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Αναρωτιέμαι μερικές φορές: 

 

Είμαι εγώ που σκέφτομαι  

καθημερινά πως η ζωή μου είναι μία;  

Όλοι οι υπόλοιποι το ξεχνούν; 

 

Ή πιστεύουν πως θα έχουν κι άλλες,  

πολλές ζωές, για να κερδίσουν τον χρόνο  

που σπαταλούν; 

< 

Σ' εκείνους που δεν το βάζουν κάτω και αγωνίζονται.  

Και να μην μαθαίνεις από το μάθημά τους. 

< 

Όσο κι αν κανείς προσέχει  

όσο κι αν το κυνηγά πάντα,  

πάντα θα 'ναι αργά 

 

~ Δεύτερη Ζωή δεν έχει... ~ 

 

 

“Παράπονο”  

Οδυσσέας Ελύτης 
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Περίληψη 

Ρςημ επξυή ςηπ ςευμξλξγικήπ και φητιακήπ επαμάρςαρηπ, ξι ευμξλξγίεπ 

Οληοξτξοίαπ και Δπικξιμχμιόμ (ΟΔ) καςέυξσμ κσοίαουξ οϊλξ και επηοεάζξσμ 

ϊλξσπ ςξσπ ςξμείπ ςηπ αμθοόπιμηπ δοαρςηοιϊςηςαπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ και ςηπ 

εκπαίδεσρηπ. Ζ αμάπςσνή ςξσπ έυει ςοξπξπξιήρει ρε ρημαμςικϊ βαθμϊ ςη τϋρη και 

ςα υαοακςηοιρςικά ςηπ εκπαιδεσςικήπ και μαθηριακήπ διαδικαρίαπ και έυει 

καθιεοόρει ςημ εν’ απξρςάρεχπ εκπαίδεσρη χπ εμαλλακςική μξοτή εκπαίδεσρηπ, 

πξσ σπξρςηοίζεςαι απϊ μέεπ ςευμξλξγίεπ και εταομξγέπ, ϊπχπ ασςέπ ςξσ Θρςξϋ 2.0 

(Web 2.0). Ρημαμςικϊπ είμαι ξ οϊλξπ ςχμ Δκπαιδεσςικόμ Ρσρςημάςχμ και ιδιαίςεοα 

ςχμ Διαδικςσακόμ, ςα ξπξία ποξρδίδξσμ μέεπ ποξξπςικέπ ρςημ εκπαίδεσρη και ςη 

δξμή ςξσ εκπαιδεσςικξϋ πεοιβάλλξμςξπ, καθόπ μπξοξϋμ μα απξςελέρξσμ 

ξσριαρςικϊ εογαλείξ ςϊρξ ρςα υέοια ςχμ εκπαιδεσςικόμ ϊρξ και ρςα υέοια ςχμ 

εκπαιδεσξμέμχμ, αλλά και ςχμ σπϊλξιπχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςημ εκπαιδεσςική 

διαδικαρία (γξμείπ, εκπαιδεσςικξί τξοείπ κ.λπ.). Βαρική ποξωπϊθερη ςηπ 

απξςελερμαςικϊςηςάπ ςξσπ είμαι ξ ρυεδιαρμϊπ με εταομξγή βαρικόμ αουόμ 

Αλληλεπίδοαρηπ Αμθοόπξσ-Σπξλξγιρςή, ρε ρσμδσαρμϊ με ρϋγυοξμεπ θεχοίεπ 

μάθηρηπ. 

Οαοά ςξ γεγξμϊπ, πχπ ςξ πεδίξ ςηπ Αλληλεπίδοαρηπ Αμθοόπξσ-Σπξλξγιρςή (ΑΑΣ), 

παοξσριάζει ρημαμςικά εοεσμηςικά απξςελέρμαςα, ρυεςικά με παοαμέςοξσπ 

απξςελερμαςικήπ ρυεδίαρηπ, ϊπχπ η εσυοηρςία, η διεπατή, η απεικϊμιρη ρςξιυείχμ 

κ.λπ., πξλλέπ τξοέπ ασςά δεμ ανιξπξιξϋμςαι καςά ςξ Ρυεδιαρμϊ εμϊπ ρσρςήμαςξπ. 

Οοέπει μα επιρημαμθεί ϊςι, ξι διατξοέπ εμϊπ ΔΔΡ ρσγκοιςικά με άλλεπ εταομξγέπ, 

ϊπχπ βιξμηυαμικέπ, ασςξμαςιρμξϋ κ.α., ρςιπ ξπξίεπ ερςιάζεςαι ςξ εμδιατέοξμ ρςξ 

πεδίξ ςηπ ΑΑΣ, είμαι ρημαμςικέπ. ξ ρςσλ αλληλεπίδοαρηπ, πξσ υοηριμξπξιείςαι ρε 

έμα ΔΔΡ, παοξσριάζει ιδιαιςεοϊςηςεπ ρε ρυέρη με ςα ρςσλ αλληλεπίδοαρηπ πξσ 

εοεσμόμςαι ρςημ ΑΑΣ, με άνξμα αματξοάπ ςσπικξϋπ υοήρςεπ ρε διατξοεςικά 

πεοιβάλλξμςα εογαρίαπ. Ρςα ΔΔΡ, ζηςξϋμεμξ απξςελεί η μάθηρη και ϊυι η απλή 

διεναγχγή μιαπ ρσγκεκοιμέμηπ διεογαρίαπ, ςηπ ξπξίαπ ξι βαρικέπ αουέπ πξσ ςη 

διέπξσμ είμαι ήδη γμχρςέπ ρςξμ ςελικϊ υοήρςη. Ξ εκπαιδεσϊμεμξπ αλληλεπιδοά με 

διατξοεςικέπ έμμξιεπ, νεκιμόμςαπ απϊ έμα αουικϊ επίπεδξ γμόρηπ (ποξωπάουξσρα 

γμόρη), ςξ ξπξίξ ρυεςίζεςαι με ασςέπ και ρςη ρσμέυεια, επιυειοεί μα 

αλληλεπιδοάρει καςάλληλα με ςιπ σπάουξσρεπ λειςξσογίεπ και ςα διαθέριμα 

εογαλεία ςξσ ρσρςήμαςξπ, με ρκξπϊ μα βελςιχθεί και μα ξικξδξμήρει μέα γμόρη.  
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Δπιπλέξμ, εκςϊπ απϊ ςιπ βαρικέπ αουέπ Αλληλεπίδοαρηπ Αμθοόπξσ-Σπξλξγιρςή, ξι 

ρϋγυοξμεπ θεχοίεπ μάθηρηπ, επηοεάζξσμ ςξ Ρυεδιαρμϊ Διαδικςσακόμ 

Δκπαιδεσςικόμ Ρσρςημάςχμ, ρσμβάλλξμςαπ ρςημ εμίρυσρη ςξσ εκπαιδεσςικξϋ 

υαοακςήοα και ςημ παιδαγχγική διάρςαρη εμϊπ ρσρςήμαςξπ, με απξςέλερμα, η 

απλή εταομξγή μεθϊδχμ απϊ ςξ πεδίξ ςηπ ΑΑΣ, μα παοξσριάζει κιμδϋμξσπ 

δημιξσογίαπ κξιμόμ διαδικςσακόμ ρσρςημάςχμ.  

Ζ παοξϋρα Λεςαπςσυιακή Διπλχμαςική Δογαρία, αουικά, επιυειοεί μα μελεςήρει ςξ 

ζήςημα ςηπ απξςελερμαςικήπ Ρυεδίαρηπ και Σλξπξίηρηπ εμϊπ Διαδικςσακξϋ 

Δκπαιδεσςικξϋ Ρσρςήμαςξπ και ρςη ρσμέυεια, ποξςείμει μια ρσμξλική μέθξδξ 

ανιξλϊγηρηπ ΔΔΡ, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςϊρξ ςιπ αουέπ ΑΑΣ ϊρξ και εκπαιδεσςικά 

κοιςήοια. Οοξπ ασςήμ ςημ καςεϋθσμρη: 

 ποαγμαςεϋεςαι και ποξςείμει μεθξδξλξγίεπ, εογαλεία και ποακςικέπ για ςξ 

ρυεδιαρμϊ και ςημ ανιξλϊγηρη διαδικςσακόμ, αμξικςόμ πεοιβαλλϊμςχμ 

μάθηρηπ. Ξι ρσγκεκοιμέμεπ μέθξδξι απξςελξϋμ κϋοια ποξραομξγή 

διαδεδξμέμχμ μεθϊδχμ ανιξλϊγηρηπ ρσρςημάςχμ γεμικξϋ ρκξπξϋ, 

εμπλξσςιρμέμεπ με ςιπ καςάλληλεπ ποξραομξγέπ ρςα υαοακςηοιρςικά ςχμ 

ΔΔΡ, καθόπ και ποξςειμϊμεμα εογαλεία πξσ σπξβξηθξϋμ ςημ ανιξλϊγηρη 

ασςή. Οαοάλληλα, με ςη διεοεϋμηρη ςηπ εταομξριμϊςηςαπ ςξσ 

ποξςειμϊμεμξσ πλαιρίξσ ανιξλϊγηρηπ, μελεςήθηκε η ρσρυέςιρη εσυοηρςίαπ 

και απξςελερμαςικϊςηςαπ ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ. 

 ποξςείμει ςημ σλξπξίηρη εμϊπ ΔΔΡ ρϋμτχμα με ςιπ μεθξδξλξγίεπ πξσ 

παοξσριάζξμςαι, με ρςϊυξ ςημ εμρχμάςχρη και ςημ ανιξπξίηρή ςξσ απϊ ςξσπ 

ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία (εκπαιδεσϊμεμξι, 

εκπαιδεσςικξί, γξμείπ, εκπαιδεσςικξί τξοείπ κ.λπ.).  
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Abstract 

The presence of computers and the Internet in almost all aspects of social and 

economic activity has rapidly affected the field of education. Within the context of 

technological and digital revolution and the ever growing demands of the modern 

era, the need for a more active learning process is becoming increasingly apparent. 

New technologies create brand new needs and set the ground for their integration 

in the educational process at the same time. Distance learning constitutes an 

alternative form of education, supported by new technologies and applications, 

such as Web 2.0. Educational Systems and Web-based Educational Systems in 

particular hold an important role due to their bringing insight into education and 

the educational environment structure while serving as an essential tool both in the 

hands of teachers and learners and in those of other participants in the educational 

process (parents, education providers etc.). 

The design of an effective User Interface (UI) embodies a crucial component of a 

successful Web-based Educational System (WBES). Despite the fact that within the 

field of Human-Computer Interaction (HCI), significant research results, considering 

parameters such as usability, interface, display elements and so on, are brought 

into light, the latter are not always fully exploited when it comes to system design. 

Generally speaking, differences between a WBES and other applications -including 

applications in the realm of industry, automation etc. that the Human-Computer 

Interaction research interests focus on- are considerably significant. The 

interaction style employed in a WBES displays special characteristics as opposed to 

interaction styles researched in HCI, with standard users in different work 

environments serving as a point of reference. In a WBES, learning and not the mere 

implementation of a specific procedure whose core principles are already known to 

the user is sought after. Learners interact with different notions, starting at a 

primary knowledge level (pre-existing knowledge) related to these notions while in 

the meantime an attempt to efficiently interact with the existent functions and 

the available system tools is being made so as to render the system‟s improvement 

plausible.  

Besides, except for the principles central to Human-Computer Interaction, 

contemporary learning theories impact the Web-based Educational Systems‟ 

design, contributing to the development of the educational features and the 
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pedagogical dimensions of the system, potentially leading to the creation of 

commonplace web-based systems as an aftermath of the implementation of simple 

methods derived from the Human-Computer Interaction field.  

The present dissertation thesis revolves around the effective Design and 

Implementation of a Web-based Educational System and the presentation of a 

holistic WBES evaluation method, showing consideration both for HCI principles and 

educational criteria. To this end: 

 methodologies, tools and practices related to the design and evaluation of 

web-based, open learning environments are dealt with and proposed. The 

methods in question constitute an adaptation of widespread system 

evaluation methods enriched with general purpose adaptations suitable for 

WBES‟ characteristics, and original tools aiding evaluation. While exploring 

the proposed evaluation context viability, the correlation between the 

usability and effectiveness of the educational process is investigated.  

 the implementation of a WBES, complying with the principles presented, 

aimed at its integration and exploitation by participants in the educational 

process (learners, teachers, parents, education providers etc.) is proposed. 
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Ζ παοξϋρα Μεςαπςσυιακή Διπλχμαςική Δογαρία εκπξμήθηκε ρςξ πλαίριξ ςξσ 

Οοξγοάμμαςξπ Λεςαπςσυιακόμ Ρπξσδόμ (Ο.Λ.Ρ.) “Διδακςική ςηπ Σευμξλξγίαπ & 

Χητιακά σρςήμαςα”, ρςημ καςεϋθσμρη “Ζλεκςοξμική Λάθηρη” ςξσ 

Οαμεπιρςημίξσ Οειοαιόπ. 

Ηα ήθελα μα εκτοάρχ ςιπ εσυαοιρςίεπ μξσ ρε ϊλξσπ ϊρξσπ ρσμεςέλεραμ ρςημ 

ξλξκλήοχρη ςηπ. Αουικά και πάμχ απ‟ ϊλα, θα ήθελα μα εσυαοιρςήρχ ςξμ 

επιβλέπξμςα μξσ, Αμαπληοχςή Ιαθηγηςή κ. σμεώμ Ρεςάλη, για ςημ εσκαιοία πξσ 

μξσ έδχρε μα ρσμεογαρςό μαζί ςξσ, αλλά και για ςημ εμπιρςξρϋμη και ςημ εκςίμηρη 

πξσ μξσ έδεινε καθ‟ ϊλη ςη διάοκεια εκπϊμηρηπ ςηπ εογαρίαπ. Άλλχρςε εκείμξπ, 

μαζί με ςημ Δπίκξσοη Ιαθηγήςοια κ. Υχςειμή Παοαρκεσά, ςημ ξπξία επίρηπ θέλχ 

θεομά μα εσυαοιρςήρχ, είμαι εκείμξι πξσ με εμέπμεσραμ μα αρυξληθό με ςξ 

αμςικείμεμξ. Οαοάλληλα, ξτείλχ ιδιαίςεοεπ εσυαοιρςίεπ ρςξμ Ιαθηγηςή κ. Δημήςοιξ 

Γ. άμφχμ, ςξσ ξπξίξσ η ρσμβξλή ήςαμ πξλϋςιμη καθ‟ ϊλη ςη διάοκεια ςχμ 

Λεςαπςσυιακόμ Ρπξσδόμ μξσ. Ιάθε διάλενη έκλειμε με μια διατξοεςική ποξςοξπή, 

είμαι ρίγξσοξπ ϊςι πλέξμ, πξλλξί απϊ εμάπ “ρκετςϊμαρςε ένχ απϊ κξσςιά…” (think 

out of the box).  

Θδιαίςεοα ρημαμςική ήςαμ η γμχοιμία με έμαμ εναιοεςικϊ άμθοχπξ, ςημ Ιλόμα – 

Ελεσθεοία Οσαρίςρα, καθόπ η παοξϋρα ΛΔΔ δεμ θα είυε ξλξκληοχθεί υχοίπ ςημ 

πξλϋςιμη ρσμβξλή ςηπ. Ζ ρσμπϊοεσρη μαζί ςηπ ρε ποξρχπικϊ, εοεσμηςικϊ, αλλά 

και επαγγελμαςικϊ επίπεδξ είμαι πάμςα μια νευχοιρςή εμπειοία.  

Δπιπλέξμ, έυχ ςημ ςϋυη μα είμαι τίλη μξσ μια εναιοεςική ρσμάδελτξπ, η 

Σπξδιεσθϋμςοια ςξσ Θ.Δ.Ι. Ιεοαςριμίξσ Υοαμςζέρκα Υλαμπξύοη, η ξπξία μξσ 

δείυμει ςημ εμπιρςξρϋμη, ςημ σπξρςήοινη και ςημ εκςίμηρή ςηπ, ρε κάθε μξσ 

ποξρπάθεια. 

Δε θα μπξοξϋρα μα μημ εσυαοιρςήρχ ποξρχπικά και ςη τίλη και ρσμάδελτξ 

Φοιρςίμα Λπξύςρια, για ςημ σπξρςήοινή ςηπ, καθόπ και ςημ επιμέλεια ςξσ 

“αγγλικξϋ μέοξσπ” ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ.  

Ξτείλχ επίρηπ μα εσυαοιρςήρχ γμχρςξϋπ και τίλξσπ απϊ ςημ ακαδημαψκή 

κξιμϊςηςα και ιδιαίςεοα ςξσπ Μικαέλα Πξσλσμεμξπξϋλξσ, Θαοοεμϊ Μποάςιςρη, 

Χαοάλαμπξ Καοαγιαμμίδη, ξι ξπξίξι είυαμ ςη διάθερη και ςημ σπξμξμή μα 

ρσμμεςέυξσμ ρςημ ανιξλϊγηρη ςξσ Διαδικςσακξϋ Δκπαιδεσςικξϋ Ρσρςήμαςξπ πξσ 

δημιξσογήθηκε, παοέυξμςαπ υοήριμη αμαςοξτξδϊςηρη χπ ειδικξί. Έμα μεγάλξ 

http://msc.ds.unipi.gr/category/e-learning/
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εσυαοιρςό και ρςξσπ εοεσμηςέπ, Αμδοέα και Γιάμμη, αλλά και ρςξσπ τίλξσπ μξσ 

Σςέλιξ, Αμςόμη και Χοήρςξ ξι ξπξίξι αμ και θεόοηραμ ςη διαδικαρία 

“ενξσθεμχςική”, καςάτεοαμ μα ξλξκληοόρξσμ ςξ εοχςημαςξλϊγιξ ανιξλϊγηρηπ, 

απξκξμίζξμςαπ ςελικά, ςιπ καλϋςεοεπ εμςσπόρειπ!  

Ρημαμςική ήςαμ και η ρσμβξλή γμχρςόμ και τίλχμ, ξι ξπξίξι ρσμμεςείυαμ ρςημ 

ανιξλϊγηρη ςξσ ρσρςήμαςξπ χπ ποαγμαςικξί υοήρςεπ. Ηα ήθελα μα εσυαοιρςήρχ 

ϊρξσπ ατιέοχραμ ςξμ υοϊμξ ςξσπ, αμςαπξκοιμϊμεμξι άμερα ρςημ ποϊρκληρή μξσ, 

ϊρξσπ υοειάρςηκε μα “ζαλίρχ” με έμα ανιϊλξγξ ρϋμξλξ σπεμθσμίρεχμ (ποέπει μα 

τςάραμε ςιπ επςά!) και ϊρξσπ ακϊμη… λαμβάμξσμ σπεμθσμίρειπ ρσμμεςξυήπ!  

Νευχοιρςέπ εσυαοιρςίεπ ξτείλχ ρςημ ξικξγέμεια και ςξσπ τίλξσπ μξσ, πξσ αμ και ρε 

δϋρκξλεπ ρςιγμέπ, με ρςήοιναμ με ςημ σπξμξμή και ςημ καςαμϊηρή ςξσπ. έλξπ, 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1  

 

Εισαγωγή  

 

1.1 Εισαγωγή - Ορισμός Προβλήματος 

Ξι ρσμευείπ αλλαγέπ ρςημ εκπαίδεσρη ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ ενέλινη ςχμ 

ευμξλξγιόμ Οληοξτξοίαπ και Δπικξιμχμιόμ (ΟΔ), ξδηγξϋμ ρςη δημιξσογία 

ςεοάρςιξσ ϊγκξσ οξήπ πληοξτξοίαπ και “εικϊμχμ”, με απξςέλερμα ξι υοήρςεπ, μα 

ρσγυέξσμ ςιπ πεοιρρϊςεοεπ τξοέπ ςημ πληοξτξοία με ςη γμώρη. ξ γεγξμϊπ ασςϊ 

δημιξσογεί ςημ αμάγκη πιξ εμεογηςικήπ εμπλξκήπ ςξσπ ρςη διαδικαρία μάθηρηπ. 

Ρςημ καςεϋθσμρη ασςή κιμείςαι η ανιξπξίηρη και έμςανη ςχμ μέχμ ςευμξλξγιόμ ρςημ 

εκπαιδεσςική διαδικαρία, επιδοόμςαπ ρςξ παοαδξριακϊ πεοιβάλλξμ εκπαίδεσρηπ. 

Έςρι, ςα ςελεσςαία υοϊμια η ηλεκςοξμική μάθηρη ποξβάλλει δσμαμικά χπ 

εμαλλακςική μξοτή μάθηρηπ και απξςελεί αμςικείμεμξ εκςεςαμέμηπ έοεσμαπ.  

Ωπ Ζλεκςοξμική Λάθηρη μπξοεί μα ξοιρςεί η ρσρςημαςική ανιξπξίηρη ρϋγυοξμχμ 

(διαδικςσακόμ) ςευμξλξγιόμ και πξλσμέρχμ, για ςημ εμίρυσρη ςχμ 

εκπαιδεσϊμεμχμ, ςη ρϋμδερή ςξσπ με άλλξσπ αμθοόπξσπ και πηγέπ για ςημ 

σπξρςήοινη ςχμ αμαγκόμ ςξσπ, ςη βελςίχρη ςηπ μαθηριακήπ διαδικαρίαπ και ςημ 

εμρχμάςχρη ςηπ απϊδξρηπ ρςη μάθηρη (Goodyear, 2002). α Διαδικςσακά 

Δκπαιδεσςικά σρςήμαςα (ΔΔΡ) (Web Based Educational Systems), απξςελξϋμ 

ρσρςήμαςα με λειςξσογικϊςηςα, δσμαμική δξμή, εϋυοηρςα για εσοϋ τάρμα 

υοηρςόμ, ςα ξπξία απεσθϋμξμςαι ρςημ εκπαιδεσςική κξιμϊςηςα και διαθέςξσμ ρςξσπ 

υοήρςεπ ςξσπ ϊλα εκείμα ςα εογαλεία και ςιπ σπηοερίεπ, πξσ μπξοξϋμ μα 

διεσκξλϋμξσμ ςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία, εμό ςασςϊυοξμα παοξσριάζξσμ 

ποξςειμϊμεμξσπ ςοϊπξσπ ανιξπξίηρηπ (Avgeriou et al., 2003).  

Ρςα ΔΔΡ ζηςξϋμεμξ είμαι η μάθηρη και ϊυι απλά η παοάθερη και σλξπξίηρη μιαπ 

ακϊμα εογαρίαπ, δοαρςηοιϊςηςαπ ή ακϊμα και μαθήμαςξπ. Ξι Shakar και Neumann 

(2003), αματέοξσμ πχπ η εκπαίδεσρη, σπξρςηοιζϊμεμη απϊ ΔΔΡ, μπξοεί μα έυει 
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βελςιχμέμα εκπαιδεσςικά απξςελέρμαςα. Αμςίρςξιυα ξ Young (2003), πεοιγοάτει ςα 

πεοιβάλλξμςα ηλεκςοξμικήπ εκπαίδεσρηπ χπ κξιμϊςηςεπ, ξι ξπξίεπ μπξοξϋμ μα 

αμαπςσυθξϋμ και μα ποξραομξρθξϋμ για πμεσμαςικέπ ρυέρειπ, ϊπξσ ξι 

ρσμμεςέυξμςεπ θα μαθαίμξσμ “µε” ςξσπ σπξλξγιρςέπ και ϊυι “απϊ” ςξσπ 

σπξλξγιρςέπ, μέρα απϊ εμπλξσςιρμέμεπ εκπαιδεσςικέπ δσμαςϊςηςεπ. Λπξοεί λξιπϊμ 

μα θεχοηθεί πχπ ςα ΔΔΡ, είμαι ρε θέρη μα σπξρςηοίνξσμ απξςελερμαςικά ςημ 

εκπαιδεσςική διαδικαρία, ανιξπξιόμςαπ καςάλληλα μξμςέλα ςηπ μξοτήπ “μάθε πώπ 

μα μαθαίμειπ”, με ςη ρσμμεςξυή αμθοόπχμ πξσ νέοξσμ πόπ μα μαθαίμξσμ και, 

κσοίχπ, θέλξσμ μα μάθξσμ ςξσπ άλλξσπ “πόπ μα μαθαίμξσμ”, όρςε ϊυι μϊμξ μα 

αμαπαοάγεςαι η σπάουξσρα γμόρη, αλλά μα δημιξσογείςαι και μα κςίζεςαι μέα. 

Δπιπλέξμ, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςξ γεγξμϊπ πχπ με ςξσπ οσθμξϋπ ςηπ ρημεοιμήπ 

“Ιξιμχμίαπ ςηπ Γμώρηπ”, ςιπ καςαιγιρςικέπ κξιμχμικέπ αλλαγέπ και ςημ ςεοάρςια 

οξή πληοξτξοίαπ ρςξ πεδίξ ςχμ ΟΔ, η κξιμχμικξπξίηρη ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςημ 

εκπαιδεσςική διαδικαρία (εκπαιδεσϊμεμξι, εκπαιδεσςικξί, γξμείπ κ.λπ.), 

επηοεάζεςαι ρημαμςικά απϊ ςξ εκπαιδεσςικϊ πεοιβάλλξμ (Brown, Earlam & Race, 

2000; ζελέπη-Γιαμμάςξσ, 2008; Ιξγκξϋλη, 1994), γίμεςαι καςαμξηςϊ πχπ ςα ΔΔΡ, 

μπξοξϋμ μα απξςελέρξσμ μια ποξρπάθεια σπξρςήοινηπ ςηπ διαδικαρίαπ ςηπ μάθηρηπ 

ρε πξλλά επίπεδα, βξηθόμςαπ ςημ απξτσγή ςξσ ταιμξμέμξσ ςηπ “φητιακήπ 

μξμανιάπ”.  

Ξ ρυεδιαρμϊπ και η σλξπξίηρη εμϊπ ΔΔΡ απξδεκςξϋ απϊ ϊλξσπ ή ςξσλάυιρςξμ απϊ 

ςξσπ πεοιρρϊςεοξσπ (learning for more) ήςαμ και παοαμέμει ποϊβλημα ϊρχμ 

αρυξλξϋμςαι με ςημ ηλεκςοξμική μάθηρη. Ξι ιρυϋξμςεπ ςοϊπξι ρυεδιαρμξϋ ΔΔΡ, 

ϊςαμ και εάμ εταομϊζξμςαι, ποξρτέοξσμ ελάυιρςξ υόοξ για επαμαυοηριμξπξίηρη 

και κξιμή υοήρη φητιακξϋ εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ, μεςάδξρη γμόρηπ και 

ςασςϊυοξμα, εναρτάλιρη σφηλήπ λειςξσογικϊςηςαπ και εσυοηρςίαπ, εμό δεμ 

βαρίζξμςαι ρε παιδαγχγικά θεχοηςικά σπϊβαθοα. Ρσυμά είμαι ςα ποξβλήμαςα, ςα 

ξπξία ρυεςίζξμςαι µε ςιπ ασναμϊμεμεπ απαιςήρειπ για εσελινία, ποξραομξρςικϊςηςα 

και διαμξιοαρμϊ φητιακξϋ εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ, καθόπ και για ςημ 

επαμαυοηριμξπξίηρη και κξιμή υοήρη ςχμ μαθηριακόμ δξμόμ και αμςικειμέμχμ.  

Δπιπλέξμ, ρςα ρσρςήμαςα ηλεκςοξμικήπ μάθηρηπ, παοαςηοείςαι ρσυμά η έλλειφη 

καλήπ διαυειοιρςικήπ διαδοαρςικϊςηςαπ (πεοιβάλλξμ διαυείοιρηπ εμϊπ ρσρςήμαςξπ), 

µε απξςέλερμα μα απαιςξϋμςαι ποξγοαμμαςιρςικέπ γμόρειπ απϊ ςξσπ δημιξσογξϋπ 

εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ. Ρϋμτχμα με ςξμ Δεοςξϋζξ (2001), ξι σπξλξγιρςέπ και 

γεμικϊςεοα ξι σπξλξγιρςικέπ εταομξγέπ, παοαμέμξσμ δϋρυοηρςεπ ρςξ πέοαρμα ςξσ 
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υοϊμξσ, απαιςόμςαπ ρημαμςική ποξρπάθεια για ςημ ανιξπξίηρή ςξσπ απϊ ςημ 

πλεσοά ςχμ υοηρςόμ, με απξςέλερμα πξλλέπ τξοέπ ξ άμθοχπξπ, μα αμαγκάζεςαι 

μα “σπηοεςεί” ςξσπ σπξλξγιρςέπ, όρςε μα επιδιξοθόρει πιθαμά ρτάλμαςα και 

δσρλειςξσογίεπ. Ρϋμτχμα με ςα παοαπάμχ, παοξσριάζεςαι η αμάγκη ρσρςημαςικήπ 

μελέςηπ βαρικόμ αουόμ ςξσ πεδίξσ ςηπ Αλληλεπίδοαρηπ Αμθοόπξσ-Σπξλξγιρςή 

(ΑΑΣ), με ρςϊυξ ςη βελςίχρη και απλξπξίηρη ασςήπ ςηπ επικξιμχμίαπ, καθιρςόμςαπ 

ςξσπ σπξλξγιρςέπ και γεμικϊςεοα ςιπ ΟΔ πεοιρρϊςεοξ λειςξσογικέπ, υοήριμεπ και 

ποξρβάριμεπ ρε εσοϋςεοα ρϋμξλα ρσμμεςευϊμςχμ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία 

(Υαςζηγκάιδαπ, 2005). Δπιυειοόμςαπ μα ρσμβάλει ρςημ καςεϋθσμρη ασςή, η 

παοξϋρα εογαρία θέςει χπ ρκξπό ςηπ:  

 η διεοεύμηρη ςηπ εταομξγήπ βαρικόμ αουόμ ΑΑΣ χπ βαρικήπ παοαμέςοξσ 

δημιξσογίαπ ελκσρςικόμ και εϋυοηρςχμ Διαδικςσακόμ Δκπαιδεσςικόμ 

Ρσρςημάςχμ. 

