεζε, εηζαγσγή θαη εμαγσγή εξσηήζεσλ
2
. 

                                                           
1
 Quiz module. Αλαθηήζεθε 17/04/2011 απφ http://docs.moodle.org/en/Quiz_module  

2
 Question bank. Αλαθηήζεθε 1704/2011 απφ http://docs.moodle.org/19/en/Question_bank  

http://docs.moodle.org/en/Quiz_module
http://docs.moodle.org/19/en/Question_bank


30 

 

 

πλνςίδνληαο, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζην πεξηερφκελν ηνπ 

Moodle, είηε αλαθεξφκαζηε ζηε ιεηηνπξγία αλαπαξαγσγήο SCORM παθέησλ 

είηε ζηελ αλαπαξαγσγή ή θαη επεμεξγαζία εξσηήζεσλ απφ ηηο απνζήθεο 

εξσηήζεσλ ηνπ Moodle. 
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3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ  

3.1.  Μεζνδνινγία πινπνίεζεο  Πξόηππνπ καζήκαηνο 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ επηιέρζεθε ε παηδαγσγηθή 

πξνζέγγηζε πνπ αθνξά ζηε κέζνδν «Μάζεζε Βαζηζκέλε ζε Πξνβιήκαηα» 

(δηεζλήο φξνο: Problem-based learning - PBL). 

Η PBL νξίδεηαη σο ‘ε κάζεζε πνπ πξνθύπηεη από ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζπάζεηαο 

θαηαλόεζεο ή ηεο ιύζεο ελόο πξνβιήκαηνο πνπ ηίζεηαη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο, κε 

ην πξόβιεκα λα εκθαλίδεηαη πξώην, ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο’ (Barrows & 

Tamblyn, 1980,  p. 1). 

Γλψκνλαο γηα ηελ επηινγή ηεο  PBL, απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη δηαθέξεη απφ ηηο 

παξαδνζηαθέο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηάιεμε σο ηελ 

θχξηα κέζνδν γηα ηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο. Αληίζεηα κε ηηο παξαδνζηαθέο 

κεζφδνπο, δίλεη έκθαζε ζηελ ελεξγεηηθή κάζεζε ε νπνία εκπιέθεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ζε κεηαγλσζηηθέο δηεξγαζίεο ζθέςεο γηα ηε κάζεζή ηνπο 

(Harper-Marinick, 2001), ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ ππεξηζρχεη, αιιά γίλεηαη 

θαζνδεγεηήο ζε φιε ηε δηαδηθαζία (Nelson, 2007). Δλψ έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν, 

είλαη φηη φιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο λέαο γλψζεο, γίλνληαη κέζα 

ζην πιαίζην ησλ πξνβιεκάησλ (Overton, 2005). 

ηελ PBL, δηαθξίλνληαη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά (Barrows, 1996): 

 Δίλαη καζεηνθεληξηθή κέζνδνο κάζεζεο.  

 Η κάζεζε νξγαλψλεηαη κέζα ζε κηθξέο νκάδεο. 

 Ο εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί σο θαζνδεγεηήο ή δηεπθνιπληήο. 

 Γίλεηαη νξγαλσκέλε εζηίαζε ζηε κάζεζε κέζα απφ ηα αλεπαξθψο 

δνκεκέλα πξνβιήκαηα, ηα νπνία είλαη ην θίλεηξν γηα κάζεζε. 

 Σα πξνβιήκαηα είλαη ην φρεκα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο. 

 Οη λέεο πιεξνθνξίεο απνθηψληαη κέζσ ηεο απηνθαηεπζπλφκελεο 

κάζεζεο (self-directed learning). 
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Βήκαηα ηνπ Μνληέινπ Ρνήο Γξαζηεξηνηήησλ ηεο PBL 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ θαη ηελ κνληεινπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ επηιέρηεθε ην κνληέιν ησλ 7 βεκάησλ ηεο PBL. Σν κνληέιν 

αλαπηχρζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Maastricht (1975) θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

κέρξη ζήκεξα (Savin-Baden, 2007). Σα βήκαηα ηεο PBL εμειίζζνληαη σο εμήο: 

1. πκθσλία γηα ηελ θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ θαη απνζαθήληζε ησλ φξσλ 

θαη ησλ ηδεψλ  

2. Οξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ρξεηάδνληαη 

επεμήγεζε  

3. Αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (θαηαηγηζκφο ηδεψλ)  

4. Οη επεμεγήζεηο ζα νξγαλσζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ιχζεο  

5. Γεκηνπξγία θαη επηινγή καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ  

6. Έξεπλα κέζσ πξνζσπηθήο κειέηεο  

7. χλζεζε ησλ επεμεγήζεσλ θαη εθαξκνγή ησλ θαηλνχξγησλ πιεξνθνξηψλ 

ζηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα 

Δπνκέλσο, νη θάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο δνκήζεθαλ σο εμήο: 

Ο βαζηθφο δηαρσξηζκφο ηεο PBL κε άιιεο παξφκνηεο κεζφδνπο νη νπνίεο έρνπλ 

σο επίθεληξν ηε κάζεζε κίαο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο, είλαη φηη νη 

εθπαηδεπφκελνη πξνζεγγίδνπλ ην αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα, ρσξίο 

πξνεγνχκελε πξνεηνηκαζία ζην πεδίν πνπ θαιχπηεη ε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε 

(Savery & Duffy, 1996). 

εκαληηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ κέζνδν PBL είλαη ε δφκεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη νη ξφινη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ηε 

ζπλέρεηα αλαιχνπκε ηα 2 απηά βαζηθά ζηνηρεία. 

 

Γόκεζε ηνπ Πξνβιήκαηνο 
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Ο εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο ελφο πεξηβάιινληνο δνκεκέλν ζχκθσλα κε ηε κέζνδν 

PBL, είλαη λα εκπιέμεη θαη λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

δηεξεπλήζνπλ αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα, πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ζην 

επαγγεικαηηθφ θαη πξνζσπηθφ πεξηβάιινλ ηνπο (Dombrowski, 2002). 

ηε βηβιηνγξαθία αλαδεηθλχνληαη δηάθνξνη ηχπνη πξνβιεκάησλ (Rouet et al., 

2009). Μία ζεκαληηθή δηάθξηζε γίλεηαη αλάκεζα ζηα επαξθψο (well-structured) 

θαη αλεπαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα (ill-structured problems) (Jonassen, 2000).  

Σα επαξθψο δνκεκέλα πξνβιήκαηα έρνπλ κία επαξθψο νξηζκέλε αξρηθή 

θαηάζηαζε, κηα γλσζηή θαηάζηαζε ζηφρνπ ή ιχζεο θαη κία γλσζηή δηαδηθαζία 

γηα ηελ επίιπζε ηνπο (Jonassen, 2000). Σα αλεπαξθψο δνκεκέλα είλαη ηα 

πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα (real life problems) γηα ηα νπνία νη ιχηεο είλαη πηζαλφ λα 

κελ έρνπλ δηδαρηεί ηηο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίιπζή ηνπο, κε 

απνηέιεζκα νη ιχζεηο λα κελ είλαη εχθνια πξνβιέςηκεο (Jonassen, 2000). 

ην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην δεκηνπξγήζεθε έλα αλεπαξθψο δνκεκέλν πξφβιεκα, 

ην νπνίν ήηαλ πνιχπινθν, δελ είρε κία κνλαδηθή ιχζε θαη ήηαλ ζχκθσλν κε ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ. Δηδηθφηεξα, ην πξφβιεκα αθνξά ζηνπο καζεηέο ηεο Γ‟ 

γπκλαζίνπ (ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ) ή γηα 

καζεηέο ππνςήθηνπο γηα ην International General Certificate of Secondary 

Education (ζχκθσλα κε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge). 

Ρόινη 

 Δθπαηδεπηηθόο 

ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν εθπαίδεπζεο, ν εθπαηδεπηηθφο ζεσξείηαη „εηδηθφο‟ πνπ 

κεηαβηβάδεη ηε γλψζε ζηνπο παζεηηθνχο εθπαηδεπφκελνπο (Nelson, 2007). 

Αληίζεηα, ζηελ PBL ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιάδεη θαη απφ απιφο κεηαδφηεο 

ησλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη „θαζνδεγεηήο‟ (Delisle, 1997). Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη 

λα ζπλζέηεη ηα θνκβηθά ζεκεία ηεο ζπδήηεζεο (Kamin, Deterding, Wilson, 

Armacost & Breedon, 1999), λα ζέηεη εξσηήζεηο γηα λα παξαθηλεί ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα ζθέθηνληαη θξηηηθά (Nelson, 2007) θαη λα ιεηηνπξγεί σο 

νδεγφο ρσξίο λα κεηαβηβάδεη ηε γλψζε, αιιά αληίζεηα λα ηνπο πξνζαλαηνιίδεη 

ζηελ αλαδήηεζε θαη ζηελ έξεπλα (Kamin et al., 1999). 
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Δπνκέλσο, ζην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ν εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί σο θαζνδεγεηήο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Δηδηθφηεξα, είλαη ππεχζπλνο γηα 

λα:  

 Τπνζηεξίδεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε ηε ρξήζε θαζνδεγεηηθψλ 

εξσηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα καζεζηαθά εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

 Αμηνινγεί ην έξγν πνπ πινπνηήζεθε, ηηο δηεξγαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ, 

θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ. 

 Πξνεηνηκάδεη ηηο πεγέο θαη ηηο ηερληθέο εθείλεο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηε 

δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ.  

 Πξνγξακκαηίδεη, νξγαλψλεη ηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη θαζνδεγεί ηε ξνή 

ηεο PBL γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Πξνζαξκφδεη ην ξπζκφ κάζεζεο ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ. 

 ηνρεχεη ζηελ νπζηαζηηθή επηθνηλσλία θαη ζε δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

 Αληιεί παξαδείγκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηηο 

εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ.  

 

 Δθπαηδεπόκελνη 

Η PBL έρεη σο επίθεληξν ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο (Schwartz, Stewart, & Webb, 2002). 

Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπφκελνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηε κάζεζή ηνπο (Barrows, 

1992), δειαδή γηα λα παξάγνπλ ιχζεηο, λα ζπιιέγνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη 

πιεξνθνξίεο, λα αλαπηχζζνπλ ππνζέζεηο θαη λα κπνξνχλ λα ηηο απνδεηθλχνπλ ή 

λα ηηο αλαηξνχλ (Thompson, 2002). Παξάιιεια, πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

λα δηαθξίλνπλ θαη λα επηιέγνπλ ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα ην αλεπαξθψο 

δνκεκέλν πξφβιεκα, λα κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή 

επίιπζεο πνπ αθνινχζεζαλ θαη λα είλαη ηθαλνί λα ζπλεξγάδνληαη, λα 

επηθνηλσλνχλ, λα ζέβνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ αξκνληθά θαη ηζφηηκα σο κέιε 

κηαο νκάδαο (Thompson, 2002). 
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ην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην νη εθπαηδεπφκελνη γίλνληαη έρνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο 

κάζεζήο ηνπο, είλαη αλεμάξηεηνη θαη κέζα απφ ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο 

επηδηψθνπλ λα:  

 Αλαδεηνχλ θαη ζπιιέγνπλ πφξνπο θαη δηαθξίλνπλ ηηο ζρεηηθέο απφ ηηο 

άζρεηεο πιεξνθνξίεο. 

 Δπεμεξγάδνληαη ηα καζεζηαθά αληηθείκελα θαη ηηο θαζνδεγεηηθέο 

εξσηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 Αμηνπνηνχλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη κέζα απφ ηελ έξεπλα ην 

εκπινπηίδνπλ κε ζρεηηθνχο πφξνπο. 

 Αλαζηνράδνληαη θαη ζπλδένπλ ην πξφβιεκα, κε παξαδείγκαηα απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα. 

 Γεκηνπξγνχλ δνκέο θαη ελλνηνινγηθνχο ράξηεο, γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

 Δθθξάδνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε 

πξνεγνχκελεο γλψζεηο. 

 πκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο. 

 Αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, απηνθαηεπζπλφκελεο 

κάζεζεο, θξηηηθήο ζθέςεο θαη ζπλεξγαζίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

 Παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

θαη απαληνχλ ζε εξσηήκαηα.  

 Αμηνινγνχλ ηνπο νκφηηκνπο θαη θάλνπλ απηναμηνιφγεζε. 

 Αλαζηνράδνληαη ζρεηηθά κε ηηο ιχζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο, αμηνινγνχλ ηνπο 

νκφηηκνπο θαη θάλνπλ απηναμηνιφγεζε. 

 Απνθηνχλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ.  

Χζηφζν, ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζφδνπ PBL είλαη φηη νη εθπαηδεπφκελνη 

εξγάδνληαη κέζα ζε νκάδεο. Οη νκάδεο ιεηηνπξγνχλ σο έλαο κεραληζκφο, φπνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ επέθηαζε ηεο κάζεζεο, 

ζηα ζέκαηα ζηα νπνία ζπδεηάλε νη εθπαηδεπφκελνη (Savery & Duffy, 1996). 

ηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο PBL, νη εθπαηδεπφκελνη ηνπνζεηνχληαη ζε κηθξέο 

ζπλεξγαηηθέο νκάδεο (Duch, 1995) νη νπνίεο πνηθίινπλ ζηνλ αξηζκφ ηεο 
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ζχζηαζήο ηνπο. Χζηφζν, έξεπλεο ζε απηφ ην πεδίν, ππνδεηθλχνπλ φηη νη κηθξέο 

νκάδεο είλαη πην απνηειεζκαηηθέο (γηα παξάδεηγκα: Barrows, 1999; Evensen & 

Hmelo, 2000; Greening, 1998). Άιισζηε ε θχζε ηεο PBL νξίδεη κηθξέο νκάδεο 

γηα ζπλεξγαζία, θαζψο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά φινη νη εθπαηδεπφκελνη 

ζηε δηαδηθαζία θαη λα πξνζθέξνπλ δεκηνπξγηθέο ηδέεο. 

Αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο, ε πξνυπφζεζε γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά 

κία νκάδα είλαη φηη θάζε κέινο ηεο πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ηζφηηκα (Knelly, 2006). 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ην ζπληνληζκφ ηεο 

εξγαζίαο κέζα ζηηο νκάδεο PBL είλαη λα αλαηεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ρξεζηκνπνηψληαο ιεηηνπξγηθνχο ξφινπο, (Strijbos, 2004). 

Δπνκέλσο, ζην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην νη εθπαηδεπφκελνη ρσξίδνληαη απφ ηελ αξρή 

ηεο δηαδηθαζίαο ζε νκάδεο ησλ 2 αηφκσλ θαη αλαιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο 

ξφινπο. ε θάζε νκάδα αληηζηνηρεί έλαο εθπαηδεπφκελνο κε ην ξφιν ηνπ 

«ζεσξεηηθνχ» θαη έλαο εθπαηδεπφκελνο κε ην ξφιν ηνπ «πξαθηηθνχ». Δηδηθφηεξα, 

ν «ζεσξεηηθφο» είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο επίιπζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ελψ ν «πξαθηηθφο» πξνζαλαηνιίδεηαη ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Πην αλαιπηηθά νη εθπαηδεπφκελνη κέζα 

ζηηο νκάδεο είλαη ππεχζπλνη γηα: 

 Να επηκεξίδνπλ ηζφηηκα ηνπο ξφινπο θαη ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα 

εθηειέζνπλ. 

 Να είλαη ζπλεπείο ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ξφινπ πνπ αλαιακβάλνπλ. 

 Να ζπλεξγάδνληαη κε ζθνπφ ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Να είλαη πξφζπκνη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπδήηεζε θαη λα αλαπηχζζνπλ 

ππνζέζεηο κε επηρεηξήκαηα.   

 Να παξνπζηάδνπλ ηα καζεζηαθά αληηθείκελα θαη λα ππνζηεξίδνπλ 

ηεθκεξησκέλα ηηο απφςεηο ηνπο. 

 Να είλαη αλνηρηνί ζηελ θξηηηθή θαη ζηνλ αλαζηνραζκφ. 

 Να ζέβνληαη ηηο απφςεηο ηνπ νκφηηκνπ θαη λα πξνζθέξνπλ 

αλαηξνθνδφηεζε κε επνηθνδνκηθφ θαη θηιηθφ ηξφπν. 

 Να δηαρεηξίδνληαη ηηο ζπγθξνχζεηο θαη λα πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζηνλ 

νκφηηκν, φπνηε ππάξρεη αλάγθε. 
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3.1.1. Μνληεινπνίεζε ησλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ ζύκθσλα κε ην Αλαιπηηθό 

Πξόγξακκα πνπδώλ 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δηακνξθψζεθε έλα εθπαηδεπηηθφ ζελάξην 

ην νπνίν αθνξνχζε ζην δηδαθηηθφ αληηθείκελν ησλ „Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ‟, γηα ηελ 

Γ‟ γπκλαζίνπ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ θαη ηελ 

κνληεινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ επηιέρηεθε ην κνληέιν ησλ 7 βεκάησλ ηεο 

PBL. ηνλ Πίλαθα 2 πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ελφηεηα «Φσο – Αλάθιαζε θαη Γηάζιαζε» ε νπνία απνηειεί έλα 

πεδίν ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Ο Πίλαθαο 2 

απεηθνλίδεη 4 δηδαθηηθέο πεξηφδνπο κε ηνπο αληίζηνηρνπο πξνβιεπφκελνπο 

δηδαθηηθνχο ρξφλνπο. ε θάζε δηδαθηηθή πεξίνδν αλαιχνληαη ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά: Ρνή Γξαζηεξηνηήησλ, Πεξηγξαθή δξαζηεξηφηεηαο, Πεξηβάιινλ, 

Γηδαθηηθφο ρξφλνο δξαζηεξηφηεηαο, Ρφινη θαη ε Γηαδηθαζία Μάζεζεο. 

 

Πίλαθαο 2:  Μνληεινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ 

βαζηζκέλν ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

Ρνή Γξαζηεξηνηήησλ Πεξηγξαθή 

δξαζηεξηόηεηαο 

Πεξηβάιινλ Γηδαθηηθόο 

ρξόλνο 

δξαζηεξηόηεηα

ο 

Ρόινη 

Πξώηε Γηδαθηηθή Πεξίνδνο – Αλεμάξηεηε Μειέηε ζην ζπίηη 

Πξνβιεπόκελνο Γηδαθηηθόο Υξόλνο – 1 κέξα 

ΦΑΗ 1ε: Παξνπζίαζε Πξνβιήκαηνο 

1)  Παξνπζίαζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξνβιήκαηνο γηα 

ηα νπηηθά θαηλφκελα 

Οη εθπαηδεπφκελνη, 

κειεηνχλ αηνκηθά ην 

ζελάξην πξνβιήκαηνο θαη 

ηηο ζρεηηθέο πεγέο 

πιεξνθνξηψλ 

Authoring 

tool 

1 κέξα - Δμ‟ 

απνζηάζεσο 

κειέηε 

 

 

Δθπαηδεπόκελνη: 

Αηνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

2)  Δλεκέξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο  

Ο εθπαηδεπηηθφο 

ελεκεξψλεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο γηα ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο ζηε 

Authoring 

tool 
 

Δθπαηδεπηηθόο: 

Δλεκέξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο 

Δθπαηδεπόκελνη: 
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δηαδηθαζία θαη εμεγεί ηηο 

ππνρξεψζεηο θάζε ξφινπ 

κέζα ζηηο νκάδεο 

Αηνκηθή 

Γξαζηεξηφηεηα 

  

Γεύηεξε Γηδαθηηθή πεξίνδνο – Οκαδηθή εξγαζία 

Πξνβιεπόκελνο Γηδαθηηθόο Υξόλνο – 3 κέξεο 

ΦΑΗ 2ε: Αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

 

1)  Υσξηζκφο ηεο νκάδαο ζε 

ξφινπο 

 

Δπηκεξηζκφο εξγαζηψλ 

κέζα ζηηο νκάδεο 

 

Authoring 

tool / LMS 

1 κέξα - Δμ‟ 

απνζηάζεσο 

κειέηε 

 

Δθπαηδεπόκελνη: 

Οκαδηθή 

Γξαζηεξηφηεηα - 

ζπδήηεζε 

2) πδήηεζε ησλ νκάδσλ 

ξφισλ 

πδήηεζε: 

Οη νκάδεο ξφισλ 

ζπδεηνχλ γηα ηελ πνξεία 

επίιπζεο ηεο άζθεζεο 

Authoring 

tool / LMS 

1 κέξα - Δμ‟ 

απνζηάζεσο 

κειέηε 

 

Δθπαηδεπόκελνη: 

Οκαδηθή 

Γξαζηεξηφηεηα - 

ζπδήηεζε 

 

3) Δπεμεγήζεηο 

πδήηεζε:  

Ο εθπαηδεπηηθφο δίλεη ηηο 

απαξαίηεηεο επεμεγήζεηο 

ζηηο νκάδεο ξφισλ 

Authoring 

tool / LMS 
 

Δθπαηδεπηηθόο: 

Καζνδήγεζε 

Δθπαηδεπόκελνη: 

Οκαδηθή 

δξαζηεξηφηεηα - 

ζπδήηεζε 

 

4) Γεκηνπξγία θαη επηινγή 

Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ 

Ο εθπαηδεπηηθφο 

θαζνδεγεί ηηο νκάδεο 

ξφισλ ζε εμαηνκηθεπκέλν 

πιηθφ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ 

γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο 

Authoring 

tool / LMS 

1 κέξα - Δμ‟ 

απνζηάζεσο 

κειέηε 

 

Δθπαηδεπηηθόο:   

Καζνδήγεζε - 

Μεηαθφξησζε 

ζρεηηθψλ πφξσλ 

πιεξνθνξηψλ 

Δθπαηδεπόκελνη:  

Δπηιέγνπλ ην 

θαηάιιειν πιηθφ 

πνπ ζα ηνπο 

νδεγήζεη λα 

δνκήζνπλ ηελ 

επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο 

 

Σξίηε Γηδαθηηθή Πεξίνδνο – Αλεμάξηεηε Μειέηε 
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Πξνβιεπόκελνο Γηδαθηηθόο Υξόλνο – 4 κέξεο 

ΦΑΗ 3ε:  Έξεπλα θαη ζύλζεζε 

 

πιινγή 

Πιεξνθνξηψλ 
χλζεηε δξαζηεξηφηεηα 

Authoring 

tool / 

LMS 

  

 

1) Αλεμάξηεηε Αηνκηθή 

Μειέηε 

Αλαδήηεζε θαη κειέηε ησλ 

καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ 
 2 κέξεο 

Δθπαηδεπόκελνη: 

Αηνκηθή 

Γξαζηεξηφηεηα -

νκαδηθά ζπλζέηνπλ 

ηε ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο 

2) Οκαδηθή επίιπζε 

εξγαζηψλ θαη 

εηεξναμηνιφγεζε 

Οκαδηθή ζπδήηεζε  1 κέξα 

3) χλζεζε ηεο απάληεζεο 

ηνπ πξνβιήκαηνο 

Οκαδηθή ζχλζεζε ηεο 

ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κε 

ηα αηνκηθά παξαδνηέα 

 1 κέξα 

 

Σέηαξηε Γηδαθηηθή πεξίνδνο – Αμηνιόγεζε θαη αλαηξνθνδόηεζε 

Πξνβιεπφκελνο Γηδαθηηθφο Υξφλνο – 2 κέξεο 

ΦΑΗ 4ε Αμηνιόγεζε θαη αλαηξνθνδόηεζε 

  

1) Παξνπζίαζε ηεο ιχζεο 

ηνπ πξνβιήκαηνο 

Τπνβνιή ηεο ιχζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο 

Authoring 

tool / LMS 
1κέξα 

Δθπαηδεπόκελνη:  

Τπνβνιή νκαδηθήο 

εξγαζίαο 

 

2)  Αμηνιφγεζε νκαδηθήο 

εξγαζίαο 

Αμηνιφγεζε νκαδηθήο 

εξγαζίαο θαη 

αλαηξνθνδφηεζε 

Authoring 

tool / LMS 
1 κέξα 

Δθπαηδεπηηθόο: 

Αμηνινγεί θαη 

αλαηξνθνδνηεί ηηο 

νκάδεο κε ην 

θαηάιιειν πιηθφ 

αλάινγα κε ηελ 

αμηνιφγεζε 
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3.1.2. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ν έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε 

ησλ εξγαιείσλ ζπγγξαθήο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ζθνπφ ηε 

ζπκκφξθσζε ησλ παθέησλ πνπ παξάγνπλ ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή 

SCORM. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαηαζθεπάζηεθε  έλα εθπαηδεπηηθφ ζελάξην 

ην νπνίν βαζίζηεθε ζηε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνξά ζηε κέζνδν 

«Μάζεζε Βαζηζκέλε ζε Πξνβιήκαηα». Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην βαζίζηεθε 

ζηελ ελφηεηα «Φσο – Αλάθιαζε θαη Γηάζιαζε» (Γ‟ Γπκλαζίνπ – ειιεληθφ 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ) ε νπνία απνηειεί έλα πεδίν ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ην 

εθπαηδεπηηθφ ζελάξην αθνινπζψληαο ηηο κνληεινπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

πινπνηήζεθε ζε 8 εξγαιεία ζπγγξαθήο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. ηνλ πίλαθα 

3 παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ (ελψ 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο παξνπζηάδνληαη παξάιιεια εηθνληθά θαη νη θάζεηο 

δξαζηεξηνηήησλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ξφινπ) πνπ απνηεινχλ βάζε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ ζηα εξγαιεία ζπγγξαθήο. 