 ημ εταομξγή ρσμδσαρςικόμ μεθϊδχμ ρυεδιαρμξϋ, ςημ σιξθέςηρη βαρικόμ 

Ρυεδιαρςικόμ Υμαοιόμ και ςημ ανιξπξίηρη βαρικόμ παιδαγχγικόμ 

κοιςηοίχμ και ρϋγυοξμχμ ςευμξλξγιόμ, για ςξ Ρυεδιαρμϊ απξςελερμαςικόμ 

Διαδικςσακόμ Δκπαιδεσςικόμ Ρσρςημάςχμ. 

 ημ σλξπξίηρη Διαδικςσακόμ Δκπαιδεσςικόμ Ρσρςημάςχμ, ςα ξπξία 

μπξοξϋμ μα ανιξπξιηθξϋμ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία απϊ ϊλξσπ ςξσπ 

ρσμμεςέυξμςεπ ρε ασςήμ (εκπαιδεσϊμεμξι, εκπαιδεσςικξί, γξμείπ, 

εκπαιδεσςικξί τξοείπ κ.λπ.). 

 ημ παοξσρίαρη απξςελερμάςχμ ανιξλόγηρηπ, όρςε μα διαπιρςχθεί η 

αμάγκη δημιξσογίαπ παοϊμξιχμ Διαδικςσακόμ Δκπαιδεσςικόμ Ρσρςημάςχμ 

και η ανία ςξσπ για ςξ ρϋμξλξ ςηπ εκπαιδεσςικήπ κξιμϊςηςαπ.  

1.2 τόχοι Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

Λε βάρη ςξ ποϊβλημα πξσ ξοίρςηκε ρςημ ποξηγξϋμεμη εμϊςηςα, δημιξσογείςαι η 

αμάγκη Ρυεδίαρηπ, Σλξπξίηρηπ και Ανιξλϊγηρηπ εμϊπ Διαδικςσακξϋ Δκπαιδεσςικξϋ 

Ρσρςήμαςξπ, για ςημ σπξρςήοινη ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ και γεμικϊςεοα, ςηπ 

διαδικαρίαπ μάθηρηπ, με ςημ ανιξπξίηρη φητιακόμ ςευμξλξγιόμ, μέρχμ και καλόμ 

ποακςικόμ. Για ςημ επίςεσνη ςξσ εσοϋςεοξσ ασςξϋ ρκξπξϋ, μπξοξϋμ μα ςεθξϋμ 

επιμέοξσπ ρςϊυξι χπ ενήπ: 
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 Απξρατήμιρη εμμξιώμ, ξι ξπξίεπ ρυεςίζξμςαι με ςημ Αλληλεπίδοαρη 

Αμθοώπξσ-Τπξλξγιρςή, κσοίχπ απϊ ςη διεθμή βιβλιξγοατία, όρςε μα 

δξμηθεί ςξ καςάλληλξ γμχρςικϊ σπϊβαθοξ για ςημ εταομξγή βαρικόμ 

αουόμ ρςξ ρυεδιαρμϊ και ςη δημιξσογία ΔΔΡ.  

 Πεοιγοατή Δταομξγώμ και Σευμξλξγιώμ Παγκόρμιξσ Θρςξύ 2.0, όρςε μα 

ποαγμαςξπξιηθεί επιλξγή ςχμ καςάλληλχμ εογαλείχμ για ςημ Σλξπξίηρη 

εμϊπ ΔΔΡ και ςξμ εμπλξσςιρμϊ ςξσ με φητιακϊ εκπαιδεσςικϊ πεοιευϊμεμξ.  

 Ποόςαρη Λεθξδξλξγίαπ υεδιαρμξύ Διαδικςσακώμ Δκπαιδεσςικώμ 

σρςημάςχμ, με ςημ ανιξπξίηρη διεθμξϋπ και ελλημικήπ βιβλιξγοατίαπ και 

ςημ σιξθέςηρη καςάλληλχμ Ρυεδιαρςικόμ Υμαοιόμ για ςη δημιξσογία 

Διεπατόμ Υοήρςη. 

 Τλξπξίηρη Διαδικςσακξύ Δκπαιδεσςικξύ σρςήμαςξπ, με ςημ εταομξγή 

βαρικόμ αουόμ ΑΑΣ και ςημ ανιξπξίηρη εταομξγόμ και ςευμξλξγιόμ Θρςξϋ 

2.0, λαμβάμξμςαπ σπϊφη και εκπαιδεσςικά κοιςήοια. 

 Έμςανη και Ανιξπξίηρη ςξσ Διαδικςσακξύ Δκπαιδεσςικξύ σρςήμαςξπ ρςημ 

εκπαιδεσςική διαδικαρία, για ςημ σπξρςήοινη ςχμ διατξοεςικόμ καςηγξοιόμ 

υοηρςόμ ςηπ εκπαιδεσςικήπ κξιμϊςηςαπ (εκπαιδεσςέπ, εκπαιδεσϊμεμξι, 

γξμείπ, εκπαιδεσςικξί τξοείπ και ξογαμιρμξί). 

 Παοξσρίαρη Λεθξδξλξγίαπ Έοεσμαπ για ςημ σλξπξίηρη ανιξλϊγηρηπ εμϊπ 

ΔΔΡ με ςημ ανιξπξίηρη καςάλληλα διαμξοτχμέμχμ εοχςημαςξλξγίχμ και 

ςημ εναγχγή υοήριμχμ ρσμπεοαρμάςχμ, ανιξπξιόμςαπ ρυεςικέπ ρςαςιρςικέπ 

αμαλϋρειπ.  

Όρξμ ατξοά ρςξ ίδιξ ςξ Διαδικςσακϊ Δκπαιδεσςικϊ Ρϋρςημα, πξσ παοξσριάζεςαι 

ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ Λεςαπςσυιακήπ Διπλχμαςικήπ Δογαρίαπ, μπξοξϋμ μα 

ςεθξϋμ χπ ρςϊυξι η δημιξσογία (α) εμϊπ εϋυοηρςξσ πεοιβάλλξμςξπ, πξσ παοέυει ςη 

δσμαςϊςηςα ρσγγοατήπ και παοξσρίαρηπ εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ, (β) 

μιαπ κξιμϊςηςαπ, η ξπξία σπξρςηοίζει ςα μέλη ςηπ και διεσκξλϋμει ςημ ποϊρβαρη 

ρε εκπαιδεσςικά εογαλεία και λξγιρμικά και (γ) εμϊπ υόοξσ διαμξιοαρμξϋ 

φητιακξϋ εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ, δημιξσογημέμξσ απϊ ςξσπ ίδιξσπ ςξσπ 

υοήρςεπ. 

Για ςημ επίςεσνη ςχμ πεοιγοατϊμεμχμ ρςϊυχμ, διαμξοτόθηκαμ ένι (6) κετάλαια, 

ςα ξπξία παοξσριάζξμςαι αμαλσςικά ρςημ επϊμεμη εμϊςηςα.  
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1.3 Δομή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

Ζ παοξϋρα Λεςαπςσυιακή Διπλχμαςική Δογαρία, πεοιλαμβάμει ςα ενήπ κετάλαια: 

Κεφάλαιο 1: ξ ποόςξ κετάλαιξ απξςελεί ειραγχγική εμόςηςα, η ξπξία 

αματέοεςαι ρςη θεμαςξλξγία ςηπ παοξϋραπ εογαρίαπ και ξοίζει ςξ 

ποόβλημα, πξσ επιυειοείςαι μα επιλσθεί με ςημ ξλξκλήοχρή ςηπ. Ρςη 

ρσμέυεια, ποξρδιξοίζεςαι  ξ ρκξπόπ ςηπ εογαρίαπ και ενειδικεϋξμςαι ξι 

ρςόυξι ρςξ ρϋμξλϊ ςηπ και ςέλξπ, πεοιγοάτεςαι αμαλσςικά ςξ πεοιευόμεμξ 

και η δξμή ςχμ κεταλαίχμ. 

Κεφάλαιο 2: Ρςξ δεϋςεοξ κετάλαιξ ποαγμαςξπξιείςαι γεμική επιρκϊπηρη ςχμ 

δϋξ βαρικόμ πεδίχμ πξσ λαμβάμξμςαι σπϊφη για ςη θεχοηςική θεμελίχρη 

ςηπ παοξϋραπ Λεςαπςσυιακήπ Διπλχμαςικήπ Δογαρίαπ, ςξσ πεδίξσ ςηπ 

Αλληλεπίδοαρηπ Αμθοώπξσ-Τπξλξγιρςή (Human-Computer Interaction) 

και ςξσ Παγκόρμιξσ Θρςξύ 2.0 (Web 2.0). Νεκιμόμςαπ με ςξ πεδίξ ςηπ ΑΑΣ, 

ρςημ ποόςη εμϊςηςα, πεοιγοάτξμςαι βαρικέπ ρσμιρςόρεπ, ρϋμτχμα με ςη 

διεθμή και ςημ ελλημική βιβλιξγοατία και δίμεςαι ιδιαίςεοη έμταρη ρε 

έμμξιεπ, ϊπχπ η Διεπατή Φοήρςη και ςα υεδιαρςικά Φμάοια. Ρςη ρσμέυεια, 

ποαγμαςξπξιείςαι εκςεμέρςεοη αματξοά ρςημ Δσυοηρςία και ςιπ μεθϊδξσπ 

ανιξλϊγηρήπ ςηπ, καθόπ η ρημαρία ςηπ είμαι ιδιαίςεοα βαοϋμξσρα ρςημ 

πξοεία ςηπ ΛΔΔ. Ζ αματξοά ρςξ πεδίξ ΑΑΣ, ξλξκληοόμεςαι με ςημ 

παοξσρίαρη Αουώμ υεδίαρηπ Διαδοαρςικώμ σρςημάςχμ. Ζ ςελεσςαία 

εμϊςηςα ςξσ κεταλαίξσ, ατξοά ρςξ πεδίξ ςξσ Οαγκϊρμιξσ Θρςξϋ 2.0, με 

ιδιαίςεοη έμταρη ρςημ ανιξπξίηρη Δταομξγώμ και Σευμξλξγιώμ 2.0 ρςημ 

εκπαίδεσρη.  

Κεφάλαιο 3: Ρςξ ςοίςξ κετάλαιξ, παοξσριάζεςαι αμαλσςικά η Λεθξδξλξγία 

ρυεδιαρμξύ ςξσ Διαδικςσακξύ Δκπαιδεσςικξύ σρςήμαςξπ, με ςημ 

Δταομξγή Αουόμ Αλληλεπίδοαρηπ Αμθοόπξσ-Υπξλξγιρςή και ςημ 

ανιξπξίηρη Τευμξλξγιόμ Ιρςξϋ 2.0, αλλά και εκπαιδεσςικόμ κοιςηοίχμ. 

Αουικά, πεοιγοάτεςαι η γεμική ιδέα και ξι ρςόυξι ςξσ ΔΔΡ. Ρςη ρσμέυεια, 

ποαγμαςξπξιείςαι εκςεμήπ μελέςη και αμάλσρη ςχμ Αμαγκώμ-Απαιςήρεχμ 

ςξσ ΔΔΡ, καθόπ και η καςαγοατή ςχμ υαοακςηοιρςικώμ και ςχμ εμεογειώμ 

ςχμ διατξοεςικόμ καςηγξοιόμ υοηρςόμ ςξσ. Βαρική εμϊςηςα ςξσ 

κεταλαίξσ, απξςελεί η πεοιγοατή ςηπ Αουιςεκςξμικήπ υεδίαρηπ ςξσ ΔΔ, 

ϊπξσ παοξσριάζξμςαι ςα ςσλ Αλληλεπίδοαρηπ ςξσ ΔΔΡ με ςξσπ υοήρςεπ, ςα 

διαγοάμμαςα ΖΣΑ (Θεοαουική Αμάλσρη Δογαριόμ), ξι βαρικέπ 
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ποξδιαγοατέπ εσυοηρςίαπ και ςα Λξμςέλα Πλξήγηρηπ ρςξ ΔΔ. Ακξλξσθεί 

η ρσρυέςιρη ςχμ λειςξσογιόμ ςξσ ΔΔΡ με ςα υεδιαρςικά Φμάοια πξσ έυξσμ 

σιξθεςηθεί για ςη διεπατή υοήρςη και ςξ κετάλαιξ ξλξκληοόμεςαι με ςα 

Ιοιςήοια Ανιξλόγηρηπ Διαδικςσακώμ Δκπαιδεσςικώμ σρςημάςχμ.  

Κεφάλαιο 4: ξ ςέςαοςξ κετάλαιξ, αματέοεςαι ρςημ Τλξπξίηρη ςξσ 

Διαδικςσακξύ Δκπαιδεσςικξύ σρςήμαςξπ, ρϋμτχμα με ϊρα μελεςήθηκαμ 

και ςξ ρυεδιαρμϊ πξσ ποξηγήθηκε. Οοξςξϋ παοξσριαρςξϋμ ςα Βαρικά 

Φαοακςηοιρςικά και ξι Κειςξσογίεπ ςξσ ΔΔ, γίμεςαι αματξοά ρςξ Ρϋρςημα 

Διαυείοιρηπ Οεοιευξμέμξσ Joomla, ςα βαρικά υαοακςηοιρςικά ςξσ και ςξσπ 

λϊγξσπ επιλξγήπ ςξσ, ρσγκοιςικά με άλλα Ρσρςήμαςα Διαυείοιρηπ 

Οεοιευξμέμξσ (ΡΔΟ). Ρςη ρσμέυεια, πεοιγοάτξμςαι αμαλσςικά ςξ επιλεγμέμξ 

ποόςσπξ (template), ςα εμθέμαςα (modules), ςα ποόρθεςα (plugins) και ςξ 

πεοιευόμεμξ (content) ςξσ ΔΔΡ, ρσμξδεσϊμεμα απϊ ςιπ αμςίρςξιυεπ 

εμδεικςικέπ ξθϊμεπ ςξσπ ρςξ πεοιβάλλξμ διαυειοιρςόμ ςξσ ΡΔΟ και ρςξ 

πεοιβάλλξμ υοηρςόμ.  

Κεφάλαιο 5: Ρςξ πέμπςξ κετάλαιξ παοξσριάζεςαι η Λεθξδξλξγία ςηπ Έοεσμαπ 

πξσ εταομϊρςηκε για ςημ απξςελερμαςική ανιξλϊγηρη ςξσ σλξπξιηθέμςξπ 

ΔΔΡ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, αματέοξμςαι ςξ δείγμα και ςα μέρα σλξπξίηρηπ ςηπ 

ανιξλόγηρηπ, εμό μελεςόμςαι διαρςάρειπ, ϊπχπ η ανιξπιρςία και η 

εγκσοόςηςα ςηπ ανιξλϊγηρηπ και σπάουξμςα ηθικά ζηςήμαςα. Ρςη ρσμέυεια, 

ποαγμαςξπξιείςαι αμάλσρη ςχμ απξςελερμάςχμ πξσ ποξέκσφαμ απϊ ςημ 

ανιξλϊγηρη, ρϋμτχμα με ςξσπ ρςϊυξσπ πξσ ςέθηκαμ και η εναγχγή 

ρσμπεοαρμάςχμ με ςημ ανιξπξίηρη ρςαςιρςικόμ δεικςόμ.  

Κεφάλαιο 6: ξ έκςξ κετάλαιξ πεοιλαμβάμει ςα ρσμπεοάρμαςα ςηπ παοξϋραπ 

Λεςαπςσυιακήπ Διπλχμαςικήπ Δογαρίαπ και ποξςειμόμεμεπ μελλξμςικέπ 

επεκςάρειπ.  

Ζ Λεςαπςσυιακή Διπλχμαςική Δογαρία ξλξκληοόμεςαι με ςημ καςαγοατή ςηπ 

βιβλιξγοατίαπ, πξσ μελεςήθηκε καςά ςη διάοκεια ςηπ εκπϊμηρήπ ςηπ, εμό 

παοαςίθεμςαι και ςέρρεοα (4) Οαοαοςήμαςα, απαοαίςηςα για ςημ ξλξκληοχμέμη 

μελέςη ςχμ παοξσριαρθέμςχμ θεμάςχμ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2  

Επισκόπηση Πεδίων – Αλληλεπίδραση Ανθρώπου 

Τπολογιστή – Παγκόσμιος Ιστός 2.0 (Web 2.0)  

2.1 Εισαγωγή 

Ρε ασςϊ ςξ κετάλαιξ, ποαγμαςξπξιείςαι γεμική επιρκϊπηρη ςχμ πεδίχμ πξσ 

απξςελξϋμ ςξ θεχοηςικϊ σπϊβαθοξ ςηπ παοξϋραπ Λεςαπςσυιακήπ Διπλχμαςικήπ 

Δογαρίαπ, ςηπ Αλληλεπίδοαρηπ Αμθοώπξσ-Τπξλξγιρςή (ΑΑΤ) και ςξσ Παγκόρμιξσ 

Θρςξύ 2.0 (WEB 2.0). Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ϊρξμ ατξοά ρςημ ΑΑΣ, αουικά 

παοξσριάζξμςαι ξι βαρικέπ ρσμιρςόρεπ πξσ ρσμθέςξσμ ςημ έμμξια, με έμταρη ρςη 

Διεπατή Φοήρςη και ςιπ Βαρικέπ Αουέπ υεδίαρήπ ςηπ. Ρςη ρσμέυεια, γίμεςαι 

αματξοά ρςα υεδιαρςικά Φμάοια και ςημ ανιξπξίηρή ςξσπ ρε Διαδικςσακά 

Δκπαιδεσςικά Σσρςήμαςα. Έμα βαρικϊ ρςξιυείξ ςηπ ΑΑΣ είμαι η Δσυοηρςία, ςξ ξπξίξ 

αμαλϋεςαι εκςεμέρςεοα, με πεοιγοατή ςχμ Βαρικώμ Αουώμ Δσυοηρςίαπ Διεπατώμ 

Διαδικςύξσ, ςξσ Ιύκλξσ Εχήπ και ςχμ Λεθόδχμ Ανιξλόγηρηπ ςηπ Δσυοηρςίαπ. 

έλξπ, παοξσριάζξμςαι βαρικέπ Αουέπ υεδίαρηπ Διαδοαρςικώμ σρςημάςχμ, με 

αματξοά ρε εμδεικςικέπ Λεθξδξλξγίεπ υεδιαρμξύ, απϊ ςξ ρσμδσαρμϊ ςχμ ξπξίχμ 

ποξκϋπςει και η ποξςειμόμεμη Λεθξδξλξγία υεδιαρμξύ ςξσ Διαδικςσακξϋ 

Δκπαιδεσςικξϋ Ρσρςήμαςξπ ςηπ παοξϋραπ Λεςαπςσυιακήπ Διπλχμαςικήπ Δογαρίαπ. 

Όρξμ ατξοά ρςξ πεδίξ ςξσ Παγκόρμιξσ Θρςξύ 2.0, πεοιγοάτξμςαι αμαλσςικά ςα 

Φαοακςηοιρςικά ςξσ, παοξσριάζξμςαι ρε καςηγξοίεπ ξι Δταομξγέπ Θρςξύ 2.0 πξσ 

ανιξπξιξϋμςαι εκςεμόπ ρε καθημεοιμέπ δοαρςηοιϊςηςεπ και ςέλξπ, ποαγμαςξπξιείςαι 

ειδική αματξοά ρςημ ανιξπξίηρη ςχμ Δταομξγώμ και ςχμ Σευμξλξγιώμ 

Παγκόρμιξσ Θρςξύ 2.0 ρςημ Δκπαίδεσρη.  

2.2 Η Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Τπολογιστή 

Ζ αμάπςσνη ςηπ επιρςήμηπ ςχμ σπξλξγιρςόμ ςα ςελεσςαία 

υοϊμια, έυει χπ απξςέλερμα ςημ καθιέοχρή ςξσπ χπ 

αμαπϊρπαρςξ κξμμάςι ςηπ καθημεοιμϊςηςαπ ρε πξλλαπλέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ 
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αμθοόπχμ. Απϊ ςξμ ποξρχπικϊ σπξλξγιρςή (PC) ρςξσπ τξοηςξϋπ σπξλξγιρςέπ 

(laptop) και ςιπ ςαμπλέςεπ (tablets) και απϊ ςξ κξμπιξσςεοάκι ςρέπηπ ρςα 

σπξλξγιρςικά ρσρςήμαςα, πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρε ρσρκεσέπ ϊλχμ ςχμ ειδόμ 

(ξικιακέπ ρσρκεσέπ, ρσρςήμαςα ασςξμαςιρμξϋ, ςηλεπικξιμχμίεπ, βιξμηυαμικϊπ 

ενξπλιρμϊπ κ.λπ.), η αλληλεπίδοαρη ςχμ υοηρςόμ με ςξσπ σπξλξγιρςέπ, 

ποαγμαςξπξιείςαι ρσυμά, υχοίπ μα ςξ αμςιλαμβάμξμςαι. Ξικξμξμικέπ ρσμαλλαγέπ ρε 

ΑΛ (Ασςϊμαςεπ αμειξλξγιρςικέπ Ληυαμέπ), αγξοέπ ειριςηοίχμ ρςα Λέρα Λαζικήπ 

Λεςατξοάπ, αλλά και πιξ απλέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ϊπχπ η αλλαγή καμαλιξϋ ρςημ 

ςηλεϊοαρη ή ξ καθξοιρμϊπ καςάλληλξσ ποξγοάμμαςξπ ρςξ πλσμςήοιξ οξϋυχμ, είμαι 

μϊμξ ξοιρμέμα παοαδείγμαςα πξσ επιβεβαιόμξσμ ςη υοήρη σπξλξγιρςικόμ 

ρσρςημάςχμ απϊ υοήρςεπ, ξι ξπξίξι δεμ είμαι ενξικειχμέμξι με ςημ ςευμξλξγία και 

καλξϋμςαι μα αμςαπενέλθξσμ ρε καθημεοιμέπ ςευμξλξγικέπ ποξκλήρειπ.  

Ρςη γελξιξγοατία πξσ παοξσριάζεςαι ρςημ Δικόμα 1, είμαι εμταμήπ η επίδοαρη ςχμ 

σπξλξγιρςικόμ ρσρςημάςχμ ρςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ αμθοόπχμ και κας‟ 

επέκςαρη, η αμάγκη ϋπαονηπ καςάλληληπ αλληλεπίδοαρηπ. 

  

Δικόμα 1: Γελξιξγοατία ρυεςικά με ςημ ενέλινη ςηπ ΑΑΣ (Πηγή: 

http://engotzz.blogspot.gr/2011/07/improvising-hci-activities.html)  

Βαρικϊ ρςξιυείξ ςηπ αλληλεπίδοαρηπ ςχμ υοηρςόμ με έμα σπξλξγιρςικϊ ρϋρςημα, 

απξςελεί η διεπατή υοήρςη (user interface) (ρςη βιβλιξγοατία ρσμαμςάςαι και χπ 

διεπιτάμεια υοήρςη, αλλά ξ ϊοξπ διεπατή είμαι πιξ κξιμϊπ). Οοϊκειςαι για ςξ 

ρϋμξλξ ςχμ ρςξιυείχμ (πληκςοξλϊγιξ, ξθϊμη, γοατικά, επιποϊρθεςεπ πληοξτξοίεπ 

ποξπ ςξμ υοήρςη, ξδηγίεπ υειοιρμξϋ ςξσ ρσρςήμαςξπ, παοάθσοα διαλϊγξσ ςξσ 

ρσρςήμαςξπ με ρατή μημϋμαςα για ςημ καςάλληλη εμημέοχρη ςξσ υοήρςη), με ςα 

ξπξία ξ υοήρςηπ έουεςαι άμερα ρε επατή και επιςοέπξσμ ςημ ειραγχγή ή/και ςη 

διαυείοιρη δεδξμέμχμ ρςξμ σπξλξγιρςή. Ρϋμτχμα με ςξμ Αβξϋοη (2000), βαρική 

ποξωπϊθερη για ςημ επιςσυή εμρχμάςχρη εμϊπ σπξλξγιρςικξϋ ρσρςήμαςξπ ρε μια 

παοαγχγική δοαρςηοιϊςηςα και ςημ απξδξυή ςξσ απϊ ςξσπ ποξξοιζϊμεμξσπ 

http://engotzz.blogspot.gr/2011/07/improvising-hci-activities.html
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υοήρςεπ, είμαι ξ καςάλληλξπ ρυεδιαρμϊπ ςηπ διεπατήπ υοήρςη. ξ γεγξμϊπ ϊμχπ 

πχπ ξι εμέογειεπ εμϊπ υοήρςη είμαι αποϊβλεπςεπ και εναοςόμςαι απϊ ακαθϊοιρςξσπ 

παοάγξμςεπ, καθιρςά ςη δημιξσογία ιδαμικόμ διεπατόμ έμα ρϋμθεςξ ποϊβλημα, με 

απξςέλερμα μα απαιςείςαι η μελέςη, ξ ρυεδιαρμϊπ και η ανιξλϊγηρη ςξσ 

σπξλξγιρςικξϋ ρσρςήμαςξπ, καθ‟ ϊλη ςη διάοκεια δημιξσογίαπ ςξσ. Δπξμέμχπ, 

δημιξσογείςαι η αμάγκη καθξοιρμξϋ ρσγκεκοιμέμχμ μεθϊδχμ και καμϊμχμ, όρςε 

μα καθίρςαςαι ετικςή η σπξρςήοινη σπξλξγιρςικόμ ρσρςημάςχμ, εϋυοηρςχμ και 

ποξραομξρμέμχμ ρςιπ αμάγκεπ και ςα ιδιαίςεοα υαοακςηοιρςικά ςχμ υοηρςόμ ςξσπ 

(Αβξϋοηπ, 2000).  

Λε βάρη ςα παοαπάμχ, μπξοεί μα ξοιρςεί πχπ “η 

επιρςήμη, η ξπξία έυει χπ αμςικείμεμξ ςξ ρχεδιαρμό (design), ςημ αμάπςσνη 

(implementation) και ςημ ανιξλόγηρη (evaluation) Αλληλεπιδοαρςικόμ 

Υπξλξγιρςικόμ Σσρςημάςχμ (Interactive Computer Systems), ςα ξπξία ποξξοίζξμςαι 

για αμθοόπιμη υοήρη και ςη μελέςη (study) ταιμξμέμχμ πξσ ρυεςίζξμςαι με ασςά”, 

είμαι η Αλληλεπίδοαρη Αμθοώπξσ – Τπξλξγιρςή (Human Computer Interaction) 

(Hewett et al., 1992: p.5).  

Ρςιπ επϊμεμεπ εμϊςηςεπ, παοξσριάζξμςαι ξι βαρικέπ ρσμιρςόρεπ πξσ ρυεςίζξμςαι με 

ςξ γμχρςικϊ πεδίξ ςηπ ΑΑΣ, ξι αουέπ ρυεδίαρηπ Διεπατόμ Υοήρςη και η έμμξια ςχμ 

Ρυεδιαρςικόμ Υμαοιόμ, εμό δίμεςαι ιδιαίςεοη έμταρη ρε θέμαςα πξσ ρυεςίζξμςαι με 

ςημ εσυοηρςία, ςιπ βαρικέπ αουέπ ςηπ και ςξσπ ςοϊπξσπ ανιξλϊγηρήπ ςηπ. έλξπ, 

γίμεςαι αματξοά ρε βαρικέπ αουέπ ρυεδίαρηπ διαδοαρςικόμ ρσρςημάςχμ.  

2.2.1 Βασικές Συνιστώσες της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου 

Υπολογιστή  

Απϊ ςη μελέςη ςηπ ρυεςικήπ βιβλιξγοατίαπ ποξκϋπςει ϊςι ξ ϊοξπ 

Αλληλεπίδοαρη Αμθοόπξσ – Σπξλξγιρςή είμαι ρυεςικά ποϊρταςξπ. Ζ 

ποόςη εκδήλχρη εμδιατέοξμςξπ ρςξ πεδίξ ςηπ αλληλεπίδοαρηπ ςξσ 

αμθοόπξσ με μηυαμέπ, παοξσριάζεςαι ςξ 1949, ϊςαμ ρυημαςίζεςαι η Δοεσμηςική 

Ιξιμϊςηςα Δογξμξμίαπ (Ergonomics Research Society). Ωπ εογξμξμία ξοίζεςαι η 

αλληλεπίδοαρη αμθοόπχμ με ξπξιξδήπξςε ρϋρςημα (μηυαμικϊ, σπξλξγιρςικϊ, 

υειοξκίμηςξ κ.λπ.) (Dix et al., 2004). Ρςη ρσμέυεια (ςιπ δεκαεςίεπ ςξσ „70 και ςξσ 

„80), ξ διεθμήπ ϊοξπ πξσ υοηριμξπξιήθηκε ήςαμ “Αλληλεπίδοαρη Αμθοόπξσ - 

Ληυαμήπ” (Man-Machine Interaction – MMI), εμό με ςημ αμάπςσνη ςχμ σπξλξγιρςόμ, 

αμαγμχοίζεςαι ςξ ιδιαίςεοξ εμδιατέοξμ πξσ παοξσριάζεςαι για ςα σπξλξγιρςικά 
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ρσρςήμαςα και ξι ενειδικεσμέμεπ αμάγκεπ ςχμ υοηρςόμ και υοηριμξπξιείςαι πλέξμ, 

ρυεδϊμ απξκλειρςικά, ξ ϊοξπ “Αλληλεπίδοαρη Αμθοόπξσ – Σπξλξγιρςή” (Αβξϋοηπ, 

2000).  

Ρςημ Δικόμα 2, παοξσριάζξμςαι ξι ςέρρεοιπ (4) μεγάλξι ρςαθμξί ρςημ ενέλινη ςχμ 

σπξλξγιρςικόμ ρσρςημάςχμ, απϊ ςξσπ ξπξίξσπ είμαι ταμεοή η βελςίχρη ςξσ 

ςοϊπξσ επικξιμχμίαπ αμάμερα ρςξμ άμθοχπξ και ςξμ σπξλξγιρςή και ρσμακϊλξσθα 

η μεγαλϋςεοη αλληλεπίδοαρή ςξσπ.  

 

Δικόμα 2: Ρςαθμξί ενέλινηπ ςχμ σπξλξγιρςικόμ ρσρςημάςχμ  

(Πηγή: http://research.microsoft.com/en-

us/um/cambridge/projects/hci2020/downloads/BeingHuman_A3.pdf)  

Όπχπ απεικξμίζεςαι, ςιπ δεκαεςίεπ ςξσ „70 και ςξσ „80 (επξυή μεγάλχμ 

σπξλξγιρςικόμ ρσρςημάςχμ – mainframe era), ςα σπξλξγιρςικά ρσρςήμαςα ήςαμ 

ξγκόδη και η αλληλεπίδοαρη γιμϊςαμ αμάμερα ρε έμαμ σπξλξγιρςή και πξλλαπλξϋπ 

υοήρςεπ. Ρςη ρσμέυεια, ςη δεκαεςία ςξσ „90 (επξυή ποξρχπικξϋ σπξλξγιρςή – 
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personal computer era), η εμτάμιρη ςξσ ποξρχπικξϋ σπξλξγιρςή (personal 

computer) είυε χπ απξςέλερμα ςη μείχρη ςξσ ϊγκξσ ςχμ σπξλξγιρςικόμ 

ρσρςημάςχμ και ςημ αμάγκη αλληλεπίδοαρηπ εμϊπ σπξλξγιρςή με έμαμ υοήρςη. Ζ 

αμάπςσνη ςχμ κιμηςόμ και αρϋομαςχμ ρσρκεσόμ ρςξ ςέλξπ ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ „90, 

με απξκξοϋτχμα ςη μέα υιλιεςία (μεςά ςξ 2000) (επξυή κιμηςόμ – mobility era), 

έδχρε ςη δσμαςϊςηςα ρςξσπ υοήρςεπ μα αλληλεπιδοξϋμ ςασςϊυοξμα με πξλλξϋπ 

σπξλξγιρςέπ και μα είμαι αμενάοςηςξι απϊ ςξμ υόοξ ρςξμ ξπξίξ βοίρκξμςαι. 

Οοϊρταςα, η ςάρη πξσ καλλιεογείςαι ρςιπ μέεπ ςευμξλξγίεπ είμαι η ενέλινη ςχμ 

σπξλξγιρςικόμ ρσρςημάςχμ, όρςε ξι υοήρςεπ μα έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα “παμςαυξϋ 

ποϊρβαρηπ” ρςημ επιθσμηςή πληοξτξοία (επξυή παμςαυξϋ παοξσρίαπ – ubiquity 

era). ξ ρσγκεκοιμέμξ πεδίξ ςευμξλξγίαπ βοίρκεςαι σπϊ αμάπςσνη και ποξβλέπεςαι 

πχπ ρςξ μέλλξμ (μεςά ςξ 2020), θα σπάουει η δσμαςϊςηςα αλληλεπίδοαρηπ εμϊπ 

υοήρςη με υιλιάδεπ σπξλξγιρςικά ρσρςήμαςα ςασςϊυοξμα.  

Λε βάρη ςα παοαπάμχ, παοαςηοείςαι πχπ μια απϊ ςιπ πιξ βαρικέπ ρσμιρςόρεπ ςηπ 

ΑΑΣ, είμαι η αλληλεπίδοαρη, η ξπξία μπξοεί μα μελεςηθεί απξκλειρςικά απϊ ςημ 

παοακξλξϋθηρη ςηπ επικξιμχμίαπ, αμάμερα ρςξμ σπξλξγιρςή και ςξμ υοήρςη και 

ςημ καςαγοατή ςχμ επιδοάρεχμ πξσ παοξσριάζξμςαι (Κέπξσοαπ, 2000).  

Ρϋμτχμα με ςξμ ξοιρμϊ ςηπ ΑΑΣ (Hewett et al., 1992: p.5), ςα δϋξ κσοίαουα 

“γοαμάζια”, ςα ξπξία ρσμθέςξσμ ςξ “μηυαμιρμϊ” ςηπ, είμαι ξι υοήρςεπ, ξι ξπξίξι 

παοξσριάζξσμ αμςιδοάρειπ ρε ρσγκεκοιμέμα εοεθίρμαςα ςχμ σπξλξγιρςόμ, ρςημ 

ποξρπάθειά ςξσπ μα καςαμξήρξσμ ςημ πληοξτξοία πξσ λαμβάμξσμ˙ και ξι 

σπξλξγιρςέπ, ξι ξπξίξι ενελίρρξμςαι ρσμευόπ και, αμάλξγα με ςα δεδξμέμα πξσ 

λαμβάμξσμ, παοάγξσμ εοεθίρμαςα. Ωπ “υοήρςηπ” δε μξείςαι απξκλειρςικά μια 

μξμαδική ξμςϊςηςα, αλλά μπξοεί μα μξείςαι μια ξμάδα μεμξμχμέμχμ υοηρςόμ ή μια 

ξμάδα υοηρςόμ πξσ ρσμεογάζξμςαι. Δπιπλέξμ, ξ ϊοξπ “σπξλξγιρςικϊ ρϋρςημα” ή 

“σπξλξγιρςήπ”, αματέοεςαι ρςξ ρϋμξλξ ςχμ ςευμξλξγιόμ πξσ μπξοξϋμ μα 

πεοιλαμβάμξσμ σλικϊ (hardware) ή/και λξγιρμικϊ (software), ρςα ξπξία 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι μία ή πεοιρρϊςεοεπ λειςξσογίεπ και έυξσμ χπ απξςέλερμα 

πληοξτξοία, πξσ ποξκϋπςει απϊ επενεογαρία δεδξμέμχμ (Patterson & Hennessy, 

1994). Δπιποϊρθεςξ “γοαμάζι” ςξσ μηυαμιρμξϋ ΑΑΣ, μπξοεί μα θεχοηθεί και η 

κξιμχμική διάρςαρη, η ξπξία ατξοά ρςιπ επιπςόρειπ πξσ μπξοεί μα έυξσμ ρςιπ 

ξμάδεπ υοηρςόμ ξι ρσμευείπ ενελίνειπ ςχμ ςευμξλξγιόμ και ςχμ σπξλξγιρςόμ.  

Ρςξ υήμα 1, παοξσριάζξμςαι ςα γοαμάζια πξσ ρσμθέςξσμ ςξμ μηυαμιρμϊ ςηπ ΑΑΣ 

και απξςελξϋμ ςιπ βαρικέπ ρσμιρςόρεπ ςηπ.  
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υήμα 1: Γοαμάζια ρϋμθερηπ ςξσ μηυαμιρμξϋ ΑΑΣ 

Άλλεπ ρημαμςικέπ ρσμιρςόρεπ, ϊπχπ ταίμεςαι και ρςξ υήμα 1, ξι ξπξίεπ δεμ 

απξςελξϋμ βαρικά γοαμάζια, αλλά δεμ μπξοξϋμ μα παοαλητθξϋμ απϊ ςξμ 

μηυαμιρμϊ ςηπ ΑΑΣ, είμαι η διεπατή υοήρςη, η εσυοηρςία και ςα ποόςσπα.  

Όρξμ ατξοά ρςη διεπατή (interface) υοήρςη, ποϊκειςαι για ςξσπ ςοϊπξσπ με ςξσπ 

ξπξίξσπ ποαγμαςξπξιείςαι η επικξιμχμία μεςανϋ αμθοόπξσ και σπξλξγιρςή και 

μπξοεί μα πεοιλαμβάμει είςε σλικϊ (πληκςοξλϊγια, ξθϊμεπ ατήπ κ.λπ.) είςε 

λξγιρμικϊ (δσμαςϊςηςα ποξβξλήπ ξδηγιόμ υοήρηπ, εμημεοχςικά μημϋμαςα απϊ ςξμ 

σπξλξγιρςή, ποξειδξπξιηςικξί ήυξι ρε πεοίπςχρη λάθξσπ κ.λπ.). Ξ ϊοξπ εσυοηρςία 

(usability), ρϋμτχμα με ςξ ποϊςσπξ ISO 9241-11 (1998), ποξρδιξοίζεςαι χπ “ξ 

βαθμϊπ ρςξμ ξπξίξ έμα ποξψϊμ, μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί για ςημ επίςεσνη 

ποξκαθξοιρμέμχμ ρςϊυχμ, απξςελερμαςικά, απξδξςικά και ικαμξπξιηςικά, ρε έμα 

ρσγκεκοιμέμξ πλαίριξ υοήρηπ”. έλξπ, ςα ποόςσπα (standards), απξςελξϋμ 

καμϊμεπ και ξδηγίεπ, για ςξ ρυεδιαρμϊ ςξσ ςοϊπξσ διαρϋμδερηπ μεςανϋ ςχμ 

εταομξγόμ, ξι ξπξίεπ ποξξοίζξμςαι για λειςξσογικά ρσρςήμαςα ή για 

ρσγκεκοιμέμεπ λειςξσογίεπ (π.υ. Windows Standard, Macintosh Standard, Section 

508 Standard για ΑμεΑ). Ρε ασςϊ ςξ ρημείξ, ανίζει μα αματεοθεί πχπ ςα ποϊςσπα 

ρςημ ποαγμαςικϊςηςα πεοιλαμβάμξσμ γεμικέπ ξδηγίεπ, με απξςέλερμα ξ ρυεδιαρςήπ 

μα είμαι εκείμξπ πξσ ποξραομϊζει ςελικά ςη διεπατή ρςιπ καςηγξοίεπ υοηρςόμ πξσ 

επιθσμεί. Ρςη ρσμέυεια, γίμεςαι αμαλσςική αματξοά ρςιπ ςοειπ ρσμιρςόρεπ ςηπ ΑΑΣ 

και ρςιπ βαρικέπ αουέπ πξσ ςιπ διέπξσμ, καθόπ είμαι ιδιαίςεοα ρημαμςικέπ για ςημ 

πξιξςική λειςξσογία ςξσ “μηυαμιρμξϋ” ςηπ.  

Άμθοχπξπ  

(Φοήρςηπ) 

Τπξλξγιρςήπ 

•διεπατή 
υοήρςη 

•εσυοηρςία 

•ποόςσπα 

Ιξιμχμία 

•ενέλινη 
σπξλξγιρςώμ και 
επιπςώρειπ ρςιπ 
κξιμχμικέπ 
ξμάδεπ υοηρςώμ 
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2.2.2 Διεπαφή Χρήστη και Βασικές Αρχές Σχεδίασης 

Ζ Διεπατή Υοήρςη (User Interface) είμαι μια απϊ ςιπ πιξ βαρικέπ 

ρσμιρςόρεπ ςξσ μηυαμιρμξϋ ΑΑΣ, ϊπχπ αματέοθηκε ρςημ 

ποξηγξϋμεμη εμϊςηςα. Οοϊκειςαι για ςξ ρϋμξλξ ςχμ ρςξιυείχμ εμϊπ 

σπξλξγιρςικξϋ ρσρςήμαςξπ, με ςα ξπξία έμαπ υοήρςηπ αλληλεπιδοά, 

ϊπχπ για παοάδειγμα σλικϊ (πληκςοξλϊγιξ, ξθϊμη, υειοιρςήοια κ.λπ.), γοατικά, 

ήυξπ, εμημεοχςικά μημϋμαςα, αμςαπϊκοιρη ςξσ ρσρςήμαςξπ ρςιπ εμέογειεπ ςξσ 

υοήρςη. Ρςη βιβλιξγοατία, αματέοεςαι και χπ Οεοιβάλλξμ Διεπατήπ, εμό αοκεςξί 

είμαι ξι ξοιρμξί πξσ έυξσμ διαςσπχθεί για ςημ απϊδξρη ςηπ έμμξιαπ.  

Ήδη απϊ ςξ 1986, ξι Norman & Draper αμέτεοαμ ςη Διεπατή Υοήρςη χπ ςξ τσρικϊ 

και εμμξιξλξγικϊ ϊοιξ, αμάμερα ρςξσπ υοήρςεπ και έμαμ σπξλξγιρςή. Δπιπλέξμ, 

σπξρςήοιναμ πχπ απξςελεί ςξ μέρξ για ςημ εκςέλερη εμςξλόμ και ςημ παοξυή 

δεδξμέμχμ απϊ ςξμ υοήρςη ρςξμ σπξλξγιρςή, εμό ςασςϊυοξμα σπάουει η αμάδοαρη 

απϊ ςξμ σπξλξγιρςή ρςξμ υοήρςη, με ςημ παοξυή πληοξτξοιόμ και ςημ εναγχγή 

απξςελερμάςχμ, αμάλξγα με ςιπ εμέογειεπ πξσ έυξσμ ποαγμαςξπξιηθεί.  

Λια πιξ αμθοχπξκεμςοική θεόοηρη ποαγμαςξπξιείςαι απϊ ςξσπ Moran (1981) και 

Van der Veer (1990), ξι ξπξίξι ξοίζξσμ ςη Διεπατή Υοήρςη χπ ςξ μέρξ, ςξ ξπξίξ 

διαςίθεςαι ρςξμ υοήρςη, όρςε μα μπξοέρει μα εκςελέρει ποξκαθξοιρμέμεπ εογαρίεπ. 

Ρϋμτχμα με ςη ρσγκεκοιμέμη άπξφη, η Διεπατή Υοήρςη απξςελεί έμα επίπεδξ 

γμόρηπ, ςξ ξπξίξ ποέπει μα διαθέςξσμ ξι υοήρςεπ, όρςε μα εκςελέρξσμ επιςσυόπ 

ςιπ ποξκαθξοιρμέμεπ εογαρίεπ ρε έμα σπξλξγιρςικϊ ρϋρςημα.  

ξ 1994, ξι Preece et al., υαοακςήοιραμ ςη Διεπατή Υοήρςη χπ 

έμα μέρξ επικξιμχμίαπ και ϊυι χπ έμα διαυχοιρςικϊ ρημείξ 

αμάμερα ρςξμ υοήρςη και ςξμ σπξλξγιρςή. Λε ςξ ρσγκεκοιμέμξ 

ξοιρμϊ, ϊλα ςα ρημεία εμϊπ ρσρςήμαςξπ, με ςα ξπξία ξ υοήρςηπ έουεςαι ρε επατή, 

μπξοξϋμ μα απξςελέρξσμ Διεπατή Υοήρςη (π.υ. δεδξμέμα ειρϊδξσ απϊ ςξμ υοήρςη, 

εναγϊμεμη πληοξτξοία απϊ ςξμ σπξλξγιρςή και ποχςϊκξλλξ επικξιμχμίαπ μεςανϋ 

ςξσπ).  

Άλλξπ έμαπ ξοιρμϊπ, ςξμ ξπξίξ αματέοει ξ Αβξϋοηπ (2000), ξοίζει ςη Διεπατή 

Υοήρςη χπ έμα μέρξ, ςξ ξπξίξ διεσκξλϋμει ςημ Αλληλεπίδοαρη Αμθοόπξσ – 

Σπξλξγιρςή, πξσ απξςελξϋμ ςα βαρικά “γοαμάζια” ςξσ ρσρςήμαςξπ ΑΑΣ.  

Λε βάρη ςξσπ παοαπάμχ ξοιρμξϋπ, μπξοεί μα θεχοηθεί ςελικά πχπ η Διεπατή 

Υοήρςη είμαι ξσριαρςικά ςξ μέρξ, ςξ ξπξίξ επιςοέπει ςημ αλληλεπίδοαρη, αμάμερα 
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ρςιπ δϋξ βαρικέπ ρσμιρςόρεπ ςηπ ΑΑΣ (υοήρςηπ – σπξλξγιρςήπ). Όρξ καλϋςεοα είμαι 

ρυεδιαρμέμη η Διεπατή Υοήρςη ςϊρξ πιξ απξςελερμαςική είμαι η επικξιμχμία 

αμάμερα ρςξμ υοήρςη και έμα σπξλξγιρςικϊ ρϋρςημα. Όμχπ, ςα σπξλξγιρςικά 

ρσρςήμαςα δεμ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα αμαγμχοίζξσμ ςξσπ υοήρςεπ ςξσπ χπ 

διακοιςά σπξκείμεμα και ςιπ πεοιρρϊςεοεπ τξοέπ, ξι αλληλεπιδοάρειπ ελέγυξμςαι 

απϊ ςξμ δημιξσογϊ (ποξγοαμμαςιρςή) ςξσ ρσρςήμαςξπ, ξ ξπξίξπ ϊμχπ, δεμ 

ρσμμεςέυει ρςημ ποαγμαςική αλληλεπίδοαρη, αλλά σλξπξιεί πιθαμά ρεμάοια. Για ςξ 

λϊγξ ασςϊ, ξι διαδικαρίεπ δημιξσογίαπ Διεπατόμ Υοήρςη, απαιςξϋμ ρσγκεκοιμέμξσπ 

καμϊμεπ και επηοεάζξμςαι απϊ παοάγξμςεπ, ϊπχπ είμαι ξι μηυαμιρμξί πξσ διέπξσμ 

ςημ αμςίληφη ςξσ υοήρςη και καθξοίζξσμ κοίριμεπ απξτάρειπ (π.υ. ςα υοόμαςα, ςη 

μξοτξπξίηρη ςηπ γοαμμαςξρειοάπ, ςξμ ςοϊπξ ξμαδξπξίηρηπ ςηπ πληοξτξοίαπ).  

Ξι Constantine & Lockwood (1999), ποξρδιϊοιραμ γεμικέπ αουέπ ρυεδίαρηπ 

Διεπατόμ Υοήρςη, ξι ξπξίεπ αματέοξμςαι παοακάςχ, ρσγκεκοιμεμξπξιημέμεπ ρε 

Δκπαιδεσςικέπ Διεπατέπ Υοήρςη. 

 Αουή κιαγοάτηρηπ εμ δσμάμει υοηρςώμ (outline potential users): 

Οοξςξϋ ποαγμαςξπξιηθεί ξ Ρυεδιαρμϊπ μιαπ Διεπατήπ Υοήρςη, είμαι 

ρημαμςική η “ρκιαγοάτηρη” ςχμ υοηρςόμ, δηλαδή ξ ποξρδιξοιρμϊπ ςηπ 

ςασςϊςηςάπ ςξσπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ ρςϊυχμ ςξσπ χπ ποξπ ςη υοήρη 

ςξσ ρσρςήμαςξπ, ςχμ δσμαςξςήςχμ και ςχμ εμπειοιόμ πξσ διαθέςξσμ και 

ςχμ αμαγκόμ ςξσπ. Ρςημ εκπαίδεσρη, η ρκιαγοάτηρη ςχμ εμ δσμάμει 

υοηρςόμ πεοιλαμβάμει υαοακςηοιρςικά ϊπχπ γμχρςικά (σπάουξσρα γμόρη, 

ρςϊυξι εκπαιδεσξμέμχμ, μαθηριακϊ ποξτίλ, ςοϊπξι μάθηρηπ, σπάουξσρεπ 

δενιϊςηςεπ, εμπειοία κ.λπ.), φσυξκξιμχμικά (κξιμχμικϊ πεοιβάλλξμ 

εκπαιδεσξμέμχμ, λϊγξι εκπαίδεσρηπ, ιρυϋξσρεπ κξιμχμικέπ ρσμθήκεπ, 

εκπαιδεσςικέπ αμάγκεπ κ.λπ.) και δημξγοατικά (ηλικία, τϋλξ, γεχγοατική 

πεοιξυή κ.λπ.), καθόπ και επιμέοξσπ αμάγκεπ πξσ μπξοεί μα υαοακςηοίζξσμ 

ςξσπ εκπαιδεσξμέμξσπ (π.υ. αμάγκη επιποϊρθεςηπ σπξρςήοινηπ ρε 

αδϋμαμξσπ εκπαιδεσξμέμξσπ).  

 Αουή Έκθερηπ Κειςξσογιώμ (feature exposure): Ξι υοήρςεπ ςξσ 

ρσρςήμαςξπ ποέπει αμά πάρα ρςιγμή μα αμςιλαμβάμξμςαι ςιπ διαθέριμεπ 

λειςξσογίεπ. Ρημαμςικϊπ είμαι ξ οϊλξπ ςξσ μξημαςικξϋ μξμςέλξσ κάθε 

υοήρςη, όρςε μα ςξσ παοέυεςαι η καςάλληλη πληοξτξοία κάθε τξοά. 

Σπάουξσμ πεοιπςόρειπ, ϊπξσ δεμ είμαι επιθσμηςή η παοξσρίαρη ςξσ 

ρσμϊλξσ ςχμ λειςξσογιόμ εμϊπ ρσρςήμαςξπ ρε ϊλξσπ ςξσπ υοήρςεπ, αλλά ξ 
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πεοιξοιρμϊπ ςξσπ ρςξσπ έμπειοξσπ (advanced users), καθόπ ξι αουάοιξι 

εμδέυεςαι μα δημιξσογήρξσμ ποξβλήμαςα. Ρςημ πεοίπςχρη ςχμ 

ρσμμεςευϊμςχμ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία, η ρκιαγοάτηρη ςξσ 

εκπαιδεσξμέμξσ μπξοεί μα ξδηγήρει ρςη λήφη απξτάρεχμ, ρυεςικά με ςιπ 

λειςξσογίεπ ρςιπ ξπξίεπ μπξοεί μα έυει ποϊρβαρη καςά ςημ σλξπξίηρη ςηπ 

εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ. 

 Αουή ρσμξυήπ/ ρσμεκςικόςηςαπ (coherence/ consistency): ξ ρϋμξλξ 

παοϊμξιχμ ρςξιυείχμ πξσ διαςίθεςαι ρςξσπ υοήρςεπ, ποέπει μα διέπεςαι απϊ 

κξιμά υαοακςηοιρςικά και ρσμπεοιτξοέπ. Για παοάδειγμα, ξι ρσμβξλιρμξί 

ςχμ εικξμιδίχμ, ςχμ διατξοεςικόμ υοχμαςιρμόμ, ξι ρσμςξμεϋρειπ 

ρσμδσαρμόμ πλήκςοχμ, ποέπει μα έυξσμ ςημ ίδια ρημαρία ρε ϊλη ςημ 

έκςαρη ςξσ ρσρςήμαςξπ. Ζ ρσμξυή είμαι ξσριαρςική και ρςιπ εκπαιδεσςικέπ 

διεπατέπ υοήρςη, καθόπ διεσκξλϋμει ςξσπ εκπαιδεσξμέμξσπ καςά ςημ 

σλξπξίηρη διατξοεςικόμ εκπαιδεσςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ.  

 Αουή ερςίαρηπ ποξρξυήπ (draw attention): Για ςημ ερςίαρη ςηπ ποξρξυήπ 

ρε Διεπατέπ Υοήρςη, ανιξπξιξϋμςαι πξικίλεπ ςακςικέπ, αμάλξγα με ςξ 

επιθσμηςϊ απξςέλερμα. Οιξ διακοιςικέπ είμαι ξι αλλαγέπ ρςημ εμτάμιρη ςξσ 

κέορξοα, ξι διατξοεςικξί υοχμαςιρμξί κ.λπ., εμό κάπξιεπ πιξ έμςξμεπ είμαι 

ρημεία ςηπ διεπατήπ πξσ αμαβξρβήμξσμ (blink) ή ακοαίεπ αμςιθέρειπ τϊμςξσ 

(π.υ. μαϋοξ τϊμςξ και κείμεμξ με κίςοιμη γοαμμαςξρειοά). Ρςημ 

εκπαιδεσςική διαδικαρία, η ποξρέλκσρη ποξρξυήπ απξςελεί ξσριαρςική 

δοαρςηοιϊςηςα ρε πξλλέπ εκπαιδεσςικέπ ποξρεγγίρειπ, με απξςέλερμα 

κοίριμα ρημεία με πληοξτξοία για ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ, μα είμαι ρημαμςικϊ 

μα ςξμίζξμςαι με καςάλληλεπ ποακςικέπ ρςιπ Διεπατέπ Υοήρςη.  

 Αουή παοξυήπ βξήθειαπ (help option): Ζ δσμαςϊςηςα σπξρςήοινηπ ςχμ 

υοηρςόμ εμϊπ ρσρςήμαςξπ είμαι ξσριαρςική, ϊυι μϊμξ χπ ποξπ ςη βξήθεια 

πξσ παοέυεςαι αλλά και χπ ποξπ ςξμ ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ ξ υοήρςηπ έυει 

ποϊρβαρη ρε ασςή. Διδικά ρςημ εκπαίδεσρη, η ποϊρθεςη βξήθεια ρςξσπ 

εκπαιδεσξμέμξσπ απξςελεί βαρικϊ ρςξιυείξ ςηπ Διεπατήπ Υοήρςη, εμό η 

δσμαςϊςηςα ανιξπξίηρήπ ςηπ ποέπει μα είμαι άμερη απϊ κάθε ρημείξ ςξσ 

ρσρςήμαςξπ.  

 Αουή αρτάλειαπ (safety feeling): Ξι υοήρςεπ ποέπει μα έυξσμ ςη 

δσμαςϊςηςα αλληλεπίδοαρηπ με ςη Διεπατή Υοήρςη, με ςέςξιξ ςοϊπξ όρςε 
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μα “ρσγυχοξϋμςαι” πιθαμέπ λαμθαρμέμεπ εμέογειεπ, με επιλξγέπ αμαίοερηπ 

και διϊοθχρηπ. Ξι εκπαιδεσϊμεμξι, ξι ξπξίξι ρσυμά ρσμμεςέυξσμ και ρε 

δοαρςηοιϊςηςεπ ανιξλϊγηρηπ, είμαι ρημαμςικϊ μα μιόθξσμ αρταλείπ, 

γμχοίζξμςαπ πχπ ςξ ρϋρςημα επιςοέπει ςημ αμαίοερη μιαπ πιθαμήπ 

λαμθαρμέμηπ σλξπξίηρηπ ςηπ εκπαιδεσςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ.  

 Αουή αιρθηςικήπ και λεπςξμέοειαπ (visual feeling & details): α γοατικά, 

ςα υοόμαςα, η δξμή και άλλεπ λεπςξμέοειεπ “αιρθηςικήπ” πξσ ανιξπξιξϋμςαι 

ρςιπ Διεπατέπ Υοήρςη, μπξοξϋμ μα επηοεάρξσμ θεςικά ή αομηςικά ςξσπ 

υοήρςεπ, ρυεςικά με ςη διάθερη πλξήγηρηπ ρε έμα ρϋρςημα. Θδιαίςεοα ρςιπ 

Δκπαιδεσςικέπ Διεπατέπ Υοήρςη, η διάθερη ςχμ εκπαιδεσξμέμχμ για εμεογή 

ρσμμεςξυή ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία, επηοεάζεςαι ρημαμςικά απϊ ςξ 

εμδιατέοξμ πξσ ποξκαλείςαι απϊ ςημ “αιρθηςική” ςηπ Διεπατήπ και απϊ 

λεπςξμέοειεπ πξσ καθξοίζξσμ ςη μξμαδικϊςηςα εμϊπ ρσρςήμαςξπ (π.υ. 

ςοιρδιάρςαςα γοατικά). 

 Αουή ποξραομξρςικόςηςαπ (customization): Ξι μέεπ ςευμξλξγίεπ, 

επιςοέπξσμ πλέξμ ςη δημιξσογία Διεπατόμ, ϊπξσ παοέυξμςαι ρςξσπ υοήρςεπ 

δσμαςϊςηςεπ διαμϊοτχρηπ, αμάλξγα με ςιπ ποξρχπικέπ ςξσπ επιλξγέπ και 

ποξςιμήρειπ. Θδιαίςεοα ρςημ εκπαίδεσρη, η δσμαςϊςηςα ποξραομξγήπ ςχμ 

Διεπατόμ Υοήρςη, ρςιπ εναςξμικεσμέμεπ αμάγκεπ ςχμ εκπαιδεσξμέμχμ, 

διεσκξλϋμει ςη διαδικαρία μάθηρηπ και επιςοέπει ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ μα 

“μαθαίμξσμ”, ϊπχπ εκείμξι επιθσμξϋμ.  

Ρϋμτχμα με ςξμ Shneiderman (1998), για ςημ σπξρςήοινη ςχμ αουόμ πξσ 

παοξσριάρςηκαμ, ποέπει μα λαμβάμξμςαι σπϊφη και πιξ ρσγκεκοιμέμξι καμϊμεπ, 

καςά ςη διαδικαρία ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ Διεπατόμ Υοήρςη, με γμόμξμα ςιπ 

επιμέοξσπ αμάγκεπ ςχμ υοηρςόμ κάθε τξοά. Ασςξί ρσμξφίζξμςαι χπ ενήπ: 

 σμέπεια (consistency): Αμαπαοάρςαρη ςχμ ρςξιυείχμ μιαπ Διεπατήπ 

Υοήρςη (π.υ. εικξμίδια, ςίςλξι, μημϋμαςα, ρημαρία υοχμάςχμ, ακοχμϋμια, 

ρσμςξμεϋρειπ, εμςξλέπ), με ξμξιϊμξοτξ ςοϊπξ (ρσμεπή) ρε ϊλα ςα ρημεία 

ςηπ διεπατήπ, έςρι όρςε ξ υοήρςηπ μα μπξοεί μα ποξβλέπει ςξ απξςέλερμα 

μιαπ εμέογειαπ.  

 Ιαθξλική Δσυοηρςία (Universal Usability): Δσμαςϊςηςα ανιξπξίηρηπ ςξσ 

ρσρςήμαςξπ απϊ έμα εσοϋ τάρμα υοηρςόμ, ρσμπεοιλαμβάμξμςαπ ςϊρξ 

αουάοιξσπ υοήρςεπ ϊρξ και έμπειοξσπ.  
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 Ιαςάλληλη Αμαςοξτξδόςηρη (Offer Informative Feedback): Οαοξσρίαρη 

καςάλληλχμ μημσμάςχμ, ςα ξπξία εμημεοόμξσμ ςξσπ υοήρςεπ ρυεςικά με ςξ 

απξςέλερμα ςηπ εμέογειαπ πξσ έυει ποαγμαςξπξιηθεί, αλλά και ςιπ εμέογειεπ 

πξσ ποέπει μα ακξλξσθήρξσμ.  

 υεδιαρμόπ Διαλόγχμ (Design Dialogs): Οοξρυεδιαρμέμξι “διάλξγξι” 

(επικξιμχμία) αμάμερα ρςξμ υοήρςη και ςξμ σπξλξγιρςή, όρςε ςξ ρϋρςημα 

μα έυει ςη δσμαςϊςηςα μα απξδέυεςαι ςιπ εμέογειεπ εμϊπ υοήρςη, αλλά και μα 

ποξβλέπει καςά ςξ δσμαςϊμ ςιπ μελλξμςικέπ ςξσ εμέογειεπ.  