 

 

Πίλαθαο 3:  Αλαιπηηθή πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ 

Πεξηγξαθή Δθπαηδεπηηθνύ ελαξίνπ 

0. Δθπαηδεπηηθή 

πξνζέγγηζε: 

Problem Based Learning (Μνληέιν ξνήο δξαζηεξηνηήησλ 

„7 Βήκαηα ηεο PBL‟, Maastricht 1975) 

0.1. Δθπαηδεπηηθνί ζηφρνη 

πξνζέγγηζεο 

 Δθαξκνγή ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο ζε πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

 Γηαρσξηζκφο θαη ηαμηλφκεζε ησλ ζεκαληηθψλ θαη 

ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηηο κε θαηάιιειεο 

πιεξνθνξίεο. 

 Ιθαλφηεηα δηαηχπσζεο πηζαλψλ ππνζέζεσλ γηα ηε 

ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο  

 Αλάιπζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε δεδνκέλσλ ελφο 

πξνβιήκαηνο. 

 Ιθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ 

 Αμηνιφγεζε καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 
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 Αλάπηπμε κεηαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο γηα κειινληηθή 

επίιπζε παξφκνησλ πξνβιεκάησλ 

 Αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο ζπλεξγαζίαο 

 Αλάπηπμε  ηθαλνηήησλ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ 

0.2. Παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ/ 

δηαζθαιίδνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο 

πξνζέγγηζεο 

εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παίδνπλ νη εμήο παξάκεηξνη:  

 Η αμηνπνίεζε ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο θαη εκπεηξίαο 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

 Η θαηαλφεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ξπζκνχ κάζεζεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ 

 Η πξνζσπηθή ελαζρφιεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηηο 

πξνο ρξήζε ζηξαηεγηθέο θαη εξγαιεία  

 Η πιηθνηερληθή ππνδνκή ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο 

 Ο ζπληνληζκφο θαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ  

1. Σίηινο ζελαξίνπ: 

 

«Φσο – Αλάθιαζε θαη Γηάζιαζε (secondary level 

education)» 

2. Πεξηγξαθή: 
 

2.1. Πεξηγξαθή 

δηδαθηηθνχ 

πξνβιήκαηνο 

Πνιινί εθπαηδεπφκελνη έρνπλ θάπνηεο ιαλζαζκέλεο 

αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ην θσο, φπσο φηη: 

1. Σν θσο αληαλαθιά απφ κηα ιακπεξή επηθάλεηα 

θαηά ηξφπν απζαίξεην.  

2. Σν θσο αληαλαθιάηαη απφ ιείεο αλαθιαζηηθέο 

επηθάλεηεο, αιιά φρη απφ κε ιακπεξέο επηθάλεηεο. 

3. Σα θπξηά θάηνπηξα παξακνξθψλνπλ ηα πάληα.  

4. Σν θσο πεξλάεη πάληα θαη 'επζείαλ κέζα απφ έλα 

δηαθαλέο πιηθφ ρσξίο αιιαγή θαηεχζπλζεο. 

5.  Όηαλ βιέπνπκε έλα αληηθείκελν κέζα απφ έλα 

δηαθαλέο ζηεξεφ ή πγξφ πιηθφ ην αληηθείκελν 

θαίλεηαη αθξηβψο εθεί πνχ βξίζθεηαη.  

6. Σν κέγεζνο ηεο εηθφλαο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο 

(δηάκεηξν) ηνπ θαθνχ.  

7. Όηαλ έλα θχκα θηλείηαη κέζσ ελφο κέζνπ, 

ζσκαηίδηα απφ ην κέζν θηλνχληαη καδί κε ην θχκα.  

8. Σα Polaroid γπαιηά ειίνπ είλαη κφλν ζθνηεηλά 
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γπαιηά. 

2.2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη 

αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ  

Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην πξννξίδεηαη γηα καζεηέο ηεο 

ηάμεο ηεο Γ‟ γπκλαζίνπ (ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ) ή γηα καζεηέο ππνςήθηνπο γηα ην 

International General Certificate of Secondary Education 

(Παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge) 

3. Γηδαθηηθνί ζηόρνη: 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζθνπνί ηεο αλάθιαζεο – δηάζιαζεο ηνπ 

θσηφο πεξηγξάθνληαη απφ ηνπο γεληθφηεξνπο δηδαθηηθνχο 

ζηφρνπο ηεο Φπζηθήο γηα ην γπκλάζην θαη ζπγθεθξηκέλα 

αλαθέξνληαη (ΓΔΠΠ - ΑΠ, 2003): 

  ηελ απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ζεσξίεο, 

λφκνπο θαη αξρέο πνπ αθνξνχλ ηε Φπζηθή 

επηζηήκε, ψζηε ν καζεηήο λα είλαη ηθαλφο λα 

πεξηγξάθεη θαη λα εξκελεχεη κε εληαίν θαη απιφ 

ηξφπν ηα θπζηθά θαηλφκελα. 

 ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή, 

κε ηε θαιιηέξγεηα αλεμάξηεηεο ζθέςεο, αγάπεο 

γηα εξγαζία, ηθαλφηεηαο γηα ινγηθή αληηκεηψπηζε 

θαηαζηάζεσλ. 

 ηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο λα αλαγλσξίδεη ηελ 

ελφηεηα θαη ηε ζπλέρεηα ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο 

ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, φπσο θαη ηεο ηθαλφηεηαο λα 

αλαγλσξίδεη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο. 

 ηε δηαξθή επαθή ηνπ καζεηή κε ηνλ επηζηεκνληθφ 

ηξφπν ζθέςεο θαη ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία 

(παξαηήξεζε, ζπγθέληξσζε - αμηνπνίεζε 

πιεξνθνξηψλ απφ δηάθνξεο πεγέο, δηαηχπσζε 

ππνζέζεσλ, πεηξακαηηθφ έιεγρφ ηνπο, αλάιπζε θαη 

εξκελεία δεδνκέλσλ, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, 

ηθαλφηεηα γελίθεπζεο θαζψο θαη θαηαζθεπήο 

πξνηχπσλ). 

 ηελ απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ ψζηε λα 

απνθηήζεη ν καζεηήο ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο 

ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ, 
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γηα είλαη ζε ζέζε σο κειινληηθφο πνιίηεο λα 

ηνπνζεηείηαη θξηηηθά απέλαληί ηνπο. Να 

απνθαίλεηαη θαη λα ηεθκεξηψλεη ηηο ζέζεηο ηνπ γηα 

ηηο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ εθαξκνγψλ 

απηψλ ζηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή πγεία, ζηε 

δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ζην 

πεξηβάιινλ. 

 ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο Φπζηθήο ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. 

 ηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο λα επηθνηλσλεί ν 

καζεηήο σο πνιίηεο θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε 

επηζηεκνληθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο, λα 

ζπιιέγεη θαη λα αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο, λα 

παξνπζηάδεη ηηο ζθέςεηο ή ηα ζπκπεξάζκαηα απφ 

ηηο κειέηεο ηνπ. 

Οη εθπαηδεπφκελνη πξνζσπηθά ρξεηάδεηαη λα απνθηήζνπλ 

ηηο εμήο ηθαλφηεηεο: 

 Να αλαγλσξίζνπλ ηηο λέν - θεθηεκέλεο πιεξν-

θνξίεο 

 

 Να θαηαλνήζνπλ ηε δηαζχλδεζε ηνπ ζέκαηνο κε 

άιια καζήκαηα (δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε) 

 

 Να θαηαλνήζνπλ ηνλ αηνκηθφ ξπζκφ κάζεζεο θάζε 

αηφκνπ πνπ επηζεκαίλεηαη ηδηαηηέξσο ζηεδηδαθηηθή 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

 

 Να απνδερηνχλ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

 Να απηναμηνινγεζνχλ 

 

Να αλαπηχμνπλ ηηο εμήο ζηάζεηο: 

 

 Να αλαπηχμνπλ ζπλεξγαηηθέο αμίεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο. 

 Να πηνζεηήζνπλ/επηιέμνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη 

ζηηο ΣΠΔ θαη ηελ αλάγθε ρξήζεο ηεο. 

 Να εθηηκνχλ ηελ αμηνιφγεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θαη ηνπο ζπλ-εθπαηδεπφκελνπο θαη λα απνηηκνχλ 

ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ζα δερζνχλ. 

 Να αλαζηνράδνληαη πάλσ ζηηο ελέξγεηέο ηνπο. 

 Να επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα ην νηθνζχζηεκα ηνπ 
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δάζνπο θαη λα ππνζηεξίδνπλ ελέξγεηεο πνπ 

βνεζνχλ ζηε δηαηήξεζή ηνπ αλαπηχζζνληαο 

ηαπηφρξνλα εζεινληηθή δξάζε. 

 Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή ζηάζε ζηελ απηφβνπιε 

ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά ηφζν κε ην ζέκα ηεο 

εξγαζίαο ηνπο αιιά θαη κε ζρεηηθά κε απηφ ζέκαηα. 

 

Καη λα απνθηήζνπλ ηηο επηκέξνπο γλψζεηο: 

 

 Να πξνζδηνξίδνπλ θαη λα ζρεδηάδνπλ ηε δηεχζπλζε 

ηεο αλαθιψκελεο αθηίλαο, φηαλ θσηεηλή αθηίλα 

πξνζπίπηεη ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα δπν 

δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ πιηθψλ 

 Να πεξηγξάθνπλ ην θαηλφκελν δίλνληαο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απφ αλάθιαζε πνπ θάλεη ην θσο 

ζε  έλα επίπεδν θάηνπηξν 

 Να ρξεζηκνπνηνχλ ηε γσλία πξφζπησζεο πνπ 

ηζνχηαη κε ηε γσλία αλάθιαζεο 

 Να κπνξνχλ λα ππνινγίδνπλ αληίζηνηρα ηε ζέζε 

αληηθεηκέλνπ θαη εηδψισλ (πξαγκαηηθφ, 

θαληαζηηθφ) ζηα ζθαηξηθά θάηνπηξα. 

 Να θαηαζθεπάδνπλ γεσκεηξηθά ην είδσιν 

(πξαγκαηηθφ, θαληαζηηθφ) αληηθεηκέλνπ ζηα 

ζθαηξηθά θάηνπηξα 

 Να πξνζδηνξίδνπλ ηε δηεχζπλζε ηεο δηαζιψκελεο 

αθηίλαο, φηαλ ην θσο δηαδίδεηαη ζε δχν 

δηαθνξεηηθά κέζα  

 Να ρξεζηκνπνηνχλ ηελ νξνινγία γηα ηε γσλία 

εθπνκπήο (i) θαη ηε γσλία δηάζιαζεο (r) 

 Να πεξηγξάθνπλ ηε δηέιεπζε ηνπ θσηφο κέζα απφ 

παξάιιεια-δηαθαλή πιηθά 

 Να δίλνπλ ηελ έλλνηα ηεο θξίζηκεο γσλίαο 

 Να πεξηγξάθνπλ ηελ εζσηεξηθή θαη νιηθή 

εζσηεξηθή αλάθιαζε 

 Να θαηαζθεπάδνπλ γεσκεηξηθά ηε θαηλφκελε ζέζε 

αληηθεηκέλνπ πνπ βξίζθεηαη βπζηζκέλν ζε δηαθαλέο 

πιηθφ 

 Να πξνζδηνξίδνπλ ηε ζέζε αληηθεηκέλνπ θαη 

εηδψισλ ζηνπο ζθαηξηθνχο θαθνχο 

 Να θαηαζθεπάδνπλ γεσκεηξηθά ην είδσιν 

αληηθεηκέλνπ ζηνπο ζθαηξηθνχο θαθνχο 

 Να πεξηγξάθνπλ ηε δξάζε ελφο ιεπηνχ 

ζπγθιίλνληνο θαθνχ ζε κηα αθηίλα θσηφο 

 Σε ρξήζε ηνπ φξνπ θχξηα εζηίαζε θαη εζηηαθνχ 

κήθνπο 
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4. Ρόινη: 

Καζνδεγεηήο: 

 πληνλίδεη, επεμεγεί, θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, 

ζπληειψληαο ζηε δηαδηθαζία δφκεζεο ηεο γλψζεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ. 

 Δκςπρψλεη θαη ππνζηεξίδεη  ηνπο καζεηέο ψζηε λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο ψζηε λα κπνξέζνπλ 

λα αληηκεησπίζνπλ ηα καζεζηαθά εκπφδηα πνπ ζα 

ζπλαληήζνπλ. 

 Αμηνινγεί ην έξγν πνπ πινπνηήζεθε, ηηο δηεξγαζίεο πνπ 

αθνινπζήζεθαλ, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο 

ησλ καζεηψλ. 

 Πξνεηνηκάδεη ηηο πεγέο θαη ηηο ηερληθέο εθείλεο πνπ ζα 

εμαζθαιίζνπλ ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ  

 Πξνγξακκαηίδεη θαη νξγαλψλεη ηε δηαδηθαζία κάζεζεο 

 Καζνδεγεί ηε ξνή ηεο κάζεζεο βαζηζκέλεο ζην 

πξφβιεκα (ΜΒΠ) γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

 θνπφο ηνπ είλαη λα πξνζαξκφδεη ην ξπζκφ κάζεζεο 

ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

 ηνρεχεη ζηελ νπζηαζηηθή επηθνηλσλία θαη ζε 

δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκα-

ηηθφηεηαο ηνπ έξγνπ ηνπ 

 πλδέεη ηε δηαδηθαζία κε ηηο εκπεηξίεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ / Αληιεί παξαδείγκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηηο εκπεηξίεο 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ  

 

 

Δθπαηδεπόκελνο: 

 

 Αλαζηνράδεηαη θαη ζπλδπάδεη ηα παξαδείγκαηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο 

 Δπεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία θαη ηα ελαχζκαηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ 

 Γεκηνπξγεί δνκέο θαη ελλνηνινγηθνχο ράξηεο γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ 

 Δθθξάδεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ απφςεηο, πνπ βαζίδνληαη 

ζε πξνεγνχκελεο γλψζεηο 

 πκκεηέρεη ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ελνηήησλ 

 Απνθηά κε βησκαηηθφ ηξφπν γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 

πνπ ζα θιεζεί λα πινπνηήζεη σο δηδάζθσλ 

 Απνθηά ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

 Αμηνπνηεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ηνπ παξέρεηαη θαη 

δηαηππψλεη πξνηάζεηο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηε 

βειηίσζε απηνχ 

 Παξνπζηάδεη ζηελ ηάμε ηελ εξγαζία ηνπ θαη απαληά ζε 
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εξσηήκαηα  

 Αλαδεηεί, ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο 

ζπκκεηέρνληαο ζηε δεκηνπξγία ησλ νκαδηθψλ 

εξγαζηψλ 

 Αμηνινγείηαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαζψο θαη απηφ-αμηνινγείηαη 

 Αλαζηνράδεηαη ζρεηηθά κε ην έξγν πνπ πινπνίεζε. 

 

 

Οκάδα Δθπαηδεπόκελσλ: 

 

 Δπηκεξίδνπλ ηνπο ξφινπο θαη ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη 

λα εθηειέζνπλ 

 Αλαδεηνχλ, ζπιιέγνπλ θαη επεμεξγάδνληαη 

πιεξνθνξίεο ζπκκεηέρνληαο ζηε δεκηνπξγία ησλ 

νκαδηθψλ εξγαζηψλ 

 Παξνπζηάδνπλ ην πιηθφ ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ην 

ππνζηεξίδνπλ, αλ ρξεηαζηεί, κέζα ζηελ ηάμε 

 Αμηνινγνχληαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαζψο θαη απηφ-αμηνινγνχληαη 
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5. Γξαζηεξηόηεηεο: 
  

5.1 Παξνπζίαζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

πκθσλία γηα 

θαηαλνκή 

εξγαζηψλ  θαη 

απνζαθήληζε ησλ 

φξσλ θαη ησλ 

ηδεψλ: 

 

 

 

 Ο εθπαηδεπηηθφο ελεκεξψλεη ηνπο 

καζεηέο γηα ην πξφβιεκα πνπ ζα 

θιεζνχλ λα επηιχζνπλ.  Οη καζεηέο 

κειεηνχλ ην αληίζηνηρν πιηθφ πνπ έρεη 

αλαξηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο 

 Οη καζεηέο ελεκεξψλνληαη γηα ηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο (ΜΒΠ) θαη 

ρσξίδνληαη ζε νκάδεο  

 ε απηφ ην ζεκείν ν εθπαηδεπηηθφο 

δεκηνπξγεί νκάδεο 2 αηφκσλ θαη 

αλαζέηεη ξφινπο.  ε θάζε νκάδα ζα 

ππάξρεη έλαο ζεσξεηηθόο θαη έλαο 

πξαθηηθόο ξφινο.  Ο ζεσξεηηθφο ζα 

έρεη πξνζαλαηνιηζκφ ηε ζεσξία ησλ 

θαηλνκέλσλ, ελψ ν πξαθηηθφο ζα 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ απφδεημε θαη 

ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ θαηλνκέλσλ. 

 

 

5.2 Οξηζκφο ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη 

ησλ θαηλνκέλσλ 

πνπ ρξεηάδνληαη 

επεμήγεζε: 

 

 Ο εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ζηνπο καζεηέο 

ηα παξαδνηέα πνπ ζα πξέπεη λα 

νινθιεξψζνπλ θαη απηά είλαη ηα εμήο: 

o Η θαηαζθεπή ηνπ εηδψινπ 

ελφο θσηεηλνχ αληηθεηκέλνπ 

o ρεδίαζε γσλίαο 

πξφζπησζεο θαη γσλίαο 
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αλάθιαζεο 

o Γηεμαγσγή πεηξάκαηνο γηα 

θνίιν ζθαηξηθφ θαζξέπηε 

o Γηεμαγσγή πεηξάκαηνο γηα 

θπξηφ ζθαηξηθφ θαζξέπηε 

o Δπίιπζε άζθεζεο γηα 

δηάζιαζε θαη ην λφκνπ 

Snell απφ δεδνκέλα πνπ 

δίδνληαη ακθίδξνκα απφ ηα 

2 κέιε ηεο νκάδαο 

 

 

 

5.3 Αλάιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο: 

 

 

 ε απηή ηε θάζε γίλεηαη ζπδήηεζε ηεο 

θάζε νκάδαο γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

ξφισλ.  Η θάζε νκάδα (2 αηφκσλ) 

ζπδεηά θαη απνθαζίδεη πνην κέινο ηεο 

ζα είλαη ν ζεσξεηηθφο θαη πνην κέινο 

ζα είλαη ν πξαθηηθφο έηζη ψζηε λα 

γλσξίδεη πνηνο ζα θάλεη θάζε έλα 

δηαθξηηφ αηνκηθφ παξαδνηέν. 
 

5.4.  Οη επεμεγήζεηο ζα 

νξγαλσζνχλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ιχζεο: 

 

 Ο εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ζηηο νκάδεο 

ξφισλ ην ηη ζα πξέπεη λα πινπνηήζνπλ 

ζην θάζε παξαδνηέν αλαιπηηθά. 

 Ο πξαθηηθφο ζα πξέπεη λα : 

 Καηαζθεπάζεη ην είδσιν 

ελφο θσηεηλνχ 

 



49 

 

 

 

 

αληηθεηκέλνπ  

 Ο ζεσξεηηθφο ζα πξέπεη λα: 

 Βξεη ηηο γσλίεο 

πξφζπησζεο θαη 

αλάθιαζεο θαη λα 

θαηαιήμεη ζηε ζεσξία ηνπ 

θαηλνκέλνπ 

 Ο πξαθηηθφο ζα πξέπεη λα : 

 Γηεμάγεη πείξακα γηα θνίιν 

ζθαηξηθφ θαζξέπηε θαη 

ζπκπιεξψλεη έλα θχιιν 

εξγαζίαο 

 Ο ζεσξεηηθφο ζα πξέπεη λα: 

 Γηεμάγεη πείξακα γηα θπξηφ 

ζθαηξηθφ θαζξέπηε θαη 

ζπκπιεξψλεη έλα 

αληίζηνηρν θχιιν εξγαζίαο 

 Κάζε νκάδα θαηαζέηεη ηα 

ζπκπεξάζκαηά (αηνκηθά θαη νκαδηθά) 

κέζα απφ κηα ζπδήηεζε πνπ 

θαηαγξάθεηαη.  