 Ποόληφη Καμθαρμέμηπ Φοήρηπ (Prevent Errors): Δμτάμιρη καςάλληλχμ 

ειδξπξιήρεχμ (μημϋμαςα, γοατικά κ.λπ.) ρςξσπ υοήρςεπ, ξι ξπξίεπ 

ποξλαμβάμξσμ ςη λαμθαρμέμη υοήρη ςξσ ρσρςήμαςξπ. Δπιπλέξμ, ρςημ 

ποϊληφη λαμθαρμέμηπ υοήρηπ, ρημαμςικϊπ είμαι ξ οϊλξπ ςχμ εμεογειόμ πξσ 

μπξοεί μα ποαγμαςξπξιήρει ξ υοήρςηπ, ποξςξϋ αλληλεπιδοάρει με ςξ 

ρϋρςημα, ϊπχπ εκπαιδεσςικά βίμςεξ, εγυειοίδια υοήρηπ κ.λπ.  

 Δσκξλία Αμαίοερηπ Καμθαρμέμχμ Δμεογειώμ (Permit Reversal of 

Actions): ξ σπξλξγιρςικϊ ρϋρςημα επιςοέπει ρςξμ υοήρςη ςημ αμαίοερη 

(undo) ςχμ ςελεσςαίχμ ςξσ εμεογειόμ, ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ επιθσμεί, υχοίπ 

μα είμαι σπξυοεχμέμξπ μα νεκιμά μια εμέογεια απϊ ςημ αουή.  

 Διαςήοηρη Δλέγυξσ (Locus of Control): Ξ υοήρςηπ αμά πάρα ρςιγμή, 

αμςιλαμβάμεςαι ςξ ρημείξ ρςξ ξπξίξ βοίρκεςαι, ςιπ εμέογειεπ πξσ μπξοξϋμ 

μα ποαγμαςξπξιηθξϋμ και ςιπ διαθέριμεπ επιλξγέπ πλξήγηρηπ, διαςηοόμςαπ 

με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ςξμ έλεγυξ διαυείοιρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ.  

 Λείχρη τόοςξσ βοαυσποόθερμηπ μμήμηπ (Reduce short-term Memory 

Load): Ωπ ρσμέπεια ςξσ ποξηγξϋμεμξσ καμϊμα (διαςήοηρη ελέγυξσ), ξ 

υοήρςηπ δεμ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα θσμάςαι ςξ ρϋμξλξ ςχμ εμεογειόμ πξσ 

έυει ποαγμαςξπξιήρει, με απξςέλερμα μα μειόμεςαι ξ τϊοςξπ ςηπ 

βοαυσποϊθερμηπ μμήμηπ ςξσ.  

Λε βάρη ςιπ Αουέπ Ρυεδίαρηπ Διεπατόμ Υοήρςη και ςξσπ καμϊμεπ πξσ 

παοξσριάρςηκαμ παοαπάμχ, γίμεςαι ρατέπ πχπ ξ βαθμϊπ ρςξμ ξπξίξ μια Διεπατή 

Υοήρςη αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ αμάγκεπ και ςιπ απαιςήρειπ ςχμ υοηρςόμ ςηπ, καθξοίζει 

ςημ απξδξυή ςξσ ρσρςήμαςξπ απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ υοηρςόμ ςξσ. Θδιαίςεοα ρςημ 

εκπαιδεσςική διαδικαρία, η εσελινία μιαπ Διεπατήπ Υοήρςη, ςξ εμδιατέοξμ πξσ 

ποξκαλεί ρςξσπ εκπαιδεσξμέμξσπ, καθόπ και η αρτάλεια πξσ απξπμέει ςξ ρϋμξλξ 
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ςχμ επιςοεπϊμεμχμ εμεογειόμ, καθξοίζξσμ ςη διάθερη ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ για 

μάθηρη, ςημ επιθσμία ρσμμεςξυήπ ρε εκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ και ςημ αμάγκη 

έμςανηπ ρε διαδικςσακέπ εκπαιδεσςικέπ κξιμϊςηςεπ.  

Δπξμέμχπ, αμαδεικμϋεςαι η αμάγκη ρυεδιαρμξϋ 

εϋυοηρςχμ και δσμαμικόμ Διεπατόμ Υοήρςη, κσοίχπ ρε 

εκπαιδεσςικέπ εταομξγέπ, όρςε μα καθίρςαςαι ετικςή η σλξπξίηρη πεςσυημέμχμ 

Δκπαιδεσςικόμ Ρσρςημάςχμ και Δταομξγόμ. Οαοακάςχ, απξρατημίζξμςαι έμμξιεπ, 

ξι ξπξίεπ ρσμδέξμςαι άμερα με ςξ Ρυεδιαρμϊ Διεπατόμ Υοήρςη, ϊπχπ ςα 

υεδιαρςικά Φμάοια και η Δσυοηρςία.  

2.2.3 Σχεδιαστικά Χνάρια (Design Patterns) και η αξιοποίησή τους σε 

Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Συστήματα  

Ρϋμτχμα με μελέςεπ (Gagne & Medsker, 1996; Jonassen, 2003), για ςημ 

αμςιμεςόπιρη εμϊπ ποξβλήμαςξπ ρε έμα ρσγκεκοιμέμξ γμχρςικϊ πεδίξ, ξ 

εμπειοξγμόμχμ έυει ςημ ςάρη μα (α) ρσμδέει ςξ σπάουξμ ποϊβλημα με “παοϊμξια” 

ποξβλήμαςα πξσ εμδέυεςαι μα έυξσμ αμςιμεςχπιρςεί ρςξ παοελθϊμ, (β) διαπιρςόμει 

ςξμ ςοϊπξ επίλσρηπ, πξσ σλξπξιήθηκε ρςξ παοελθϊμ και (γ) αμςιλαμβάμεςαι ςα 

γεμικά υαοακςηοιρςικά ςηπ ποξςειμϊμεμηπ λϋρηπ, όρςε μα ςα ποξραομϊρει ρςημ 

παοξϋρα καςάρςαρη. Ασςή η αμςίληφη, απξςελεί έμα επιυείοημα σπέο ςηπ 

απξςελερμαςικϊςηςαπ ςξσ ρυεδιαρμξϋ Διαδικςσακόμ Ρσρςημάςχμ με βάρη ςα 

“Ρυεδιαρςικά Υμάοια”.  

Ζ ποόςη αματξοά ρςα Ρυεδιαρςικά Υμάοια ποαγμαςξπξιήθηκε ρςξμ 

κλάδξ ςηπ αουιςεκςξμικήπ, ϊπξσ ξοίρςηκε πχπ “ςα Συεδιαρςικά 

Χμάοια πεοιγοάτξσμ έμα ποϊβλημα, ςξ ξπξίξ ποξκϋπςει κας’ 

επαμάληφη και ρςη ρσμέυεια, πεοιγοάτξσμ ςξμ πσοήμα ςηπ λϋρηπ ςξσ με ςέςξιξ 

ςοϊπξ, όρςε η επαμαυοηριμξπξίηρη ςηπ λϋρηπ μα είμαι ετικςή, υχοίπ μα 

επαμαλητθεί ξ ίδιξπ ςοϊπξπ” (Alexander et al., 1977). Δίμαι πιξ ρσγκεκοιμέμα 

ρσγκοιςικά με ςιπ γεμικέπ ξδηγίεπ και ποξςείμξσμ καςάλληλεπ λϋρειπ για 

επαμαλαμβαμϊμεμα ποξβλήμαςα ρυεδιαρμξϋ, σπξρςηοίζξμςαπ πεοιρρϊςεοξ ςη 

διαδικαρία επίλσρηπ, παοά ςημ ίδια ςη λϋρη. α Ρυεδιαρςικά Υμάοια, μπξοξϋμ μα 

ανιξπξιηθξϋμ ςϊρξ καςά ςη τάρη ρυεδιαρμξϋ εμϊπ Διαδικςσακξϋ Ρσρςήμαςξπ ϊρξ 

και καςά ςη τάρη ανιξλϊγηρηπ ςηπ εσυοηρςίαπ ςξσ, ατξϋ επικεμςοόμξμςαι ρςημ 

ςεκμηοίχρη και ςημ επαμαυοηριμξπξίηρη απξδεδειγμέμχμ ρυεδιαρςικόμ γμόρεχμ.  
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Απϊ ςα παοαπάμχ ποξκϋπςει ϊςι ςα Ρυεδιαρςικά Υμάοια μπξοξϋμ μα εταομξρςξϋμ 

ρε έμα εσοϋ τάρμα επιρςημξμικόμ πεδίχμ, ατξϋ εκτοάζξσμ ςη γεμικϊςεοη ρυέρη 

μεςανϋ εμϊπ ποξβλήμαςξπ και μιαπ λϋρηπ. Για ςξμ λϊγξ ασςϊ ξ ξοιρμϊπ ςχμ 

Alexander et al. (1977) επαμαδιαςσπόθηκε με πξλλξϋπ ςοϊπξσπ, ποξραομξζϊμεμξπ 

κάθε τξοά ρςξ ρυεςικϊ επιρςημξμικϊ κλάδξ. Ξ Appleton (2000), ανιξπξίηρε ςξμ 

ξοιρμϊ ρςημ επιρςήμη ςχμ σπξλξγιρςόμ και πιξ ρσγκεκοιμέμα, ρςημ ςευμξλξγία 

λξγιρμικξϋ, αματέοξμςαπ πχπ “έμα Συεδιαρςικϊ υμάοι, απξςελεί έμαμ καθξοιρμέμξ 

πσοήμα βαθιάπ αμςίληφηπ, ξ ξπξίξπ απξκαλϋπςει ςημ ξσρία εμϊπ ποξβλήμαςξπ πξσ 

επαμαλαμβάμεςαι, ρε έμα ρσγκεκοιμέμξ πλαίριξ εμ μέρχ αμςαγχμιζϊμεμχμ 

επιδιόνεχμ”. Ρςξ πεδίξ ςηπ ςευμξλξγίαπ λξγιρμικξϋ, ςα Ρυεδιαρςικά Υμάοια 

απξςελξϋμ μια γλόρρα για ςημ απϊδξρη εσέλικςχμ ρυεδιαρςικόμ λϋρεχμ σφηλξϋ 

επιπέδξσ αταίοερηπ, εμό θεχοξϋμςαι και δξμικά ρςξιυεία, ςα ξπξία 

διαμξοτόμξμςαι, αμάλξγα με ςημ εκάρςξςε αμάγκη για δημιξσογία εταομξγόμ 

λξγιρμικξϋ (Γεχογιακάκηπ, 2008).  

Ζ ανιξπξίηρη Ρυεδιαρςικόμ Υμαοιόμ, καςά ςη διαδικαρία 

Ρυεδιαρμξϋ Διαδικςσακόμ Ρσρςημάςχμ, ςα ςελεσςαία υοϊμια, 

γίμεςαι ϊλξ και πιξ ρσυμή. Ρϋμτχμα με ςξσπ Gamma et al. 

(1995), ςα Ρυεδιαρςικά Υμάοια πεοιγοάτξσμ έμα ρυεδιαρςικϊ 

ποϊβλημα, για ςξ ξπξίξ ποξςείμεςαι λϋρη ρε ρσγκεκοιμέμξ πλαίριξ και 

παοξσριάζξμςαι ςα πλεξμεκςήμαςα και ςα μειξμεκςήμαςά ςηπ. Ζ δημιξσογία ςξσπ, 

απξςελεί ρσλλξγική ποξρπάθεια για ςημ καςαγοατή ςσπξπξιημέμηπ λϋρηπ ρε 

ποξβλήμαςα, εμό ρσμβάλλξσμ ρςη μεςάδξρη γμόρηπ ρε έμα ρσγκεκοιμέμξ 

γμχρςικϊ πεδίξ απϊ εμπειοξγμόμξμεπ. α Ρυεδιαρςικά Υμάοια δεμ εκτοάζξσμ μέεπ 

ιδέεπ, αλλά απξςσπόμξσμ ρςημ ποαγμαςικϊςηςα ςιπ εμπειοίεπ πξσ έυξσμ απξκςηθεί 

καςά ςημ επιςσυή αμςιμεςόπιρη εμϊπ ποξβλήμαςξπ και ςξσπ δξκιμαρμέμξσπ και 

απξδεδειγμέμξσπ ςοϊπξσπ αμςιμεςόπιρηπ.  

Ρςημ Δικόμα 3, παοξσριάζεςαι έμα εμδεικςικϊ παοάδειγμα Ρυεδιαρςικξϋ Υμαοιξϋ για 

ςξμ ςοϊπξ ειρϊδξσ εμϊπ υοήρςη ρε έμα Διαδικςσακϊ Ρϋρςημα. Όπχπ παοαςηοείςαι, 

ςξ Ρυεδιαρςικϊ Υμάοι, ποξςείμει λϋρειπ, υχοίπ μα ςιπ σπαγξοεϋει, εμό ασςέπ είμαι 

ημιςελήπ, όρςε μα επιςοέπξσμ ρςξμ ρυεδιαρςή μα ςιπ ςελειξπξιεί με ςξμ ςοϊπξ πξσ ξ 

ίδιξπ επιθσμεί, δίμξμςαπ ςημ αίρθηρη ςηπ διατξοεςικϊςηςαπ ρςξ ςελικϊ απξςέλερμα.  
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Δικόμα 3: Ρυεδιαρςικϊ Υμάοι για ςημ Δίρξδξ (login) εμϊπ υοήρςη ρε έμα Διαδικςσακϊ 

Ρϋρςημα 

Ξι υοήρςεπ Διαδικςσακόμ Ρσρςημάςχμ, καθόπ και ξι ρυεδιαρςέπ ςξσπ, ςα 

καςηγξοιξπξιξϋμ ρε διακοιςά είδη, ϊπχπ για παοάδειγμα διαδικςσακέπ ετημεοίδεπ, 

ηλεκςοξμικά καςαρςήμαςα, ποξρχπικξί ιρςϊςξπξι. Ζ ρσμειδηςξπξίηρη ςχμ 

διατξοεςικόμ καςηγξοιόμ ρσμβάλλει ρςξμ ςοϊπξ µε ςξμ ξπξίξ μπξοεί μα μειχθεί η 

πξλσ-πξικιλξμξοτία ςχμ Διαδικςσακόμ Ρσρςημάςχμ. Για ςξσπ ρυεδιαρςέπ, ρςημ 

πεοίπςχρη πξσ ποϊκειςαι μα ρυεδιαρςεί έμα μέξ Διαδικςσακϊ Ρϋρςημα µε ρςϊυξσπ 

αμςίρςξιυξσπ µε ήδη σπάουξμςα Διαδικςσακά Ρσρςήμαςα, ςα υαοακςηοιρςικά ςηπ 

καςηγξοίαπ ςξσ μπξοξϋμ μα σιξθεςηθξϋμ και μα ποξραομξρςξϋμ. Λε ασςϊμ ςξμ 

ςοϊπξ, ξι ρυεδιαρςέπ μπξοξϋμ μα ανιξπξιήρξσμ κξιμόπ απξδεκςά Ρυεδιαρςικά 

Υμάοια, ςα ξπξία αμςαπξκοίμξμςαι ρςξσπ ρυεδιαρςικξϋπ ρςϊυξσπ ςξσπ, για 

σπάουξσρεπ καςηγξοίεπ.  

Λε ςημ ενέλινη ςχμ Ρυεδιαρςικόμ Υμαοιόμ για ςη διεσκϊλσμρη 

ςχμ ρυεδιαρςόμ Διαδικςσακόμ Ρσρςημάςχμ, έυξσμ δημξριεσθεί 

εκςεμήπ ρσλλξγέπ (έμςσπεπ και διαδικςσακέπ), ρςιπ ξπξίεπ πεοιλαμβάμξμςαι 

πεοιρρϊςεοα απϊ διακϊρια πεμήμςα (250) Ρυεδιαρςικά Υμάοια (Van Welie, 2008; Van 

Duyne, Landay & Hong 2007; Graham, 2003; Borchers, 2001).  

Ρςημ εκπαίδεσρη, η έμμξια ςξσ Ρυεδιαρςικξϋ Υμαοιξϋ είμαι πιξ ποϊρταςη, καθόπ ξι 

ποόςεπ δημξριεϋρειπ ποαγμαςξπξιήθηκαμ ςη δεκαεςία ςξσ ‟90 (Lilly, 1996; Manns 

et al., 1998) και αματέοξμςαμ ρε ρυεδιαρςικά ποξβλήμαςα ςηπ “παοαδξριακήπ” 

εκπαίδεσρηπ και ϊυι ςηπ εκπαίδεσρηπ σπξρςηοιζϊμεμηπ απϊ ΟΔ. Ρςα Διαδικςσακά 

Δκπαιδεσςικά Ρσρςήμαςα, ποξςείμεςαι η ανιξπξίηρη Ρυεδιαρςικόμ Υμαοιόμ χπ έμαπ 

δσμαμικϊπ ςοϊπξπ για ςη δημιξσογία ρσγκοξςημέμχμ και εϋυοηρςχμ ρσρςημάςχμ, 

για ϊλξσπ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία. Ξι ρυεδιαρςέπ 



υεδιαρμόπ, Τλξπξίηρη και Ανιξλόγηρη Διαδικςσακξύ Δκπαιδεσςικξύ σρςήμαςξπ με Δταομξγή 
Αουώμ Αλληλεπίδοαρηπ Αμθοώπξσ-Τπξλξγιρςή και Ανιξπξίηρη Σευμξλξγιώμ Θρςξύ 2.0 

 

 33 

Διαδικςσακόμ Δκπαιδεσςικόμ Ρσρςημάςχμ, αμαζηςξϋμ μέξσπ ςοϊπξσπ για ςημ 

επίςεσνη ςηπ μεςάδξρηπ γμόρηπ, ςηπ εκπαιδεσςικήπ “τιλξρξτίαπ” γεμικϊςεοα και 

ςηπ ποξρέγγιρηπ ϊλχμ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία. Ξι ςοϊπξι 

ασςξί έγκειμςαι ρςξμ ρυεδιαρμϊ, ςη δημιξσογία και ςξμ ρσρυεςιρμϊ εμπειοιόμ ςηπ 

ηλεκςοξμικήπ μάθηρηπ, ρε ρσμδσαρμϊ με ςιπ εκάρςξςε ϊφειπ ςξσ σπάουξμςξπ 

ποξβλήμαςξπ, ςξσ πεοίγσοξσ (context), ςχμ εκπαιδεσςικόμ ρςοαςηγικόμ, ςχμ 

διαθέριμχμ πηγόμ και εογαλείχμ μάθηρηπ, καθόπ και ςξσ αμθοόπιμξσ παοάγξμςα 

(Γεχογιακάκηπ, 2008). Ρε ασςήμ ςημ αμαζήςηρη, ξ οϊλξπ ςχμ Ρυεδιαρςικόμ 

Υμαοιόμ μπξοεί μα γίμει καςαλσςικϊπ.  

Δπιπλέξμ, θεχοείςαι πχπ ςα Ρυεδιαρςικά Υμάοια, απξςελξϋμ ςημ πεμπςξσρία ςηπ 

επαμαυοηριμξπξίηρηπ, μέρχ ςηπ ξπξίαπ ποξβλέπεςαι πχπ θα επιςεσυθξϋμ 

ξικξμξμίεπ κλίμακαπ, εμ ϊφει ςηπ αμάπςσνηπ εογαλείχμ ρυεδιαρμξϋ και δημιξσογίαπ 

μαθημάςχμ Ζλεκςοξμικήπ Λάθηρηπ (Goodyear et al., 2004). Ζ υοήρη Ρυεδιαρςικόμ 

Υμαοιόμ για ςξ ρυεδιαρμϊ και ςη δημιξσογία Διεπατόμ Υοήρςη, ρε πεοιβάλλξμςα 

Ρσρςημάςχμ Διαυείοιρηπ Λάθηρηπ (ρυεςικά με ςα Ρσρςήμαςα Διαυείοιρηπ Λάθηρηπ, 

βλέπε Δμϊςηςα 2.3.3), κοίμεςαι ξσριαρςική, όρςε μα απξτεσυθεί η εν‟ αουήπ 

δημιξσογία ςξσπ και μα ποαγμαςξπξιηθεί επαμαυοηριμξπξίηρη εμπειοιόμ, πξσ 

έυξσμ ήδη απξκςηθεί.  

α ςελεσςαία υοϊμια, έυξσμ αμαπςσυθεί ποχςξβξσλίεπ, ξι ξπξίεπ έυξσμ χπ ρςϊυξ, 

ςημ εμίρυσρη ςηπ αμςαλλαγήπ εμπειοιόμ ρςημ εκπαίδεσρη, αλλά και ςημ 

επαμαυοηριμξπξίηρη απξςελερμαςικόμ ρυεδιαρςικόμ λϋρεχμ ρςημ ηλεκςοξμική 

μάθηρη. Λια απϊ ασςέπ, είμαι η Learning Designs 

(http://www.learningdesigns.uow.edu.au), η ξπξία έυει χπ ρςϊυξ ςη ρσγκέμςοχρη 

και ποξόθηρη γεμικόμ ρυεδιαρςικόμ διδακςικόμ, για ςημ εμίρυσρη ςηπ πξιϊςηςαπ 

ςηπ διδακςικήπ διαδικαρίαπ. Όρξμ ατξοά ρςξμ εκπαιδεσςικϊ ρυεδιαρμϊ και ςξ 

ρυεδιαρμϊ μαθηριακόμ αμςικειμέμχμ, ςα Ρυεδιαρςικά Υμάοια ανιξπξιξϋμςαι χπ έμαπ 

ςοϊπξπ δημιξσογίαπ ρσγκοξςημέμχμ και τιλικόμ ποξπ ςξμ εκπαιδεσςικϊ 

αμαπαοαρςάρεχμ και ρυεδιαρςικήπ λξγικήπ (Γεχογιακάκηπ, 2008). Ξι Goodyear & 

Yang (2009), αματέοξσμ πχπ ςα Ρυεδιαρςικά Υμάοια ρσμειρτέοξσμ ρςη λήφη 

απξτάρεχμ ρυεςικόμ με ςξμ ρυεδιαρμϊ, εμό ξ εκπαιδεσςικϊπ ρυεδιαρμϊπ και ςα 

μαθηριακά αμςικείμεμα ρσμειρτέοξσμ ρςημ απϊδξρη.  

Ρςημ Δικόμα 4, παοξσριάζεςαι η δξμή εμϊπ παιδαγχγικξϋ Ρυεδιαρςικξϋ Υμαοιξϋ, 

ϊπχπ ασςή ποξςείμεςαι απϊ ςξμ Bergin (2012).  

http://www.learningdesigns.uow.edu.au/
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Δικόμα 4: Ζ δξμή εμϊπ παιδαγχγικξϋ Ρυεδιαρςικξϋ Υμαοιξϋ 

Όπχπ απεικξμίζεςαι, ξ ρυεδιαρςήπ εμϊπ Διαδικςσακξϋ Ρσρςήμαςξπ, ποξςείμει έμα 

Ρυεδιαρςικϊ Υμάοι, ςξ ξπξίξ (α) υαοακςηοίζεςαι απϊ έμα όμξμα, (β) πεοιγοάτεςαι 

ρϋμςξμα με μια πεοίληφη, (γ) έγκειςαι ρε έμα ρσγκεκοιμέμξ πλαίριξ, (δ) ακξλξσθεί 

ιρυϋξσρεπ ςάρειπ, (ε) πεοιγοάτει μια ποξςειμϊμεμη λύρη, (ρς) καςαλήγει ρε 

απξςελέρμαςα (σλξπξίηρη λϋρηπ), (ζ) απαιςεί ιδιαίςεοξσπ πόοξσπ για μα 

σλξπξιηθεί, (η) ρυεςίζεςαι με άλλα υεδιαρςικά Φμάοια, (θ) εμταμίζεςαι με 

ποξςειμϊμεμα παοαδείγμαςα υοήρηπ, (ι) ρσμξδεϋεςαι απϊ αματξοέπ και (ια) 

πεοιλαμβάμει ξοιρμέμεπ αμςεμδείνειπ.  

Απϊ ςιπ πεοιγοατέπ πξσ έυξσμ ποαγμαςξπξιηθεί παοαπάμχ, ποξκϋπςει ςξ 

ρσμπέοαρμα, πχπ ςα Ρυεδιαρςικά Υμάοια, είμαι απαοαίςηςα για ςη δημιξσογία 

επιςσυημέμχμ Διαδικςσακόμ Ρσρςημάςχμ, ειδικϊςεοα ϊρξμ ατξοά ρςημ 

εκπαίδεσρη, ατξϋ απξςελξϋμ δξκιμαρμέμξσπ και απξδεδειγμέμξσπ ςοϊπξσπ 

αμςιμεςόπιρηπ ποξβλημάςχμ. Δπιπλέξμ, ρσμβάλλξσμ ρςημ απξτσγή λαθόμ πξσ 

έυξσμ ποαγμαςξπξιηθεί ρςξ παοελθϊμ, ρςη μείχρη ςξσ υοϊμξσ επίλσρηπ 

ποξβλημάςχμ, ςα ξπξία έυξσμ ήδη αμςιμεςχπιρςεί και ρςημ εσκξλϊςεοη ενξικείχρη 

ςχμ υοηρςόμ με υαοακςηοιρςικά, ςα ξπξία έυξσμ ρσμαμςήρει ρε παοϊμξια 

Διαδικςσακά Ρσρςήμαςα.  

2.2.4 Ευχρηστία 

Για ςημ απϊδξρη ςηπ έμμξιαπ ςηπ εσυοηρςίαπ ρςη διεθμή βιβλιξγοατία, 

υοηριμξπξιξϋμςαι αοκεςξί ξοιρμξί, καθόπ δεμ απξςελεί αμςικειμεμικϊ μέςοξ και 

είμαι δϋρκξλξ μα ποξρδιξοιρςεί με αμςικειμεμικά κοιςήοια. Όπχπ έυει ήδη 

αματεοθεί ρε ποξηγξϋμεμη εμϊςηςα, ξ ϊοξπ εσυοηρςία (usability) υοηριμξπξιείςαι 

γεμικϊςεοα για ςη μέςοηρη ςηπ εμπειοίαπ ςχμ υοηρςόμ, καςά ςημ αλληλεπίδοαρη με 



υεδιαρμόπ, Τλξπξίηρη και Ανιξλόγηρη Διαδικςσακξύ Δκπαιδεσςικξύ σρςήμαςξπ με Δταομξγή 
Αουώμ Αλληλεπίδοαρηπ Αμθοώπξσ-Τπξλξγιρςή και Ανιξπξίηρη Σευμξλξγιώμ Θρςξύ 2.0 

 

 35 

έμα σπξλξγιρςικϊ ρϋρςημα ή με μια εταομξγή ςξσ. Οοϊκειςαι ξσριαρςικά για ςημ 

ικαμϊςηςα ςξσ σπξλξγιρςικξϋ ρσρςήμαςξπ μα αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ ποξρδξκίεπ ςξσ 

υοήρςη. Οαοακάςχ, παοξσριάζξμςαι αμαλσςικά ξοιρμξί ςηπ εσυοηρςίαπ με 

υοξμξλξγική ρειοά και ρςη ρσμέυεια (Πίμακαπ 1) καςαγοάτξμςαι ρυϊλια ρυεςικά με 

ασςξϋπ.  

 

“Ωπ εσυοηρςία, ξοίζεςαι ςξ μέςοξ ςηπ εσκξλίαπ με ςημ ξπξία έμαπ υοήρςηπ μπξοεί μα 

ενξικειχθεί και μα υοηριμξπξιήρει έμα ρϋρςημα, η ρσμπεοιτξοά ςξσ υοήρςη 

απέμαμςι ρε ασςϊ, αλλά και η αρτάλεια, απξδξςικϊςηςα και η απξςελερμαςικϊςηςα 

ςξσ ρσρςήμαςξπ”  

(Preece et al., 1990)  

 

 

“Δσυοηρςία είμαι η εσκξλία με ςημ ξπξία έμαπ υοήρςηπ μπξοεί μα μάθει μα 

διαυειοίζεςαι, μα ποξεςξιμάζει ςημ ειραγχγή δεδξμέμχμ και μα εομημεϋει ςα 

απξςελέρμαςα εμϊπ ρσρςήμαςξπ ή ςμήμαςξπ ασςξϋ” 

(IEEE, 1990) 

 

 

“Δσυοηρςία είμαι η ικαμϊςηςα (ρε αμθοόπιμξσπ ϊοξσπ), ςημ ξπξία έυει έμα ρϋρςημα, 

μα ανιξπξιείςαι εϋκξλα και απξςελερμαςικά, απϊ έμα ρσγκεκοιμέμξ τάρμα υοηρςόμ, 

με βάρη ςημ καςάοςιρη και ςημ σπξρςήοινή ςξσπ, όρςε μα εκπληοχθεί μια ζηςξϋμεμη 

ρειοά βαρικόμ εογαριόμ, ρϋμτχμα με ποξκαθξοιρμέμεπ ακξλξσθίεπ ρεμαοίχμ”  

(Shackel, 1991)  

 

 

“Η έμμξια ςηπ εσυοηρςίαπ, απξςελείςαι απϊ πέμςε (5) παοαμέςοξσπ, (α) ςημ εσκξλία 

και ςξμ απαιςξϋμεμξ υοϊμξ εκμάθηρηπ εμϊπ ρσρςήμαςξπ απϊ ςξμ υοήρςη, (β) ςημ 

σφηλή απϊδξρη εκςέλερηπ ςχμ λειςξσογιόμ εμϊπ ρσρςήμαςξπ, (γ) ςη διαςήοηρη ςηπ 

ικαμϊςηςαπ υοήρηπ εμϊπ ρσρςήμαςξπ, απϊ ςημ πλεσοά ςξσ υοήρςη, με ςημ πάοξδξ 

ςξσ υοϊμξσ, (δ) ςημ εσκξλία επαματξοάπ απϊ πιθαμξϋπ ερταλμέμξσπ υειοιρμξϋπ 

εμϊπ ρσρςήμαςξπ και ςξ πεοιξοιρμέμξ ρϋμξλξ ρταλμάςχμ, καςά ςη υοήρη εμϊπ 
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ρσρςήμαςξπ και (ε) ςημ σπξκειμεμική ικαμξπξίηρη κάθε υοήρςη απϊ ςημ ανιξπξίηρη 

εμϊπ ρσρςήμαςξπ” 

(Nielsen, 1993) 

 

 

“Δσυοηρςία είμαι ξ βαθμϊπ ρςξμ ξπξίξ έμα ποξψϊμ μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί για ςημ 

επίςεσνη ποξκαθξοιρμέμχμ ρςϊυχμ, απξςελερμαςικά, απξδξςικά και ικαμξπξιηςικά, 

ρε έμα ρσγκεκοιμέμξ πλαίριξ υοήρηπ” 

(ISO 9241-11, 1998) 

 

 

“Ωπ εσυοηρςία μπξοεί μα ξοιρςεί ςξ πϊρξ εϋκξλξ ή απξςελερμαςικϊ είμαι έμα ποξψϊμ 

ρςξ μα ςξ αμαγμχοίρει, μα ςξ μάθει, μα ςξ θσμάςαι, μα ςξ υοηριμξπξιεί και ςξ 

εσυαοιρςιέςαι έμαπ υοήρςηπ”  

(Marcus, 1999) 

 

Για ςημ καςαμϊηρη ςχμ παοαπάμχ ξοιρμόμ, είμαι ρημαμςικϊ μα απξρατημιρςξϋμ 

και κάπξιεπ απϊ ςιπ έμμξιεπ πξσ αματέοξμςαι ρςξσπ πεοιρρϊςεοξσπ απϊ ασςξϋπ, 

ϊπχπ “απξςελερμαςικϊςηςα”, “απξδξςικϊςηςα” και “ικαμξπξίηρη”. Ρϋμτχμα με ςξ 

ποϊςσπξ ISO 9241-11 (1998), χπ απξςελερμαςικϊςηςα, ξοίζεςαι η πληοϊςηςα και η 

ακοίβεια, με ςημ ξπξία ξι υοήρςεπ επιςσγυάμξσμ ποξκαθξοιρμέμεπ εογαρίεπ, η 

απξδξςικϊςηςα, αματέοεςαι ρςξσπ πϊοξσπ πξσ καςαμαλόμξμςαι, ρσγκοιςικά με ςημ 

απξςελερμαςικϊςηςα επίςεσνηπ ςχμ ρςϊυχμ και η ικαμξπξίηρη απξςελεί έμα 

σπξκειμεμικϊ μέςοξ, ςξ ξπξίξ ατξοά ρςημ απξδξυή ςξσ σπξλξγιρςικξϋ ρσρςήμαςξπ 

απϊ ςξσπ υοήρςεπ.  

Πίμακαπ 1: Ρυξλιαρμϊπ Ξοιρμόμ ςηπ έμμξιαπ “εσυοηρςία” 

Οοιρμόπ υόλια/ Παοαςηοήρειπ  

(Preece et al., 1990) Έμαπ απϊ ςξσπ ποόςξσπ ξοιρμξϋπ πξσ 

διαςσπόθηκαμ ρυεςικά με ςημ εσυοηρςία, είμαι 

ςξσ Preece. Ρϋμτχμα με ασςϊμ, η εσυοηρςία 

είμαι έμα υαοακςηοιρςικϊ ςξσ ρσρςήμαςξπ, αλλά 

δεμ σπάουει καμία αματξοά ρςξ πλαίριξ υοήρηπ 

και ρςξσπ ποξκαθξοιρμέμξσπ ρςϊυξσπ ςχμ 

υοηρςόμ. 
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(IEEE, 1990) Ρςξ ρσγκεκοιμέμξ ξοιρμϊ δίμεςαι έμταρη ρςημ 

ειραγχγή και εναγχγή δεδξμέμχμ ποξπ και απϊ 

έμα σπξλξγιρςικϊ ρϋρςημα. Ακϊμη δεμ είμαι 

εμταμήπ η έμμξια ςξσ πλαιρίξσ υοήρηπ και δεμ 

σπάουξσμ ποξκαθξοιρμέμξι ρςϊυξι.  

(Shackel, 1991) Λελεςόμςαπ ςξμ ξοιρμϊ ςξσ Shackel, 

διακοίμξμςαι ςέρρεοα κοιςήοια, ςα ξπξία ςξμ 

καθιρςξϋμ λειςξσογικϊ, η απξςελερμαςικϊςηςα, η 

δσμαςϊςηςα μάθηρηπ, η εσελινία και ςέλξπ, η 

ρσμπεοιτξοά ςχμ υοηρςόμ. Ξ Shackel για ποόςη 

τξοά ειράγει ςιπ έμμξιεπ πλαίριξ και ρςϊυξι.  

(Nielsen, 1993) Ξ Nielsen, διαυχοίζει πέμςε (5) βαρικέπ 

παοαμέςοξσπ, απϊ ςιπ ξπξίεπ εναοςάςαι η 

εσυοηρςία. Αογϊςεοα ξ Shneiderman (1998), 

ανιξπξιεί ςξμ ρσγκεκοιμέμξ ξοιρμϊ και 

υαοακςηοίζει ασςέπ ςιπ παοαμέςοξσπ χπ 

μεςοήριμξσπ αμθοόπιμξσπ παοάγξμςεπ, ξι ξπξίξι 

ρςξυεϋξσμ ρςημ ανιξλϊγηρη αμθοόπιμχμ 

ρςϊυχμ.  

(ISO 9241-11, 1998) Ξ ρσγκεκοιμέμξπ ξοιρμϊπ, απξςελεί ίρχπ ςημ πιξ 

ξλξκληοχμέμη απϊδξρη ςηπ έμμξιαπ ςηπ 

εσυοηρςίαπ, καθόπ εμςάρρει ςξ ρϋρςημα και ςξσπ 

υοήρςεπ ρε ποξκαθξοιρμέμξ πλαίριξ, με ρςϊυξσπ 

πξσ ποέπει μα επιςεσυθξϋμ, εμό αματέοει και 

επιποϊρθεςεπ έμμξιεπ, ϊπχπ η 

απξςελερμαςικϊςηςα, η απξδξςικϊςηςα και η 

ικαμξπξίηρη.  

(Marcus, 1999) Ξ Marcus παοξσριάζεςαι επηοεαρμέμξπ απϊ ςξσπ 

ξοιρμξϋπ πξσ έυξσμ διαςσπχθεί απϊ ςξσπ Nielsen 

και Shneiderman, αλλά αματέοει ςημ έμμξια 

ποξψϊμ, αμςί για σπξλξγιρςικϊ ρϋρςημα. 

 
Λε βάρη ςα παοαπάμχ, μπξοεί μα διαςσπχθεί έμαπ εμιαίξπ ξοιρμϊπ ςξσ ϊοξσ 

εσυοηρςία, αματεοϊμεμξπ ρσγκεκοιμέμα ρε Δκπαιδεσςικέπ Διεπατέπ Υοήρςη, χπ 

ενήπ: 

“Ωπ εσυοηρςία, μξείςαι ςξ μέςοξ εκείμξ πξσ καθξοίζει ςημ εσκξλία με ςημ ξπξία ξι 

ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία (εκπαιδεσςικξί, εκπαιδεσςέπ, 

εκπαιδεσϊμεμξι, γξμείπ, τξοείπ εκπαίδεσρηπ κ.λπ.) μπξοξϋμ μα ενξικειχθξϋμ και μα 
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ανιξπξιήρξσμ έμα εκπαιδεσςικϊ ρϋρςημα ή μια εκπαιδεσςική εταομξγή, όρςε μα 

εκπληοχθεί μια ρειοά βαρικόμ εμεογειόμ (εκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, 

διδακςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ανιξλϊγηρη, επξπςεία κ.λπ.), ρϋμτχμα με 

ποξκαθξοιρμέμεπ ακξλξσθίεπ ρεμαοίχμ (εκπαιδεσςικά ρεμάοια, διδακςικά μξμςέλα, 

θεχοίεπ μάθηρηπ κ.λπ.) και εναοςάςαι απϊ πέμςε βαρικέπ παοαμέςοξσπ, ξι ξπξίεπ 

είμαι (α) ξ απαιςξϋμεμξπ υοϊμξπ ενξικείχρηπ, (β) η σφηλή απϊδξρη εκςέλερηπ ςχμ 

διαθέριμχμ λειςξσογιόμ, (γ) η διαςήοηρη ςηπ ικαμϊςηςαπ ανιξπξίηρηπ με ςημ 

πάοξδξ ςξσ υοϊμξσ (μμήμη), (δ) η δσμαςϊςηςα αμαίοερηπ/ διϊοθχρηπ ερταλμέμχμ 

υειοιρμόμ και ξ πεοιξοιρμϊπ ςχμ ρταλμάςχμ και (ε) η ικαμξπξίηρη κάθε 

μεμξμχμέμξσ υοήρςη απϊ ςημ ανιξπξίηρη ςξσ ρσρςήμαςξπ”. 

Όπχπ ποξκϋπςει απϊ ςα παοαπάμχ, η εσυοηρςία ςηπ Διεπατήπ Υοήρςη είμαι 

ποχςαουικήπ ρημαρίαπ για ςημ ανιξπξίηρη ςχμ Διαδικςσακόμ Ρσρςημάςχμ, 

ιδιαίςεοα ςχμ Δκπαιδεσςικόμ και για ςξμ λϊγξ ασςϊ, καςά ςξμ ρυεδιαρμϊ ςηπ 

Διεπατήπ Υοήρςη είμαι ρημαμςικϊ μα ακξλξσθξϋμςαι ξι βαρικέπ αουέπ εσυοηρςίαπ. 

2.2.4.1 Βασικές Αρχές Ευχρηστίας Διεπαφών Χρήστη  

Ρε ρσμέυεια ςχμ ξοιρμόμ πξσ διαςσπόθηκαμ ρςημ ποξηγξϋμεμη εμϊςηςα και ςχμ 

Βαρικόμ Αουόμ Ρυεδιαρμξϋ Διεπατόμ Υοήρςη, πξσ παοξσριάρςηκαμ ρςημ Δμϊςηςα 

2.2.2, είμαι ρημαμςικϊ μα απξρατημιρςξϋμ ξι Βαρικέπ Αουέπ Δσυοηρςίαπ ςχμ 

Διεπατόμ Υοήρςη, με έμταρη ρςα Διαδικςσακά Δκπαιδεσςικά Ρσρςήμαςα. 

Ξ Nielsen (1999), παοαςήοηρε πχπ ρςξ διαδίκςσξ σπήουαμ έμςξμα ποξβλήμαςα 

εσυοηρςίαπ, καθόπ ξι Διεπατέπ Υοήρςη ήςαμ υαμηλήπ πξιϊςηςαπ, ατξϋ δεμ 

ακξλξσθξϋμςαμ αουέπ ρυεδιαρμξϋ διαδοαρςικόμ ρσρςημάςχμ, ποιμ ςημ σλξπξίηρή 

ςξσπ. Οαοά ςξ γεγξμϊπ ςηπ οαγδαίαπ ενέλινηπ ςηπ ςευμξλξγίαπ και ςηπ δημιξσογίαπ 

μέχμ ζηςημάςχμ εσυοηρςίαπ, ξοιρμέμξι καμϊμεπ παοαμέμξσμ ρςαθεοξί και μπξοξϋμ 

μα απξςελέρξσμ ςιπ βάρειπ, για ςη δημιξσογία εϋυοηρςχμ Διεπατόμ Διαδικςσακόμ 

Ρσρςημάςχμ (Nielsen, 1997). Οαοακάςχ, αματέοξμςαι ξοιρμέμεπ απϊ ςιπ 

βαρικϊςεοεπ αουέπ εσυοηρςίαπ, ϊπχπ ασςέπ παοξσριάζξμςαι απϊ ςξμ Αβξϋοη 

(2000), με ιδιαίςεοη αματξοά ρε Διεπατέπ Υοήρςη Δκπαιδεσςικόμ Ρσρςημάςχμ και 

Δταομξγόμ.  

(1) Ταχύτητα Φόρτωσης Ιστοσελίδας  

Γεμικά: Ζ ςαυϋςηςα τϊοςχρηπ μιαπ ιρςξρελίδαπ εναοςάςαι απϊ ςημ απϊκοιρη ςξσ 

ενσπηοεςηςή και ςξσ δικςϋξσ, καθόπ και ςξ μέγεθϊπ ςηπ (ρϋμξλξ εικϊμχμ, βίμςεξ, 
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πξλσμερικξϋ σλικξϋ πξσ “τξοςόμει” για ςημ ποξβξλή ςηπ). Ρϋμτχμα με μελέςεπ 

πξσ έυξσμ ποαγμαςξπξιηθεί (GVU, 1998; Selvidge, 1999), έυει απξδειυθεί πχπ ξ 

υοϊμξπ απϊκοιρηπ εμϊπ Διαδικςσακξϋ Ρσρςήμαςξπ, ποέπει μα είμαι λιγϊςεοξπ απϊ 

έμα (1) δεσςεοϊλεπςξ, εμό για μα θεχοηθεί αμεκςή εμδευϊμεμη καθσρςέοηρη, δεμ 

ποέπει μα νεπεομάει ςα δέκα (10) δεσςεοϊλεπςα.  

Δκπαίδεσρη: Ζ ςαυϋςηςα τϊοςχρηπ ιρςξρελίδχμ εμϊπ Διαδικςσακξϋ Δκπαιδεσςικξϋ 

Ρσρςήμαςξπ, είμαι ρημαμςική και καθξοίζει ςη διαςήοηρη ςξσ εμδιατέοξμςξπ ςχμ 

εκπαιδεσξμέμχμ. Λεγάλεπ καθσρςεοήρειπ μπξοξϋμ μα ποξκαλέρξσμ αίρθημα 

αδιατξοίαπ, με απξςέλερμα ξι εκπαιδεσϊμεμξι μα μημ σλξπξιξϋμ ϊλεπ ςιπ 

ζηςξϋμεμεπ εκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ και μα μη ρσμμεςέυξσμ εμεογά ρςιπ 

εκπαιδεσςικέπ κξιμϊςηςεπ. Για ςη μείχρη ςξσ υοϊμξσ τϊοςχρηπ ποξςείμεςαι η 

απξτσγή υοήρηπ πεοιςςόμ εικϊμχμ και βίμςεξ.  

(2) Τοπικές Μηχανές Αναζήτησης  

Γεμικά: Ζ δσμαςϊςηςα αμαζήςηρηπ, επιςοέπει ρςξσπ υοήρςεπ μα εμημεοόμξμςαι 

ρυεςικά με ςημ ϋπαονη ςηπ πληοξτξοίαπ πξσ επιθσμξϋμ. Ρσμήθχπ, η ποόςη 

λειςξσογία εμϊπ ρσρςήμαςξπ πξσ υοηριμξπξιείςαι απϊ ςξσπ υοήρςεπ, είμαι η ςξπική 

αμαζήςηρη, εμό έμα μέοξπ υοηρςόμ ςημ ανιξπξιεί, ατξϋ πλξηγηθεί υχοίπ μα έυει 

βοει ςημ επιθσμηςή πληοξτξοία. Δπιπλέξμ, μα ρημειχθεί πχπ δσμαςϊςηςεπ 

ρϋμθεςηπ αμαζήςηρηπ, ϊπχπ πεοιξοιρμξί απξςελερμάςχμ, λξγικξί ςελερςέπ κ.λπ., 

είμαι ποξςιμϊςεοξ μα απξτεϋγξμςαι αουικά και μα διαςίθεμςαι ρςξσπ υοήρςεπ ρε 

δεσςεοεϋξμ επίπεδξ, ατξϋ ξι ίδιξι ςξ ζηςήρξσμ (κξσμπί επιλξγήπ ρϋμθεςηπ 

αμαζήςηρηπ).  

Δκπαίδεσρη: Ρςημ εκπαίδεσρη, η δσμαςϊςηςα αμαζήςηρηπ είμαι πξλϋ ρημαμςική για 

ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ. Ρσυμά, η πλξήγηρη ρε έμα Διαδικςσακϊ Δκπαιδεσςικϊ Ρϋρςημα 

μπξοεί μα απξποξραμαςξλίρει ςξμ εκπαιδεσϊμεμξ απϊ ςξμ λϊγξ, για ςξμ ξπξίξ ςξ 

επιρκέτθηκε αουικά. Ρςξιυεία ςα ξπξία ποξρελκϋξσμ ςημ ποξρξυή, η ρσμμεςξυή ρε 

δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ κξιμϊςηςαπ και η δσμαςϊςηςα ποϊρβαρηπ ρε πξλλαπλέπ πηγέπ 

γμόρηπ, απξςελξϋμ ατξομέπ, ξι ξπξίεπ έυξσμ χπ απξςέλερμα ξ εκπαιδεσϊμεμξπ μα 

ποαγμαςξπξιεί έμα ρϋμξλξ εμεογειόμ, πξσ δεμ ξδηγξϋμ ρςημ επιθσμηςή 

πληοξτξοία. Ζ δσμαςϊςηςα ςξπικήπ αμαζήςηρηπ μπξοεί μα απξςοέφει ςξσπ 

ρσμμεςέυξμςεπ απϊ ςημ άρκξπη πλξήγηρη ρςξ ρϋμξλξ ςξσ διαδικςσακξϋ 

ρσρςήμαςξπ και επιςοέπει ςη “ρςξυεσμέμη” αμαζήςηρη, ξδηγόμςαπ ρςημ αμάκςηρη 
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ρςξιυείχμ πξσ αμςαπξκοίμξμςαι ρςα κοιςήοια, ςα ξπξία έυξσμ ξοιρςεί απϊ ςξσπ 

εκπαιδεσϊμεμξσπ.  

(3) Υποστήριξη Πλοήγησης  

Γεμικά: Δίμαι ρημαμςικϊ για ςξσπ υοήρςεπ εμϊπ Διαδικςσακξϋ Ρσρςήμαςξπ, μα 

γμχοίζξσμ αμά πάρα ρςιγμή ςημ ακοιβή ςξσπ θέρη ρε ρυέρη με ςξ ρϋμξλξ ςχμ 

κϊμβχμ και ςασςϊυοξμα ςα ρημεία απϊ ςα ξπξία έυξσμ ήδη πεοάρει, αλλά και ςιπ 

διαθέριμεπ επιλξγέπ μεςάβαρηπ. Για ςημ σπξρςήοινη ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ αουήπ, 

ανιξπξιξϋμςαι υάοςεπ κϊμβχμ (site maps) και μξμξπάςια (paths), ςα ξπξία 

επιςοέπξσμ ρςξμ υοήρςη μα έυει μια γεμική εικϊμα ςξσ υόοξσ πλξήγηρηπ.  

Δκπαίδεσρη: Ξι ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία, είμαι ρημαμςικϊ μα 

έυξσμ ςξμ έλεγυξ ςηπ πλξήγηρήπ ςξσπ ρε έμα Διαδικςσακϊ Δκπαιδεσςικϊ Ρϋρςημα, 

με ςξ μα είμαι εμήμεοξι για ςιπ επιλξγέπ ςξσπ και ςημ ςοέυξσρα θέρη ρςημ ξπξία 

βοίρκξμςαι. Γμχοίζξμςαπ ςιπ θέρειπ απϊ ςιπ ξπξίεπ έυξσμ πεοάρει, αμςιλαμβάμξμςαι 

ςημ “εκπαιδεσςική διαδοξμή” πξσ έυξσμ ακξλξσθήρει για ςημ επίςεσνη 

ρσγκεκοιμέμχμ ρςϊυχμ, εμό γμχοίζξμςαπ ςιπ επιλξγέπ μεςάβαρηπ ρε επϊμεμη 

δοαρςηοιϊςηςα, αμςιλαμβάμξμςαι ςημ “εκπαιδεσςική διαδοξμή” πξσ απξμέμει, για 

ςημ ξλξκλήοχρη εμϊπ ποξκαθξοιρμέμξσ ρεμαοίξσ.  

(4) Μικρό Μέγεθος Ιστοσελίδων  

Γεμικά: Ζ πλξήγηρη ρε έμα Διαδικςσακϊ Ρϋρςημα είμαι ποξςιμϊςεοξ μα πεοιξοίζεςαι 

ρε μια ξθϊμη, υχοίπ ξ υοήρςηπ μα είμαι σπξυοεχμέμξπ μα υοηριμξπξιεί καςακϊοστη 

μπάοα κϋλιρηπ. Ρςιπ πεοιρρϊςεοεπ πεοιπςόρειπ, ξ πεοιξοιρμϊπ ςηπ πληοξτξοίαπ ρε 

ςέςξιξ βαθμϊ είμαι δϋρκξλξπ, για ςξμ λϊγξ ασςϊ ποξςείμεςαι η ςξπξθέςηρη ςχμ πιξ 

ρημαμςικόμ ρςξιυείχμ ρςξ επάμχ μέοξπ, όρςε μα είμαι άμερα εμταμείπ ρςξσπ 

υοήρςεπ.  

Δκπαίδεσρη: Ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία, ξι ρσμμεςέυξμςεπ, έυξσμ πεοιξοιρμέμξ 

υοϊμξ για ςημ σλξπξίηρη εκπαιδεσςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ, για ςξμ λϊγξ ασςϊ 

επιζηςξϋμ μα έυξσμ άμερη ποϊρβαρη ρςημ πληοξτξοία πξσ ςξσπ υοειάζεςαι, όρςε 

ξι ίδιξι μα μημ είμαι σπξυοεχμέμξι μα ςημ αμαζηςξϋμ. ξ πεοιξοιρμέμξ μέγεθξπ 

ιρςξρελίδχμ, ασνάμει αουικά ςημ ςαυϋςηςα τϊοςχρηπ (Αουή Μξ 1), εμό μειόμει ςημ 

πλξήγηρη με υοήρη ςηπ καςακϊοστηπ μπάοαπ κϋλιρηπ. Ξι εκπαιδεσϊμεμξι 

επιλέγξσμ ςη ρσμμεςξυή ρε εκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ξι ξπξίεπ 
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παοξσριάζξμςαι ρςξ επάμχ μέοξπ ςηπ ιρςξρελίδαπ, εμό ανιξπξιξϋμ ρε μικοϊ 

πξρξρςϊ ςξ εκπαιδεσςικϊ πεοιευϊμεμξ πξσ βοίρκεςαι πιξ υαμηλά.  

(5) Απλή Διεπαφή Χρήστη  

Γεμικά: Δίμαι πξλϋ ρημαμςικϊ μα απξρατημιρςεί ςξ γεγξμϊπ πχπ ξ λϊγξπ ϋπαονηπ 

εμϊπ Διαδικςσακξϋ Ρσρςήμαςξπ είμαι ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσ (παοξυή πληοξτξοίαπ), ρε 

αμςίθερη με ςη Διεπατή Υοήρςη, η ξπξία απξςελεί ςξ μέρξ με ςξ ξπξίξ διαςίθεςαι ςξ 

πεοιευϊμεμξ ρςξμ υοήρςη. Δπξμέμχπ, η ανιξπξίηρη ςευμικόμ για ςξμ εμςσπχριαρμϊ 

και ςημ ποξρέλκσρη ποξρξυήπ ρε σπεοβξλικϊ βαθμϊ (π.υ. έμςξμα υοόμαςα, 

κιμξϋμεμα γοατικά, κείμεμξ πξσ αμαβξρβήμει), μπξοξϋμ μα δημιξσογήρξσμ 

αμςίθεςα απξςελέρμαςα, ϊπχπ αίρθηρη εμϊυληρηπ, καθόπ απξςοέπξσμ ςξμ υοήρςη 

απϊ ςημ αμαζήςηρη ςηπ επιθσμηςήπ πληοξτξοίαπ. Δπιπλέξμ, ρςη ρσμείδηρη ςχμ 

υοηρςόμ, ξι ςευμικέπ ασςέπ έυξσμ ςασςιρςεί με εμπξοικέπ διατημίρειπ, με 

απξςέλερμα ςιπ πεοιρρϊςεοεπ τξοέπ μα αγμξξϋμςαι. Ζ διαςήοηρηπ ςηπ απλϊςηςαπ 

μιαπ Διεπατήπ Υοήρςη, εμιρυϋει ςη διάθερη για πλξήγηρη και δημιξσογεί αίρθηρη 

εσυαοίρςηρηπ, καθόπ επιςοέπει ρςξμ υοήρςη μα αμακςήρει πιξ εϋκξλα ασςϊ πξσ 

αμαζηςά.  

Δκπαίδεσρη: Ξι απλέπ Διεπατέπ Υοήρςη, είμαι πξλϋ ρημαμςικέπ ρςημ εκπαίδεσρη, 

καθόπ ξι υοήρςεπ, ρσμμεςέυξσμ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία για ςημ επίςεσνη 

ρσγκεκοιμέμχμ ρςϊυχμ, επξμέμχπ η απϊκλιρη απϊ ασςξϋπ, μπξοεί μα ξδηγήρει ρε 

μη επιθσμηςά απξςελέρμαςα. Ζ ποϊρβαρη ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςξ εκπαιδεσςικϊ 

πεοιευϊμεμξ ποέπει μα είμαι εϋκξλη και άμερη, υχοίπ μα μερξλαβξϋμ ρςξιυεία για 

ςξμ εμςσπχριαρμϊ ςξσπ. έλξπ, είμαι ρημαμςικϊ ρε Διαδικςσακά Δκπαιδεσςικά 

Ρσρςήμαςα, μα απξτεϋγξμςαι διατημίρειπ, ξι ξπξίεπ μπξοεί μα απξρπάρξσμ ςημ 

ποξρξυή ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ και μα δημιξσογήρξσμ ρϋγυσρη ρυεςικά με ςημ 

σλξπξίηρη ςχμ σπαουξσρόμ εκπαιδεσςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ.  

(6) Αποφυγή Υπερβολικής Χρήσης Πρόσφατης Τεχνολογίας  

Γεμικά: Ιαςά ςξ ρυεδιαρμϊ και ςημ σλξπξίηρη Διαδικςσακόμ Διαδοαρςικόμ 

Ρσρςημάςχμ, είμαι ρημαμςικϊ μα λαμβάμεςαι σπϊφη ςξ γεγξμϊπ πχπ δεμ έυξσμ ϊλξι 

ξι υοήρςεπ ποϊρβαρη ρε ενξπλιρμϊ ςελεσςαίαπ ςευμξλξγίαπ (π.υ. ξθϊμεπ σφηλήπ 

αμάλσρηπ, σφηλέπ ςαυϋςηςεπ διαδικςϋξσ) και εμδέυεςαι μα ανιξπξιξϋμ λξγιρμικά 

και εογαλεία (π.υ. λειςξσογικά ρσρςήμαςα, τσλλξμεςοηςέπ) πξσ σπϊκειμςαι ρε 

πεοιξοιρμξϋπ (π.υ. παλαιϊςεοη έκδξρη Windows, επξμέμχπ και Internet Explorer). 
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Για ςξμ λϊγξ ασςϊ, η υοηριμξπξίηρη ποϊρταςηπ ςευμξλξγίαπ (ςοιρδιάρςαςεπ 

κιμξϋμεμεπ εικϊμεπ, ςοιρδιάρςαςεπ απξυοόρειπ, γοατικά και βίμςεξ σφηλήπ 

αμάλσρηπ κ.λπ.), ποέπει μα ποαγμαςξπξιείςαι ρε λξγικά πλαίρια, δίμξμςαπ ςη 

δσμαςϊςηςα ρε ϊλξσπ ςξσπ υοήρςεπ μα γμχοίζξσμ ςξ πεοιευϊμεμξ πξσ 

παοξσριάζεςαι, ακϊμη και με εμαλλακςικξϋπ ςοϊπξσπ (π.υ. κειμεμική πεοιγοατή 

μιαπ εικϊμαπ πξσ δεμ μπξοεί μα εμταμίρει έμαπ τσλλξμεςοηςήπ λϊγχ πεοιξοιρμόμ). 

Δκπαίδεσρη: Ρςημ εκπαίδεσρη, ςξ τάρμα ςχμ υοηρςόμ είμαι εσοϋ, εμό η ποϊρβαρη 

ρςη ρϋγυοξμη ςευμξλξγία εμδέυεςαι μα είμαι πεοιξοιρμέμη, καθόπ ςα ρυξλεία, ςα 

εογαρςήοια σπξλξγιρςόμ και γεμικϊςεοα ξι αίθξσρεπ πξσ ποξρτέοξσμ ποϊρβαρη 

ρε σπξλξγιρςικά ρσρςήμαςα, ρσμήθχπ δεμ είμαι ενξπλιρμέμα με ςα πιξ ρϋγυοξμα 

μέρα, λϊγχ σφηλξϋ κϊρςξσπ. Για ςξμ λϊγξ ασςϊ, είμαι πξλϋ ρημαμςικϊ μα μη 

γίμεςαι σπεοβξλική υοήρη ρϋγυοξμηπ ςευμξλξγίαπ ρε Διεπατέπ Υοηρςόμ 

Δκπαιδεσςικόμ Ρσρςημάςχμ, ακϊμη πεοιρρϊςεοξ, ϊςαμ εναοςάςαι απϊ ασςή η 

σλξπξίηρη εκπαιδεσςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ.  