 Ο πξαθηηθφο ζα πξέπεη λα : 

 Τπνινγίζεη ην δείθηε 

δηάζιαζεο n θαη λα 

ζρεδηάζεη ηελ πνξεία ηεο 

θσηεηλήο δέζκεο 

 Ο ζεσξεηηθφο ζα πξέπεη λα: 

 ρεδηάζεη ζε έλα ζχζηεκα 
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αμφλσλ κηα πξνζπίπηνπζα 

δέζκε θσηφο θαη ηε ζηάζκε 

ηνπ λεξνχ 

 Γψζεη ηηο ηαρχηεηεο ηνπ 

θσηφο ζε νξηζκέλα κέζα 

δηάδνζεο  

 Ο πξαθηηθφο ζα πξέπεη λα: 

 Βξεη θαη λα ζρεδηάζεη ηελ 

πνξεία κηαο δέζκεο θσηφο 

ζηα δνζέληα κέζα 

 Κάζε νκάδα ππνβάιιεη ηηο εξγαζίεο 

θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο. 

5.5.  Γεκηνπξγία θαη 

επηινγή καζεζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ: 

 

 

 

 Οη καζεηέο επηιέγνπλ πιηθφ απφ ηε 

βάζε πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπο έρεη 

δηαζέζεη ν εθπαηδεπηηθφο.  Σν πιηθφ 

είλαη θαηαλεκεκέλν θαη δνκεκέλν 

ψζηε νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα 

αλαγλσξίζνπλ πνην καζεζηαθφ 

αληηθείκελν ηνπο ρξεηάδεηαη ζε θάζε 

παξαδνηέν.  Υαξαθηεξηζηηθά αλάινγα 

κε ην παξαδνηέν δίλνληαη νη εμήο 

ζεσξίεο: 

 Η αλαθιψκελε θαη ε 

πξνζπίπηνπζα δέζκε, καδί 

κε ηελ θάζεηε επζεία ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ θαζξέθηε 

πνπ πεξλάεη απφ ην ζεκείν 

πξφζπησζεο, βξίζθνληαη 
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ζην ίδην επίπεδν 

 Η θάζεηε επζεία 

ζρεκαηίδεη κε ηελ 

πξνζπίπηνπζα θαη ηελ 

αλαθιψκελε δέζκε δχν 

γσλίεο: ηε γσλία 

πξφζπησζεο θαη ηε γσλία 

αλάθιαζεο αληίζηνηρα. Οη 

γσλίεο απηέο είλαη ίζεο 

 Η εηθφλα ελφο θσηεηλνχ 

αληηθεηκέλνπ ζε έλα 

θαζξέθηε νλνκάδεηαη 

είδσιν ηνπ αληηθεηκέλνπ.  

Σν είδσιν θσηεηλνχ 

αληηθεηκέλνπ σο πξνο 

επίπεδν θαζξέθηε είλαη 

ζπκκεηξηθφ σο πξνο ην 

επίπεδν ηνπ θαζξέθηε 

 Όηαλ πάλσ ζε έλα θνίιν 

ζθαηξηθφ θαζξέθηε 

πξνζπίπηνπλ δέζκεο πνπ 

έρνπλ δηεχζπλζε 

παξάιιειε κε ηνλ θχξην 

άμνλα ελφο θνίινπ 

ζθαηξηθνχ θαζξέθηε, ηφηε 

κεηά ηελ αλάθιαζή ηνπο νη 

δέζκεο δηέξρνληαη απφ έλα 

νξηζκέλν ζεκείν ηνπ 
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θχξηνπ άμνλα ηνπ 

θαζξέθηε πνπ νλνκάδεηαη 

θχξηα εζηία.  ηνπο 

θπξηνχο θαζξέθηεο ε θχξηα 

εζηία είλαη ην ζεκείν ηνπ 

θχξηνπ άμνλα ζην νπνίν 

ζπγθιίλνπλ νη πξνεθηάζεηο 

ησλ αλαθιψκελσλ δεζκψλ 

 Αληίζηξνθα θάζε 

πξνζπίπηνπζα δέζκε πνπ 

δηέξρεηαη απφ ηελ θχξηα 

εζηία, κεηά ηελ αλάθιαζή 

ηεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

θαζξέθηε, δηαδίδεηαη 

παξάιιεια κε ηνλ θχξην 

άμνλα. 

 Η απφζηαζε ηεο θχξηαο 

εζηίαο απφ ην κέζνλ ηνπ 

θαζξέθηε νλνκάδεηαη 

εζηηαθή απφζηαζε ηνπ 

θαζξέθηε 

 Όηαλ κηα ιεπηή δέζκε 

θσηφο δηαδίδεηαη ζηνλ αέξα 

θαη πξνζπίπηεη ζηελ 

επηθάλεηα λεξνχ  πνπ 

εξεκεί, ηφηε έλα κέξνο ηεο 

δέζκεο αλαθιάηαη θαη 

ζπλερίδεη κέζα ζε απηφ.  
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Σφηε έρνπκε δηάζιαζε ηνπ 

θσηφο. 

 Κάζε δηαθαλέο κέζν έρεη 

έλα δείθηε δηάζιαζεο n. 

 Η γσλία δηάζιαζεο 

εμαξηάηαη απφ ην δείθηε 

δηάζιαζεο βάζεη ηνπ λφκνπ 

ηνπ Snell :  

5.6. Έξεπλα κέζσ 

πξνζσπηθήο κειέηεο: 

 

 

 ε απηφ ην ζηάδην γίλεηαη αηνκηθή 

έξεπλα θαη επίιπζε ησλ παξαδνηέσλ 

 

5.7. χλζεζε ησλ 

επεμεγήζεσλ θαη 

εθαξκνγψλ ησλ 

θαηλνχξησλ πιεξνθνξηψλ 

ζηα πξαγκαηηθά 

πξνβιήκαηα: 

 Οη εθπαηδεπφκελνη ζπλζέηνπλ ηα 

παξαδνηέα ηνπο, θαηαιήγνπλ θαη 

εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα.  Απνζηέιινπλ 

ηα παξαδνηέα ηνπο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

γηα αλαηξνθνδφηεζε. 
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6 Μέζα (εθπαηδεπηηθνί 

πόξνη-ςεθηαθνί θαη 

κε/ ηερλνινγηθά 

εξγαιεία): 

 PhenOpt (simulation νπηηθήο) 

 Μεραλή αλαδήηεζεο Google 

 Γξαζηεξηφηεηεο ζε authoring tool 

 Γξαζηεξηφηεηεο ζε LMS πεξηβάιινλ 

(πρ. πδεηήζεηο, απνζηνιή 

παξαδνηέσλ) 

 Φπζηθή Γ γπκλαζίνπ (ειιεληθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ) 
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Δπεμήγεζε εηθνληδίσλ 

 

 

 

 

χκθσλα κε ην Joint Information Systems Committee (JISC) θαη ην πξνηεηλφκελν 

taxonomy ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
23

, αληηζηνηρήζακε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξφηππνπ ζελαξίνπ πνπ αλαθέξζεθαλ, 

επηιέγνληαο ηηο ηαμνλνκίεο πνπ ηηο πεξηγξάθνπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

ηνλ πίλαθα 17 ηνπ παξαξηήκαηνο πεξηγξάθνληαη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα 

θάζε κία δξαζηεξηφηεηα. 

                                                           
23

 www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/DialogPlus%20taxonomy.doc 
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3.2. Μεζνδνινγία ειέγρνπ ζπκθσλίαο εξγαιείσλ παξαγσγήο 

SCORM 

Γηα ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο εξγαιείσλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

SCORM, αξρηθά ζέηνπκε νξηζκέλεο παξαδνρέο ζρεηηθά κε ην πνηα εξγαιεία ζα 

αμηνπνηήζνπκε. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε δχν θεληξηθνχο άμνλεο:  

1. Σελ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, δειαδή ην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην πνπ 

ζέινπκε λα πινπνηεζεί.  

2. Σα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ εξγαιείνπ ζπγγξαθήο (ελφηεηα 4.1).  

Καηαιήγνληαο ζε ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ζρεδηαζκνχ 

ελφο καζήκαηνο, πξνρσξάκε ζηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ζε 

θάζε έλα εξγαιείν. Βαζηθή καο επηδίσμε είλαη ε πιεξέζηεξε θάιπςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην θάζε 

εξγαιείν. Χζηφζν, ε πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ζε θάζε εξγαιείν 

ζπγγξαθήο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ αθνινπζεί δηαθνξεηηθφ ζρεδηαζκφ, 

παξφιν πνπ αθνξά ζην ίδην πεξηερφκελν.  Η δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

παξαγσγή παθέηνπ SCORM ζηηο εθδφζεηο 1.2 ή θαη 2004 3ε έθδνζε, αλάινγα κε 

ηηο κνξθέο εμαγσγήο πνπ πξνζθέξνπλ ηα AT. Αλακελφκελν απνηέιεζκα είλαη 

εμαγσγή παθέησλ SCORM απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαιείσλ ζπγγξαθήο. 

Γηα ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο ησλ εξγαιείσλ ζπγγξαθήο κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

SCORM πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα βήκαηα: 

1. Άλνηγκα ηεο θαηάιιειεο έθδνζεο (1.2 ή 2004) SCORM Conformance Test 

Suite κε ρξήζε πεξηεγεηή θαη έθδνζεο Java Run Time Environment, φπσο 

νξίδνπλ νη πξναπαηηήζεηο ηνπ SCORM Conformance Test Suite. 

2. Δπηινγή "Content Package Conformance Test" (γηα ηα παθέηα SCORM 1.2 

πξέπεη λα αλνίμνπκε ην zip αξρείν θαη λα αληηγξάςνπκε ην imsmanifest.xml 

θαη φια ηα έγγξαθα ειέγρνπ (.XSD) θαη XML ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ησλ 

Windows. 

3. πκπιήξσζε ησλ πεδίσλ πνπ δεηνχληαη, επηινγή "Content Package (PIF)", 

δεδνκέλνπ φηη έρνπκε παθέηα SCORM κε νξγαλσκέλε δνκή, επηινγή 
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"Content Aggregation Package", αλαδήηεζε θαη επηινγή ηνπ παθέηνπ 

SCORM πνπ ζα ππνζηεί ηνλ έιεγρν θαη έλαξμε ηνπ ειέγρνπ. 

4. Αλ ν έιεγρνο δηαπηζηψζεη πξνβιήκαηα ζην Content Aggregation Content 

Package Application Profile (ην πην ζχλεζεο), ηφηε αλνίγνπκε θαη βιέπνπκε 

ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Αλάινγα κε ην βαζκφ ζεκαζίαο ηνπ 

πξνβιήκαηνο, αθνινπζνχκε ηελ εμήο πνξεία κέρξη ν έιεγρνο ζε απηφ ην 

βήκα λα είλαη έγθπξνο. 

Γηαδηθαζία ειέγρνπ 

1. Βήκα 1ν: Δηζαγσγή ηνπ παθέηνπ SCORM ζηνλ Reload Editor 

Πεξίπησζε 1ε: Αλ δελ κπνξεί λα γίλεη θφξησζε είηε ην αξρείν imsmanifest.xml 

ιείπεη, νπφηε ην SCORM παθέην δελ είλαη έγθπξν, είηε ηα αξρεία XSD δελ 

βξίζθνληαη ζηνλ αξρηθφ θάθειν ηνπ παθέηνπ, είηε απνπζηάδνπλ ηα έγγξαθα 

ειέγρνπ πνπ είλαη θνηλά ζηελ ίδηα έθδνζε παθέησλ SCORM 

(adlcp_rootv1p2.xsd,ims_xml.xsd,imscp_rootv1p1p2.xsd,imscp_rootv1p1p2.xsd) 

θαη ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ζην παθέην 

Πεξίπησζε 2ε: ηελ πεξίπησζε πνπ γίλεη θφξησζε ζην Reload Editor, ηφηε ηα 

ζθάικαηα πνπ παξνπζηάδνληαη κπνξεί λα είλαη ηεο κνξθήο: 

i. Σν imsmanifest.xml ή ην imslrm.xml λα πεξηέρεη elements θαη 

εηηθέηεο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε IEEE LOM, νπφηε 

ρξεηάδεηαη κεηνλνκαζία απηψλ ή δηαγξαθή ή πξνζζήθε. 

ii. Σα resources (ζπλνδεπηηθά αξρεία θιπ) πνπ αλαθέξνληαη ζην 

imsmanifest.xml λα έρνπλ νλνκαζία κε αλαγλψζηκε.  ε απηή 

ηελ πεξίπησζε θαιφ είλαη απφ ηελ αξρή ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

καζήκαηνο ζην AT ηα αξρεία πνπ επηζπλάπηνληαη λα έρνπλ 

ιαηηληθέο νλνκαζίεο θαη λα είλαη ρσξίο θελά. 

iii. ην imsmanifest.xml λα πεξηέρνληαη δηεπζχλζεηο αξρείσλ ηνπ 

παθέηνπ κε ιάζνο φλνκα ή κε ιάζνο δηαδξνκή αξρείνπ 
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2. Βήκα 2o :Δμαγσγή δηνξζσκέλνπ SCORM παθέηνπ απφ ην Reload Editor 

θαη επαλέιεγρνο ζην ADL Self Test Suite, ζχκθσλα κε ηα βήκαηα i έσο iii. 

3.2.1. νπίηα γηα ηνλ έιεγρν ζπκκόξθσζεο ησλ παθέησλ 

SCORM: ADL self test suite 

Γηα ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο ησλ παθέησλ SCORM πνπ παξάγνληαη απφ ηα 

εξγαιεία ζπγγξαθήο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζνπίηα 

‘ADL self test suite’. ηε ζπλέρεηα αλαιχνπκε ηνπο ζηφρνπο γηα ηε δηεμαγσγή 

ηνπ ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο ζηα παθέηα SCORM 1.2, SCORM 2004 - 3ε 

έθδνζε, θαζψο θαη ηε δηαθνξά ηνπ ζχκκνξθνπ θαη ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ SCORM 

παθέηνπ. 

SCORM 1.2 

Ο ζθνπφο ηνπ ηεζη γηα ην SCORM Version 1.2 Content Packaging είλαη λα 

εμαθξηβψζεη φηη έλα παθέην πεξηερνκέλνπ πινπνηεί θαη θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο 

ζπκκφξθσζεο. Σν πεξηβάιινλ ειέγρνπ (Content Packaging Test Suite) ειέγρεη ηηο 

δχν κνξθέο πνπ κπνξεί λα έρεη έλα παθέην SCORM:  

1. Σν παθέην SCORM πνπ δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε (Resource 

Package) 

2. Σν παθέην SCORM κε θαιά νξηζκέλε νξγάλσζε (Content Aggregation 

Package).  

Οη απαηηήζεηο πςεινχ επηπέδνπ πνπ ειέγρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ ειέγρνπ είλαη 

νη αθφινπζεο: 

1. Δγθπξφηεηα σο πξνο ην IMS CP XML Schema Version 1.1.2. 

2. Δγθπξφηεηα σο πξνο ην ADL SCORM XML Schema Version 1.2 

3. Έιεγρνο φηη θάζε επέθηαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην CP είλαη 

νξηζκέλε θαη έγθπξε ζχκθσλα κε ην εηαηξηθφ  ΥML Schema 
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4. Δμαθξίβσζε φηη ην IMS Manifest πνπ παξέρεηαη κε θάζε παθέην είλαη 

έγθπξν ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο αλαιπηηθέο απαηηήζεηο
1
. 

5. Δμαθξίβσζε φηη φια ηα Meta-data πνπ έρνπλ νξηζηεί ζην CP είλαη έγθπξα, 

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο αλαιπηηθέο απαηηήζεηο. 

6. Δμαθξίβσζε φηη φια ηα SCOs πνπ έρνπλ νξηζηεί ζην CP είλαη έγθπξα, 

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο αλαιπηηθέο απαηηήζεηο. 

Οη απαηηήζεηο γηα ην παθέην πεξηερνκέλνπ πξέπεη λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

παξαθάησ παξαδνρέο (ADL team, 2002): 

 Αλ ζην CP εκπεξηέρεηαη ζε έλα PIF, ην αξρείν απηφ ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπκβαηφ κε ην PKZIP Version 2.04g 

 To αξρείν manifest ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηνλ αξρηθφ θάθειν 

ηνπ παθέηνπ (π.ρ. ζην Zip αξρείν ή ζην CD-ROM) 

 Σν αξρείν manifest ζα πξέπεη λα έρεη νλνκαζία "imsmanifest.xml" 

 Όια ηα ππνζηεξηδφκελα έγγξαθα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ζην θάθειν ηνπ PIF ή ζηνλ αξρηθφ θάθειν 

 Σν αξρείν "imsmanifest.xml" ζα πξέπεη λα είλαη θαιά δνκεκέλν ζε XML 

 Σν αξρείν "imsmanifest.xml" ζα πξέπεη λα είλαη έγθπξν απέλαληη ζην IMS 

CP XML Schema Definition (XSD) Version 1.1.2 

 Σν αξρείν "imsmanifest.xml" ζα πξέπεη λα είλαη έγθπξν απέλαληη ζην 

ADL CP XML Schema Definition (XSD) Version 1.2 

 Σν CP ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα SCO ή Asset (φπσο έρεη 

νξηζηεί ζην SCORM Content Aggregation Model 

 Όιεο νη καζεζηαθέο πεγέο ησλ SCOs πνπ είλαη νξηζκέλεο ζην 

"imsmanifest.xml" ζα πξέπεη λα είλαη απφ ηνπιάρηζηνλ έλα SCO-RTE1 

 Όια ηα Meta-data πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην "imsmanifest.xml" πξέπεη λα 

ηεξνχλ ηηο θαηάιιειεο απαηηήζεηο ηνπ SCORM Meta-data Application Profile.  

 

                                                           
1
 Οη ζρεηηθέο αλαιπηηθέο απαηηήζεηο, απνηεινχλ έλα κεγάιν πίλαθα απαηηήζεσλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην έγγξαθν πνπ απνηειεί πεγή ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 
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SCORM 2004 - 3ε έθδνζε 

Γηα ηε ζπκκφξθσζε ελφο CP κε ηηο πςεινχ επηπέδνπ απαηηήζεηο ηνπ SCORM 

2004 3ε έθδνζε, πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο ζε 2 θαηεγνξίεο: 

1. ηε CP Content Aggregation Model Version 1.0.  

2. ηε CP Run-Time Environment Version 1.0. 

Οη πςεινχ επηπέδνπ απαηηήζεηο γηα ζπκκφξθσζε βάζεη ησλ νπνίσλ έλα CP 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη γηα λα είλαη ζχκκνξθν κε ην SCORM 2004 3ε έθδνζε 

είλαη νη αθφινπζεο: 

Έλα παθέην ζχκκνξθν κε SCORM 2004 3ε έθδνζε πξέπεη λα είλαη ζχκκνξθν κε 

ηηο δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο απαηηήζεσλ: CP Content Aggregation Model Version 

1.0 θαη CP Run-Time Environment Version 1.0 

Χο πξνο ηελ πξψηε θαηεγνξία CP CAM 1.0 ππάξρνπλ νη απαηηήζεηο (Dodds, 

2006): 

 Σν παθέην πεξηερνκέλνπ πξέπεη λα είλαη ζχκκνξθν κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη γηα ην CP. 

 Αλ ην παθέην πεξηερνκέλνπ είλαη έλα SCORM 2004 3εο έθδνζεο Content 

Aggregation Package Application Profile, ηφηε ην αξρείν manifest ζα 

πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Content Aggregation 

Package Application Profile Manifest. 

 Αλ ην παθέην πεξηερνκέλνπ είλαη έλα SCORM 2004 3εο έθδνζεο Content 

Aggregation Package Application Profile θαη ην Manifest πεξηέρεη 

πιεξνθνξίεο αιιεινπρίαο (sequencing) SCORM, ηφηε νη επεθηάζεηο ηεο 

αιιεινπρίαο ζην αξρείν manifest ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ SCORM 2004 3εο έθδνζεο Sequencing Extension. 

 Αλ ην παθέην πεξηερνκέλνπ είλαη έλα SCORM 2004 3εο έθδνζεο Content 

Aggregation Package Application Profile θαη ην Manifest πεξηέρεη 

πιεξνθνξίεο πινήγεζεο / παξνπζίαζεο SCORM, ηφηε νη επεθηάζεηο ηεο 

πινήγεζεο / παξνπζίαζεο ζην αξρείν manifest ζα πξέπεη λα ζπκ-
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κνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ SCORM 2004 3εο έθδνζεο 

Navigation / Presentation Extension. 

 Αλ ην παθέην πεξηερνκέλνπ είλαη έλα SCORM 2004 3εο έθδνζεο 

Resource Package Application Profile, ηφηε ην αξρείν manifest ζα πξέπεη 

λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Resource Package Application 

Profile Manifest. 

 Αλ ην Manifest ηνπ CP πεξηέρεη metadata, ηφηε ηα metadata ζα πξέπεη λα 

είλαη θαιά δνκεκέλα θαη έγθπξα ζχκθσλα κε ηελ νπηηθή ηνπ Δγγξάθνπ 

Διέγρνπ (π.ρ. XSD, DTD).  

 

Γηα ηε δεχηεξε θαηεγνξία CP RTE 1.0 ππάξρνπλ νη απαηηήζεηο (Dodds, 2006): 

 To CP ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ κηα πεγή SCO ή Asset. 

 Όια νη πεγέο ησλ SCOs πνπ νξίδνληαη ζην Manifest αξρείν ζα πξέπεη λα 

είλαη ζχκκνξθεο κε ηηο απαηηήζεηο ζπκκφξθσζεο ησλ SCOs.  

 

Η δηαθνξά ηνπ ζύκκνξθνπ θαη ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ SCORM παθέηνπ 

Έλα πξντφλ είλαη ζχκκνξθν κε SCORM φηαλ έρεη πεξάζεη κε επηηπρία ην 

SCORM conformance test suite. 

Έλα πηζηνπνηεκέλν SCORM πξντφλ νξίδεηαη απηφ πνπ έρεη ειεγρζεί απφ έλα 

Κέληξν Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο ADL θαη δεδνκέλνπ φηη έρεη πεξάζεη ην 

ADL conformance test suite. 

Απφ ηερληθήο άπνςεο θαη ηα δχν πξντφληα κε ηε δηαθνξεηηθή εηηθέηα δελ έρνπλ 

δηαθνξά. Σν βαζηθφ ζεκείν δηαθνξνπνίεζεο είλαη φηη ν έιεγρνο ζην πηζην-

πνηεκέλν SCORM πξντφλ έρεη γίλεη απφ έλαλ αλεμάξηεην ADL Κέληξν Διέγρνπ 

θαη Πηζηνπνίεζεο, ελψ ζην ζχκκνξθν SCORM παθέην ν έιεγρνο έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ έλα δεκηνπξγφ πεξηερνκέλνπ ή πσιεηή ελφο LMS (Dodds, 

2006). 