(7) Απλή Διεύθυνση και Τίτλος Ιστοσελίδας  

Γεμικά: Ζ διεϋθσμρη (URL) εμϊπ διαδικςσακξϋ ςϊπξσ ποέπει μα είμαι (α) ρϋμςξμη, 

(β) απλή και (γ) υαοακςηοιρςική, καθόπ ξι υοήρςεπ καλξϋμςαι μα ςημ 

πληκςοξλξγήρξσμ όρςε μα πλξηγηθξϋμ ρε ασςήμ, επξμέμχπ ποέπει μα ςη 

θσμξϋμςαι και μα μπξοξϋμ γοήγξοα και εϋκξλα μα ςημ καςαγοάφξσμ. Δπίρηπ, 

ποξςείμεςαι η απξτσγή ειδικόμ υαοακςήοχμ, η ξπξία μπξοεί μα ποξκαλέρει 

ρϋγυσρη ρε αουάοιξσπ υοήρςεπ, πξσ δεμ είμαι πλήοχπ ενξικειχμέμξι με ςξ 

πληκςοξλϊγιξ και δσρκξλεϋξμςαι με ςξ ρσμδσαρμϊ πλήκςοχμ. Δκςϊπ απϊ ςη 

διεϋθσμρη ϊμχπ, καθξοιρςικϊπ είμαι και ξ ςίςλξπ εμϊπ Διαδικςσακξϋ Ρσρςήμαςξπ, ξ 

ξπξίξπ, ξσριαρςικά, απξςελεί ςημ ςασςϊςηςά ςξσ και αμςιποξρχπεϋει ςξ 

πεοιευϊμεμϊ ςξσ. Έμαπ ςίςλξπ με καςάλληλεπ λένειπ-κλειδιά, μπξοεί μα εμταμίζεςαι 

ρσυμά ρςα απξςελέρμαςα μηυαμόμ αμαζήςηρηπ, ασνάμξμςαπ με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ςημ 

επιρκεφιμϊςηςα εμϊπ Διαδικςσακξϋ Ρσρςήμαςξπ.  

Δκπαίδεσρη: Ξ ςίςλξπ εμϊπ Διαδικςσακξϋ Δκπαιδεσςικξϋ Ρσρςήμαςξπ, μπξοεί μα 

είμαι καθξοιρςικϊπ για ςημ απξδξυή ςξσ απϊ ςξσπ υοήρςεπ. Για παοάδειγμα, ξι 

ςίςλξι “Μαθαίμξμςαπ με παοέα” και “Διαβάζξμςαπ ϊλη μέοα”, δημιξσογξϋμ ρςξσπ 

εκπαιδεσξμέμξσπ αμςίρςξιυα, ςη διάθερη ρσμμεςξυήπ ή απξρςαριξπξίηρηπ απϊ ςημ 

εκπαιδεσςική διαδικαρία. Ρημαμςικϊπ είμαι και ξ οϊλξπ ςηπ διεϋθσμρηπ (URL), 

καθόπ ϊρξ πιξ ρϋμςξμη είμαι και εϋκξλη ρςημ απξμμημϊμεσρη ςϊρξ πιξ ρσυμά ςημ 
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επιρκέπςεςαι ξ εμδιατεοϊμεμξπ υοήρςηπ και ςημ επαμαυοηριμξπξιεί καςά ςη 

διάοκεια ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ, εμό ςημ ποξςείμει και ρςξσπ σπϊλξιπξσπ 

ρσμμεςέυξμςεπ.  

(8) Αυθύπαρκτος Χαρακτήρας κάθε σελίδας  

Γεμικά: Ιάθε ρελίδα εμϊπ Διαδικςσακξϋ Ρσρςήμαςξπ ποέπει μα είμαι ασθϋπαοκςη, 

δηλαδή μα επιςοέπει ρςξμ υοήρςη μα πλξηγείςαι ασςϊμξμα, αμενάοςηςα απϊ ςιπ 

ποξηγξϋμεμεπ ή ςιπ επϊμεμεπ κιμήρειπ ςξσ. ξ γεγξμϊπ πχπ αοκεςέπ τξοέπ, έμαπ 

υοήρςηπ, μπξοεί μα επιρκετθεί μια ιρςξρελίδα, η ξπξία παοξσριάρςηκε ρςα 

απξςελέρμαςα αμαζήςηρηπ πξσ έυξσμ ποξκϋφει απϊ ρσγκεκοιμέμεπ λένειπ-κλειδιά, 

δημιξσογεί ςημ αμάγκη ασςή η ρελίδα μα είμαι ρατόπ ρσμδεδεμέμη με ςξ σπϊλξιπξ 

πεοιευϊμεμξ ςξσ Διαδικςσακξϋ Ρσρςήμαςξπ ρσμξλικά. Ξι ξμξμαρίεπ ςχμ ρελίδχμ 

ποέπει μα είμαι καςαςξπιρςικέπ και μα απξτεϋγξμςαι ξι λεγϊμεμεπ “ξοταμέπ 

ρελίδεπ”, ξι ξπξίεπ δεμ ρσμδέξμςαι με ςιπ σπϊλξιπεπ. Ρημαμςική, είμαι και η 

δσμαςϊςηςα ποϊρβαρηπ ρςημ αουική ρελίδα απϊ ϊλεπ ςιπ ρελίδεπ ςξσ Διαδικςσακξϋ 

Ρσρςήμαςξπ είςε με καςάλληλξ εικξμίδιξ (ρσμήθχπ ςξ λξγϊςσπξ) είςε με καςάλληλξ 

σπεορϋμδερμξ.  

Δκπαίδεσρη: Ρςα Διαδικςσακά Δκπαιδεσςικά Ρσρςήμαςα, η μεςάβαρη ρε 

εκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ξι ξπξίεπ διαςίθεμςαι ρε διατξοεςικά ρημεία, 

δημιξσογεί πξλλέπ τξοέπ ςημ αίρθηρη απξποξραμαςξλιρμξϋ. Δίμαι ρημαμςικϊ ξι 

υοήρςεπ μα έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα άμερηπ ποϊρβαρηπ ρςημ αουική ρελίδα και 

ξμξιϊμξοτηπ αλληλεπίδοαρηπ με ςξ ρϋμξλξ ςχμ διαθέριμχμ σπεορσμδέρμχμ, όρςε 

μα μη υάμξμςαι ρε “ξοταμέπ ρελίδεπ” και μα μπξοξϋμ μα καςαμξξϋμ ςη διαδοξμή 

μάθηρηπ πξσ έυξσμ ακξλξσθήρει, αμά πάρα ρςιγμή.  

(9) Διατήρηση Επικαιρότητας Υλικού  

Γεμικά: ξ ρϋμξλξ εμϊπ Διαδικςσακξϋ Ρσρςήμαςξπ, είμαι ρημαμςικϊ μα διαςηοείςαι 

επικαιοξπξιημέμξ, όρςε η πληοξτξοία πξσ λαμβάμει ξ υοήρςηπ μα είμαι εκείμη πξσ 

ςξμ εμδιατέοει άμερα και μα αμςαπξκοίμεςαι ρςημ αμςίρςξιυη υοξμική πεοίξδξ. 

Οεοιευϊμεμξ, ςξ ξπξίξ δεμ έυει ρσμςηοηθεί και πεοιλαμβάμει πληοξτξοία, η ξπξία 

έυει νεπεοαρςεί και δεμ έυει ανία για ςξμ υοήρςη, δεμ ποξκαλεί εμδιατέοξμ και δεμ 

απξςελεί κίμηςοξ για πλξήγηρη. Ζ δσμαμικϊςηςα εμϊπ Διαδικςσακξϋ Ρσρςήμαςξπ 

είμαι κοίριμη και ποέπει μα λαμβάμεςαι σπϊφη καςά ςξμ ρυεδιαρμϊ ςξσ, εμό 
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ρημαμςική είμαι και η δσμαςϊςηςα ποϊρβαρηπ ρε παλαιϊςεοξ πεοιευϊμεμξ, όρςε ξι 

υοήρςεπ μα μπξοξϋμ μα αμακςξϋμ πληοξτξοίεπ απϊ ςξ παοελθϊμ. 

Δκπαίδεσρη: ξ επικαιοξπξιημέμξ πεοιευϊμεμξ εμϊπ Διαδικςσακξϋ Δκπαιδεσςικξϋ 

Ρσρςήμαςξπ, απξςελεί βαρικϊ κοιςήοιξ για ςημ πλξήγηρη ή μη εμϊπ υοήρςη ρε ασςϊ. 

Για παοάδειγμα, ρςημ πεοίπςχρη πξσ έμαπ εκπαιδεσϊμεμξπ εμδιατέοεςαι μα 

ρσμμεςέυει ρε μια δοαρςηοιϊςηςα ανιξλϊγηρηπ, δεμ έυει καμιά ανία η σλξπξίηρή 

ςηπ, ϊςαμ η εκτόμηρη ςηπ εογαρίαπ ανιξλϊγηρηπ είμαι παλαιϊςεοη ςηπ ςοέυξσραπ 

ημεοξμημίαπ και αματέοεςαι ρε εκπαιδεσϊμεμξσπ παλαιϊςεοχμ εςόμ. Για ςξμ λϊγξ 

ασςϊ, ξι διαυειοιρςέπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ ξτείλξσμ μα ςξ αμαμεόμξσμ 

ρσμευόπ, διαςηοόμςαπ με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ςξ εμδιατέοξμ και ςημ εμεογή 

ρσμμεςξυή.  

(10) Ομοιομορφία και Τήρηση Συμβάσεων  

Γεμικά: Δίμαι ρημαμςικϊ για ςημ εσυοηρςία ςηπ Διεπατήπ εμϊπ 

Διαδικςσακξϋ Ρσρςήμαςξπ μα διαςηοξϋμςαι ρσμβάρειπ, ξι 

ξπξίεπ έυξσμ ξοιρςεί, όρςε μα διεσκξλϋμξσμ ςξμ υοήρςη ρςημ αμαγμόοιρη και ςημ 

εμθϋμηρη ρσγκεκοιμέμχμ υαοακςηοιρςικόμ και ρσμπεοιτξοόμ. Για παοάδειγμα, 

είμαι πλέξμ γμχρςϊ πχπ ξι σπεορϋμδερμξι ρε έμα Διαδικςσακϊ Ρϋρςημα, είμαι ρε 

απξυοόρειπ ςξσ μπλε, εμό κάπξιεπ τξοέπ είμαι και σπξγοαμμιρμέμξι. Ρςημ 

πεοίπςχρη πξσ για κάπξιξμ λϊγξ ξ ρυεδιαρςήπ εμϊπ Διαδικςσακξϋ Ρσρςήμαςξπ, 

επιλένει μα ανιξπξιήρει διατξοεςική απϊυοχρη ρςξσπ σπεορσμδέρμξσπ, εμδέυεςαι 

μα δημιξσογηθεί ρϋγυσρη ρςξσπ υοήρςεπ και μα δσρκξλεσςξϋμ ρςημ πλξήγηρή ςξσπ. 

ξ ίδιξ ρσμβαίμει και με ποξκαθξοιρμέμα εικξμίδια, η εομημεία ςχμ ξπξίχμ 

ςασςίζεςαι με ρσγκεκοιμέμεπ ρσμπεοιτξοέπ. Για παοάδειγμα, ςξ εικξμίδιξ ςηπ 

διρκέςαπ (    ), ρσμβξλίζει ακϊμη και ρήμεοα ςημ εμέογεια ςηπ απξθήκεσρηπ, παοά 

ςξ γεγξμϊπ πχπ ξι διρκέςεπ έυξσμ καςαογηθεί χπ απξθηκεσςικά μέρα και δεμ έυει 

αμςικαςαρςαθεί απϊ εικξμίδιξ πξσ αμαπαοιρςά CD ή ρκληοϊ δίρκξ.  

Δκπαίδεσρη: Ζ ςήοηρη ρσμβάρεχμ ρε Διαδικςσακά Δκπαιδεσςικά Ρσρςήμαςα είμαι 

απαοαίςηςη, καθόπ ξι ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία δεμ επιθσμξϋμ 

μα διαθέρξσμ υοϊμξ ρςημ ενξικείχρή ςξσπ με ασςά, αλλά ρςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ και 

ςιπ εμέογειεπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ απϊκςηρη ςηπ επιθσμηςήπ γμόρηπ.  

(11) Τρόπος Συγγραφής Υπερκειμένων  

Γεμικά: Έυει παοαςηοηθεί (Morkes & Nielsen, 1997), πχπ ξ ςοϊπξπ αμάγμχρηπ 



υεδιαρμόπ, Τλξπξίηρη και Ανιξλόγηρη Διαδικςσακξύ Δκπαιδεσςικξύ σρςήμαςξπ με Δταομξγή 
Αουώμ Αλληλεπίδοαρηπ Αμθοώπξσ-Τπξλξγιρςή και Ανιξπξίηρη Σευμξλξγιώμ Θρςξύ 2.0 

 

 45 

κειμέμξσ ρςημ ξθϊμη ςξσ σπξλξγιρςή, είμαι διατξοεςικϊπ απϊ ςξμ ςοϊπξ αμάγμχρηπ 

έμςσπξσ κειμέμξσ, καθόπ, ρςημ ποόςη πεοίπςχρη, η αμάγμχρη είμαι πξλϋ πιξ 

δϋρκξλη και κξσοαρςική ρσγκοιςικά με ςη δεϋςεοη πεοίπςχρη. Ξι υοήρςεπ πξσ 

επιρκέπςξμςαι έμα Διαδικςσακϊ Ρϋρςημα, δεμ διαβάζξσμ εκςεμέπ κείμεμξ, αλλά 

ποξςιμξϋμ μα “οίυμξσμ μια μαςιά” (take a glance) ρε λένειπ κλειδιά και μα 

πεοιξοίζξμςαι ρςα κείμεμα πξσ ςξσπ εμδιατέοξσμ και ποξρελκϋξσμ ςημ ποξρξυή 

ςξσπ. Για ςξμ λϊγξ ασςϊ, είμαι πιξ ποακςικϊ, ςξ κείμεμξ πξσ έυει ξσριαρςική 

πληοξτξοία και είμαι υοήριμξ για ςξσπ υοήρςεπ, μα αμαγοάτεςαι ρςξ επάμχ μέοξπ 

ςηπ ιρςξρελίδαπ, όρςε μα ποξςοέπει ςξμ εμδιατεοϊμεμξ μα ρσμευίρει ςημ 

αμάγμχρη. Δπιπλέξμ, κάθε σπεορϋμδερμξπ δεμ ποέπει μα νεπεομά ρε έκςαρη ςξ 

κείμεμξ πξσ είμαι απαοαίςηςξ (link overload), εμό η έμταρη κειμέμξσ (bold, italics) 

ποέπει μα πεοιξοίζεςαι ρςα απαοαίςηςα, καθόπ ρε διατξοεςική πεοίπςχρη έυει 

αμςίθεςξ απξςέλερμα. 

Δκπαίδεσρη: Ρςημ εκπαίδεσρη, πξλλέπ τξοέπ είμαι απαοαίςηςξ μα δξθεί ρςξσπ 

ρσμμεςέυξμςεπ κείμεμξ μεγάληπ έκςαρηπ, όρςε μα μπξοέρξσμ μα μελεςήρξσμ και μα 

λάβξσμ ςημ απαοαίςηςη πληοξτξοία. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή, είμαι πξλϋ ρημαμςικϊ 

μα σιξθεςηθξϋμ απϊ ςξμ δημιξσογϊ ςξσ κειμέμξσ (εκπαιδεσςικϊ, εκπαιδεσςή, 

διαυειοιρςή διαδικςσακξϋ ρσρςήμαςξπ κ.λπ.) ςευμικέπ “δημξριξγοατικξϋ 

υαοακςήοα”. Για παοάδειγμα, η καςαγοατή κειμέμξσ ςξ ξπξίξ ποξρελκϋει ςημ 

ποξρξυή και είμαι καςάλληλα ςξμιρμέμξ (έμςξμη γοατή), ποέπει μα ποξηγείςαι, 

όρςε μα ποξςοέφει ςξμ εκπαιδεσϊμεμξ μα διαβάρει ςη ρσμέυεια ςξσ άοθοξσ. 

Δπιπλέξμ, είμαι ρημαμςικϊ ρε πξλϋ εκςεμή κείμεμα, μα δίμεςαι η δσμαςϊςηςα 

εκςϋπχρηπ, καθόπ έυει παοαςηοηθεί πχπ η αμάγμχρή ςξσπ ρςημ ξθϊμη ςξσ 

σπξλξγιρςή απξτεϋγεςαι. Λια απξςελερμαςική μέθξδξπ για ςημ παοξσρίαρη 

υοήριμηπ πληοξτξοίαπ, είμαι η καςαγοατή κειμέμξσ με σπεορσμδέρμξσπ ϊπξσ είμαι 

απαοαίςηςξ, ξι ξπξίξι ξδηγξϋμ ςξμ εμδιατεοϊμεμξ ρε πεοιρρϊςεοεπ λεπςξμέοειεπ, 

υχοίπ μα ςξμ σπξυοεόμξσμ μα διαβάρει ϊλη ςημ έκςαρη και υχοίπ μα δημιξσογείςαι 

αίρθηρη δσραοέρκειαπ ρςξμ αμαγμόρςη. έλξπ, είμαι ρημαμςικϊ για ςξ ρσγγοατέα 

εμϊπ διαδικςσακξϋ κειμέμξσ μα πεοιξοίζει ςημ έκςαρή ςξσ, ςξπξθεςόμςαπ εικϊμεπ, 

βίμςεξ, διαγοάμμαςα, πίμακεπ κ.λπ., ςα ξπξία είμαι πιξ εϋκξλα ρςημ αμάγμχρη.  

Ζ εταομξγή ςχμ παοαπάμχ Αουόμ Δσυοηρςίαπ Διεπατόμ Υοήρςη ρςα ΔΔΡ, είμαι 

ιδιαίςεοα ρημαμςική για ςη διαμϊοτχρη καςάλληλξσ “εδάτξσπ” αλληλεπίδοαρηπ 

ςχμ υοηρςόμ με ασςά και καςαλσςική, για ςημ εμεογϊ ρσμμεςξυή ρςημ εκπαιδεσςική 

διαδικαρία.  
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2.2.4.2 Κύκλος Ζωής Ευχρηστίας  

Δμό παλαιϊςεοα, η έμμξια ςηπ Δσυοηρςίαπ δεμ ενεςαζϊςαμ ρυεδϊμ καθϊλξσ καςά ςξμ 

κϋκλξ ζχήπ εμϊπ Διαδικςσακξϋ Ρσρςήμαςξπ, ςα ςελεσςαία υοϊμια δίμεςαι ιδιαίςεοη 

έμταρη ρε ασςήμ, καθόπ ξι Διεπατέπ Υοήρςη είμαι πλέξμ πιξ διαδοαρςικέπ 

(Shneiderman & Plaisant, 2004; Dix et al., 2004; Conallen, 2002). Αουικά, ρςιπ 

πεοιρρϊςεοεπ πεοιπςόρειπ ξ έλεγυξπ εσυοηρςίαπ ποαγμαςξπξιξϋςαμ ρςημ ςελική 

τάρη αμάπςσνηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ. Όμχπ, για ςημ επίςεσνη μεγαλϋςεοηπ εσυοηρςίαπ, 

θεχοήθηκε πχπ είμαι απαοαίςηςη η επέκςαρη ςηπ ανιξλϊγηρηπ καθ‟ ϊλη ςη διάοκεια 

ςξσ κϋκλξσ ζχήπ εμϊπ Διαδικςσακξϋ Ρσρςήμαςξπ, όρςε μα αμςιμεςχπιρςξϋμ ςα 

ζηςήμαςα πξσ ποξκϋπςξσμ, ϊυι με ςημ απλή εμρχμάςχρη μέχμ δοαρςηοιξςήςχμ, 

αλλά με καςάλληλεπ ςευμικέπ, ρϋμτχμα με ςιπ αουέπ ρυεδίαρηπ με επίκεμςοξ ςξμ 

υοήρςη (user-centered design) (ISO 13407, 1999). Ξ Nielsen (1994a) αμέτεοε ςξμ 

ϊοξ “μηυαμική εσυοηρςίαπ” (usability engineering), για μα δηλόρει πχπ για μα 

είμαι απξςελερμαςικϊςεοεπ ξι μελέςεπ ανιξλϊγηρηπ, ποέπει μα ανιξπξιξϋμςαι 

ρσρςημαςικά και ςεκμηοιχμέμα, εϋκξλα και απξδξςικά εογαλεία/μέθξδξι, ςα ξπξία 

διεσκξλϋμξσμ ςημ ενέςαρη ζηςημάςχμ εσυοηρςίαπ ρςξμ κϋκλξ αμάπςσνηπ εμϊπ 

Διαδικςσακξϋ Ρσρςήμαςξπ.  

Ζ ενελικςική αμάπςσνη εμϊπ Διαδικςσακξϋ Ρσρςήμαςξπ απαιςεί βαθμιαίξ ρυεδιαρμϊ 

και καςαρκεσή, όρςε ςελικά, μα είμαι ετικςή η ικαμξπξίηρη ςχμ απαιςήρεχμ ςχμ 

υοηρςόμ. Διδικϊςεοα ρςξ πεδίξ ςηπ Ζλεκςοξμικήπ Λάθηρηπ, ασςή η μέθξδξπ 

απξςελεί ςξμ καςαλληλϊςεοξ ςοϊπξ διαρτάλιρηπ ςηπ απξςελερμαςικϊςηςαπ ςχμ 

ρυεδιαρςικόμ απξτάρεχμ. Απξςέλερμα ςηπ ανιξλϊγηρηπ διαδικςσακόμ ρσρςημάςχμ 

ρε διατξοεςικέπ τάρειπ ςηπ αμάπςσνήπ ςξσπ είμαι η διαμξμή πξλλαπλόμ εκδϊρεχμ, 

κάθε μια απϊ ςιπ ξπξίεπ απξςελεί βελςιχμέμη έκδξρη ςηπ ποξηγξϋμεμηπ.  

Ξ Εήβελδηπ (2003) αματέοει πχπ κάθε μέθξδξπ ανιξλϊγηρηπ εσυοηρςίαπ εμϊπ 

διαδικςσακξϋ ρσρςήμαςξπ, πεοιλαμβάμει ςοία (3) ρςάδια, ςα ξπξία απεικξμίζξμςαι 

χπ ενήπ (υήμα 2): 
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 υήμα 2: Τάρειπ κϋκλξσ ζχήπ μεθϊδξσ ανιξλϊγηρηπ εμϊπ διαδικςσακξϋ 

ρσρςήμαςξπ 

Ρςημ επϊμεμη εμϊςηςα, παοξσριάζξμςαι μέθξδξι ανιξλϊγηρηπ εσυοηρςίαπ, ξι ξπξίεπ 

μπξοξϋμ μα εταομξρςξϋμ ρε διατξοεςικέπ τάρειπ, καθόπ ςξ διαδικςσακϊ ρϋρςημα 

ενελίρρεςαι βαθμιαία, με απξςέλερμα μα ανιξλξγξϋμςαι ςμήμαςα ή ξλξκληοχμέμεπ 

εκδϊρειπ ςχμ αμαπςσρρϊμεμχμ ρσρςημάςχμ.  

2.2.4.3 Μέθοδοι Αξιολόγησης Ευχρηστίας  

Ρϋμτχμα με ςξμ Εήβελδη (2003), η σφηλή εσυοηρςία μιαπ 

διεπατήπ, μπξοεί μα επχτελήρει ςϊρξ ςξσπ υοήρςεπ ϊρξ και ςξσπ 

δημιξσογξϋπ λξγιρμικόμ/ ρσρςημάςχμ. Ρςξσπ υοήρςεπ, μπξοεί μα 

διαρταλίρει (α) ασνημέμη απϊδξρη/ παοαγχγικϊςηςα, (β) 

μειχμέμξ κϊρςξπ και υοϊμξ εκμάθηρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ, (γ) 

λιγϊςεοα λάθη καςά ςη διάοκεια υοήρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ, (δ) ακοίβεια καςά ςημ 

ειραγχγή δεδξμέμχμ ρςξ ρϋρςημα και καςαμϊηρη ςχμ δεδξμέμχμ ενϊδξσ, (ε) 

μειχμέμη αμάγκη ςευμικήπ σπξρςήοινηπ. Ρςξσπ δημιξσογξϋπ, μπξοεί μα διαρταλίρει 

(α) πεοιρρϊςεοα ξτέλη, λϊγχ ςηπ αμςαγχμιρςικϊςηςαπ ςχμ ποξψϊμςχμ ςξσπ, (β) 

μειχμέμα κϊρςη για ςημ αμάπςσνη, αλλά και για ςη μεςέπειςα ρσμςήοηρη ςξσ 

λξγιρμικξϋ, (γ) λιγϊςεοξ κϊρςξπ για ςημ ςευμική σπξρςήοινη ςχμ υοηρςόμ και (δ) 

ικαμξπξιημέμξσπ υοήρςεπ, ςξ ξπξίξ ίρχπ είμαι και ςξ βαρικϊςεοξ, ρσγκοιςικά με ςα 

σπϊλξιπα. 

•μελέςη υοηρςόμ, 
ρσρςήμαςξπ, διαθέριμχμ 
πϊοχμ κ.λπ. 

Αμάλσρη 
απαιςήρεχμ 

•ρυεδιαρμϊπ και 
σλξπξίηρη ςηπ διεπατήπ 
υοήρςη 

υεδιαρμόπ/ 
Ανιξλόγηρη/ 

Αμάπςσνη 

•επαμάληφη ανιξλϊγηρηπ, 
ρϋμτχμα με ςημ 
αμαςοξτξδϊςηρη απϊ ςξσπ 
υοήρςεπ-πελάςεπ 

Δγκαςάρςαρη 
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 υήμα 3: Ολεξμεκςήμαςα/ Λειξμεκςήμαςα ειδικόμ εσυοηρςίαπ και 

αμςιποξρχπεσςικξϋ δείγμαςξπ υοηρςόμ για ςημ ανιξλϊγηρη ρσρςημάςχμ 

Ξι μέθξδξι ανιξλϊγηρηπ εσυοηρςίαπ πξσ εταομϊζξμςαι ρσμήθχπ ρε ρσρςήμαςα, 

απαιςξϋμ είςε ςη ρσμμεςξυή αμςιποξρχπεσςικξϋ ρσμϊλξσ υοηρςόμ είςε ςη 

ρσμμεςξυή ειδικόμ εσυοηρςίαπ. Δπιπλέξμ, ρϋμτχμα με ςξμ Αβξϋοη (2000), η 

ανιξλϊγηρη μπξοεί μα ποαγμαςξπξιηθεί είςε ρε κάπξιξ εογαρςήοιξ είςε ρςξσπ 

υόοξσπ λειςξσογίαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ (εάμ σπάουξσμ υχοικξί πεοιξοιρμξί) είςε ρςξμ 

τσρικϊ υόοξ ςχμ ανιξλξγηςόμ. Ρςξ υήμα 3 παοξσριάζξμςαι ςα πλεξμεκςήμαςα και 

ςα μειξμεκςήμαςα, αμάμερα ρςημ επιλξγή ειδικόμ εσυοηρςίαπ και 

αμςιποξρχπεσςικξϋ δείγμαςξπ υοηρςόμ.  

Ξι ειδικξί εσυοηρςίαπ είμαι ρατόπ καςαλληλϊςεοξι ρςημ αμεϋοερη ποξβλημάςχμ 

εσυοηρςίαπ, εμό μπξοξϋμ μα ξδηγήρξσμ ρε πιξ ενειδικεσμέμα ρσμπεοάρμαςα, 

ρσγκοιςικά με ςξσπ απλξϋπ υοήρςεπ. Όμχπ, ξι δσρκξλίεπ πξσ παοξσριάζξμςαι με 

βάρη ςξ ασνημέμξ κϊρςξπ ςηπ διαδικαρίαπ ανιξλϊγηρηπ, ξδηγξϋμ ςιπ πεοιρρϊςεοεπ 

τξοέπ ρςημ απϊταρη ανιξλϊγηρηπ εμϊπ ρσρςήμαςξπ απϊ έμα αμςιποξρχπεσςικϊ 

δείγμα υοηρςόμ, υχοίπ μα είμαι ειδικξί. 

Διδικξί Δσυοηρςίαπ 

• Πλεξμεκςήμαςα  
•λιγϊςεοξπ υοϊμξπ για ςξ ρυεδιαρμϊ 
και ςημ σλξπξίηρη ςηπ ανιξλϊγηρηπ 

•ενειδικεσμέμξπ έλεγυξπ 

•εμςξπιρμϊπ ρϋμθεςχμ ποξβλημάςχμ 

•εμπειοία ανιξλϊγηρηπ ρσρςημάςχμ 

• Λειξμεκςήμαςα  
•σφηλϊ κϊρςξπ εταομξγήπ 

•σπεοβξλική λεπςξμέοεια ρςημ 
αμαζήςηρη ποξβλημάςχμ 

•δϋρκξλη αμεϋοερη ειδικόμ, 
αμάλξγα με ςξ ρϋρςημα ποξπ 
ανιξλϊγηρη  

Αμςιποξρχπεσςικό δείγμα 
υοηρςώμ 

• Πλεξμεκςήμαςα  
•υαμηλϊ κϊρςξπ εταομξγήπ 

•πεοιξοιρμϊπ ανιξλϊγηρηπ ρε 
ρσγκεκοιμέμα ρςξιυεία ςξσ 
ρσρςήμαςξπ 

•ανιξλϊγηρη ρε ποαγμαςικέπ 
ρσμθήκεπ υοήρηπ 

• Λειξμεκςήμαςα  
•πεοιρρϊςεοξπ υοϊμξ ποξεςξιμαρίαπ 
και σλξπξίηρηπ ςηπ ανιξλϊγηρηπ 

•έλλειφη ενειδίκεσρηπ  

•μικοϊςεοξ εϋοξπ ποξβλημάςχμ 

•αμάγκη μεγάλξσ αοιθμξϋ υοηρςόμ  
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Απϊ ςη βιβλιξγοατία, ποξκϋπςξσμ διατξοεςικέπ καςηγξοιξπξιήρειπ ϊρξμ ατξοά 

ρςιπ μεθϊδξσπ ανιξλϊγηρηπ εσυοηρςίαπ. Ξ Αβξϋοηπ (2000), αματέοει (α) 

αμαλσςικέπ μεθόδξσπ, ξι ξπξίεπ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρε εογαρςήοια απϊ ειδικξϋπ 

εσυοηρςίαπ, έυξσμ πιξ ακοιβή απξςελέρμαςα, αλλά σφηλϊςεοξ κϊρςξπ σλξπξίηρηπ, 

(β) πειοαμαςικέπ μεθόδξσπ, ξι ξπξίεπ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρε εογαρςήοια απϊ 

αμςιποξρχπεσςικξϋπ υοήρςεπ, ςξ κϊρςξπ σλξπξίηρήπ ςξσπ είμαι υαμηλϊςεοξ, αλλά 

έυξσμ λιγϊςεοξ ακοιβή απξςελέρμαςα και (γ) διεοεσμηςικέπ μεθόδξσπ, ξι ξπξίεπ 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι εκςϊπ εογαρςηοίχμ απϊ αμςιποξρχπεσςικξϋπ υοήρςεπ, ςξ 

κϊρςξπ σλξπξίηρηπ είμαι υαμηλϊ, αλλά ςα απξςελέρμαςα δεμ απξςελξϋμ ακοιβείπ 

δείκςεπ εσυοηρςίαπ. 