62 

 

3.3. Μεζνδνινγία Δπεμεξγαζίαο θαη Μεηαθνξάο Moodle 

Δξσηήζεσλ 

Η δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ βαζίδεηαη ζε δηεζλή πξφηππα, 

κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ ην Moodle κε δχν ηξφπνπο.  

1. Με ηε θφξησζε θαη αλαπαξαγσγή SCORM παθέησλ (βαζηζκέλα ζηελ 

πξνδηαγξαθή SCORM ηεο ADL).  

2. Με ηε θφξησζε, επεμεξγαζία θαη αλαπαξαγσγή ησλ εξσηήζεσλ 

(βαζηζκέλα ζηελ πξνδηαγξαθή IMS QTI) πνπ βξίζθνληαη ζηηο απνζήθεο 

εξσηήζεσλ ηνπ Moodle.  

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αλαιχνπκε ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

εξσηήζεσλ απφ ηηο απνζήθεο ηνπ Moodle ζε πεξηβάιινληα αλαπαξαγσγήο ησλ 

LMSs. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, αθνχ νη εξσηήζεηο ηνπ Moodle αθνξνχλ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην Moodle, ζα πξνζπαζήζνπκε λα βξνχκε ηξφπν 

κεηαηξνπήο ησλ εξσηήζεσλ ζε παθέηα SCORM. χκθσλα κε απηή ηε κνξθή νη 

εξσηήζεηο ζα γίλνληαη  ιεηηνπξγηθέο θαη γηα  δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα LMSs. 

Αλάιπζε ηξόπσλ εμαγσγήο εξσηήζεσλ  

Σν Moodle φηαλ δεκηνπξγείηαη κία εξψηεζε, εηζάγεη κία λέα εγγξαθή ζηελ 

αληίζηνηρε βάζε δεδνκέλσλ ηεο απνζήθεο εξσηήζεσλ. 

Σν πξψην βήκα γηα λα βξεζεί κηα ιχζε γηα ην πσο κπνξεί λα γίλεη κεηαθνξά ησλ 

εξσηήζεσλ έμσ απφ έλα ζχζηεκα Moodle, είλαη ε αλάιπζε ησλ κνξθψλ 

εμαγσγήο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν LMS.  ηε ζπλέρεηα, ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα βξνχκε έλαλ ηξφπν ψζηε νη εξσηήζεηο ηνπ Moodle λα 

κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζε SCORM παθέηα, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εξσηήζεσλ, κεηαμχ ζπζηήκαηνο Moodle θαη δηαθν-

ξεηηθήο πιαηθφξκαο LMS. 
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Δηθόλα 5:  Γηαδηθαζία δηαιεηηνπξγηθφηεηαο Moodle εξσηήζεσλ 

 

To Quiz module θαη ε απνζήθε εξσηήζεσλ κπνξνχλ λα εμάγνπλ εξσηήζεηο ζε 4 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο. 

1. GIFT 

2. Moodle XML 

3. IMS QTI 2.0 

4. XHTML 

(moodle docs - Export questions). 

 

1. Η κνξθή GIFT επηηξέπεη ζε θάπνηνλ πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαλ επεμεξγαζηή 

θεηκέλνπ λα ζπληάμεη εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, ζσζηνχ - ιάζνπο, 

ζχληνκεο απάληεζεο, ηαηξηάζκαηνο ιέμεο πνπ ιείπεη θαη αξηζκεηηθέο εξσηήζεηο 

ζε κία απιή θαηαλνεηή κνξθή. Η κνξθή GIFT παξέρεη κία γξήγνξε ιχζε φηαλ 

δεκηνπξγνχκε κεγάιν αξηζκφ εξσηήζεσλ θαη θαηφπηλ ζέινπκε λα ηηο εηζάγνπκε 

καδηθά ζην κάζεκα ηνπ Moodle.  Δπηπιένλ, εμππεξεηεί σο έλαο ηξφπνο πξνβνιήο  

ησλ εξσηήζεσλ (moodle docs - GIFT format). 

Η ζχληαμε ησλ εξσηήζεσλ ζε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ γίλεηαη κε ηε ρξήζε 

νξηζκέλσλ ραξαθηήξσλ πνπ ζπκβνιίδνπλ ην είδνο ηεο εξψηεζεο, ηνλ ηίηιν ηεο 

θαη άιια δνκηθά ζηνηρεία ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ έλαλ ηχπν 

εξψηεζεο. Σα ζχκβνια απηά είλαη απαξαίηεηα, πξνθεηκέλνπ νη εξσηήζεηο λα 

είλαη αλαγλψζηκεο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Moodle. 

 

2. Η κνξθή Moodle XML απνηειεί κία αλαπαξάζηαζε πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλα 

ζην Moodle γηα ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή εξσηήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην Quiz module. Η κνξθή απηή αλαπηχρζεθε απφ ηελ 
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θνηλφηεηα ηνπ Moodle, σζηφζν θαη άιια πξνγξάκκαηα κπνξεί λα ππνζηεξίδνπλ 

απηή ηε κνξθή ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ
1
.  

 Γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ εξσηήζεσλ ζε απηή ηε κνξθή ρξεζηκνπνηνχληαη 

ραξαθηήξεο-ζχκβνια φπσο θαη ζηελ κνξθή GIFT, αιιά ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε 

πεξηγξαθή γίλεηαη κε ηε ρξήζε εηηθεηψλ (tags) θαη φιν ην αξρείν πεξηθιείεηαη 

απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δνκή πνπ δηέπεη έλα XML έγγξαθν. 

Η κνξθή IMS QTI 2.0 αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ νκψλπκνπ πξνηχπνπ.  Καηά 

ηελ εμαγσγή εξσηήζεσλ ζε ηέηνηα κνξθή δεκηνπξγείηαη έλα παθέην αξρείσλ (ζε 

zip)
2
. 

Η XHTML κνξθή εμάγεη φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε κηα θαηεγνξία, 

ζε κνξθή XHTML. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ 

δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εμαγσγή. Απηή ε κνξθή δεκηνπξγήζεθε γηα λα 

παξάγεη έλα ζχλνιν εξσηήζεσλ ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ άιιεο 

web εθαξκνγέο, αιιά αθφκα ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε επεμεξγαζία ψζηε λα 

κπνξέζεη λα γίλεη ρξήζηκε
3
. 

Γηα ηελ εχξεζε ηεο θαιχηεξεο ιχζεο παξαγσγήο παθέηνπ SCORM πνπ λα 

ελζσκαηψλεη ηηο εξσηήζεηο ηνπ Moodle, πξέπεη λα επηιέμνπκε χζηεξα απφ 

έξεπλα ην θαηάιιειν εξγαιείν επεμεξγαζίαο εξσηήζεσλ πνπ λα κπνξεί λα 

εηζάγεη εξσηήζεηο κε θάπνηα απφ ηηο ηέζζεξηο πξναλαθεξζείζεο κνξθέο. Η πνξεία 

εχξεζεο ελφο ηέηνηνπ εξγαιείνπ, μεθηλά κε ηε κειέηε ησλ εμσηεξηθψλ πεγψλ πνπ 

έρνπλ σο αλαθνξά ηα moodle docs, ηελ θνηλφηεηα ηνπ Moodle θαη ηελ έξεπλα ζε 

κεραλέο αλαδήηεζεο, φπσο ην Google. 

Καηά ηελ έξεπλα, ειέγρζεθαλ αξθεηά εξγαιεία απφ ηα νπνία πξνέθπςαλ θάπνηα 

λέα θξηηήξηα επηινγήο, ιφγσ ηνπ φηη πξνέθππηαλ νξηζκέλνη παξάκεηξνη πνπ δελ 

νδεγνχζαλ ζε ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα, ή ζε απνηέιεζκα ρσξίο αιιαγέο ζηηο 

αξρηθέο εξσηήζεηο.  Αθφκα, πξνέθπςαλ νξηζκέλα ζέκαηα - παξαηεξήζεηο ζρεηηθά 

                                                           
1
 Moodle XML format. Αλαθηήζεθε 25/04/2011 απφ 

http://docs.moodle.org/19/en/Moodle_XML_format 
2
 IMS QTI 2.0 format. Αλαθηήζεθε 25/04/2011 απφ 

http://docs.moodle.org/19/en/IMS_QTI_2.0_format 
3
XHTML format. Ανακτικθκε 25/04/2011 από http://docs.moodle.org/19/en/XHTML_format  

http://docs.moodle.org/19/en/Moodle_XML_format
http://docs.moodle.org/19/en/IMS_QTI_2.0_format
http://docs.moodle.org/19/en/XHTML_format
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κε ηνλ ηξφπν εμαγσγήο ησλ εξσηήζεσλ απφ ην Moodle.  Αλ θαη ηα λέα θξηηήξηα 

δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ έξεπλα, ηα αλαθέξνπκε γηα ιφγνπο βειηίσζεο κίαο 

κειινληηθήο έξεπλαο. 

Σα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εμαγσγή ησλ εξσηήζεσλ ζε δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο ηνπ Moodle είλαη:  

 Αλ δηαηεξείηαη ε κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζην Moodle. 

 Αλ γίλεηαη εμαγσγή ησλ ζπλνδεπηηθψλ αξρείσλ θαηά ηελ εμαγσγή. 

Ο έιεγρνο ησλ εξγαιείσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπγθεθξηκέλα βήκαηα, θξηηήξηα 

θαη κεζνδνινγία, πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ην βέιηηζην απνηέιεζκα. 

Σα εξγαιεία επεμεξγαζίαο εξσηήζεσλ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ νπσζδήπνηε ηα εμήο 

θξηηήξηα: 

1. Να θάλνπλ εηζαγσγή κηαο ηνπιάρηζηνλ κνξθήο εξσηήζεσλ Moodle. 

2. Να κπνξνχλ λα εμάγνπλ παθέην SCORM. 

3. Δπηπιένλ, πξναηξεηηθά λα έρνπλ δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ησλ εξσηήζεσλ 

κε δηαηήξεζε ηνπ ηχπνπ ησλ αξρηθψλ εξσηήζεσλ (π.ρ. εξσηήζεηο ηχπνπ 

πνιιαπιήο επηινγήο κεηά ηελ επεμεξγαζία λα παξακέλνπλ πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη φρη ηχπνπ π.ρ. ζσζηνχ - ιάζνπο). 

Σα επηπξφζζεηα θξηηήξηα, ηα νπνία πξνζηέζεθαλ κεηά ηνπο πξψηνπο ειέγρνπο, 

πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ ζηα εξγαιεία επεμεξγαζίαο εξσηήζεσλ είλαη: 

4. Αλ αλαγλσξίδεηαη ε κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ πνπ έρεη γίλεη θαηά ηελ 

επεμεξγαζία ησλ εξσηήζεσλ ζην Moodle. 

5. Αλ ηα ζπλνδεπηηθά αξρεία κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα 

εκθαληζηνχλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηήζεσλ ζην εξγαιείν ειέγρνπ. 

6. Δπηπιένλ αλ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ κέζα ζην παθέην SCORM πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί.  
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Σέινο, ην SCORM παθέην πνπ ζα εμαρζεί ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ζε έλα LMS, πνπ 

ππνζηεξίδεη εηζαγσγή SCORM παθέησλ, γηα ην αλ είλαη ιεηηνπξγηθά φια ηα 

παξαπάλσ θξηηήξηα.  

 

4. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ ΠΟΤ ΔΠΙΛΔΥΘΗΑΝ 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ 

4.1.  Δηζαγσγή - Δπηιέγνληαο έλα Δξγαιείν πγγξαθήο  

(Berking, 2010) 

 

Η επηινγή ελφο AT γηα e-learning είλαη κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο απνθάζεηο πνπ 

έλαο νξγαληζκφο γηα θαηάξηηζε ή έλαο ζρεδηαζηήο καζήκαηνο ζα πξέπεη λα θάλεη.  

Σα δηάθνξα ΑΣ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα εθπιεξψλνπλ ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο 

κάζεζεο, πιαηθφξκεο, ηχπνπο αξρείσλ, e-learning πξφηππα θαη ξνέο εξγαζηψλ.  

Χο εθ ηνχηνπ, εάλ επηιερζεί έλα ΑΣ ην νπνίν δελ είλαη πξνζαξκνζκέλν γηα ην 

ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 

νξγαληζκνχ, ζα νδεγήζεη ζε δαπάλε ρξεκάησλ θαη ην απνηέιεζκα ζα είλαη εθηφο 

ζηφρσλ.   

Έλαο αθφκα ιφγνο πνπ θάλεη πνιχ ζεκαληηθή ηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε είλαη ην 

θφζηνο ηεο ζπληήξεζεο, δειαδή ε αλζεθηηθόηεηα. Απηφ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην αλ 

ην εξγαιείν ζα έρεη δηάξθεηα ζηελ αγνξά κε ηξφπν ψζηε λα ζπλερίζεη λα έρεη 

δηαζέζηκε ππνζηήξημε, γηα παξάδεηγκα, αλ ζα κπνξεί έλαο πφξνο - έλα αξρείν λα 

αλνηρζεί απφ κία επφκελε έθδνζε, ηεο ίδηαο εθαξκνγήο  

Η δηαδηθαζία επηινγήο εξγαιείσλ 

Η ADL πξνηείλεη ηηο παξαθάησ ζπκβνπιέο επηινγήο ΑΣ.  Απηή ε δηαδηθαζία ζα 

πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζην αξρηθφ εξγαιείν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζπγγξαθή 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα επφκελα εξγαιεία. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην πξψην εξγαιείν 
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ζα έρεη πεξάζεη απφ ηηο εξγαζίεο ειέγρνπ απαηηήζεσλ, κεηά ν ελδηαθεξφκελνο ζα 

είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηα θελά πνπ ρξεηάδεηαη λα θαιχςεη, φηαλ ζα επηιέγεη ηα 

δεχηεξα εξγαιεία.  

1. πκβνπιή 1
ε
: Πξνζδηνξηζκφο ησλ πςειψλ απαηηήζεσλ. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ ζέκα ψζηε λα θηιηξαξηζηνχλ πνιιά εξγαιεία πνπ δε ζα 

ηαηξηάδνπλ ζηνλ πίλαθα επηινγήο ΑΣ. Οη πςειέο απαηηήζεηο εζηηάδνπλ ζηηο 

εμήο πεξηνρέο: 

 ηνπο ηχπνπο εθπαίδεπζεο (κεξηθέο θνξέο πνιιαπινί ηξφπνη κπνξεί λα 

ρξεηαζηνχλ ζε έλαλ νξγαληζκφ). Δηδηθφηεξα: 

i. Αζύγρξνλε ΗΜ. 

ii. Σύγρξνλε εηθνληθή ηάμε ή εηθνληθόο θόζκνο. 

iii. Αζύγρξνλε εηθνληθή ηάμε (γηα παξάδεηγκα καγλεηνζθνπεκέλε 

δηάιεμε). 

iv. Καηάξηηζε θαζνδεγνύκελε από ηνλ εθπαηδεπηή, Instructor-led 

training (ILT), κεξηθώο βαζηζκέλε ζε ειεθηξνληθά κέζα (γηα 

παξάδεηγκα, αμηνινγήζεηο). 

 ε νξηζκέλεο ιεηηνπξγηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, φπσο είλαη ε ρξήζε 

wikis, blogs, forums θαη chat. 

 ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα. Δηδηθφηεξα: 

i. Ήρνο. 

ii. Video. 

iii. Γξαθηθά. 

iv. 2D-animation. 

v. 3D-animation. 

 ην επίπεδν δηαδξαζηηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα: 

i. Παζεηηθή ή ρσξίο δηαδξαζηηθόηεηα, κε εμαίξεζε ίζσο ηελ πινήγεζε 

απιά ζηελ επόκελε νζόλε. 

ii. Απιήο δηαδξαζηηθόηεηαο, ε νπνία πεξηνξίδεηαη ζηελ αλαηξνθνδόηεζε 

θαη πιεξνθόξεζε. 

iii. Πινήγεζε θαη δνκή ζε πξνζαξκνζηηθό πεξηβάιινλ. 
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iv. Υςεινύ επηπέδνπ simulation κε αμηνιόγεζε θαη πξνζαξκνζηηθά 

παηδαγσγηθά κνλνπάηηα. 

 ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζέηεη ν ζρεδηαζηήο. 

 ηελ αλάγθε γηα πξνζσπηθφ ρσξίο ηερληθέο γλψζεηο, πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη 

ην πεξηερφκελν. 

 ηνλ εμαγφκελν ηχπνπ αξρείνπ. 

 ηα ζπκβαηά πξφηππα ησλ εμαγφκελσλ αξρείσλ. 

 ην είδνο θαη επίπεδν ηεο ππνζηήξημεο θαη ηεο θαηάξηηζεο πνπ ρξεηάδεηαη 

ην εξγαιείν. 

 ηε ζπκβαηφηεηα θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε άιια πξνγξάκκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ. 

 ηελ επηινγή ζπλεξγαηηθνχ ή stand-alone ΑΣ. 

 ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ, ζηνπο ξφινπο ηνπο. 

 ηνπο πεξηνξηζκνχο απφ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ππνινγηζηψλ. 

2. Απνζαθήληζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αγνξάο ηνπ ππνςήθηνπ ΑΣ θαη ηηο 

ζπλνδεπφκελεο ππνζηεξηθηηθέο θαη αλάγθεο κάζεζεο ηνπ ΑΣ. Χζηφζν, 

πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ πηζαλά θφζηε πξνζαξκνγήο θαη επηπιένλ ραξα-

θηεξηζηηθά ή ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ππνινγηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ 

πξνβιέπεηαη λα ρξεηαζηνχλ. 

3. Απνζαθήληζε ησλ θαηεγνξηψλ εξγαιείσλ ζηνλ πίλαθα επηινγήο ΑΣ.  

Πηζαλφλ λα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε παξαπάλσ απφ κία θαηεγνξία. 

4. Δχξεζε εξγαιείσλ πνπ ζα ζπκπιεξψλνπλ ηηο θαηεγνξίεο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

βήκαηνο.  Μπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα απνθαζηζηεί φηη ην θφζηνο αλάπηπμεο 

ελφο λένπ εξγαιείνπ λα είλαη πην ιίγν απφ ηελ αγνξά ελφο εκπνξηθνχ ΑΣ. 

5. Αλάπηπμε ελφο πίλαθα κε θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ θάζε εξγαιείνπ. 

6. Φηιηξάξηζκα θαη επηινγή ππνςεθίσλ ΑΣ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη είλαη νηθνλνκηθά αλεθηά. 
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7. Γεκηνπξγία ιίζηαο ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ ΑΣ. 

8. χγθξηζε ησλ ππνςεθίσλ ΑΣ βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ζε έλα 

πίλαθα πνπ κπνξεί λα έρεη πνζνζηά βαξχηεηαο, αλάινγα κε ηε 

ζεκαληηθφηεηα πνπ ζέηεη ν ελδηαθεξφκελνο. 

9. Δπηθνηλσλία κε ηνπο πσιεηέο ησλ ππνςεθίσλ εξγαιείσλ, γηα δήηεζε 

παξνπζίαζεο ηνπ πξντφληνο ηνπο. 

10. Σειηθή απφθαζε βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηα πξνεγνχκελα βήκαηα, 

ιακβάλνληαο ππφςε ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ην θφζηνο 

ηδηνθηεζίαο ηνπ πξντφληνο, εθπαίδεπζεο, αλαβαζκίζεσλ, ζπληήξεζεο. 

Δπίζεο, αλ ην ΑΣ είλαη web-based, έιεγρνο γηα ην αλ δηαηίζεηαη ιχζε 

θηινμελίαο απφ ηνλ πσιεηή. 

Καηεγνξίεο Authoring tools 

 Self-contained authoring environments  

o Δξγαιεία αλάπηπμεο ηζηνηφπσλ  

o Δξγαιεία Σαρείαο Αλάπηπμεο  

o Δξγαιεία Αλάπηπμεο E-learning 

 Web-based εξγαιεία αλάπηπμεο e-learning   

 Desktop-based εξγαιεία αλάπηπμεο e-learning  

o Δξγαιεία αλάπηπμεο Simulation 

 Δξγαιεία αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο simulation 

 Δξγαιεία αλάπηπμεο ηξηζδηάζηαησλ simulation  

o Πεξηβάιινληα αλάπηπμεο παηρληδηψλ  

o Πεξηβάιινληα αλάπηπμεο εηθνληθνχ θφζκνπ  
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o Web ζπζηήκαηα Database-delivered   

 Learning content management systems (LCMSs)  

 πζηήκαηα εηθνληθψλ ηάμεσλ  

 Δξγαιεία αλάπηπμεο Mobile learning   

 Δξγαιεία αλάπηπμεο θνηλσληθήο κάζεζεο  

 Δξγαιεία κεηαηξνπήο εμσηεξηθψλ εγγξάθσλ  

o Web-based εξγαιεία κεηαηξνπήο εμσηεξηθψλ εγγξάθσλ  

o Desktop-based εξγαιεία κεηαηξνπήο εμσηεξηθψλ εγγξάθσλ  

 Βνεζεηηθά εξγαιεία  

o E-learning assemblers/packagers  

o Δξγαιεία δεκηνπξγίαο ζπγθεθξηκέλσλ δηαδξαζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ  

o Δξγαιεία παξαγσγήο Media asset  

o Δξγαιεία επεμεξγαζίαο word, κνξθνπνίεζεο ζειίδαο θιπ  

o Δθαξκνγέο Database  

o Web-based ζπλεξγαζία θαη Web 2.0 AT  

o Δπεμεξγαζηέο ηζηνζειίδσλ  

 

πγθξηηηθό ζρεδηάγξακκα θαηεγνξηώλ εξγαιείσλ ζπγγξαθήο 

ηελ παξαθάησ εηθφλα πεξηγξάθεηαη δηαγξακκαηηθά ε επειημία θαη νη 

δπλαηφηεηεο θάζε κίαο θαηεγνξίαο ΑΣ πνπ πξναλαθέξζεθε, ζπγθξηηηθά κε ην 

θφζηνο θαη ρξφλν πινπνίεζεο.  
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Δηθόλα 6:  χγθξηζε Καηεγνξηψλ Δξγαιείσλ πγγξαθήο 

 

 (Berking, 2010). 