Ξ Γεχογιακάκηπ (2008) καςηγξοιξπξιεί ςιπ μεθϊδξσπ ανιξλϊγηρηπ με άνξμα ςξσπ 

ρσμμεςέυξμςεπ ρε ασςέπ. Ξσριαρςικά, ξι μέθξδξι πξσ αματέοξμςαι ρςημ ανιξλϊγηρη 

απϊ ειδικξϋπ εσυοηρςίαπ, αμςιρςξιυξϋμ ρςιπ αμαλσςικέπ μεθϊδξσπ ςξσ Αβξϋοη και ξι 

μέθξδξι πξσ αματέοξμςαι ρςημ ανιξλϊγηρη απϊ αμςιποξρχπεσςικξϋπ υοήρςεπ, 

αμςιρςξιυξϋμ ρςιπ πειοαμαςικέπ και διεοεσμηςικέπ μεθϊδξσπ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ρςιπ 

μεθϊδξσπ ανιξλϊγηρηπ απϊ ειδικξϋπ αματέοει ςιπ ενήπ (υήμα 4): 
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υήμα 4: Λέθξδξι Ανιξλϊγηρηπ Δσυοηρςίαπ – Διδικξί Δσυοηρςίαπ 

Όρξμ ατξοά ρςιπ μεθϊδξσπ ανιξλϊγηρηπ απϊ αμςιποξρχπεσςικϊ ρϋμξλξ υοηρςόμ, 

επιλέγξμςαι ξοιρμέμξι υοήρςεπ, ρϋμτχμα με ποξκαθξοιρμέμα υαοακςηοιρςικά, 

αμάλξγα με ςη τϋρη ςξσ ρσρςήμαςξπ, ξι ξπξίξι παοακξλξσθξϋμςαι απϊ ειδικξϋπ 

ανιξλξγηςέπ. Ξοιρμέμεπ απϊ ςιπ μεθϊδξσπ πξσ αματέοξμςαι ρςη βιβλιξγοατία, είμαι 

ξι ενήπ (υήμα 5): 

Δσοεςική ανιξλόγηρη (heuristic evaluation) 

•Ξι ειδικξί εσυοηρςίαπ, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ρσγκεκοιμέμα κοιςήοια (εσοεςικά 
κοιςήοια), ανιξλξγξϋμ έμα ρϋρςημα. Οοϊκειςαι για μια μέθξδξ πξσ έυει 
απξδειυθεί ιδιαίςεοα απξςελερμαςική, αλλά ςξ κϊρςξπ σλξπξίηρηπ είμαι σφηλϊ 
(Nielsen, 1994a; Jeffries & Desurvire, 1992). Ζ εσοεςική ανιξλϊγηρη 
ποξςείμεςαι ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ ξ διαθέριμξπ υοϊμξπ είμαι πεοιξοιρμέμξπ και 
απαιςξϋμςαι σφηλήπ πξιϊςηςαπ απξςελέρμαςα ρε μικοϊ υοξμικϊ διάρςημα 
(Lewis, 1995).  

Γμχριακό πεοιδιάβαρμα (cognitive walkthrough) 

•Ξι ειδικξί εσυοηρςίαπ, λαμβάμξμςαπ σπϊφη καλά ξοιρμέμα ρεμάοια, 
υοηριμξπξιξϋμ έμα ρϋρςημα, με ρκξπϊ μα αμακαλϋφξσμ πιθαμά ποξβλήμαςα 
εσυοηρςίαπ. Ζ ρσγκεκοιμέμη μέθξδξπ, μξιάζει με ςη διαδικαρία επίλσρηπ εμϊπ 
ποξβλήμαςξπ, καθόπ ποξρπαθεί μα ενηγήρει ςξσπ λϊγξσπ για ςξσπ ξπξίξσπ 
ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρσγκεκοιμέμεπ εμέογειεπ ςχμ υοηρςόμ (Lewis et al., 1990; 
Polson et al., 1992). ξ γμχριακϊ πεοιδιάβαρμα είμαι μια διαδεδξμέμη 
μέθξδξπ ανιξλϊγηρηπ και ποξςείμεςαι ρε διατξοεςικέπ τάρειπ αμάπςσνηπ 
ρσρςημάςχμ. 

Πξλλαπλό πεοιδιάβαρμα (pluralistic walkthrough) 

•Ιαι ρε ασςήμ ςη μέθξδξ, ξι ειδικξί εσυοηρςίαπ ανιξπξιξϋμ καλά ξοιρμέμα 
ρεμάοια υοήρηπ, ςα ξπξία σλξπξιξϋμςαι απϊ ξμάδεπ εμπλεκϊμεμχμ με 
ποξκαθξοιρμέμξσπ και ρατείπ οϊλξσπ. Ρσμήθχπ, ρςη διαδικαρία ρσμμεςέυξσμ 
και απλξί υοήρςεπ, ξι ξπξίξι καθξδηγξϋμςαι και λαμβάμξσμ αμαςοξτξδϊςηρη 
απϊ ςξσπ ειδικξϋπ (Nielsen, 1994b). Ζ ξμαδική δξσλειά, ξδηγεί ρςημ εναγχγή 
υοήριμχμ ρσμπεοαρμάςχμ, ρυεςικά με ςημ εσυοηρςία εμϊπ ρσρςήμαςξπ.  

Δπιθεώοηρη Φαοακςηοιρςικώμ (features inspection) 

•Λε ασςήμ ςη μέθξδξ, αμαλϋεςαι ςξ ρϋμξλξ ςχμ υαοακςηοιρςικόμ εμϊπ 
ρσρςήμαςξπ ή έμα μέοξπ ςξσπ, ςξ ξπξίξ επιλέγεςαι απϊ ςξσπ ειδικξϋπ 
εσυοηρςίαπ. Ζ ρσγκεκοιμέμη μέθξδξπ ποξςείμεςαι ρςα εμδιάμερα ρςάδια 
αμάπςσνηπ εμϊπ ρσρςήμαςξπ, εμό μπξοεί μα απξςελέρει ξσριαρςικά έμα 
επιμέοξσπ κοιςήοιξ ςηπ ρσμξλικήπ ανιξλϊγηρηπ (Avouris, Tselios & Tatakis, 
2001).  

Δπιθεώοηρη ποξςύπχμ ςσπξπξίηρηπ (standards inspection) 

•Ζ ρσγκεκοιμέμη μέθξδξπ ποαγμαςξπξιείςαι με ςξμ έλεγυξ ςηπ διεπατήπ 
υοήρςη, ρυεςικά με ςξ αμ ακξλξσθεί κξιμόπ απξδεκςά ποϊςσπα. Δταομϊζεςαι 
πιξ απξςελερμαςικά ρςα εμδιάμερα ρςάδια αμάπςσνηπ, εμό ρε αοκεςέπ 
πεοιπςόρειπ υοειάζξμςαι ρσγκεκοιμέμεπ ξδηγίεπ, αμάλξγα με ςξ πεδίξ 
εταομξγήπ ςξσ ρσρςήμαςξπ (Nielsen, 1994b).  
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υήμα 5: Λέθξδξι Ανιξλϊγηρηπ Δσυοηρςίαπ – Αμςιποξρχπεσςικϊ ρϋμξλξ υοηρςόμ 

Λε βάρη ςιπ παοαπάμχ πεοιγοατέπ, μπξοεί μα καςαμξηθεί η αμάγκη ρσμδσαρμξϋ 

διατξοεςικόμ μεθϊδχμ ανιξλϊγηρηπ εσυοηρςίαπ ρσρςημάςχμ, για ςη διεναγχγή πιξ 

υοήριμχμ και ανιϊπιρςχμ ρσμπεοαρμάςχμ (Tselios, Avouris & Komis, 2008). Όμχπ, 

ξι παοαπάμχ μέθξδξι, εταομϊζξμςαι ρϋμτχμα με ρσγκεκοιμέμα κοιςήοια, ςα ξπξία 

ποξςείμξμςαι απϊ ςη βιβλιξγοατία (Nielsen, 2000), αλλά δεμ είμαι ενειδικεσμέμα 

ρςξ πεδίξ ςηπ Ζλεκςοξμικήπ Λάθηρηπ (Miller, 2005; Magoulas, Papanikolaou & 

Grigoriadou, 2003; Reeves et al., 2002). 

Ποχςόκξλλξ ξμιλξύμςξπ σπξκειμέμξσ (thinking aloud protocol) 

•Ξι υοήρςεπ εμϊπ ρσρςήμαςξπ καςά ςημ σλξπξίηρη ρσγκεκοιμέμχμ ρεμαοίχμ, 
καλξϋμςαι μα εκτοάζξσμ ςιπ ρκέφειπ, ςα ρσμαιρθήμαςα και ςιπ απϊφειπ ςξσπ 
ρυεςικά με ςημ αλληλεπίδοαρή ςξσπ με ασςϊ, μιλόμςαπ δσμαςά, όρςε μα 
μπξοεί μα ςξσπ επιβλέπει ξ ανιξλξγηςήπ. Ζ ρσγκεκοιμέμη μέθξδξπ είμαι 
ιδιαίςεοα υοήριμη, εμό μπξοεί μα εταομξρςεί και ρε υοήρςεπ μικοϊςεοχμ 
ηλικιόμ (Donker & Markopoulos, 2001).  

Ποχςόκξλλξ εοχςήρεχμ (question-asking protocol) 

•ξ ποχςϊκξλλξ εοχςήρεχμ μξιάζει με ςξ ποχςϊκξλλξ ξμιλξϋμςξπ 
σπξκειμέμξσ, καθόπ ξι υοήρςεπ καςά ςημ σλξπξίηρη ρσγκεκοιμέμχμ ρεμαοίχμ, 
καλξϋμςαι μα απαμςήρξσμ ρε ποξκαθξοιρμέμεπ εοχςήρειπ ρυεςικέπ με ςξ 
ρϋρςημα, μιλόμςαπ δσμαςά. Ζ εταομξγή ςηπ μεθϊδξσ μπξοεί μα 
ποαγμαςξπξιηθεί ρε διατξοεςικέπ τάρειπ αμάπςσνηπ εμϊπ ρσρςήμαςξπ, εμό 
και ασςή η μέθξδξπ μπξοεί μα ανιξπξιηθεί ρε υοήρςεπ μικοϊςεοχμ ηλικιόμ 
(Donker & Markopoulos, 2001).  

Παοαςήοηρη πεδίξσ (field observation) 

•Ζ μέθξδξπ παοαςήοηρηπ πεδίξσ εταομϊζεςαι ρε ποαγμαςικέπ ρσμθήκεπ, ϊπξσ 
ξι ανιξλξγηςέπ παοακξλξσθξϋμ ςξσπ υοήρςεπ ρςξμ ςοϊπξ υοήρηπ ςξσ 
ρσρςήμαςξπ, αλλά και ρςη ρςάρη πξσ σιξθεςξϋμ απέμαμςι ρε ασςϊ. Ζ 
καςαγοατή δεδξμέμχμ με ςη ρσγκεκοιμέμη μέθξδξ ποξρεγγίζει ζηςήμαςα με 
ποαγμαςικέπ μεςοικέπ (Baber & Stanton, 1996). Ζ εταομξγή ςηπ ποξςείμεςαι 
ρσμήθχπ ρςα ςελικά ρςάδια αμάπςσνηπ εμϊπ ρσρςήμαςξπ, ϊπξσ ξι υοήρςεπ 
έυξσμ ρσμξλική εικϊμα για ςιπ λειςξσογίεπ ςξσ.  

Δοχςημαςξλόγια (questionnaires) 

•α εοχςημαςξλϊγια, απξςελξϋμ μια μέθξδξ ανιξλϊγηρηπ, η ξπξία ρσυμά 
αμτιρβηςείςαι, καθόπ ξι υοήρςεπ απαμςξϋμ σπξκειμεμικά, ρυεςικά με ασςϊ πξσ 
κάμξσμ (ρε ρυέρη με ασςϊ πξσ θα ήθελαμ εκείμξι) και ϊυι ποαγμαςικά (Nielsen, 
1993). Οαοϊλα ασςά, απξςελεί μια πξλϋ ρσμηθιρμέμη μέθξδξ, καθόπ είμαι 
εϋκξλη η δημιξσογία και η διάθερη εοχςημαςξλξγίχμ μέρχ διαδικςϋξσ, 
εναιςίαπ ςηπ πληθόοαπ διαδικςσακόμ εογαλείχμ πξσ σπάουξσμ (Αβξϋοηπ, 
2000). Ζ εταομξγή ςηπ μπξοεί μα ποαγμαςξπξιηθεί ρε ξπξιξδήπξςε ρςάδιξ, 
αμάλξγα με ςα εοχςήμαςα πξσ σπξβάλλξμςαι.  

σμεμςεύνειπ (interviews) 

•Ξι ρσμεμςεϋνειπ, απξςελξϋμ μια μέθξδξ ανιξλϊγηρηπ ϊμξια με ςα 
εοχςημαςξλϊγια, ϊμχπ ξι εοχςήρειπ ςίθεμςαι ρςξσπ υοήρςεπ δια ζόρηπ και 
δημιξσογείςαι ποαγμαςικϊπ διάλξγξπ (Αβξϋοηπ, 2000). Ζ ρσγκεκοιμέμη 
μέθξδξπ, απαιςεί ποξεςξιμαρία απϊ ςξμ ανιξλξγηςή, μπξοεί μα εταομξρςεί ρε 
ξπξιαδήπξςε τάρη, αμάλξγα με ςα ζηςξϋμεμα ρσμπεοάρμαςα, εμό είμαι πιξ 
εσέλικςη, λϊγχ ςηπ άμερηπ επικξιμχμίαπ ανιξλξγηςή - υοήρςη.  
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Δικόμα 5: Γελξιξγοατία ρυεςικά με ςη ρημαρία ςηπ ανιξλϊγηρηπ (Πηγή: 

http://mywonderfulworld.wikispaces.com/Evaluation)  

Ζ ανιξλϊγηρη εμϊπ Διαδικςσακξϋ Δκπαιδεσςικξϋ Ρσρςήμαςξπ (ΔΔΡ), απξςελεί 

ποϊκληρη ρςξ επιρςημξμικϊ πεδίξ ςηπ ΑΑΣ, καθόπ, εμό η διάδξρη ςχμ 

σπξλξγιρςόμ ρε πξικίλξσπ ςξμείπ καθημεοιμόμ δοαρςηοιξςήςχμ έυει ποξκαλέρει 

οιζικέπ αλλαγέπ, ρςημ εκπαίδεσρη, η ρσμβξλή ςξσπ ρςη διαδικαρία μάθηρηπ και 

ρςημ καςαμϊηρη δσρμϊηςχμ εμμξιόμ, δεμ έυει απξδειυθεί καςαλσςική (Mills & 

Araujo, 1999; Squires & Preece, 1999; Λαςραγγξϋοαπ, 2004). Οξλσάοιθμεπ είμαι ξι 

μελέςεπ πξσ έυξσμ ποαγμαςξπξιηθεί ρυεςικά με ςημ ανιξλϊγηρη ΔΔΡ (Miller, 2006; 

Brusilovsky, Karagiannidis & Sampson, 2004; Notess, 2001; Lohr, 2000). Ρςημ 

εκπαίδεσρη, ξι λϊγξι για ςξσπ ξπξίξσπ είμαι απαοαίςηςη η ανιξλϊγηρη ςηπ 

εσυοηρςίαπ ςχμ ΔΔΡ ρσμξφίζξμςαι χπ ενήπ:  

(1) Ξ ρσμευόπ ασναμϊμεμξπ αοιθμϊπ Διαδικςσακόμ Δκπαιδεσςικόμ Ρσρςημάςχμ, 

με απξςέλερμα μα δημιξσογείςαι η αμάγκη επιλξγήπ ςχμ πιξ ανιϊπιρςχμ και 

εϋυοηρςχμ. 

(2) Ξ σπξρςηοικςικϊπ ςξσπ οϊλξπ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία, καθιρςά ςημ 

εσυοηρςία βαρικϊ παοάγξμςα, καθόπ έμα Διαδικςσακϊ Ρϋρςημα ςξ ξπξίξ δεμ 

είμαι εϋυοηρςξ, απξθαοοϋμει ςξσπ υοήρςεπ μα ρσμμεςέυξσμ ρε εκπαιδεσςικέπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ, εμό ρε ξοιρμέμεπ πεοιπςόρειπ, ξδηγεί ρςη διακξπή ςηπ 

διαδικαρίαπ μάθηρηπ (Feldstein, 2002). 

(3) Ζ ανιξλϊγηρη εσυοηρςίαπ ςχμ ΔΔΡ απξςελεί βαρικϊ ςμήμα ςξσ κϋκλξσ ζχήπ 

ςξσπ και είμαι ρημαμςικϊ για ςιπ ξμάδεπ αμάπςσνηπ μα διαθέςξσμ πξοίρμαςα 

απϊ παλαιϊςεοεπ μελέςεπ ανιξλϊγηρηπ.  

Καμβάμξμςαπ σπϊφη πχπ η εσυοηρςία εμϊπ ΔΔΡ ξοίζεςαι ρε ρσγκεκοιμέμξ πλαίριξ 

υοήρηπ, ρϋμτχμα με ςξσπ ξοιρμξϋπ πξσ παοξσριάρςηκαμ ρςημ Δμϊςηςα (2.2.4), 

γίμεςαι καςαμξηςϊ πχπ η ανιξλϊγηρη εσυοηρςίαπ εμϊπ ΔΔΡ πεοιλαμβάμει δϋξ (2) 

διαρςάρειπ, ξι ξπξίεπ είμαι αλληλέμδεςεπ μεςανϋ ςξσπ, ςημ ςευμξλξγική και ςημ 

http://mywonderfulworld.wikispaces.com/Evaluation
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παιδαγχγική. Ζ ποόςη διάρςαρη, αματέοεςαι ρςημ αλληλεπίδοαρη ςχμ υοηρςόμ με 

ςξ ΔΔΡ, ςξμ ελάυιρςξ δσμαςϊ αοιθμϊ ρταλμάςχμ και ςημ ςελική ικαμξπξίηρή ςξσπ, 

εμό η δεϋςεοη διάρςαρη, αματέοεςαι ρςημ απξςελερμαςικϊςεοη σπξρςήοινη ςηπ 

εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ. Ρϋμτχμα με ςξσπ Tselios, Avouris & Komis (2008), η 

ανιξλϊγηρη εσυοηρςίαπ εμϊπ ΔΔΡ ποέπει μα επαμαποξρδιξοίζεςαι ρατόπ και με 

ςέςξιξμ ςοϊπξ, όρςε μα λαμβάμξμςαι σπϊφη παοάμεςοξι ϊπχπ πλαίριξ υοήρηπ 

(context), διατξοεςικϊ ρϋμξλξ υοηρςόμ (εκπαιδεσςικξί, εκπαιδεσϊμεμξι, γξμείπ 

κ.λπ.) και επίπεδξ εκπαίδεσρηπ (Α‟θμια, Β‟θμια κ.λπ.). Ξι Georgiakakis et al. 

(2007), αματέοξσμ πχπ η ανιξλϊγηρη εμϊπ ΔΔΡ ποέπει μα ερςιάζει (α) ρςιπ 

λειςξσογίεπ ςξσ ΔΔΡ, αμάλξγα με ςημ καςηγξοία (γέμξπ) ρςημ ξπξία αμήκει, (β) ρςιπ 

λειςξσογίεπ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ πλαιρίξσ υοήρηπ, ρςξ ξπξίξ εμςάρρεςαι και (γ) ρςα 

γεμικϊςεοα κοιςήοια ανιξλϊγηρηπ ρσρςημάςχμ πξσ έυξσμ ξοιρςεί απϊ ςξμ Nielsen 

(2000).  

Ρςξ πεδίξ ςηπ Ζλεκςοξμικήπ Λάθηρηπ, η μέθξδξπ ανιξλϊγηρηπ Design Patterns & 

Heuristics Criteria (DEPTH), είμαι ιδιαίςεοα διαδεδξμέμη, καθόπ ρςηοίζεςαι ρε 

ποαγμαςικά ρεμάοια υοήρηπ και (α) μειόμει ςξμ υοϊμξ ποξεςξιμαρίαπ ςηπ 

ανιξλϊγηρηπ εσυοηρςίαπ (ποξπαοαρκεσαρςική τάρη), (β) επιςοέπει ςημ ανιξλϊγηρη 

εμϊπ ΔΔΡ απϊ αουάοιξσπ, ξι ξπξίξι δεμ έυξσμ εμπειοία ρςημ ανιξλϊγηρη 

ρσρςημάςχμ, (γ) ρςηοίζεςαι ρςημ επαμαυοηριμξπξίηρη ρυεδιαρςικόμ υμαοιόμ και 

σπάουξσραπ ςευμξγμχρίαπ ρςξ πεδίξ ςηπ Ζλεκςοξμικήπ Λάθηρηπ (Georgiakakis et 

al., 2007). Ζ DEPTH, πεοιλαμβάμει δϋξ τάρειπ σλξπξίηρηπ, (1) ςημ 

ποξπαοαρκεσαρςική και (2) ςη τάρη εκςέλερηπ.  

Ιαςά ςημ ποξπαοαρκεσαρςική τάρη, ποαγμαςξπξιείςαι ξ καθξοιρμϊπ ςξσ 

εμμξιξλξγικξϋ πλαιρίξσ, ςξ ξπξίξ θα ανιξπξιηθεί για ςημ ςελική σλξπξίηρη ςηπ 

ανιξλϊγηρηπ, με ςοϊπξ πξσ θα επιτέοει υοήριμα ρσμπεοάρμαςα. Όπχπ έυει ήδη 

αματεοθεί, η ρσγκεκοιμέμη τάρη είμαι ιδιαίςεοα υοξμξβϊοα, αλλά η μέθξδξπ 

DEPTH, ρσμβάλλει ρςη μείχρη ςξσ απαιςξϋμεμξσ υοϊμξσ. Ζ μείχρη ςξσ υοϊμξσ, 

επιςσγυάμεςαι με ςα ρυεδιαρςικά υμάοια (Δμϊςηςα 2.2.3), ςα ξπξία είμαι διαθέριμα 

ρε καςάλληλεπ “απξθήκεπ”, αμάλξγα με ςξ γμχρςικϊ πεδίξ πξσ θα 

υοηριμξπξιηθξϋμ και ςημ επαμαυοηριμξπξίηρη ςχμ γμόρεχμ ςχμ ειδικόμ 

εσυοηρςίαπ. Δπιπλέξμ, ρημαμςικϊ είμαι ςξ γεγξμϊπ πχπ ςα ΔΔΡ, αμςιμεςχπίζξμςαι ρε 

ασςήμ ςη τάρη χπ εσοϋςεοεπ καςηγξοίεπ (γέμη), αμενάοςηςα απϊ ςιπ επιμέοξσπ 

ιδιαιςεοϊςηςέπ ςξσπ (Georgiakakis et al., 2007) [για παοάδειγμα, για ςξ ρυεδιαρμϊ 

εμϊπ ΡΔΛ, λαμβάμξμςαι σπϊφη παλαιϊςεοεπ γμόρειπ πξσ έυξσμ εναυθεί απϊ 
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ανιξλξγήρειπ, αμενάοςηςα απϊ ςξ ρσγκεκοιμέμξ ΡΔΛ πξσ ρυεδιάζεςαι (Moodle, e-

Front κ.λπ.)]. Απϊ κάθε ποξπαοαρκεσαρςική τάρη, μπξοξϋμ μα ποξκϋφξσμ μέα 

ρυεδιαρςικά υμάοια, ρσμπληοόμξμςαπ ςιπ “απξθήκεπ” ρςξ αμςίρςξιυξ πεδίξ. Ρςξ 

υήμα 6 παοξσριάζξμςαι ςα επιμέοξσπ βήμαςα, πξσ μπξοξϋμ μα ποαγμαςξπξιηθξϋμ 

καςά ςημ ποξπαοαρκεσαρςική τάρη (Georgiakakis et al., 2007; Dix et al., 2004).  

  

υήμα 6: Οοξπαοαρκεσαρςική Τάρη Λεθϊδξσ Ανιξλϊγηρηπ Δσυοηρςίαπ - DEPTH 

Ιαςά ςη τάρη εκςέλερηπ, ξι ανιξλξγηςέπ σλξπξιξϋμ ςη διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ, 

ϊπχπ ασςή έυει ξοιρςεί, μέρα απϊ ρεμάοια υοήρηπ, καςά ςα ξπξία αλληλεπιδοξϋμ 

με ςξ ΔΔΡ και ανιξλξγξϋμ ςξ ρϋμξλξ ή μέοξπ ςχμ λειςξσογιόμ ςξσ. Ρςξ υήμα 7 

παοξσριάζξμςαι ςα επιμέοξσπ βήμαςα πξσ μπξοξϋμ μα ποαγμαςξπξιηθξϋμ καςά ςη 

τάρη εκςέλερηπ (Georgiakakis et al., 2007).  

  

υήμα 7: Τάρη Δκςέλερηπ Λεθϊδξσ Ανιξλϊγηρηπ Δσυοηρςίαπ – DEPTH 

Ποξ-
παοαρκεσαρςική 

Υάρη  

Οοξρδιξοιρμϊπ 
Ιαςηγξοίαπ (γέμξσπ) 

Ρσρςήμαςξπ 

Ιαςαγοατή 
διαθέριμχμ 
λειςξσογιόμ  

Ρσλλξγή 
Ρυεδιαρςικόμ 

Υμαοίχμ 
Δπαμαυοηριμξπξίηρη

/ Οοξραομξγή 
ρεμαοίχμ 

Δπαμαυοηριμξπξίηρη/ 
Οοξραομξγή 
εοχςήρεχμ 

Δημιξσογία για ςα 
κοιςήοια εσυοηρςίαπ 

αμά καςηγξοία 
(γέμξπ)  

Υάρη 
Δκςέλερηπ  

Δπιλξγή Ιαςηγξοίαπ 
(γέμξσπ) Ρσρςήμαςξπ 

Δπιλξγή ςχμ λειςξσογιόμ 
ποξπ ανιξλϊγηρη 

Σλξπξίηρη 
Ρεμαοίχμ 

Απάμςηρη ρςιπ 
εοχςήρειπ ρυεςικά με ςα 

Ρεμάοια 

Απάμςηρη ρε εοχςήρειπ 
ρυεςικά με ςη 
ρσγκεκοιμέμη 

καςηγξοία (γέμξπ) 
ρσρςήμαςξπ 

Δημιξσογία ςελικήπ 
έκθερηπ ανιξλϊγηρηπ 
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Γίμεςαι καςαμξηςϊ απϊ ςα παοαπάμχ, πχπ μια μέθξδξπ ανιξλϊγηρηπ ΔΔΡ, ϊπχπ 

είμαι η DEPTH, για μα υαοακςηοιρςεί επιςσυήπ και μα ξδηγήρει ρςα καλϋςεοα 

δσμαςά απξςελέρμαςα, ποέπει μα ρσμδσάζει κοιςήοια ανιξλϊγηρηπ (γεμικά 

κοιςήοια, παιδαγχγικά, ρσρςημάςχμ ςηπ ίδιαπ καςηγξοίαπ) και μα ανιξπξιεί 

ρσμπεοάρμαςα παλαιϊςεοχμ ανιξλξγήρεχμ και σπάουξσρα γμόρη.  

2.2.5 Αρχές Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων 

Ζ ρυεδίαρη διαδοαρςικόμ διαδικςσακόμ ρσρςημάςχμ, απξςελεί μια πξλσρϋμθεςη 

διαδικαρία, η ξπξία δεμ ρςηοίζεςαι μϊμξ ρςιπ δενιϊςηςεπ και ςημ ςευμική ςξσ 

ρυεδιαρςή, αλλά και ρε βαρικέπ αουέπ ρυεδίαρηπ. Ξι Gould & Lewis (1985), απϊ 

πξλϋ μχοίπ, ποϊςειμαμ ςξ αμθοχπξκεμςοικό μξμςέλξ αμάπςσνηπ λξγιρμικξύ 

(user-centered software development), ρϋμτχμα με ςξ ξπξίξ (α) η μελέςη ςχμ 

υοηρςώμ ςξσ ρσρςήμαςξπ και ςχμ εογαριόμ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμ, απξςελεί μια 

απϊ ςιπ αουικέπ τάρειπ ρυεδιαρμξϋ, (β) η μελέςη ςχμ ποξςιμήρεχμ και ςχμ 

αμςιδοάρεχμ ςχμ υοηρςόμ ποαγμαςξπξιείςαι ρε ϊλεπ ςιπ τάρειπ ρυεδιαρμξϋ και (γ) 

η διαδικαρία ςηπ ρυεδίαρηπ επαμαλαμβάμεςαι, αμάλξγα με ςημ αμαςοξτξδϊςηρη 

ςχμ υοηρςόμ. ξ διεθμέπ ποϊςσπξ ISO (ISO 13407, 1999), ρυεςικά με ςημ 

αμθοχπξκεμςοική ποξρέγγιρη ρυεδίαρηπ διαδοαρςικόμ ρσρςημάςχμ, ξοίζει μια 

γεμική διαδικαρία αμενάοςηςη απϊ μεθϊδξσπ, η ξπξία απεικξμίζεςαι ρςξ υήμα 8.  