4.2. Παξνπζίαζε εξγαιείσλ παξαγσγήο SCORM 

 

χκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηνπ Peter Berking (2010) θαη ησλ παηδαγσγηθψλ 

παξαδνρψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παηδαγσγηθή κεζνδνινγία παξαγσγήο 

πξφηππνπ καζήκαηνο, δεκηνπξγήζακε έλαλ πίλαθα (πίλαθαο 5) κε ηα εξγαιεία 

πξνο έιεγρν. 
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Πίλαθαο 4:  Πίλαθαο εξγαιείσλ ζπγγξαθήο 

Όλνκα AT Ιζηνζειίδα ΑΣ 

 

Σύπνο άδεηαο 

ρξήζεο 

Δκπνξηθό  / 

Γσξεάλ  

SCORM 1.2 SCORM 2004 3
rd

 

Captivate® 
http://www.adobe.com/p

roducts/captivate/ 

 

Δκπνξηθφ  

Παξέρεηαη 

δνθηκαζηηθή 

έθδνζε 30 εκεξψλ 

Γελ παξάγεη Scorm παθέην 

ρσξίο ηελ επέθηαζε e-learning 

πνπ βξίζθεηαη ζην παθέην e-

Learning Suite  

Γελ παξάγεη Scorm παθέην 

ρσξίο ηελ επέθηαζε e-

learning πνπ βξίζθεηαη ζην 

παθέην e-Learning Suite 

Desktop 

Development 

Suite® 

http://www.outstart.com/

desktop-development-

suite-overview.htm 

 

2 εθδφζεηο: 

Trainer θαη 

simulations 

Δκπνξηθφ 

Παξέρεηαη 

δνθηκαζηηθή 

έθδνζε 7 εκεξψλ 

Η έθδνζε Simulations είλαη 

ζχκθσλε κε ηα βηνκεραληθά 

πξφηππα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

SCORM 1.2  

Η έθδνζε Simulations είλαη 

ζχκθσλε κε ηα βηνκεραληθά 

πξφηππα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ SCORM 2004 

E-learning Suite® 
http://www.adobe.com/p

roducts/elearningsuite/ 

Δκπνξηθφ  

Παξέρεηαη 

Παξάγεηαη κάζεκα ζχκθσλν 

κε SCORM 1.2  

Παξάγεηαη κάζεκα ζχκθσλν 

κε SCORM 2004 

http://www.adobe.com/products/captivate/
http://www.adobe.com/products/captivate/
http://www.outstart.com/desktop-development-suite-overview.htm
http://www.outstart.com/desktop-development-suite-overview.htm
http://www.outstart.com/desktop-development-suite-overview.htm
http://www.adobe.com/products/elearningsuite/
http://www.adobe.com/products/elearningsuite/
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δνθηκαζηηθή 

έθδνζε 30 εκεξψλ 

 

eXe [open source] 
http://exelearning.org/ 

Αλνηθηνχ θψδηθα Παξάγεηαη κάζεκα ζχκθσλν 

κε SCORM 1.2  

 

Learning Content 

Development 

System (LCDS)® 

http://www.microsoft.co

m/learning/tools/lcds/def

ault.mspx 

 

Γσξεάλ Παξάγεη web πεξηερφκελν πνπ 

είλαη ζχκκνξθν κε  SCORM 

1.2 θαη κπνξεί λα θηινμελεζεί 

απφ έλα LMS 

 

Lectora 

Publisher® 
http://www.trivantis.com

/products/lectora.html 

 

Δκπνξηθφ 

Παξέρεηαη 

δνθηκαζηηθή 

έθδνζε 14 εκεξψλ 

Σν Lectora έρεη ειεγρζεί θαη 

είλαη ζχκκνξθν κε ηηο εθδφζεηο 

πξνδηαγξαθψλ SCORM 1.2  

Σν Lectora έρεη ειεγρζεί θαη 

είλαη ζχκκνξθν κε ηηο 

εθδφζεηο πξνδηαγξαθψλ 

SCORM 2004 

Toolbook® 
http://www.sumtotalsyst

ems.com/products/toolbo

ok-elearning-

content.html 

Δκπνξηθφ  

Παξέρεηαη 

δνθηκαζηηθή 

έθδνζε 21εκεξψλ 

 

SCORM 1.2 SCORM 2004 

Trainer® 
http://www.outstart.com 

2 εθδφζεηο: 

Trainer θαη 

Η έθδνζε Trainer είλαη 

ζχκκνξθε κε SCORM 1.2 

 

http://exelearning.org/
http://www.microsoft.com/learning/tools/lcds/default.mspx
http://www.microsoft.com/learning/tools/lcds/default.mspx
http://www.microsoft.com/learning/tools/lcds/default.mspx
http://www.trivantis.com/products/lectora.html
http://www.trivantis.com/products/lectora.html
http://www.sumtotalsystems.com/products/toolbook-elearning-content.html
http://www.sumtotalsystems.com/products/toolbook-elearning-content.html
http://www.sumtotalsystems.com/products/toolbook-elearning-content.html
http://www.sumtotalsystems.com/products/toolbook-elearning-content.html
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 simulations  

Δκπνξηθφ  

Παξέρεηαη 

δνθηκαζηηθή 

έθδνζε 7 εκεξψλ 

Quicklesson 
http://www.quicklessons

.com/ 

 

Δκπνξηθφ 

Web-based 

Scorm 1.2 Scorm 2004 3rd 

CourseLab 
http://www.courselab.co

m/ 

Γσξεάλ Δμάγεη ζε SCORM 1.2 γηα 

εηζαγσγή ζε νπνηνδήπνηε LMS 

πνπ ππνζηεξίδεη απηφ ην 

πξφηππν  

  Δμάγεη ζε SCORM 2004 

γηα εηζαγσγή ζε 

νπνηνδήπνηε LMS πνπ 

ππνζηεξίδεη απηφ ην πξφηππν 

http://www.quicklessons.com/
http://www.quicklessons.com/
http://www.courselab.com/
http://www.courselab.com/
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Αθνινπζεί κηα παξνπζίαζε ησλ νθηψ εξγαιείσλ ζπγγξαθήο πεξηερνκέλνπ. 

1. Δξγαιείν ζπγγξαθήο "eXe"
28

 

 

Σν eXe είλαη έλαο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ XHTML γηα παξαγσγή πιηθνχ πνπ 

πξννξίδεηαη γηα κάζεζε απφ απφζηαζε. Έρεη έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο βαζηζκέλν 

ζην WEB κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο αθαδεκατθνχο ζηε 

ζρεδίαζε, αλάπηπμε θαη δεκνζίεπζε ηεο βαζηζκέλεο ζην WEB κάζεζεο θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ρσξίο ηελ αλάγθε λα γλσξίδνπλ HTML, XML ή 

πεξίπινθεο εθαξκνγέο δεκνζίεπζεο ζην Γηαδίθηπν. 

Δίλαη έλα εξγαιείν πνπ παξέρεη επαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο δεκνζίεπζεο ζην 

Γηαδίθηπν πνπ κπνξνχλ λα παξαπεκθζνχλ εχθνια ή λα εηζαρζνχλ απφ πξφηππα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο. 

Απνηειεί έλα ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα θαη αλαπηχζζεηαη σο έλα εξγαιείν 

δεκηνπξγίαο πεξηερνκέλνπ ρσξίο απεπζείαο ζχλδεζε θαη ρσξίο ηελ απαίηεζε 

χπαξμεο ζχλδεζεο ζε δίθηπν ή ζην Γηαδίθηπν. 

ύληνκε παξνπζίαζε ησλ εξγαιείσλ ηνπ eXe 

Με ην eXe, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ κηα δνκή κάζεζεο πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο παξάδνζεο πεξηερνκέλνπ πνπ έρνπλ θαη λα εηζάγνπλ 

πφξνπο πνπ είλαη εχθακπηνη θαη ελεκεξψλνληαη εχθνια. Σν πιαίζην πεξηιήςεσλ 

ηνπ πιαηζίνπ ειέγρνπ eXe επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ζρεδηάζνπλ κία πεξίιεςε 

πνπ απεηθνλίδεη ηελ πξνηηκψκελε ηεξαξρηθή δνκή θαη ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο (δει. 

θεθάιαην-ππνθεθάιαην-ελφηεηεο, ή βηβιίν-θεθάιαην-ζηίρνη, θ.ν.θ.). Σν πιαίζην 

κπνξεί λα νξηζηεί ζηελ αξρή ή κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαζψο ν πφξνο πξνζηίζεηαη. 

                                                           
28

 eXe - Greek Manual Translation. Αλαθηήζεθε 15/04/2011 απφ http://exelearning.org/wiki/Greek 
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Σν πιαίζην κε ηα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία (iDevice) απνηειείηαη απφ κία 

ζπιινγή δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ην πεξηερφκελν κάζεζεο. 

Δηδηθφηεξα, πεξηιακβάλνπλ: ζηόρνπο, πξναπαηηνύκελα, κειέηεο ζθνπηκόηεηαο, θαη 

ειεύζεξν θείκελν. Σν πεξηερφκελν κάζεζεο ζπληάζζεηαη κε ηελ επηινγή 

εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ απφ ην αληίζηνηρν κελνχ θαη ηελ θαηαρψξεζε ηνπ 

δηθνχ καο πεξηερνκέλνπ κάζεζεο. Έλαο πφξνο κάζεζεο κπνξεί λα απνηειείηαη 

απφ ιίγα ή πνιιά εθπαηδεπηηθά εξγαιεία γηα λα παξέρεη απνηειεζκαηηθά ην 

πεξηερφκελν κάζεζεο. 

Σν eXe παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα πξνζαξκφζνπλ ην 

δεκνζηεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελφ ηνπο, επηιέγνληαο απφ έλα ζχλνιν ζηπι 

γξαθηθψλ θχιισλ. Η δπλαηφηεηα εμαγσγήο ηνπ eXe επηηξέπεη ζην πεξηερφκελν 

λα ζπζθεπαζηεί κε δχν ηξφπνπο: 

1. Οη πφξνη κάζεζεο κπνξνχλ λα ζπζθεπαζηνχλ σο έλαο απηφλνκνο 

ηζηνρψξνο γηα έθδνζε ζε έλαλ δηαθνκηζηή δηθηχνπ.  

2. Δλαιιαθηηθά, σο ζπζθεπαζία πεξηερνκέλνπ SCORM πνπ επηηξέπεη ζηνλ 

πφξν λα εηζαρζεί ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS) πνπ 

δηαζέηεη δπλαηφηεηεο εηζαγσγήο θαη παξνπζίαζεο παθέησλ SCORM. 

Δηθόλα 7:  Πεξηβάιινλ εξγαζίαο eXe 
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2. Δξγαιείν ζπγγξαθήο "CourseLab"
29

 

Σν CourseLab είλαη έλα δπλακηθφ εξγαιείν παξαγσγήο web based εθπαίδεπζεο, 

simulations, εθπαίδεπζεο computer based θαη δηαδξαζηηθνχ e-learning 

πεξηερνκέλνπ. 

Αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ βειηηψλνπλ ηελ εκθάληζε θαη ηελ επρξεζηία 

είλαη: 

 Σν νηθείν πεξηβάιινλ ζε ζηπι PowerPoint. 

 Σν πιαίζην πνπ απεηθνλίδεη ηε δνκή θαη κε δελδξηθή αλαπαξάζηαζε. 

 Σν πιαίζην πνπ απεηθνλίδεη κε thumbnails φια ηα slides ζε ηεξαξρία 

module θαη slides. 

 Σν πιαίζην frame Strip πνπ παξνπζηάδεη thumbnails φισλ ησλ frames ηνπ 

ηξέρνληνο slide. 

 Σν νπηηθφ Frame Timeline. 

 Σν πιαίζην εηζαγσγήο αληηθεηκέλσλ γηα πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Η δπλαηφηεηα επηινγήο αλάκεζα ζε ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο 

ιεηηνπξγίεο. 

Δηθόλα 8:  Πεξηβάιινλ εξγαζίαο CourseLab 

 
                                                           
29

 CourseLab web site. Αλαθηήζεθε 21/05/2011 απφ 

http://www.courselab.com/db/cle/E746101340F8075FC32571690042CB16/doc.html 
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 Σν πεξηβάιινλ WYSIWYG - δελ ρξεηάδνληαη γλψζεηο HTML ή θάπνηα 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. 

 Ο πινχζηνο ελζσκαησκέλνο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ πνπ επηηξέπεη ηε 

κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ εηθφλσλ.  

 Η ελζσκάησζε αληηθεηκέλσλ κε απιφ Drag-and-drop 

 Η εχθνιε εηζαγσγή animation κέζα ζε frames 

 

Δηθόλα 9:  Πεξηβάιινλ εξγαζίαο CourseLab 

 

 

Σα πνιπκέζα πνπ ππνζηεξίδεη ην CourseLab είλαη ε εηζαγσγή εηθφλσλ κε 

πνηθηιία ζην format, ηα Adobe® Flash® movies, ηα Adobe® Shockwave® 

applications, ηα Java® applets θαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο πνιιαπιψλ κνξθψλ 

video. 
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Δηθόλα 10:  Πεξηβάιινλ εξγαζίαο CourseLab 

 

 

 

Δπηινγέο εμαγσγήο θαη eLearning πξφηππα 

 

 Δχθνιε εμαγσγή κε wizard 

 Δμαγσγή ζε παθέην αξρείσλ HTML 

 Δμαγσγή ζε CD-ROM; 

 Δμαγσγή ζε παθέην αξρείσλ AICC γηα εηζαγσγή ζε LMS πνπ ππνζηεξίδεη 

απηφ ην πξφηππν 

 Δμαγσγή ζε παθέην αξρείσλ SCORM 1.2 γηα εηζαγσγή ζε LMS πνπ 

ππνζηεξίδεη απηφ ην πξφηππν 

 Δμαγσγή ζε παθέην αξρείσλ SCORM 2004 γηα εηζαγσγή ζε LMS πνπ 

ππνζηεξίδεη απηφ ην πξφηππν 
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3. Δξγαιείν ζπγγξαθήο "LCDS"
30

 

Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά εξγαιείνπ 

Σα ηέζζεξα βήκαηα πνπ πεξηγξάθνπλ ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο πεξηερνκέλνπ ζην 

LCDS πεξηγξάθνληαη σο εμήο: 

 Γεκηνπξγία (Τινπνίεζε ηεο δνκήο ηνπ καζήκαηνο - Δπηινγή πξνηχπνπ θαη 

πεξηερφκελνπ - Αλάξηεζε πνιπκεζηθνχ πιηθφ, links, αξρεία θιπ). 

 Πξνεπηζθόπεζε  (Δμεξεχλεζε απφ ηελ νπηηθή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ φπνηα 

ζηηγκή επηζπκνχκε). 

 

Δηθόλα 11:  Πεξηβάιινλ εξγαζίαο LCDS 

 

 

 Σειεηνπνίεζε (Σξνπνπνίεζε κε ηηο επηζπκεηέο αιιαγέο). 

 Απόιαπζε (Γεκνζίεπζε θαη δηακνηξαζκφο κέζσ Web ή LMS - Φηινμελία 

ζην web site ηεο Microsoft Learning, ή εμαγσγή ζε SCORM 1.2 Package ή 

ζε Single SCO Package, ζπκβαηά κε ηελ πιεηνςεθία ησλ LMS). 

                                                           
30

 Πλθροφορίεσ και μετάφραςθ από LCDS-UserGuide.  Πξνζβάζηκν απφ ηε "Βνήζεηα" ηνπ LCDS 
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Πεξηβάιινλ ρξήζηε: 

Δηθόλα 12:  Πεξηβάιινλ εξγαζίαο LCDS 

 

  

Οη ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο γηα ηε δνκή καζήκαηνο είλαη ην module, ην lesson 

θαη ε δξαζηεξηφηεηα. 

Δηθόλα 13:  Γνκή πεξηερνκέλνπ ζην LCDS 

 

 

Οη ηχπνη δξαζηεξηνηήησλ (πίλαθαο 6) ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηε κνξθή δηάδξαζεο κε ην ρξήζηε. 
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Δηθόλα 14:  Σχπνη δξαζηεξηνηήησλ ζην LCDS 

 

Πίλαθαο 5:  Σχπνη δξαζηεξηνηήησλ ζην πεξηβάιινλ LCDS 

Interact 

 

Adventure activity. 

Drag and Drop: Γξαζηεξηφηεηα θαηεγνξηνπνίεζεο-

νκαδνπνίεζεο ελλνηψλ. 

Interactive Job Aid: Δξσηεκαηνιφγην κε απαληήζεηο ηχπνπ 

ΝΑΙ/ΟΥΙ 

Sliders: Γηάγξακκα-simulation πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ 

αιιαγή κεηαβιεηψλ. 

Watch 

Animation: Δηζαγσγή animation. 

Demonstration: Δηζαγσγή demo, movies θ.ι.π. 

Media with Key Points: Δηζαγσγή WMV video κε 

παξάιιειε ηνπνζέηεζε ζεκαληηθψλ ζρνιίσλ. 

Click Table Animation: Δηζαγσγή πνιιαπιψλ video κε 

επεμεγήζεηο ζε μερσξηζηέο θαηεγνξίεο. 

Play 

 

Sort Game: Παηρλίδη θαηεγνξηνπνίεζεο ελλνηψλ κε 

ρξνλνκέηξεζε. 

Tile Game: Παηρλίδη εξσηήζεσλ - εχξεζε 2 παξφκνησλ 

ελλνηψλ κε ηελ απνθάιπςε κηαο εηθφλαο. 

Read 

Introduction: Παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ κε δπλαηφηεηα 

πξνβνιήο νκηινχληνο θαη δπλαηφηεηα εηζαγσγήο εηθφλαο, 

ήρνπ, θεηκέλνπ 

Text and Picture: Παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ κε θείκελν 

θαη εηθφλα 

Table: Σαμηλφκεζε πεξηερνκέλνπ ζε πίλαθα 



83 

 

Click Table: Πίλαθαο πεξηερνκέλνπ κε πξνβνιή κφλν ηεο 

θαηεγνξίαο πνπ επηιέγεηαη 

Multiple Choice: Δξσηεκαηνιφγην ηχπνπ Πνιιαπιήο 

Δπηινγήο κε δπλαηφηεηα πξνβνιήο αλαηξνθνδφηεζεο 

True False: Δξσηεκαηνιφγην ηχπνπ σζηνχ-Λάζνπο κε 

δπλαηφηεηα πξνβνιήο αλαηξνθνδφηεζεο 

Essay Question: Παξνπζίαζε εξσηήκαηνο κε δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο απάληεζεο - θείκελν ην νπνίν βαζκνινγείηαη 

κέζσ LMS απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

Glossary: Λεμηθφ  ελλνηψλ θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά 

Show Hide: Παξνπζίαζε θεηκέλνπ θαη εηθφλα κε 

δπλαηφηεηα απφθξπςεο νξηζκέλσλ ιέμεσλ 

 

Try 

 

Simulation: Δηζαγσγή SWF animation 

Lab Scenario/Offline: Γπλαηφηεηα επεμήγεζεο εηθφλαο κε 

Alt text 

Classroom 

 

Text, Picture and Table: Γπλαηφηεηα παξνπζίαζεο 

ζπλδπαζκνχ εηθφλσλ, θεηκέλσλ θαη πηλάθσλ 

 

 

4. Δξγαιείν ζπγγξαθήο "Lectora"
31

 

Σν Lectora Pro Suite ζπλδπάδεη φια ηα έμππλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Lectora 

Publisher κε ηελ ηζρπξή δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ήρνπ θαη video ζε έλα 

νινθιεξσκέλν ινγηζκηθφ παθέην e-learning. Έρεη εκπινπηηζηεί κε πφξνπο γηα 

mobile web, πινχζηα πνιπκέζα, θαη πξνζβαζηκφηεηα πνπ δίλεη ζηνλ ρξήζηε ηε 

δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη κηα ζπλαξπαζηηθή δηαδξαζηηθή εκπεηξία κάζεζεο. 

                                                           
31

 Lectora web site. Αλαθηήζεθε 22/05/2011 απφ http://www.trivantis.com/uk/lectora-pro-suite-

elearning-software 
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Σν έμππλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ην νηθείν πεξηβάιινλ ησλ Windows θάλνπλ 

ζε φινπο εχθνιν ην μεθίλεκα ζπγγξαθήο πεξηερνκέλνπ κε Lectora. Οη Wizards, 

ηα design themes, ηα πξφηππα, θαη ηα πξν-ρηηζκέλα εμαηνκηθεπκέλα ζηνηρεία, 

θάλνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ελφο καζήκαηνο πνιχ εχθνιν.  

Ιζρπξέο δπλαηόηεηεο ζύληαμεο πεξηερνκέλνπ. 

Μεξηθά ζηνηρεία ηξφπνπ ζπγγξαθήο πεξηερνκέλνπ είλαη: ηα drag and drop videos, 

audios, documents, HTML, Flash, and JavaScript. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ multimedia, assessments θαη κεηαβιεηέο ζηε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο καζήκαηνο ψζηε λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ.  

Δηθόλα 15:  Πεξηβάιινλ εξγαζίαο Lectora 
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Δύθνιε εμαγσγή πεξηερνκέλνπ. 

Σν Lectora επηηξέπεη ηελ απηφκαηε εμαγσγή ζε (HTML), ζε κνξθή πνπ είλαη 

ζπκβαηή κε πνηθηιία θηλεηψλ ζπζθεπψλ, ζε SCORM θαη AICC (ζχκκνξθα κε 

LMS)  θαη ζε CD/DVD. 

Δηθόλα 16:  Μνξθέο εμαγσγήο SCORM ζην Lectora 

 

 

 

5. Δξγαιείν ζπγγξαθήο "Toolbook"
32

 

Σν ToolBook™ είλαη ινγηζκηθφ ζπγγξαθήο θαη αλάπηπμεο ειεθηξνληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Έρεη ζρεδηαζηεί σο ηνπηθή εθαξκνγή (desktop 

application) θαη επηηξέπεη ηε γξήγνξε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ εληφο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ, αμηνινγήζεσλ, θαη πξνζνκνηψζεσλ ινγηζκηθνχ. 

Μεξηθά απφ ηα βαζηθά ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο είλαη ηα παξαθάησ: 

 Αλάπηπμε θαη επηζθφπεζε πεξηερνκέλνπ ζε γξαθηθφ πεξηβάιινλ 

WYSIWYG.  

 Δχθνιε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ αμηνινγήζεσλ θαη ηεζη κε ρξήζε 

πξνεγθαηεζηεκέλσλ πξνηχπσλ (templates).  

                                                           
32

 Παρουςίαςθ Toolbook 10 Αλαθηήζεθε 22/05/2011 απφ 

http://www.apopsi.gr/InsideT.aspx?ln=el&pg=2313 
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 Πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο (learner feedback) θαη ηεο 

δηαδξαζηηθφηεηαο ζε ηεζη θαη αμηνινγήζεηο.  

 Υξήζε βηβιηνζήθεο πξνηχπσλ πνπ επηηαρχλνπλ ηελ αλάπηπμε κεγάινπ 

φγθνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.  

 Άκεζε εηζαγσγή αξρείσλ MS PowerPoint ζην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο 

θαη κεηαηξνπή απηψλ ζε δηαδξαζηηθά καζήκαηα.  

 Δμαγσγή ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ρξήζε απφ 

θνξεηέο ζπζθεπέο (smartphones, mobile devices).  

 Άκεζε εηζαγσγή πνιπκεζηθνχ πιηθνχ (αξρεία flash animation, video, audio).  

 Δηζαγσγή θαη ρξήζε δπλακηθψλ θαη δηαδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ (dynamic & 

interactivity elements) ρσξίο λα απαηηείηαη ρξήζε πξνγξακκαηηζκνχ.  

 Υξήζε SmartStyles™ γηα ηε καδηθή εθαξκνγή εληαίνπ πεξηβάιινληνο 

δηεπαθήο (GUI) θαη εκθάληζεο (look & feel) ζην πεξηερφκελν πνπ 

αλαπηχζζεηαη.  

 Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο πιηθνχ ζπκβαηνχ κε πιεζψξα ζπζηεκάησλ θαη 

πινεγψλ (cross platform – browser independent). Σν πιηθφ πνπ 

αλαπηχζζεηαη κε ην ToolBook κπνξεί λα είλαη ζπκβαηφ κε Microsoft, Safari, 

Firefox, Apple iPhone, Apple iPod touch, Google Android, θ.ά.  

 Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο πεξηερνκέλνπ ζπκβαηνχ κε ηηο πξνδηαγξαθέο πεξί 

πξνζβαζηκφηεηαο απφ ΑΜΔΑ, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Section 508.  

 Γπλαηφηεηα εμαγσγήο πεξηερνκέλνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ 

πξνηχπσλ AICC, SCORM 1.2 θαη SCORM 2004 γηα ρξήζε απφ νπνηνδήπνηε 

Learning Management System πνπ είλαη ζπκβαηφ κε ηα πξφηππα απηά.  

 Γπλαηφηεηα εμαγσγήο πεξηερνκέλνπ γηα κε δηαδηθηπαθή ρξήζε φπσο 

Intranet, LAN, optical media (CD/DVD –ROM).  

  

6. Δξγαιείν ζπγγξαθήο "QuickLessons"
33

 

                                                           
33

 QuickLessons web site. Αλαθηήζεθε 28/05/2011 απφ 

http://www.quicklessons.com/es/comunidad/noticias/3-news/83-quicklessons-is-elearning-

platform-of-choice-for-compliance-training-solutions- 
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Σν QuickLessons, κέζα απφ ηε ζπκκφξθσζε ηνπ κε εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, 

απνηειεί έλα πξνζαξκνζηηθφ πεξηβάιινλ γηα δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, γηα ηνκείο φπσο, ε πγεία θαη ε θαξκαθεπηηθή πνπ 

απαηηνχλ αθξίβεηα. 

Η πιαηθφξκα δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ QuickLessons είλαη 

πξσηνπφξνο ζηελ παξνρή κίαο ινγηθήο, φπνπ ην interface κε βάζε ηελ επηινγή 

πξνηχπσλ επηηξέπεη ζηνλ δεκηνπξγφ λα πινπνηήζεη ην κάζεκά ηνπ, ρσξίο λα είλαη 

απαξαίηεηεο νη πξνγξακκαηηζηηθέο ή νη γξαθηζηηθέο δεμηφηεηεο. 

Σν QuickLessons δηαζέηεη κία web-based πιαηθφξκα πνπ επηηαρχλεη ηελ 

αλάπηπμε κε ηε ζπλεξγαηηθή δεκηνπξγία καζήκαηνο θαη κέζα ζε ιίγεο ψξεο 

κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλα ζχκκνξθν SCORM θαη AICC κάζεκα e-learning. 

Η κνληέξλα δηεπαθή ηνπ, επηηξέπεη ζηνπο εηδηθνχο ζεκάησλ λα ζπλεηζθέξνπλ 

άκεζα ζην πεξηερφκελν ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, ζπξξηθλψλνληαο ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο επηπιένλ εθπαίδεπζεο. 

7. Δξγαιείν ζπγγξαθήο "Adobe Captivate"
34

   

Σν Adobe® eLearning Suite 2 απνηειεί κία πιήξε εξγαιεηνζήθε γηα ηε 

δεκηνπξγία e-learning πεξηερνκέλνπ. Η ζνπίηα πεξηιακβάλεη έλα παθέην 

ινγηζκηθψλ ηεο Adobe, φπσο ηα αθφινπζα: 

 Adobe Captivate 5  

 Adobe Flash Professional CS5  

 Adobe Dreamweaver® CS5  

 Adobe Photoshop CS5 Extended  

 Adobe Acrobat® 9 Pro  

 Adobe Presenter* 7  

                                                           
34

 Adode Captivate web site. Αλαθηήζεθε 30/05/2011 απφ 

http://www.adobe.com/products/captivate/ 
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 Adobe Soundbooth CS5  

 Adobe Bridge CS5  

 Adobe Device Central CS5 

Με ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Adobe Captivate® 5 (ην ινγηζκηθφ απηφ βνεζάεη ζηε 

δεκηνπξγία θαη ζηελ εμαγσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ) επηηαρχλεηαη ε 

αλάπηπμε ελφο ζχκκνξθνπ κε SCORM e-learning καζήκαηνο. 

Δηθόλα 17:  Πεξηβάιινλ εξγαζίαο Adobe Captivate 5 

 

 

Σν Adobe Captivate® 5 βνεζάεη ζηε γξήγνξε θαη εχθνιε δεκηνπξγία ελφο 

πινχζηνπ ζε πεξηερφκελν e-learning καζήκαηνο. Μπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε 

επηδείμεηο ινγηζκηθνχ, δηαδξαζηηθέο πξνζνκνηψζεηο,  λα δεκηνπξγήζνπκε ζελάξηα 

κε ηε δηθή καο δνκή θαη θνπίδ ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε 

πξνγξακκαηηζκνχ. Η εχρξεζηε δηεπαθή ηνπ, ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαηηθήο 

εξγαζίαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμνηθνλνκνχλ ρξφλν, δεκηνπξγνχλ ζηελ 

νζφλε καο ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ, ε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε e-learning εθαξκνγέο θαη ζε πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Μάζεζεο, κέζσ ηεο ζπκκφξθσζεο κε SCORM θαη AICC, πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ νπνπδήπνηε. Σέινο ην ινγηζκηθφ, 

εμάγεη παθέηα SCORM ζηηο εθδφζεηο 1.2 θαη 2004. 

 



89 

 

8. Δξγαιείν ζπγγξαθήο "OutStart Trainer"
35

 

Σν ινγηζκηθφ OutStart Trainer ιχλεη ην πξφβιεκα ηνπ αθξηβνχ θφζηνπο 

αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, κε ην γξήγνξν θαη εχρξεζην πεξηβάιινλ 

ζχληαμεο πνπ δηαζέηεη. Υσξίο γλψζε πξνγξακκαηηζκνχ κπνξνχκε εχθνια λα 

δεκηνπξγήζνπκε πεξηερφκελα αθνχ δηαζέηεη εθαηνληάδεο έηνηκα πξφηππα, drag-

and-drop ζχληαμε θαη εκπινπηηζκέλν πεξηερφκελν. Αθφκα, ην Trainer πξνζθέξεη 

κία πιεζψξα γηα δπλαηφηεηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, κε δηαθφξνπο 

ειέγρνπο. 

Δηδηθφηεξα κε ην εξγαιείν Trainer κπνξνχκε λα: 

 Έρνπκε εμαηξεηηθή επθνιία ρξήζεο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιήξε 

ζπγγξαθηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, κεηψλεηαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 Απμάλνπκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο κέζα απφ ηε 

δπλαηφηεηα παξάδνζεο καζήκαηνο ζε πνιιαπιέο κνξθέο νη νπνίεο 

βαζίδνληαη ζηελ απάληεζε πνπ δίλεη ν εθπαηδεπφκελνο. 

 Απμάλνπκε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ κε ηε βνήζεηα ηεο ζπλεξγαηηθήο θαη δηακνηξαδφκελεο 

εξγαζίαο ζην πεξηερφκελν, ηα γξαθηθά, ηα πξφηππα θαη ηηο 

πξνζνκνηψζεηο. 
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 OutStart Trainer web site. Αλαθηήζεθε 30/05/2011 απφ 

http://www.outstart.com/outstart_trainer.htm 
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Δηθόλα 18:  Οζφλεο απφ ην OutStart Trainer 

 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαιείνπ OutStart Trainer είλαη ηα αθφινπζα: 

 Γηαζέηεη έλα πεξηβάιινλ δεκηνπξγίαο WYSIWYG, media manager φισλ ησλ 

ηχπσλ αξρείσλ φπσο ήρνο, βίληεν, streaming βίληεν, ελζσκάησζε word 

document powerpoint θαη ππνζηήξημε Java, VB, HTML, DHTML scripts κε 

δπλαηφηεηα άκεζεο πξνεπηζθφπεζεο. 

 Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πνιιψλ ηχπσλ ηεζη θαη αμηνινγήζεσλ, φπσο 

πνιιαπιήο επηινγήο, σζηνχ-Λάζνπο, δηάηαμεο θαη ζπκπιήξσζεο θελψλ. 

Δπηπιένλ, δπλαηφηεηα αλαηξνθνδφηεζεο αλάινγα κε ηελ απάληεζε ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. 

 Πνιιαπιέο κνξθέο παξάδνζεο πεξηερνκέλνπ ζε HTML, .exe, θαη κνξθήο γηα 

LMS. 

 πκθσλία κε ηα πξφηππα SCORM 1.2 , AICC θαη ADA 508.  Δμάγεη 

SCORM παθέηα ζε 1.2 θαη 2004 εθδφζεηο. 

  

4.3. Παξνπζίαζε εξγαιείσλ επεμεξγαζίαο moodle questions 

Σα ηέζζεξα εξγαιεία πνπ επηιέρζεθαλ είλαη ην SimpleQuestion, ην Qedoc Quiz 

Maker, ην Questions Writer 4 θαη ην Articulate Quizmaker '09. ηε ζπλέρεηα, 

πεξηγξάθνληαη ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 
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SimpleQuestion
36

 

Σν SimpleQuestion είλαη έλα εξγαιείν δεκηνπξγίαο θαη κεηαηξνπήο εξσηήζεσλ 

πνπ είλαη ζε κνξθή GIFT ηνπ Moodle. 

Δηθόλα 19:  Οζφλε απφ ην SimpleQuestion 

 

 

Οη ππνζηεξηδφκελνη ηχπνη εξσηήζεσλ είλαη: 

 Απιήο επηινγήο 

 Πνιιαπιήο επηινγήο 

 σζηνχ - Λάζνπο 

 χληνκεο απάληεζεο 

 Σαηξηάζκαηνο 

 πκπιήξσζεο θελψλ 

 Numerical 

 Κιεηζηέο 
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 SimpleQuestion web site, 2007. Αλαθηήζεθε 15/05/2011 απφ 

http://www.randelshofer.ch/simplequestion/index.html 
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 Δηζαγσγήο (ρσξίο εξψηεζε) 

 SCORM 1.2 SCO 

Οη δηαζέζηκνη ηξφπνη εμαγσγήο είλαη: 

 Παθέην γηα ηελ απνζήθε εξσηήζεσλ ηνπ LMS, ILIAS 

 SCORM 1.2 CP 

Η ιεηηνπξγηθφηεηα κε ηε κνξθή GIFT ηνπ Moodle βαζίδεηαη ζηηο πξνυπνζέζεηο 

φηη: 

 Αλ κηα εξψηεζε πεξηιακβάλεη πνιιαπιέο απαληήζεηο, ηφηε παξάγεηαη κηα 

εξψηεζε θιεηζηνχ ηχπνπ. 

 Σα SCORM 1.2 SCOs εηζάγνληαη ζαλ εξσηήζεηο. 

 Οη εξσηήζεηο ηχπνπ "Essay" δελ ππνζηεξίδνληαη. 

 Η κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ δελ ππνζηεξίδεηαη. 

 

Qedoc Quiz Maker
37

 

Σν Qedoc Quiz Maker 2.7.1 είλαη κηα εθαξκνγή γηα δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία 

δηαδξαζηηθνχ καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη γηα αλαπαξαγσγή ζην Qedoc Quiz 

Player. ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηιακβάλεηαη ε εχθνιε θαη γξήγνξε παξαγσγή 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, πιηθνχ γηα αμηνιφγεζε, ε επέιηθηε δπλαηφηεηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ θαζνξηζκέλσλ εξγαζηψλ, ε πνηθηιία ησλ ηχπσλ ησλ 

tests πνπ είλαη θαη ηξνπνπνηήζηκα, νη έμππλεο δηεπαθέο, ε εχθνιε δεκνζίεπζε θαη 

ην δηαδξαζηηθφ WYSIWYG πεξηβάιινλ πξνεπηζθφπεζεο. 
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 Qedoc Quiz Maker web site. Αλαθηήζεθε 17/05/2011 απφ 

http://www.qedoc.com/products.php?p=author 
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Δηθόλα 20:  Πεξηβάιινλ ρξήζεο Qedoc Quiz Maker 

 

 

Questions Writer 4
38

   

To Question Writer 4 απνηειεί έλα ινγηζκηθφ γηα θνπίδ πνπ επηηξέπεη ηε 

δεκηνπξγία θνπίδ ζε flash. Δίλαη πνιχ εχθνιν ζηε ρξήζε, αθφκα θαη γηα 

αξράξηνπο. Σα θνπίδ δεκνζηεχνληαη πνιχ εχθνια ζην δηαδίθηπν θαη ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα ιακβάλεηαη e-mail γηα θάζε πξνζπάζεηα επίιπζεο ηνπ θνπίδ απφ 

ηνλ εθπαηδεπφκελν, λα πξνβιεζεί αλαθνξά γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ην βαζκφ ηνπο 

θαη λα δηεξεπλεζεί ην ζεκείν πνπ νη εθπαηδεπφκελνη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο. 

Οη ηχπνη εξσηήζεσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη είλαη: πνιιαπιήο επηινγήο, ζσζηνχ - 

ιάζνπο, ζπκπιήξσζεο θελψλ, ηαηξηάζκαηνο, αιιεινπρίαο θαη ηχπνπ "essay".  

Τπάξρεη δπλαηφηεηα πξνζζήθεο επεμεγήζεσλ ζηηο ζσζηέο θαη ιάζνο απαληήζεηο.  

Κάζε εξψηεζε κπνξεί λα πεξηέρεη ηίηιν, βαζκνινγηθή βαξχηεηα, κηα εηθφλα, θαη 

νπηηθναθνπζηηθφ ή ερεηηθφ πεξηερφκελν. 
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 Question Writer 4 web site. Αλαθηήζεθε 17/06/2011 απφ  http://www.questionwriter.com/quiz-

software.html 
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Οη εξσηήζεηο κπνξνχλ λα παξέρνληαη ζε ηπραία ζεηξά πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγείηαη εχθνια θάζε θνξά έλα λέν θνπίδ, ελψ παξάιιεια επηηξέπεηαη ε 

νκαδνπνίεζε εξσηήζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε ηζνξξνπία ησλ θνπίδ. 

Σα απνηειέζκαηα θαη ε αλαηξνθνδφηεζε κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα νξίδεηαη θαη ζην επίπεδν εξψηεζεο ή ζην ζπλνιηθνχ 

θνπίδ. Σα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζην δηαδίθηπν (online), κε email ή 

ζε κνξθή ππνινγηζηηθνχ θχιινπ. 

Δηθόλα 21:  Πεξηβάιινλ ρξήζεο Question Writer 4 

 

 

Articulate Quizmaker '09
39

 

Σν Articulate Quizmaker '09 επηηξέπεη ζε άηνκα, αλεμαξηήηνπ εκπεηξίαο, λα 

δεκηνπξγήζνπλ εχθνια επαγγεικαηηθά θνπίδ ζε κνξθή flash θαη έξεπλεο.  

ην Quizmaker '09 ππάξρνπλ δχν κνξθέο αλάπηπμεο θνπίδ:  

 Η επεμεξγαζία πνπ βαζίδεηαη ζε θφξκεο  

 Η επεμεξγαζία κε slides.  
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 Articulate Quizmaker '09-web site, 2011.  Αλαθηήζεθε 17/06/2011 απφ  

http://www.articulate.com/products/quizmaker.php 
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Δηθόλα 22:  Articulate Quizmaker '09 - Οη δχν κνξθέο επεμεξγαζίαο 

 

 

Σν εξγαιείν δηαζέηεη εχρξεζην πεξηβάιινλ δηεπαθήο, κε απνηέιεζκα λα κπνξνχλ 

λα εθαξκνζηνχλ πξνρσξεκέλα ραξαθηεξηζηηθά κε εχθνιν ηξφπν. Δηδηθφηεξα, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά πεξηιακβάλνπλ: 

 Σε γξήγνξε νκαδνπνίεζε θαη αλαθάηεκα ησλ εξσηήζεσλ. 

 Σελ εηζαγσγή εηθφλσλ, flash, ήρσλ θαζψο θαη ηελ πινπνίεζε ζελαξίσλ 

πνπ ρξεηάδνληαη πνιιέο νζφλεο. 

 Σε ζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ slides αλάινγα κε ην πσο απαληάεη ν ρξήζηεο. 

 Σα θηλνχκελα αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζην ρξφλν θαη 

ζηνλ ηξφπν εκθάληζεο. 

 Σα πνιιά επαγγεικαηηθά ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη ηε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο λένπ. 

 Σηο πξνζαξκνζκέλεο αλαηξνθνδνηήζεηο αλάινγα κε ηελ επίδνζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληα. 

 Σελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ, κέζσ e-mail, LMS, ή Articulate Online. 
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Τπνζηεξίδνληαη εθηφο απφ ηνπο ζπλεζηζκέλνπο ηχπνπο εξσηήζεσλ (ζσζηνχ - 

ιάζνπο, πνιιαπιήο επηινγήο θαη Likert), άιινη ηχπνη φπσο drag-and-drop, hot-

spot θαη ζπλνιηθά 20 δηαθνξεηηθνί. 

Σν Quizmaker '09 παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηα θνπίδ πνπ δεκηνπξγεί λα είλαη 

πξνζβάζηκα ζρεδφλ απφ νπνπδήπνηε. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηνλ ηχπν εμαγσγήο 

ζε flash. Σν flash κπνξεί λα εηζαρζεί σο αληηθείκελν flash ζε νπνηαδήπνηε 

ηζηνζειίδα, θαζψο επίζεο λα ζπλδεζεί κε LMSs, ηα νπνία είλαη ζχκκνξθα κε 

SCORM θαη AICC. 
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5. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

 

5.1. Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ζπκθσλίαο εξγαιείσλ παξα-

γσγήο SCORM  

χκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ πνπ αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 3.2 

δεκηνπξγήζακε ηνπο παξαθάησ πίλαθεο αλά εξγαιείν ζπγγξαθήο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζε νξηζκέλα 

αξρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηα παθέηα SCORM πνπ παξάγνπλ, έηζη ψζηε λα 

επηηχρνπλ ζηε ζπκκφξθσζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή. 

 Απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ζπκκόξθσζε ηνπ εξγαιείνπ eXe κε ηελ 

πξνδηαγξαθή SCORM 1.2 

ηνλ πίλαθα 7 παξέρνληαη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ εξγαιείνπ 

eXe κε ην SCORM 1.2, νη νπνίεο πξνέθπςαλ κεηά ηνπο ειέγρνπο. 

Πίλαθαο 6:  Δλέξγεηεο ζπκκφξθσζεο eXe κε SCORM 1.2 

Αξρηθά εμαγόκελα αξρεία Απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο 

ην imslrm.xml πξέπεη λα πξνζηεζνύλ ηα παξαθάησ elements. 

 <classification> 

   <purpose> 

   <source> 

        <langstring xml:lang="x-

none">LOMv1.0</langstring> 

    </source> 

    <value> 

        <langstring xml:lang="x-

none">Discipline</langstring> 

     </value> 

    </purpose> 

    <description> 

        <langstring xml:lang="en">optics 

exe</langstring> 

    </description> 

    <keyword> 

       <langstring xml:lang="en">optics 

exe</langstring> 

    </keyword> 

</classification> 
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ην imslrm.xml πξέπεη λα αιιάμεη ην element <metadata> 

<metadata> 

    <metadatascheme>ADL 

SCORM 1.2</metadatascheme> 

  </metadata> 

 

  <metametadata> 

    <metadatascheme>ADL SCORM 

1.2</metadatascheme> 

  </metametadata> 

 

ην imslrm.xml πξέπεη λα αιιάμεη ην element <aggregationlevel> 

<aggregationlevel>     

  <vocabulary>   

   <source> 

     <langstring xml:lang="x-

none">LOMv1.0</langstring> 

     </source> 

   <value> 

         <langstring xml:lang="x-

none">3 

        </langstring> 

    </value> 

  </vocabulary> 

</aggregationlevel> 

 

  <structure> 

        <source> 

           <langstring xml:lang="x-

none">LOMv1.0</langstring> 

        </source> 

        <value> 

           <langstring xml:lang="x-

none">3</langstring> 

        </value> 

   </structure> 

 

ην imslrm.xml πξέπεη λα δηαγξαθεί ην element <relation> 

<relation> 

    <resource> 

       <description> 

                   

<langstring>norelation</langstri

ng> 

        </description> 

    </resource> 

 </relation> 

 

 

 

  

 

 Απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ζπκκόξθσζε ηνπ εξγαιείνπ CourseLab κε ηελ 

πξνδηαγξαθή SCORM 1.2 

Καηά ηε δεκηνπξγία ηνπ καζήκαηνο ην CourseLab δνκεί φια ηα resources ηνπ 

κέζα ζε έλα θάθειν κε φλνκα "1".  Απηφ δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηελ αλάγλσζε 
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ησλ πφξσλ. ηνλ πίλαθα 8  πεξηγξάθνληαη νη ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

πξνζπεξαζηεί απηή ε παξάκεηξνο. 

Πίλαθαο 7:  Δλέξγεηεο ζπκκφξθσζεο CourseLab κε SCORM 1.2 

Αξρηθά εμαγόκελα αξρεία Απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο 

ην imsmanifest αιιάμακε ηνλ αξηζκό 1 κε ηε ιέμε πρ. one. 

Σν item πξέπεη λα έρεη identifier δηαθνξεηηθό από ηα άιια organizations. 

<organizations default="1"> 

<organization identifier="1"> 

<title>opticsicourselab</title> 

<item identifier="1" 

identifierref="RES1" 

parameters="?width=1018&amp;height

=682"> 

<title>module-optics</title> 

</item> 

<organizations default="one"> 

<organization identifier="one"> 

<title>opticsicourselab</title> 

<item identifier="itemone" 

identifierref="RES1" 

parameters="?width=1018&amp;height

=682"> 

<title>module-optics</title> 

</item> 

 

 Απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ζπκκόξθσζε ηνπ εξγαιείνπ CourseLab κε ηελ 

πξνδηαγξαθή SCORM 2004 

Καηά ηε δεκηνπξγία ηνπ καζήκαηνο ην CourseLab δνκεί φια ηα resources ηνπ 

κέζα ζε έλα θάθειν κε φλνκα "1", φπσο αθξηβψο θαη ζηελ παξαγσγή παθέηνπ 

SCORM 1.2. 

Πίλαθαο 8:  Δλέξγεηεο ζπκκφξθσζεο CourseLab κε SCORM 2004 

Αξρηθά εμαγόκελα αξρεία Απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο 

ην imsmanifest αιιάμακε ηνλ αξηζκό 1 κε ηε ιέμε one. 

Σν item πξέπεη λα έρεη identifier δηαθνξεηηθό από ηα άιια organizations. 

<organizations default="1"> 

<organization identifier="1"> 

<title>opticsicourselab</title> 

<item identifier="1" 

identifierref="RES1" 

parameters="?width=1018&amp;heig

ht=682"> 

<title>module-optics</title> 

</item> 

<organizations default="one"> 

<organization identifier="one"> 

<title>opticsicourselab</title> 

<item identifier="itemone" 

identifierref="RES1" 

parameters="?width=1018&amp;heig

ht=682"> 

<title>module-optics</title> 

</item> 
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 Δπηζεκάλζεηο γηα ηελ παξαγσγή παθέηνπ SCORM 1.2 κε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ LCDS 

Όηαλ παηάκε "create" γηα λα εμάγνπκε ην κάζεκά καο, επηιέγνπκε Single SCO 

Package, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί παθέην SCORM 1.2. 

Δηθόλα 23:  Δμαγσγή παθέηνπ SCORM ζην LCDS 

 

Όηαλ γίλεηαη Export ζε SCORM 1.2 Package (ε άιιε πξνθαλήο επηινγή) 

πξνθχπηνπλ δχν ζεκαληηθά δεηήκαηα: 

 Γελ αλνίγεηαη απφ ην Reload editor. 

 Γε κπνξεί λα πεξάζεη ην test απφ ην ADL Self Test Suite.  

ην παξαθάησ πιαίζην βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα εάλ επηιέμνπκε ην δεχηεξν 

ηξφπν εμαγσγήο ζε SCORM. 

Testing manifest instance from 

C:\\ADL\\TestSuite1_2_7\\TestSuite\\contentpackage\\tempdir\\PackageImport\\imsmanifest.xml 
 
***************************************** 
Testing the manifest for Well-Formedness 
***************************************** 
ERROR:   The markup in the document preceding the root element must be well-formed. 
ERROR:   The markup in the document preceding the root element must be well-formed. 
ERROR:   The markup in the document preceding the root element must be well-formed. 
ERROR:   The XML declaration may only appear at the very beginning of the document. 
ERROR:   The manifest instance is NOT well-formed 

 Καηά ηελ επεμεξγαζία ελφο καζήκαηνο ζην LCDS πξέπεη ην θάζε Topic λα έρεη 

name κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο, θαζψο, γηα θάζε topic-page δεκηνπξγείηαη XML 
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θαη ην filename απηψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, δελ αλαγλσξίδεηαη σο valid απφ 

ην ADL Self Test Suite. 

 Απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ζπκκόξθσζε ηνπ εξγαιείνπ Lectora κε ηελ 

πξνδηαγξαθή SCORM 1.2 

Απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ Reload editor πξέπεη λα δηνξζσζεί ζην imsmanifest.xml 

ην path γηα ην xml αξρείν "optics-lectora.xml" αθνχ δελ βξίζθεηαη ζην root 

directory ηνπ παθέηνπ (εθεί δειαδή πνπ ςάρλεη ην SelfTest ηεο ADL) αιιά κέζα 

ζην θάθειν "cd-conf/". 

Πίλαθαο 9:  Δλέξγεηεο ζπκκφξθσζεο Lectora κε SCORM 1.2 

Αξρηθά εμαγόκελα αξρεία 

 
Απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο  

Πξνζζέηνπκε ην "cd-conf/" 
<metadata>  

<schema>ADL SCORM</schema> 

<schemaversion>1.2</schemaversion> 

<adlcp:location> optics-lectora.xml 

</adlcp:location> 

</metadata> 

<metadata> 

<schema>ADL SCORM</schema> 

<schemaversion>1.2</schemaversion> 

<adlcp:location>cd-conf/optics-

lectora.xml</adlcp:location> 

</metadata> 

 

 Απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ζπκκόξθσζε ηνπ εξγαιείνπ Lectora κε ηελ 

πξνδηαγξαθή SCORM 2004 

Απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ Reload editor πξέπεη λα δηνξζσζεί ζην imsmanifest.xml 

ην path γηα ην xml αξρείν "optics-lectora.xml" αθνχ δελ βξίζθεηαη ζην root 

directory ηνπ παθέηνπ (εθεί δειαδή πνπ ςάρλεη ην SelfTest ηεο ADL) αιιά κέζα 

ζην θάθειν "cd-conf/". 

 

Πίλαθαο 10:  Δλέξγεηεο ζπκκφξθσζεο Lectora κε SCORM 2004 

Αξρηθά εμαγόκελα αξρεία 

 
Απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο 

Πξνζζέηνπκε ην "cd-conf/" 
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<metadata> 

<schema>ADL SCORM</schema> 

<schemaversion>2004 3rd 

Edition</schemaversion> 

<adlcp:location>/optics 

lectora.xml</adlcp:location> 

</metadata> 

<metadata> 

<schema>ADL SCORM</schema> 

<schemaversion>2004 3rd 

Edition</schemaversion> 

<adlcp:location>/cd-conf/optics-

lectora.xml</adlcp:location> 

</metadata> 

Σν αξρείν optics lectora.xml ιακβάλεη φλνκα απηφκαηα απφ ην φλνκα πνπ έρνπκε 

ζέζεη ζαλ ηίηιν ζην course πνπ δεκηνπξγνχκε ζην Lectora. Απηφ ην φλνκα ζα 

πξέπεη λα κελ έρεη θελά (κπνξνχκε λα ελψζνπκε ιέμεηο κε παχια "-" ). 

Πίλαθαο 11:  Δλέξγεηεο ζπκκφξθσζεο Lectora κε SCORM 2004 

Αξρηθά εμαγόκελα αξρεία 

 
Απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο 

To URL ησλ εμσηεξηθψλ αξρείσλ δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ θελά. Γηνξζψζεθαλ 

ζε φια ηα αξρεία ηα filenames ηνπο θαη ζχκθσλα κε ην παξαθάησ παξάδεηγκα 

ν αληίζηνηρνο θψδηθαο ζην imsmanifest.xml. Δίλαη απαξαίηεηε θαη ε 

κεηνλνκαζία θαη ε αιιαγή ζην imsmanifest.xml 

<resource identifier="R_117" 

type="webcontent" 

adlcp:scormType="asset"> 

<file 

href="/scorm/extern/2.4%20Epeksigiseis-

epipeda.docx"/> 

</resource> 

<resource identifier="R_117" 

type="webcontent" 

adlcp:scormType="asset"> 

<file 

href="/scorm/extern/2.4Epeksigisei

s-epipeda.docx"/> 

</resource> 

  

 Απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ζπκκόξθσζε ηνπ εξγαιείνπ QuickLessons κε 

ηελ πξνδηαγξαθή SCORM 1.2 

 

Πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί κάζεκα ζχκκνξθν κε SCORM 1.2, θαηά ηελ εμαγσγή 

ηνπ καζήκαηνο πξέπεη λα επηιερζεί manifest encoding : ANSI (εηθφλα 24).  
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ε θσδηθνπνίεζε UNICODE θαη UTF-8 ηα παθέηα SCORM δελ δηαβάδνληαη 

νχηε απφ ην Reload Editor νχηε απφ ην Self Test Suite ηεο ADL. 

Δηθόλα 24:  Μνξθή εμαγσγήο παθέηνπ SCORM ζην QuickLessons 

 

 Απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ζπκκόξθσζε ηνπ εξγαιείνπ QuickLessons κε 

ηελ πξνδηαγξαθή SCORM 2004 

Καηά ηελ εμαγσγή ηνπ παθέηνπ πξέπεη λα επηιερζνχλ νη αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο 

πνπ αλαθέξζεζαλ γηα ηελ έθδνζε SCORM 1.2.  Δπηπιένλ, πξέπεη λα γίλνπλ θαη 

νη παξαθάησ αιιαγέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 13. 

Πίλαθαο 12:  Δλέξγεηεο ζπκκφξθσζεο QuickLessons κε SCORM 2004 

Αξρηθά εμαγόκελα αξρεία Απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο 

ην αξρείν imsmanifest.xml πξέπεη λα δηαγξαθνχλ νη αλαθνξέο, πνπ έρνπλ 

επηζεκαλζεί κε θφθθηλν ρξψκα ζηνλ αξρηθφ θψδηθα 
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<?xml version="1.0" encoding="iso-

8859-1"?><manifest 

identifier="QL14171" version="1.1" 

xmlns="http://www.imsglobal.org/xsd

/imscp_v1p1" 

xmlns:adlcp="http://www.adlnet.org/x

sd/adlcp_v1p3" 

xmlns:adlseq="http://www.adlnet.org/

xsd/adlseq_v1p3" 

xmlns:adlnav="http://www.adlnet.org/

xsd/adlnav_v1p3" 

xmlns:imsss="http://www.imsglobal.o

rg/xsd/imsss" 

xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSc

hema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.ims

global.org/xsd/imscp_v1p1 

imscp_v1p1.xsd 

http://www.adlnet.org/xsd/adlcp_v1p3 

adlcp_v1p3.xsd 

http://www.adlnet.org/xsd/adlseq_v1p

3 adlseq_v1p3.xsd 

http://www.adlnet.org/xsd/adlnav_v1p

3 adlnav_v1p3.xsd 

http://www.imsglobal.org/xsd/imsss 

imsss_v1p0.xsd" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/

XMLSchema-

instance"><metadata><schema>ADL 

SCORM</schema><schemaversion>2

004 3rd 

Edition</schemaversion><lom 

xmlns="http://ltsc.ieee.org/xsd/LOM"

><general><title><string 

language="en-

US"><![CDATA[Optics]]></string></

title><description><string 

language="en-

US"><![CDATA[]]></string></descri

ption><language>en</language><key

word><string language="en-

US"><![CDATA[]]></string></keyw

ord></general><educational><difficul

ty><source>LOMv1.0</source><valu

e>medium</value></difficulty><typic

alAgeRange><string language="en-

US"></string></typicalAgeRange><d

escription><string language="en-

<?xml version="1.0" 

encoding="iso-8859-1"?><manifest 

identifier="QL14171" 

version="1.1" 

xmlns="http://www.imsglobal.org/

xsd/imscp_v1p1" 

xmlns:adlcp="http://www.adlnet.or

g/xsd/adlcp_v1p3" 

xmlns:adlseq="http://www.adlnet.o

rg/xsd/adlseq_v1p3" 

xmlns:adlnav="http://www.adlnet.o

rg/xsd/adlnav_v1p3" 

xmlns:imsss="http://www.imsgloba

l.org/xsd/imsss" 

xsi:schemaLocation="http://www.i

msglobal.org/xsd/imscp_v1p1 

imscp_v1p1.xsd 

http://www.adlnet.org/xsd/adlcp_v1

p3 adlcp_v1p3.xsd 

http://www.adlnet.org/xsd/adlseq_v

1p3 adlseq_v1p3.xsd 

http://www.adlnet.org/xsd/adlnav_v

1p3 adlnav_v1p3.xsd 

http://www.imsglobal.org/xsd/imss

s imsss_v1p0.xsd" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/200

1/XMLSchema-

instance"><metadata><schema>A

DL 

SCORM</schema><schemaversion

>2004 3rd 

Edition</schemaversion> 

</metadata><organizations 

default="QL14171_Block01"><org

anization 

identifier="QL14171_Block01"><ti

tle>Optics</title><item 

identifier="QL14171_SCO0" 

identifierref="QL14171_SCO_HR

EF0" isvisible="true"><title>Click 

here to start the course</title> 

</item></organization></organizati

ons><resources><resource 

identifier="QL14171_SCO_HREF

0" type="webcontent" 

adlcp:scormType="sco" 
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US"><![CDATA[]]></string></descri

ption></educational></lom></metadat

a><organizations 

default="QL14171_Block01"><organi

zation 

identifier="QL14171_Block01"><title

>Optics</title><item 

identifier="QL14171_SCO0" 

identifierref="QL14171_SCO_HREF0

" isvisible="true"><title>Click here to 

start the 

course</title><adlcp:masteryscore 

xmlns:adlcp="http://www.adlnet.org/x

sd/adlcp_rootv1p2">50</adlcp:master

yscore></item></organization></orga

nizations><resources><resource 

identifier="QL14171_SCO_HREF0" 

type="webcontent" 

adlcp:scormType="sco" 

href="/scorm/index.htm" 

xmlns:adlcp="http://www.adlnet.org/x

sd/adlcp_rootv1p2"><file 

href="/scorm/index.htm" 

/></resource></resources></manifest

> 

Σεκ: Σηελ πεξίπησζε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη evaluation γίλεηαη ε 

δηόξζσζε ζην adlcp:masteryscore 

href="/scorm/index.htm"> 

<file href="/scorm/index.htm" 

/></resource></resources></manife

st> 

  

 Απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ζπκκόξθσζε ηνπ εξγαιείνπ OutStart Trainer 

κε ηελ πξνδηαγξαθή SCORM 1.2 

Γηα ηελ έθδνζε SCORM 1.2 ρξεηάδεηαη λα εηζαρζνχλ ζην παθέην ηα 4 αξρεία 

ειέγρνπ XSD ηα νπνία πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε θάζε SCORM 1.2 package. 

Δηδηθφηεξα ηα αξρεία: 

 adlcp_rootv1p2.xsd 

 ims_xml.xsd 

 imscp_rootv1p1p2.xsd 
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 imscp_rootv1p1p2.xsd 

 

 Απνηειέζκαηα από ηα ππόινηπα εξγαιεία ζπγγξαθήο 

πλνςίδνληαο, απφ ηα ππφινηπα εξγαιεία πνπ  ειέγρζεθαλ (Toolbook 10, Adobe 

Captivate 5 θαη OutStart Trainer-γηα ηελ εμαγσγή καζήκαηνο ζε SCORM 2004) ή 

απφ ηα AT πνπ ηα παθέηα SCORM πνπ παξήγαγαλ ήηαλ ζχκκνξθα ζε κία απφ ηηο 

εθδφζεηο 1.2 ή 2004, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ, πξνθχπηνπλ ηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα:   

 Γελ απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο γηα ζπκκφξθσζε ηνπ εξγαιείνπ 

Toolbook κε ηελ πξνδηαγξαθή SCORM 1.2 θαη SCORM 2004.  

 Γελ απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο γηα ζπκκφξθσζε ηνπ εξγαιείνπ 

Adobe Captivate 5 κε ηελ πξνδηαγξαθή SCORM 1.2 θαη SCORM 2004.  

 Γελ απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο γηα ζπκκφξθσζε ηνπ εξγαιείνπ 

OutStart Trainer κε ηελ πξνδηαγξαθή SCORM 2004. 

 

5.2. Πξνηεηλόκελε ιύζε δηαιεηηνπξγηθόηεηαο moodle questions 

ε πξψηε θάζε αλαιχζακε ηα εμαγφκελα αξρεία εξσηήζεσλ πνπ ππνζηεξίδεη ην 

Moodle. Σα θξηηήξηα πνπ ζέζακε βαζίζηεθαλ ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ ηα 

εξγαιεία ζπγγξαθήο εξσηήζεσλ θνπίδ ζε ζρέζε κε ηα εηζαγφκελα αξρεία.  

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην ηελ εμαγσγή ησλ εξσηήζεσλ ηνπ 

Moodle είλαη:  

Πίλαθαο 13:  Κάιπςε απαηηήζεσλ απφ κνξθέο εμαγσγήο εξσηήζεσλ Moodle 

Απαηηήζεηο Μνξθή 

GIFT 

Μνξθή 

Moodle 

XML 

Μνξθή 

IMS 

QTI 2.0 

Μνξθή 

XHTML 

Γηαηήξεζε κνξθνπνίεζεο 

θεηκέλνπ εξσηήζεσλ     

Δμαγσγή ζπλνδεπηηθώλ 
  (*)  
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αξρείσλ 

 

* Η κνλαδηθή εμαγφκελε κνξθή κε ηελ νπνία νη εξσηήζεηο Moodle κπνξνχλ λα 

εμαρζνχλ κε ηα ζπλνδεπηηθά αξρεία ησλ εξσηήζεσλ είλαη ε κνξθή IMS QTI 2.0.  

Χζηφζν,  ηα ζπλνδεπηηθά αξρεία, κπνξνχλ λα είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν αξρεία 

εηθφλσλ θαη λα κελ εηζάγνληαη κε άιιν ηξφπν, πέξαλ ηεο επηινγήο ζην αληίζηνηρν 

πεδίν (εηθφλα 25 ) απφ ηε ζειίδα επεμεξγαζίαο ηεο εξψηεζεο. 

Δηθόλα 25:  Δηζαγσγή εηθφλαο ζε εξψηεζε 

 

 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηνλ έιεγρν ησλ εξγαιείσλ επεμεξγαζίαο εξσηήζεσλ θαη 

θνπίδ έρνπλ σο εμήο. 

Σν Simple Question 1.0.6 είλαη έλα απιφ εξγαιείν γηα ηελ επεμεξγαζία 

εξσηήζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη εθ λένπ είηε έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην Moodle θαη 

έρνπλ εμαρζεί ζε κνξθή GIFT. Αλ έρεη γίλεη κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ ησλ 

εξσηήζεσλ απηή δελ αλαγλσξίδεηαη θαη κάιηζηα νη εηηθέηεο κνξθνπνίεζεο 

θεηκέλνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ, ψζηε θάζε εξψηεζε λα 

είλαη έγθπξε. Η κνξθή GIFT δεδνκέλνπ φηη απνηειείηαη απφ έλα θαη κφλν αξρείν, 

θαηά ηελ εμαγσγή αιιά θαη θαηά ηελ εηζαγσγή εξσηήζεσλ ζε ηχπν GIFT, δελ 

επηηξέπεη ηελ παξάιιειε εμαγσγή ή εηζαγσγή ζπλνδεπηηθψλ αξρείσλ (πρ. 

εηθφλαο κέζα ζε εξψηεζε). Σέινο, ε ππνζηήξημε παξαγσγήο SCORM 1.2 

παθέησλ, θαζηζηά ην Simple Question 1.0.6 έλα ππνινγίζηκν εξγαιείν γηα ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εξσηήζεσλ ηνπ Moodle. 

Σν Qedoc Quiz Maker είλαη έλα δπλακηθφ εξγαιείν δεκηνπξγίαο θαη 

επεμεξγαζίαο πνιιαπιψλ ηχπσλ εξσηήζεσλ κε πνιινχο ηξφπνπο 

αλαπαξάζηαζεο.  Η εηζαγσγή εξσηήζεσλ απφ Moodle πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 

εηζαγσγή ηνπ αξρείνπ Moodle XML. Απηφο ν ηχπνο αξρείνπ δελ ππνζηεξίδεη ηελ 

παξάιιειε εμαγσγή ησλ ζπλνδεπηηθψλ αξρείσλ, νπφηε νη εηθφλεο θαη άιια 
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αξρεία δελ εηζάγνληαη ζην Qedoc Quiz Maker.  Ο κφλνο ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο 

εμσηεξηθψλ αξρείσλ είλαη κε ηε ρξήζε ππεξζπλδέζκσλ νη νπνίνη πξέπεη λα 

παξαπέκπνπλ ζε αξρεία πνπ βξίζθνληαη ζην δηαδίθηπν.  Η δπλακηθή επεμεξγαζίαο 

ηνπ εξγαιείνπ επηηξέπεη ηελ πξνζζήθε άιισλ αξρείσλ ζηηο εξσηήζεηο αιιά ε 

εμαγσγή ζε αξρείν Moodle XML, δελ ην ππνζηεξίδεη ζε πεξηβάιινλ LMS.  Οη 

ηξφπνη εμαγσγήο ησλ εξσηήζεσλ δελ ππνζηεξίδνπλ ηελ παθεηνπνίεζε ζε 

SCORM, κε απνηέιεζκα λα κελ επηηξέπεηαη ε κεηαηξνπή εξσηήζεσλ ζε κνξθή 

πνπ ζα είλαη αλαγλψζηκε απφ άιιν LMS, εθηφο ηνπ Moodle. 

Σν Question Writer 4 είλαη έλα ινγηζκηθφ γηα δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία 

εξσηήζεσλ.  Μπνξεί λα εηζάγεη εξσηήζεηο απφ ην Moodle αλ απηέο έρνπλ εμαρζεί 

ζε κνξθή Moodle XML. Μπνξεί λα αλαγλσξίζεη εξσηήζεηο ηχπνπ ζσζηνχ-

ιάζνπο, πνιιαπιήο επηινγήο, αληηζηνίρεζεο, αξηζκεηηθέο θαη ζχληνκεο 

απάληεζεο. Αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ε δπλαηφηεηά ηνπ ζηελ 

αλαγλψξηζε, ζε έλα κηθξφ πνζνζηφ, ηεο κνξθνπνίεζεο ηνπ θεηκέλνπ ησλ 

εξσηήζεσλ. Χζηφζν, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, πνιχπινθεο κνξθνπνίεζεο, νη 

εξσηήζεηο ππάξρεη πηζαλφηεηα λα απνξξηθζνχλ κε απνηέιεζκα λα κε κπνξεί λα 

γίλεη εηζαγσγή ηνπ αξρείνπ Moodle XML ζην ζχλνιφ ηνπ. Καηά ηελ επεμεξγαζία 

κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζπλνδεπηηθέο εηθφλεο ζηηο εξσηήζεηο. ηηο 

ππνζηεξηδφκελεο κνξθέο εμαγσγήο, αμίδεη λα ζεκεησζεί ε κνξθή IMS QTI 1.2 

θαη ε παθεηνπνίεζε ζε SCORΜ 1.2. 

Σν Articulate Quiz Maker '09 είλαη εξγαιείν πνπ ππνζηεξίδεη 20 δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο εξσηήζεσλ γηα quiz αιιά δελ επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή εξσηήζεσλ απφ 

άιια εξγαιεία ζπγγξαθήο quiz. Καηά ηε δεκηνπξγία ησλ εξσηήζεσλ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα πξνζζήθεο ζπλνδεπηηθψλ αξρείσλ ηχπνπ εηθφλαο ή flash ηαηλίαο.  

Καηά ηελ παξαγσγή SCORM 1.2 ή SCORM 2004 παθεηάξνληαη θαη ηα 

ζπλνδεπηηθά αξρεία.  

Σα εξγαιεία πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ ζέζακε γηα ηελ 

νξζή επεμεξγαζία ησλ εξσηήζεσλ Moodle είλαη (πίλαθαο 15): 
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Πίλαθαο 14:  Γπλακηθή εξγαιείσλ θνπίδ 

 

Simple 

Questio

n 1.0.6 

Qedoc Quiz 

Maker 

Question Writer 

4 

Articulate 

Quiz 

Maker '09  

Γπλαηόηεηα 

εηζαγσγήο 

εξσηήζεσλ από 

εμαγόκελε 

κνξθή Moodle 

 

Moodle 

GIFT 

 

Moodle XML 

 

Moodle XML 
 

Αλαγλώξηζε 

κνξθνπνίεζεο 

θεηκέλνπ 

εξσηήζεσλ από 

Moodle 

  

 

ε έλα κεγάιν 

πνζνζηφ κε 

ελεξγνπνίεζε 

"use HTML 

formatting" 

- 

Δηζαγσγή 

ζπλνδεπηηθώλ 

αξρείσλ 
   

- 

Τπνζηήξημε 

ηύπσλ 

εξσηήζεσλ 

 

Δθηφο 

απφ: 

Essay 

 

Mφλν ηχπνπο: 

 True-false 

 Multiple 

choice 

 Short 

Answer 

 Pair 

Matching 

 

Mφλν ηχπνπο: 

 True-false 

 Multiple 

choice 

 Short 

Answer 

 Matching 

 Numerical 

- 

Γπλαηόηεηα 

πξνζζήθεο 

ζπλνδεπηηθώλ 

αξρείσλ ζηηο 

εξσηήζεηο 
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Δμαγσγή 

ζπλνδεπηηθώλ 

αξρείσλ 
 

 

Όρη ζηε κνξθή 

Moodle XML 

  

Γπλαηόηεηα 

παξαγσγήο 

SCORM 1.2 / 

2004 

 

SCORM 

1.2 

 
 

SCORM 1.2 

 

SCORM 

1.2 

θαη 

SCORM 

2004 

 

 

Απφ ηα εξγαιεία πνπ ειέγρζεθαλ, δχν είλαη απηά πνπ πξνζθέξνληαη γηα 

δεκηνπξγία ελφο δηαιεηηνπξγηθνχ παθέηνπ εξσηήζεσλ (SCORM) ζε 

πεξηβάιινληα LMSs.  Καη ηα δχν θαιχπηνπλ ηα δχν βαζηθά θξηηήξηα:  

1. Σελ εηζαγσγή ελφο ηνπιάρηζηνλ ηχπνπ αξρείνπ εξσηήζεσλ πνπ έρεη εμαρζεί 

απφ ην Moodle.  

2. Σε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζε παθέην πξνδηαγξαθψλ SCORM.    

ε πεξίπησζε πνπ παξνπζηάδεηαη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζηε κεηαηξνπή Moodle 

XML αξρείνπ ζε SCORM θαη φρη ηφζν ζηελ επεμεξγαζία εξσηήζεσλ, κε έκθαζε 

ζηελ πξνζζήθε εηθφλσλ θαη ζηε κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ, ηφηε ζπλίζηαηαη ην 

εξγαιείν Simple Questions 1.0.6. 

Γηαθνξεηηθά, αλ επηζπκνχκε λα δψζνπκε έκθαζε ζηελ εκθάληζε ησλ εξσηήζεσλ, 

ρξεηαδφκαζηε λα επεμεξγαζηνχκε ηηο εξσηήζεηο, λα πξνζζέζνπκε εηθφλεο θαη λα 

κνξθνπνηήζνπκε ην θείκελν θαη εθφζνλ καο θαιχπηνπλ νη πέληε ηχπνη 

εξσηήζεσλ Moodle πνπ ππνζηεξίδνληαη, απηφ ζα γίλεη κε ην ινγηζκηθφ ηνπ 

Question Writer 4. 
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

6.1. Αλαζθόπεζε - ζπκπεξάζκαηα 

Η δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο απνηειεί έλα απφ 

ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα, γεληθφηεξα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ επηηπρία ησλ εξγαιείσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηέηνηα 

ζπζηήκαηα.   

Η ειιηπήο δηάδνζε θαη ε απνηπρία εξγαιείσλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαίλεηαη 

φηη νθείιεηαη ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ ζηελ έιιεηςε πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ 

ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Σα πην γλσζηά LMSs ζήκεξα θαη ηα πην γλσζηά 

εξγαιεία ζπγγξαθήο, βαζίδνληαη θαη ππνζηεξίδνπλ δηεζλείο πξνδηαγξαθέο θαη 

πξφηππα, πνπ απνηεινχλ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ απήρεζε. 

Απφ ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κπνξνχλ λα αλαδεηθλχνληαη ηφζν νη 

πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ησλ πξντφλησλ ΗΜ, φζν θαη νη αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ 

νη νπνίεο πξνηείλεηαη λα πινπνηεζνχλ ζε κειινληηθέο εθδφζεηο. 

Η αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ε γεθχξσζε ησλ παηδαγσγηθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ πεδίσλ ζε έλα θνηλφ ζηφρν, αιιά θαη ε ζπλεξγαζία ησλ 

νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ πξνηππνπνίεζεο, ζα ζπκβάιεη ζηελ εληαία ράξαμε 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ νκνηφκνξθε θαη δηαιεηηνπξγηθή ζρεδίαζε εξγαιείσλ 

ζπγγξαθήο πεξηερνκέλνπ, ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

κάζεζεο. 

6.1.1. πκπεξάζκαηα θαη ζπκβνπιέο γηα ηνλ έιεγρν 

εξγαιείσλ ζπγγξαθήο καζεζηαθνύ πεξηερνκέλνπ  

Σα εξγαιεία ζπγγξαθήο καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ απνηεινχλ έλα θπξίαξρν 

θνκκάηη ζηελ αγνξά ηεο Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο.  Οη δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο, 

ν εκπινπηηζκφο κε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη νη 

κνξθέο εμαγσγήο ησλ παθέησλ πεξηερνκέλνπ πνπ πξνζθέξνπλ,  θάλνπλ ηα AT 

έλα ζεκαληηθφ βνήζεκα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
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Απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα εξγαιεία ζπγγξαθήο, δηαπηζηψζεθε 

φηη ηφζν ζηα εκπνξηθά φζν θαη ζηα ειεχζεξα AT ππάξρεη ζνβαξή απφθιηζε 

κεηαμχ ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ παθέησλ SCORM πνπ εμάγνπλ θαη ηνπ ηζρπξηζκνχ 

ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ.  Οη κηθξέο 

αιιαγέο πνπ πξνηάζεθαλ, είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλαγσγή ηνπο ζε εξγαιεία 

ζχκκνξθα κε πξνδηαγξαθέο SCORM, αιιά θαη γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ηνπο ζην επξχ θάζκα ηεο Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο. 

Η κεγάιε πνηθηιία ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζθέξνληαη θαζψο θαη ε 

πνιπγισζζηθή δπλαηφηεηα ησλ λέσλ εξγαιείσλ, καο νδήγεζε ζε θάπνηεο 

δηαπηζηψζεηο θαηά ηελ έξεπλα ησλ εξγαιείσλ. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά, 

απνηεινχλ ρξήζηκεο ζπκβνπιέο θπξίσο γηα ηνπο ζρεδηαζηέο ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ.  Δηδηθφηεξα: 

 ην OutStart Trainer 11.0 ζε φινπο ηνπο ηχπνπο θνπίδ δελ ππνζηεξίδεηαη ε 

ειιεληθή γιψζζα. 

 ην QuickLessons:  

o Γελ ππάξρεη ηχπνο δξαζηεξηφηεηαο πνπ λα ππνζηεξίδεη εξσηήζεηο ηχπνπ 

ζπκπιήξσζεο θελψλ. 

o Γε κπνξεί λα γίλεη ελζσκάησζε κηαο ηζηνζειίδαο. 

o Σα επηζπλαπηφκελα αξρεία δελ πξέπεη λα έρνπλ ζην φλνκά ηνπο παχια (-).  

Αληί απηνχ ηνπ ραξαθηήξα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην underscore (_).  

 

6.1.2. πκπεξάζκαηα γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα 

εξσηήζεσλ Moodle 

Ο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ επηινγή ελφο εξγαιείνπ πνπ λα θαιχπηεη φιεο ηηο 

απαηηήζεηο πνπ ηέζεθαλ γηα ηε κεηαθνξά εξσηήζεσλ Moodle ζε δηαθνξεηηθά 

LMSs, θαλεξψλεη θαη ηελ έιιεηςε ελφο νινθιεξσκέλνπ εξγαιείνπ πνπ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, κπνξεί λα πξνζπεξάζεη φια ηα εκπφδηα 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο αλαθέξνληαη δεηήκαηα πνπ 

πξέπεη λα πξνζερζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ζπλζεθψλ πνπ λα επλννχλ ηε δηαδηθαζία 

κεηαηξνπήο εξσηήζεσλ Moodle ζε παθέηα SCORM. 
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 Πξνηάζεηο αλάπηπμεο ηεο πιαηθόξκαο Moodle. 

Απφ ηε δηαδηθαζία έξεπλαο, πξνέθπςε φηη ππάξρεη αλάγθε ε πιαηθφξκα Moodle 

λα ππνζηεξίδεη κηα λέα, ή βειηίσζε ππάξρνπζαο, κνξθή εμαγσγήο εξσηήζεσλ 

απφ ηελ απνζήθε εξσηήζεσλ, ε νπνία λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελζσκαηψλεη 

ηφζν ηα ζπλνδεπηηθά αξρεία, φζν θαη ηε κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ κε ηξφπν πνπ 

λα βαζίδεηαη ζε δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, φπσο πρ. ην IMS QTI ή ην SCORM.   

Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα αιιάμεη ν ηξφπνο εηζαγσγήο αλαθνξάο ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ ησλ ζπλνδεπηηθψλ αξρείσλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηήζεσλ, 

έηζη ψζηε νη εηθφλεο ή άιιν πνιπκεζηθφ πιηθφ λα είλαη πάληα αλαγλσξίζηκν απφ 

ηελ XML πνπ πηζαλφηαηα ζα πεξηγξάθεη απηά ηα αξρεία.  Να απνθεπρζεί δειαδή 

ν κνλαδηθφο ιεηηνπξγηθφο ηξφπνο εηζαγσγήο αξρείνπ (εηθφλα 5.2.1). 

 

 Πξνηάζεηο γηα ηα εξγαιεία αλάγλσζεο θαη επεμεξγαζίαο εξσηήζεσλ 

Moodle 

Απφ ηα εξγαιεία πνπ ειέγρζεθαλ θαη απφ ηηο αλαθνξέο ηεο θνηλφηεηαο ηνπ 

Moodle, ππάξρεη ζαθή αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθψλ πνπ ζα 

ππνζηεξίδνπλ ηε κεηαηξνπή εξσηήζεσλ Moodle ζε SCORM. Η δπλαηφηεηα 

ζπγγξαθήο εξσηήζεσλ ζε απινχο θεηκελνγξάθνπο κε πξνζζήθε εηηθεηψλ θαη 

ζπκβφισλ έρεη αλαγάγεη, ζηελ θνηλφηεηα ηνπ Moodle, ηηο κνξθέο GIFT θαη 

Moodle XML, σο ηηο πην δηαδεδνκέλεο. Κακία φκσο απφ ηηο δχν δελ ππνζηεξίδεη 

ηελ κεηαθνξά ησλ ζπλνδεπηηθψλ αξρείσλ έμσ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ Moodle. 

πλεπψο, πξέπεη λα αλαπηπρζεί κηα λέα κνξθή IMS QTI 2.0 πνπ βαζίδεηαη ζε 

δηεζλείο πξνδηαγξαθέο θαη έρεη δπλαηφηεηεο ελζσκάησζεο ζπλνδεπηηθψλ αξρείσλ  

θαη αλαθνξάο γηα ηε κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ. Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ λα 

ππάξμεη ηαχηηζε κε επηπξφζζεηνπο ηχπνπο εξσηήζεσλ Moodle, φπσο ηχπνπ 

description θαη essay, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη δπζιεηηνπξγία αλάγλσζεο ησλ 

αξρείσλ IMS QTI 2.0.   

Σέινο, θαζψο νη πξνδηαγξαθέο SCORM αλαπηχζζνληαη, ζα πξέπεη λα γίλεη 

ελαξκφληζε κε ηε λέα έθδνζε 2004, πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αιιεινπρία 
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(sequencing) θαη ηελ πινήγεζε.  Οη λέεο απηέο δπλαηφηεηεο είλαη παηδαγσγηθά 

ζεκαληηθέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη πνιιέο θνξέο κε ηε ρξήζε θνπίδ. 

 

6.2. ύγθξηζε κε αληίζηνηρεο έξεπλεο από ηε βηβιηνγξαθία 

Σν πεξηβάιινλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε αιιά θαη ε 

ζπλερήο αλάπηπμε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, δεκηνπξγεί έλα πεδίν έξεπλαο πνπ 

ζπλερψο δηαθνξνπνηείηαη.  Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο εξγαζίεο γχξσ απφ 

ηελ αλάγθε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αλάιπζε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ, 

θαζψο επίζεο θαη αλαθνξέο γηα νξηζκέλα AT. Χζηφζν φκσο. δελ ππάξρνπλ 

αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο γηα ηελ ζχλδεζε θαη ζπζρέηηζή ηνπο.   

ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία γεθπξψζεθε ην ράζκα κεηαμχ ζρεδηαζηηθψλ νδεγηψλ θαη πινπνηεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Όπσο ππνζηεξίδεη θαη ε ADL, είλαη δηαθνξεηηθήο αμίαο ν 

έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη εηαηξίεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ πξντφλησλ ηνπο, 

απφ ηνλ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αλεμάξηεηνη θνξείο. 

Δπίζεο, γηα πξψηε θνξά, έμσ απφ ηελ θνηλφηεηα ηνπ Moodle, έγηλε αλάιπζε ησλ 

κνξθψλ εμαγσγήο εξσηήζεσλ απφ ηελ απνζήθε ηνπ Moodle αιιά θαη παξάιιειε 

έξεπλα γηα ηα εμσηεξηθά πξντφληα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηέηνηεο κνξθέο.  Σν Moodle 

θαη ε θνηλφηεηά ηνπ, αλαπηχζζνπλ ζπλερψο επεθηάζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ πεγψλ θαη ησλ παθέησλ 

πεξηερνκέλνπ SCORM/AICC. Χζηφζν, εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε έξεπλα, πνπ 

πξέπεη λα επεθηαζεί θαζψο θαιχςακε κφλν έλα κέξνο ηεο, ζρεηηθά κε ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ Moodle κε δηαθνξεηηθά LMSs. 

 

6.3. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ κειέηε  

Παξφηη έγηλε κεγάιε πξνζπάζεηα έξεπλαο ζε πνιιά εξγαιεία ζπγγξαθήο 

πεξηερνκέλνπ θαη ζε εξγαιεία επεμεξγαζίαο / κεηαηξνπήο εξσηήζεσλ θνπίδ, 

ππήξραλ νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί, νη νπνίνη δε μεπεξάζηεθαλ.  Δηδηθφηεξα: 
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 Οηθνλνκηθνί, ιφγσ ηνπ φηη νξηζκέλα εκπνξηθά ΑΣ έρνπλ πςειφ θφζηνο θαη 

ε δνθηκαζηηθή έθδνζε πνπ κπνξεί λα δηαζέηνπλ δελ ήηαλ πιήξσο 

ιεηηνπξγηθή, γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο. 

 Λεηηνπξγηθνί, εμαηηίαο πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ή 

ιφγσ ηνπ μεπεξαζκέλνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο πνπ απαηηνχλ. 

 Αδπλακία επηθνηλσλίαο κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Impression Learning Content Framework, δελ παξαιάβακε ην 

απαξαίηεην Software Dongle γηα ηελ δνθηκή ηνπ εξγαιείνπ. 

πλεπψο, ζηηο κειινληηθέο πξνηάζεηο γηα έξεπλα κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ 

πεξηζζφηεξα εξγαιεία, πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζελάξηα καζήκαηνο. 

Δπίζεο, ηφζν ε θαζεκεξηλή θαη ζπλερήο αλάπηπμε ηνπ Moodle, φζν θαη ηα λέα 

AT ηεο αγνξάο, ζα δεκηνπξγήζνπλ λέν πεξηβάιινλ έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο ζε 

λέεο ή βειηησκέλεο κνξθέο εμαγσγήο εξσηήζεσλ ηνπ Moodle θαη ζε θαηλνχξηα 

πην δπλακηθά πεξηβάιινληα επεμεξγαζίαο ησλ AT. Αθφκα, ζχληνκα ζα είλαη 

δηαζέζηκε θαη κία κεγάιε γθάκα AT πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ ηέηαξηε έθδνζε 

ηεο πξνδηαγξαθήο SCORM 2004, κε ζπλέπεηα λα ρξεηάδεηαη εθ λένπ έιεγρνο 

ζπκκφξθσζεο. 
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Παξάξηεκα 

 

Ο πίλαθαο 16 πεξηέρεη ηνπο ηζηφηνπνπο γηα ηε ιήςε ησλ παξαγφκελσλ παθέησλ 

SCORM θαη ησλ αληηζηνίρσλ αλαθνξψλ ζπκκφξθσζεο γηα ηα αξρηθά θαη ηα 

δηνξζσκέλα εμαγφκελα παθέηα SCORM. 

Πίλαθαο 15:  Γηεπζχλζεηο παξαγφκελσλ παθέησλ θαη αλαθνξψλ αλά εξγαιείν 

ζπγγξαθήο 

Δξγαιείν 

ζπγγξαθήο θαη 

παξαγόκελε έθδνζε 

SCORM 

Ιζηόηνπνο απνηειεζκάησλ ειέγρνπ 

ζπκκόξθσζεο 

eXe (SCORM 1.2) 

http://e-

kpaideusi.gr/scorm/index.php?option=com_content&

view=article&id=4&Itemid=2 

CourseLab (SCORM 

1.2) 

http://e-

kpaideusi.gr/scorm/index.php?option=com_content&

view=article&id=3&Itemid=3 

Microsoft LCDS 

(SCORM 1.2) 

http://e-

kpaideusi.gr/scorm/index.php?option=com_content&

view=article&id=8&Itemid=12 
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kpaideusi.gr/scorm/index.php?option=com_content&
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QuickLessons 
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kpaideusi.gr/scorm/index.php?option=com_content&

view=article&id=11&Itemid=16 
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Ο πίλαθαο 17 πεξηγξάθεη ηελ θάζε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξφηππνπ ζελαξίνπ κε ηαμνλνκίεο. 

Πίλαθαο 16:  Πίλαθαο ηαμνλνκίαο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

Δραςτηριότητεσ Που θα 

υλοποιηθεί 

Σφποσ Σεχνική Διάδραςη Ρόλοι Πόροι και 

εργαλεία 

Αξιολόγηςη 

Φάςη 1. 

Παρουςίαςη 

Προβλήματοσ 

1.1 Παρουςίαςθ 

του ςυνολικοφ 

προβλιματοσ για 

τα οπτικά 

φαινόμενα 

Authoring 

tool 

Presenting 

 

Presentation 

 

One to 

many 

 

Presenter 

to 

Group 

participants 

 

Text, image, 

audio or 

video  viewer 

 

Not assessed 

 

1.2 Ενθμζρωςθ τθσ 

διαδικαςίασ ΜΒΠ 

Authoring 

tool 

Presenting 

 

Presentation 

 

One to 

many 

 

Presenter 

to 

Group 

participants 

 

Text, image, 

audio or 

video  viewer 

 

Not assessed 
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ΦΑΗ 2
η
: Ανάλυςη 

του προβλήματοσ 

2.1 Χωριςμόσ τθσ 

ομάδασ ςε ρόλουσ 

Dim dim 

Agenda: 

Dial-in: 702-

473-3463 

Passcode: 

242846 

Meeting Key: 

Room URL: 

https://my.di

mdim.com/c

hat4opt 

ics/ 

Room Type: 

Free 

Classifying 

 

Discussion 

 

Group 

based 

 

Group 

participant 

To 

Group 

participant 

 

 

Chat 

 

 

Not assessed 

 

2.2  Συηιτθςθ των 

ομάδων ρόλων 

 

http://forum

4optics.foru

mup.gr 

 

Όνομα 

χριςτθ: 

forum4optics  

Κωδικόσ: 

7empevsb 

Analysing 

 

Discussion 

 

Group 

based 

 

Group 

participant 

To 

Group 

participant 

Discussion 

boards 

 

Not assessed 

 

http://forum4optics.forumup.gr/
http://forum4optics.forumup.gr/
http://forum4optics.forumup.gr/
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2.3  Επεξθγιςεισ 

 

http://forum

4optics.foru

mup.gr 

 

Όνομα 

χριςτθ: 

forum4optics  

Κωδικόσ: 

7empevsb 

Discussing 

 

Defining 

 

One to 

many 

 

Facilitator 

To 

Group 

participant 

 

Discussion 

boards 

 

Not assessed 

 

2.4  Δθμιουργία 

και επιλογι 

Μακθςιακών 

Αντικειμζνων 

 Gathering 

 

Book report 

 

One to 

many 

 

Facilitator 

To 

Group 

participant 

 

Database 

 

Not assessed 

 

ΦΑΗ 3
η
:  Ζρευνα 

και ςφνθεςη 

3.1  Ανεξάρτθτθ 

ατομικι μελζτθ 

 

Υποβολι ςε 

LMS ι 

authoring 

tool αν είναι 

ςε 

θλεκτρονικι 

Producing 

 

Exercise 

 

Individual 

 

Individual 

learner 

 

Libraries 

Simulation 

 

Formative 

 

http://forum4optics.forumup.gr/
http://forum4optics.forumup.gr/
http://forum4optics.forumup.gr/
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φόρμα 

3.2 Ομαδικι 

επίλυςθ εργαςιών 

και 

ετεροαξιολόγθςθ 

http://forum

4optics.foru

mup.gr 

 

Όνομα 

χριςτθ: 

forum4optics  

Κωδικόσ: 

7empevsb 

Debating 

 

Arguing 

 

Group 

based 

 

Group 

participant 

To 

Group 

participant 

Libraries 

Simulation 

 

Formative 

 

3.3 Σφνκεςθ τθσ 

απάντθςθσ του 

προβλιματοσ 

 Gathering 

 

Debate 

 

Group 

based 

 

Group 

participant 

To 

Group 

participant 

LMS Not assessed 

 

ΦΑΗ 4η 

Αξιολόγηςη και 

ανατροφοδότηςη 

4.1  Παρουςίαςθ 

τθσ λφςθσ του 

Dim dim 

Agenda: 

Dial-in: 702-

473-3463 

Passcode: 

242846 

Presenting 

 

Presentation 

 

Group 

based 

 

Group leader 

To 

supervisor 

 Diagnostic 

http://forum4optics.forumup.gr/
http://forum4optics.forumup.gr/
http://forum4optics.forumup.gr/
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 προβλιματοσ Meeting Key: 

Room URL: 

https://my.di

mdim.com/c

hat4opt 

ics/ 

Room Type: 

Free 

4.2 Αξιολόγθςθ 

ομαδικισ εργαςίασ 

Email or LMS Critiquing 

 

Performance 

 

Group 

based 

 

Supervisor to 

individual 

learner 

Text, image, 

audio or 

video  viewer 

 

Summative 

 