 

υήμα 8: Αμθοχπξκεμςοικϊ Λξμςέλξ Ρυεδίαρηπ Διαδοαρςικόμ Ρσρςημάςχμ 

ρϋμτχμα με ςξ ποϊςσπξ ISO 13407  

Ξ Gasson (2003) αματέοει πχπ η αμθοχπξκεμςοική ποξρέγγιρη ακξλξσθεί 

ξσριαρςικά μια θεόοηρη “κξιμχμικξ-ςευμική”, ποξρπαθόμςαπ μα διαςηοήρει ςημ 

Θκαμξπξίηρη 
Απαιςήρεχμ 
σρςήμαςξπ 

1. Αμαγμόοιρη 
Αμάγκηπ 

αμθοχπξκεμςοικξϋ 
ρυεδιαρμξϋ 

2. Ολαίριξ 
Υοήρηπ 

3. Ιαθξοιρμϊπ 
Απαιςήρεχμ 

4. Ρυεδιαρςικέπ 
Κϋρειπ 

5. Ανιξλϊγηρη 
Ρυεδίαρηπ 
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ιρξοοξπία μεςανϋ κξιμχμικξύ και ςευμικξύ ρσρςήμαςξπ, ϊπξσ ςξ κξιμχμικϊ 

ρϋρςημα ρυεςίζεςαι με ςημ αλληλεπίδοαρη ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ κξιμχμίαπ 

(άμθοχπξι), εμό ςξ ςευμικϊ ρϋρςημα ρυεςίζεςαι με ςσπικέπ διαδικαρίεπ, πξσ 

ξοίζξμςαι με ασρςηοξϋπ καμϊμεπ και σπξρςηοίζξμςαι απϊ ςημ ςευμξλξγία.  

Ξι Foley et al. (1990) αμέτεοαμ μια θεχοηςική πεοιγοατή ςηπ αλληλεπίδοαρηπ 

υοήρςη-ρσρςήμαςξπ, ςξ λεγϊμεμξ μξμςέλξ ςερράοχμ επιπέδχμ, ρϋμτχμα με ςξ 

ξπξίξ, ϊπχπ ξοίζεςαι απϊ ςημ ξμξμαρία ςξσ, η αλληλεπίδοαρη δξμείςαι ρε ςέρρεοα 

(4) διατξοεςικά επίπεδα. Ασςά είμαι ςα ενήπ: 

 Μξηςικό (conceptual) Δπίπεδξ: η αμςίληφη ςξσ υοήρςη ρυεςικά με ςξ 

διαδικςσακϊ ρϋρςημα και ςιπ λειςξσογίεπ ςξσ.  

 ημαριξλξγικό (semantic) Δπίπεδξ: η ρημαρία ςχμ εμςξλόμ πξσ δίμξμςαι 

απϊ ςξμ υοήρςη και ςηπ αμςίρςξιυηπ αμςαπϊκοιρηπ απϊ ςξ ρϋρςημα.  

 σμςακςικό (syntactic) Δπίπεδξ: η καςαγοατή ςχμ εμςξλόμ απϊ ςξμ υοήρςη 

με καςάλληλξ ςοϊπξ (κόδικαπ) για ςημ απϊδξρη καςαμξηςόμ εμςξλόμ ποξπ 

ςξ ρϋρςημα.  

 Κεκςικό (lexical) Δπίπεδξ: η ανιξπξίηρη καςάλληλχμ ρσρκεσόμ για ςημ 

σλξπξίηρη διαλϊγξσ αμάμερα ρςξμ υοήρςη και ςξ ρϋρςημα (πληκςοξλϊγιξ, 

ρσρκεσέπ αμίυμεσρηπ κίμηρηπ (kinect) κ.λπ.)  

Ρςη βιβλιξγοατία αματέοξμςαι ποϊςσπεπ μεθξδξλξγίεπ, ξι ξπξίεπ ρςηοίζξμςαι ρςιπ 

αουέπ πξσ αματέοθηκαμ παοαπάμχ και απξρκξπξϋμ ρςξ ρυεδιαρμϊ διαδοαρςικόμ 

διαδικςσακόμ ρσρςημάςχμ. Λεοικά παοαδείγμαςα ςέςξιχμ μεθξδξλξγιόμ είμαι (α) 

ςξ μξμςέλξ ςξσ καςαοοάκςη (waterfall model), (β) ςξ ελικξειδέπ μξμςέλξ (spiral 

model), (γ) ςξ αρςεοξειδέπ μξμςέλξ (star model) και (δ) ςξ ενελικςικϊ μξμςέλξ 

αμάπςσνηπ LUCID (Logical User Centered Interaction Design), ςα ξπξία 

παοξσριάζξμςαι αμαλσςικϊςεοα παοακάςχ.  

ξ μξμςέλξ ςξσ καςαοοάκςη (Royce, 1970) έυει ςη μξοτή ρειοιακήπ ακξλξσθίαπ 

και απξςελείςαι απϊ ρατόπ ξοιρμέμεπ τάρειπ (υήμα 9).  

Βαρικά υαοακςηοιρςικά ςξσ μξμςέλξσ καςαοοάκςη είμαι ςα ενήπ (Αβξϋοηπ, 2000): 

 ξι διακοιςέπ τάρειπ απϊ ςιπ ξπξίεπ απξςελείςαι, 

 ςξ γεγξμϊπ πχπ κάθε τάρη ςξσ μξμςέλξσ ξλξκληοόμεςαι με έλεγυξ 

(ρσμέπεια με τάρειπ πξσ έυξσμ ποξηγηθεί και με απαιςήρειπ υοηρςόμ),  
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 ρατήπ πεοιγοατή τάρεχμ, 

 ποιμ απϊ ςξμ ρυεδιαρμϊ ςξσ ρσρςήμαςξπ δεμ είμαι ετικςή η λεπςξμεοήπ 

πεοιγοατή, με απξςέλερμα ξι ποξδιαγοατέπ ςξσ ρσρςήμαςξπ μα αλλάζξσμ 

ρςημ πξοεία, 

 η υοήρη ποχςξςϋπχμ, δηλαδή διατξοεςικόμ εκδϊρεχμ ςξσ ρσρςήμαςξπ, 

έυει χπ απξςέλερμα ςη δημιξσογία αράτειαπ, αμάμερα ρςιπ τάρειπ ςξσ 

μξμςέλξσ. 

 

υήμα 9: Απεικϊμιρη μξμςέλξσ καςαοοάκςη 

Ζ αράτεια ςχμ τάρεχμ, μπξοεί μα παοξσριάρει ποξβλήμαςα ρςξμ έλεγυξ ςηπ 

ενέλινήπ ςξσπ, καθόπ και ρςη γεμικϊςεοη διαυείοιρη ςηπ διαδικαρίαπ ρυεδιαρμξϋ και 

σλξπξίηρηπ ςξσ διαδοαρςικξϋ διαδικςσακξϋ ρσρςήμαςξπ. α ποξβλήμαςα ασςά, 

αμςιμεςχπίζξμςαι ρε έμα βαθμϊ απϊ ςξ ελικξειδέπ μξμςέλξ (επαμαληπςική 

διαδικαρία ρυεδίαρηπ). ξ ελικξειδέπ μξμςέλξ (Bohem, 1988) έυει ςη μξοτή 

ενελικςικήπ διαδικαρίαπ ςχμ βελςιόρεχμ, πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι διαδξυικά ρςξ 

αουικϊ ποχςϊςσπξ εμϊπ ρσρςήμαςξπ (Δικόμα 6).  

Όπχπ απεικξμίζεςαι παοακάςχ, κάθε τάρη ςξσ ελικξειδξϋπ μξμςέλξσ μπξοεί μα 

θεχοηθεί μια μικοξγοατία ςξσ ρσμξλικξϋ κϋκλξσ ζχήπ ςξσ ρσρςήμαςξπ, καθόπ 

πεοιλαμβάμει (α) ρσμευή καςαγοατή και βελςίχρη ςχμ απαιςήρεχμ, (β) ρυεδιαρμϊ 

και (γ) δημιξσογία πξλλαπλόμ διατξοεςικόμ εκδϊρεχμ, ποιμ ςημ σλξπξίηρη ςξσ 

Ποξρδιξοιρμόπ και 
Αμάλσρη 

Απαιςήρεχμ 

υεδιαρμόπ σρςήμαςξπ 

Σμημαςική 
Τλξπξίηρη Δμξπξίηρη 

Σμημάςχμ 

Έλεγυξπ σρςήμαςξπ 

Κειςξσογία και ρσμευήπ 
ρσμςήοηρη 
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ςελικξϋ ρσρςήμαςξπ. Δπιπλέξμ, χπ βαρικά υαοακςηοιρςικά ςξσ ελικξειδξϋπ 

μξμςέλξσ αματέοξμςαι ςα ενήπ: 

 ποξραομξγή ρε αμςικειμεμξρςοατείπ διαδικαρίεπ αμάλσρηπ και ρυεδιαρμξϋ 

(Booch, 1994), δηλαδή ιδεαςόμ μξμςέλχμ υοηρςόμ και διεογαριόμ, ϊπξσ 

καςαγοάτξμςαι ξι ρυέρειπ μεςανϋ ςξσπ και ξι ρσμπεοιτξοέπ ςξσπ, 

 ρυεδιαρμϊπ και ανιξλϊγηρη αμςικειμέμχμ με ςα ξπξία αλληλεπιδοά ξ 

υοήρςηπ, με ςημ εμρχμάςχρή ςξσπ ρε ποϊςσπα,  

 υαμηλή εκςίμηρη ςξσ οϊλξσ ςχμ υοηρςόμ ρςιπ διαδικαρίεπ ανιξλϊγηρηπ. 

  

Δικόμα 6: Απεικϊμιρη ελικξειδξϋπ μξμςέλξσ  

Άλλξ έμα μξμςέλξ πξσ αματέοεςαι ρςη βιβλιξγοατία για ςξ ρυεδιαρμϊ 

διαδοαρςικόμ διαδικςσακόμ ρσρςημάςχμ, είμαι ςξ αρςεοξειδέπ μξμςέλξ (Hix & 

Hartson, 1993), ρςξ ξπξίξ δίμεςαι έμταρη ρςημ ανιξλϊγηρη καςά ςημ αμάπςσνη ςχμ 

ρσρςημάςχμ και ρςημ εμεογή ρσμμεςξυή ςχμ υοηρςόμ ρε ασςήμ (υήμα 10). Βαρικά 

υαοακςηοιρςικά ςξσ αρςεοξειδξϋπ μξμςέλξσ είμαι ςα ενήπ (Αβξϋοηπ, 2000): 

 λιγϊςεοξ ασρςηοή ακξλξσθία μεςανϋ ςχμ τάρεχμ, ρσγκοιςικά με ςα 

ποξηγξϋμεμα μξμςέλα (μξμςέλξ καςαοοάκςη και ελικξειδέπ μξμςέλξ), 

 επίκεμςοξ ςηπ μεθϊδξσ απξςελεί η ανιξλϊγηρη, 

 κάθε τάρη ρσμπληοόμεςαι απϊ ςημ ανιξλϊγηρη η ξπξία μπξοεί μα 

ποαγμαςξπξιηθεί είςε απϊ ειδικξϋπ είςε απϊ υοήρςεπ,  

 η ρειοά ςχμ τάρεχμ, καθόπ και ςξ ρημείξ έμαονηπ και λήνηπ ςηπ ρσμξλικήπ 

διαδικαρίαπ, εναοςάςαι απϊ ςξ ρυεδιαρςή και δεμ είμαι ασρςηοά ξοιρμέμα.  
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υήμα 10: Απεικϊμιρη αρςεοξειδξϋπ μξμςέλξσ  

Απϊ ςιπ παοαπάμχ πεοιγοατέπ, ποξκϋπςει πχπ ςξ αρςεοξειδέπ μξμςέλξ, 

εμρχμαςόμει πιξ εμεογά ςξσπ υοήρςεπ ρςη διαδικαρία ρυεδιαρμξϋ εμϊπ 

διαδοαρςικξϋ διαδικςσακξϋ ρσρςήμαςξπ και απξςελεί έμα ρϋμθεςξ μξμςέλξ, για ςξ 

ξπξίξ απαιςείςαι η αμάμινη αμαλσςικόμ μεθϊδχμ ρυεδιαρμξϋ.  

ξ ςελεσςαίξ μξμςέλξ πξσ επιλέυθηκε μα πεοιγοατεί, ϊρξμ ατξοά ρςημ 

αμθοχπξκεμςοική ποξρέγγιρη ρυεδίαρηπ διαδοαρςικόμ ρσρςημάςχμ, είμαι ςξ 

LUCID (Logical User Centered Interaction Design) (Shneiderman, 1998; Αβξϋοηπ, 

2000), ςξ ξπξίo ρςηοίζεςαι ρςξ ενελικςικϊ μξμςέλξ αμάπςσνηπ. Όπχπ ταίμεςαι ρςξ 

υήμα 11, ποαγμαςξπξιείςαι ιεοάουηρη ρε ένι (6) διατξοεςικέπ τάρειπ αμάπςσνηπ, 

νεκιμόμςαπ απϊ ςημ αμάπςσνη ςηπ αουικήπ ιδέαπ εμϊπ ρσρςήμαςξπ και καςαλήγξμςαπ 

ρςημ σλξπξίηρη και ρσμςήοηρη ςξσ ςελικξϋ απξςελέρμαςξπ. 

Καμβάμξμςαπ σπϊφη ςξ παοακάςχ ρυήμα, μπξοξϋμ μα ξοιρςξϋμ ςα υαοακςηοιρςικά 

ςξσ μξμςέλξσ LUCID, χπ ενήπ (Αβξϋοηπ, 2000; Ρπηλιχςϊπξσλξπ, 2007): 

 παοά ςξ γεγξμϊπ ςηπ ρειοιακήπ σλξπξίηρηπ ςχμ τάρεχμ, αμαδεικμϋεςαι ξ 

επαμαληπςικϊπ υαοακςήοαπ μεμξμχμέμχμ τάρεχμ, ιδιαίςεοα μεςά ςημ 

ξλξκλήοχρη ςξσ ρυεδιαρμξϋ, ϊπξσ ποξςείμξμςαι και ποαγμαςξπξιξϋμςαι 

βελςιόρειπ επί ςξσ απξςελέρμαςξπ, 

 η ποξρέγγιρη ςξσ μξμςέλξσ μπξοεί μα υαοακςηοιρςεί αμθοχπξκεμςοική, 

ατξϋ δίμεςαι ιδιαίςεοη έμταρη ρςη διεπατή υοήρςη.  

Ανιξλόγηρη 

Αμάλσρη 
Απαιςήρεχμ 

Ιαςαγοατή 
Απαιςήρεχμ 

υεδίαρη και 
Αμάπςσνη 

ποξδιαγοατώμ 

Αμάπςσνη 
ποχςόςσπξσ 

Τλξπξίηρη 
σρςήμαςξπ 
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υήμα 11: Απεικϊμιρη μξμςέλξσ LUCID  

Λελεςόμςαπ ςα παοαπάμχ μξμςέλα ρυεδίαρηπ διαδοαρςικόμ ρσρςημάςχμ (μξμςέλξ 

καςαοοάκςη, ελικξειδέπ μξμςέλξ, αρςεοξειδέπ μξμςέλξ, μξμςέλξ LUCID), μπξοξϋμ 

μα παοαςηοηθξϋμ ςα ενήπ (Ρπηλιχςϊπξσλξπ, 2007): 

 Ζ εσυοηρςία ςχμ ρσρςημάςχμ είμαι έμα υαοακςηοιρςικϊ, ρςξ ξπξίξ 

ποξρδίδεςαι ιδιαίςεοη ανία. 

 Δπίκεμςοξ καςά ςη διαδικαρία ρυεδίαρηπ διαδοαρςικόμ ρσρςημάςχμ, 

παοαμέμξσμ ξι υοήρςεπ. 

 Ξ οϊλξπ ςηπ ανιξλϊγηρηπ καςά ςη διαδικαρία ρυεδίαρηπ έυει απξκςήρει μια 

διαοκόπ ασναμϊμεμη ρημαρία.  

Ξι μεθξδξλξγίεπ ρυεδιαρμξϋ, πξσ παοξσριάρςηκαμ ρςημ παοξϋρα εμϊςηςα, 

μπξοξϋμ μα απξςελέρξσμ ςξμ άνξμα για ςημ επιλξγή και ςημ ποξραομξγή ςηπ 

μεθξδξλξγίαπ πξσ θεχοείςαι καςαλληλϊςεοη απϊ ςξσπ ρυεδιαρςέπ εμϊπ ρσρςήμαςξπ, 

όρςε με ςιπ καςάλληλεπ ςοξπξπξιήρειπ μα δξμείςαι ςξ μξμςέλξ ρυεδιαρμξϋ ςξσ 

εκάρςξςε διαδοαρςικξϋ διαδικςσακξϋ ρσρςήμαςξπ. ξ Ιετάλαιξ 3, παοξσριάζει ςημ 

ποξςειμϊμεμη μεθξδξλξγία ρυεδιαρμξϋ ςξσ ΔΔΡ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ, η ξπξία 

απξςελεί ρσμδσαρμϊ ςχμ μξμςέλχμ πξσ έυξσμ πεοιγοατεί.  

2.3 Παγκόσμιος Ιστός 2.0 (Web 2.0) 

Ξ ςοϊπξπ επικξιμχμίαπ μεςανϋ ςχμ αμθοόπχμ, καθόπ και έμα μεγάλξ πξρξρςϊ ςχμ 

καθημεοιμόμ ςξσπ δοαρςηοιξςήςχμ, έυξσμ επηοεαρςεί ρημαμςικά απϊ ςημ παοξσρία 

ςξσ Οαγκϊρμιξσ Θρςξϋ. Αουικϊ ϊοαμα ςξσ Tim Berners-Lee (1989), ξ ξπξίξπ ήςαμ ξ 

σμςήοηρη - 
support 

Δταομξγή - 
implementation 

Βελςίχρη - retrieval 

υεδιαρμόπ - design 

Αμάλσρη - analysis 

Όοαμα - envision 
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δημιξσογϊπ ςξσ Οαγκϊρμιξσ Θρςξϋ, απξςέλερε η αλληλεπίδοαρη μεςανϋ υοήρςη και 

σπεοκειμέμξσ, όρςε μα σπάουει η δσμαςϊςηςα διαμξιοαρμξϋ ηλεκςοξμικόμ 

εγγοάτχμ με σπεορσμδέρμξσπ, ξι ξπξίξι επέςοεπαμ ςη διαρϋμδερη μεςανϋ 

διατξοεςικόμ ρημείχμ εμςϊπ εμϊπ εγγοάτξσ, αλλά και μεςανϋ διατξοεςικόμ 

εγγοάτχμ. Ξ Θρςϊπ 1.0 (Web 1.0), αματέοεςαι χπ η ποόςη έκδξρη ςξσ Οαγκϊρμιξσ 

Θρςξϋ και απξςέλερε έμα ρςαςικϊ πεοιβάλλξμ, επιςοέπξμςαπ πλξήγηρη με ςη υοήρη 

πληθόοαπ σπεορσμδέρμχμ και ςη λήφη αμςικειμέμχμ (downloading). Όπχπ 

ταίμεςαι ρςημ Δικόμα 7, η αλληλεπίδοαρη ςχμ υοηρςόμ ρςξμ Θρςϊ 1.0, 

πεοιξοιζϊςαμ ρςημ αμάοςηρη πεοιευξμέμξσ ρςξ διαδίκςσξ απϊ ςξ δημιξσογϊ και ςημ 

αμάγμχρη (λήφη) ςξσ απϊ ςξμ εμδιατεοϊμεμξ υοήρςη, για ςξμ λϊγξ ασςϊ, έυει 

υαοακςηοιρςεί και χπ “Ιρςϊπ μϊμξ για Αμάγμχρη” (Read Only Web) (Gillmor, 2006).  

 

Δικόμα 7: Αλληλεπίδοαρη υοηρςόμ ρςξμ Οαγκϊρμιξ Θρςϊ 1.0 

Ξι εμέογειεπ πξσ μπξοξϋραμ μα ποαγμαςξπξιηθξϋμ απϊ ςξσπ υοήρςεπ, 

πεοιλάμβαμαμ ςημ αμάγμχρη πεοιευξμέμξσ, ςημ πεοιήγηρη ρε σπάουξσρεπ 

ιρςξρελίδεπ και ςημ αμαζήςηρη πληοξτξοιόμ. Διδικϊςεοα ρςημ εκπαίδεσρη, ξι 

δοαρςηοιϊςηςεπ πεοιξοίζξμςαμ ρςη ρςαςική αμάοςηρη ρςϊυχμ, διαλένεχμ και 

παοάλληλχμ κειμέμχμ, υχοίπ μα εμιρυϋεςαι η ρσμμεςξυή ςχμ εκπαιδεσξμέμχμ.  

Όμχπ, η ςάρη ςξσ αμθοόπξσ για ενέλινη και κάλσφη ϊλξ και πεοιρρϊςεοχμ 

αμαγκόμ, έυει χπ απξςέλερμα ςημ ενέλινη ςξσ Οαγκϊρμιξσ Θρςξϋ. Ξ Οαγκϊρμιξπ 

Θρςϊπ αμαβαθμίζεςαι ρςαδιακά απϊ Θρςϊπ 1.0 (Web 1.0) ρε Θρςϊπ 2.0 (Web 2.0), 

αλλάζξμςαπ απϊ έμα ρςαςικϊ μέρξ διάδξρηπ και αμςαλλαγήπ πληοξτξοίαπ 

(information medium) ρε έμα δσμαμικϊ πεοιβάλλξμ λειςξσογίαπ εταομξγόμ 

(application medium) και ςασςϊυοξμα, μεςαςοέπξμςαπ ςξσπ υοήρςεπ απϊ απλξϋπ 

αμαγμόρςεπ ρε εμεογξϋπ δημιξσογξϋπ πληοξτξοίαπ. Οοϊκειςαι για μια γεμιά 

διαδικςσακόμ σπηοεριόμ, ξι ξπξίεπ επιςοέπξσμ ςη ρσμεογαρία και ςξ διαμξιοαρμϊ 

πληοξτξοίαπ. Δκςϊπ απϊ ςη δσμαςϊςηςα αμάγμχρηπ και λήφηπ, ξι υοήρςεπ μπξοξϋμ 

πλέξμ μα δημιξσογήρξσμ και μα επενεογαρςξϋμ σπάουξμ πεοιευϊμεμξ, εμό 
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ςασςϊυοξμα, μπξοξϋμ μα επικξιμχμξϋμ με άλλξσπ υοήρςεπ (Δικόμα 8). Ξ Gillmor 

(2006) αματέοει πχπ ξ Θρςϊπ μεςαςοέπεςαι απϊ “Θρςϊπ μϊμξ για Αμάγμχρη” (Read 

Only Web) ρε “Ιρςϊπ για Αμάγμχρη και Σσγγοατή” (Read Write Web).  

 

Δικόμα 8: Αλληλεπίδοαρη υοηρςόμ ρςξμ Οαγκϊρμιξ Θρςϊ 2.0 

Ξ Θρςόπ 2.0 (Web 2.0) μπξοεί μα ξοιρςεί χπ η κξιμχμική υοήρη ςξσ Οαγκϊρμιξσ 

Θρςξϋ, η ξπξία επιςοέπει ρςξσπ υοήρςεπ μα ρσμεογάζξμςαι, εμθαοοϋμξμςάπ ςξσπ μα 

λειςξσογξϋμ χπ εμεογξί ρσμμέςξυξι ή/και δημιξσογξί γμόρηπ και μα 

διαμξιοάζξμςαι πληοξτξοίεπ (Connolly et al., 2011). Ρϋμτχμα με ασςϊμ ςξμ 

ξοιρμϊ, ρςξ επίκεμςοξ ςξσ Θρςξϋ 2.0 βοίρκξμςαι ξι έμμξιεπ ςξσ διαμξιοαρμξϋ, ςηπ 

αλληλεπίδοαρηπ, ςηπ δσμαμικήπ δημιξσογίαπ πεοιευξμέμξσ και ςηπ ρσμευξϋπ 

επικξιμχμίαπ µε ςξ πεοιβάλλξμ ςξσ διαδικςϋξσ.  

Ξ Tim O‟Reilly (2005), αμέτεοε πχπ “ξ Ιρςϊπ 2.0 απξςελεί επαμάρςαρη ρςη 

βιξμηυαμία ςχμ σπξλξγιρςόμ, παοακιμξϋμεμη απϊ ςημ αμάγκη υοήρηπ ςξσ 

διαδικςϋξσ ραμ ξλξκληοχμέμη πλαςτϊομα εογαρίαπ και απϊ ςημ αμαζήςηρη για 

καςαμϊηρη ςχμ καμϊμχμ πξσ ποέπει μα εταομξρςξϋμ, για μα έυει ασςή η 

πλαςτϊομα εσοεία απξδξυή. Βαρική αουή είμαι η καςαρκεσή εταομξγόμ πξσ 

ανιξπξιξϋμ ςξ διαδίκςσξ, όρςε μα ενελίρρξμςαι δσμαμικά καςά ςημ υοήρη ςξσπ. Όςαμ 

ςα ποξγοάμμαςα και ξι ρσρκεσέπ είμαι ρσμδεδεμέμεπ ρςξ διαδίκςσξ, ξι εταομξγέπ 

δεμ απξςελξϋμ πλέξμ απλέπ σλξπξιήρειπ, αλλά δσμαμικέπ σπηοερίεπ”. 

Ρςιπ επϊμεμεπ εμϊςηςεπ, παοξσριάζξμςαι αμαλσςικά ςα υαοακςηοιρςικά ςξσ Θρςξϋ 

2.0 (Web 2.0), εταομξγέπ Θρςξϋ 2.0 πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι εσοέχπ απϊ ςξσπ 

υοήρςεπ και ςέλξπ, η ανιξπξίηρη ςχμ εταομξγόμ Θρςξϋ 2.0 ρςημ εκπαίδεσρη.  
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2.3.1 Χαρακτηριστικά Ιστού 2.0 

Λε βάρη ςξσπ ξοιρμξϋπ πξσ παοξσριάρςηκαμ ρε ποξηγξϋμεμη εμϊςηςα (Δμϊςηςα 

2.3), μπξοεί μα ποαγμαςξπξιηθεί η καςαγοατή ςχμ βαρικόμ υαοακςηοιρςικόμ ςξσ 

Θρςξϋ 2.0. Όπχπ απεικξμίζεςαι ρςξ υήμα 12, ασςά είμαι (α) η πεοιήγηρη 

ιρςξρελίδχμ, (β) η αμάγμχρη ιρςξρελίδχμ, (γ) η δσμαςϊςηςα δημιξσογίαπ 

πεοιευξμέμξσ απϊ ϊλξσπ ςξσπ υοήρςεπ, (δ) η δσμαςϊςηςα επενεογαρίαπ 

σπάουξμςξπ πεοιευξμέμξσ απϊ ϊλξσπ ςξσπ υοήρςεπ και (ε) η επικξιμχμία με 

άλλξσπ υοήρςεπ ςξσ Θρςξϋ 2.0.  

 

υήμα 12: Υαοακςηοιρςικά Θρςξϋ 2.0 (Web 2.0) 

Ξ Tim O‟Reilly (2005) σπξρςηοίζει πχπ ξ Θρςϊπ 2.0 απξςελείςαι απϊ ςοία (3) 

ρςξιυεία, ςα ξπξία είμαι αλληλέμδεςα μεςανϋ ςξσπ, ςιπ ςευμξλξγίεπ πξσ 

ανιξπξιξϋμςαι για ςη δημιξσογία εταομξγόμ Θρςξϋ 2.0, ςιπ εταομξγέπ 2.0 

καθασςέπ και ςιπ ανίεπ πξσ μξιοάζξμςαι (υήμα 13). Ξι γμόρειπ και ξι δενιϊςηςεπ 

ςχμ υοηρςόμ ςξσ Θρςξϋ 2.0, επιςοέπξσμ ρςξσπ ίδιξσπ μα απξςελέρξσμ δημιξσογξί 

μέχμ σπηοεριόμ, ρσμβάλλξμςαπ με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ρςη βελςίχρη ςχμ 

σπαουξσρόμ. Ζ παοάλληλη ρσμειρτξοά απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ υοηρςόμ ρςη 

δημιξσογία και ςημ επενεογαρία πεοιευξμέμξσ, είμαι απξςέλερμα “ρσλλξγικήπ 

εστσΐαπ” και έυει μεγαλϋςεοη ποξρςιθέμεμη ανία, απϊ ςημ ποξρτξοά μεμξμχμέμχμ 

υοηρςόμ. Ρςξ υήμα 13, παοξσριάζεςαι η ρυέρη μεςανϋ ςχμ ρςξιυείχμ πξσ 

ρσμθέςξσμ ςξμ Θρςϊ 2.0, εμό αματέοξμςαι και εμδεικςικά παοαδείγμαςα ρςξ καθέμα 

απϊ ασςά.  

Web 2.0  

Πεοιήγηρη 
Θρςξρελίδχμ 

Αμάγμχρη 
Θρςξρελίδχμ 

Δημιξσογία 
Πεοιευξμέμξσ 

Δπενεογαρία 
Πεοιευξμέμξσ 

Δπικξιμχμία 
με άλλξσπ 
υοήρςεπ 
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υήμα 13: Αλληλεπίδοαρη Ρςξιυείχμ Θρςξϋ 2.0  

Δπιπλέξμ, ρςα υαοακςηοιρςικά ςξσ Θρςξϋ 2.0, μπξοξϋμ μα ποξρςεθξϋμ ςα ενήπ 

(Ιαλςρξγιάμμηπ, 2007):  

 Δσκξλία ποόρβαρηπ: Για ςημ ποϊρβαρη εμϊπ υοήρςη ρε μια εταομξγή 

Θρςξϋ 2.0, μξμαδική ποξωπϊθερη απξςελεί η δσμαςϊςηςα ρϋμδερηπ ρςξ 

διαδίκςσξ. Λέρχ ςχμ τσλλξμεςοηςόμ (browsers) ξι υοήρςεπ μπξοξϋμ μα 

πλξηγηθξϋμ ρςιπ εταομξγέπ, αμενάοςηςα απϊ ςιπ ρσρκεσέπ πξσ έυξσμ ρςη 

διάθερή ςξσπ ή ςξ λειςξσογικϊ ρϋρςημα πξσ υοηριμξπξιξϋμ.  

 Δημξκοαςία Έκτοαρηπ: Ξι υοήρςεπ αμαλαμβάμξσμ ποχςαγχμιρςικϊ οϊλξ 

εμςϊπ ςξσ διαδικςϋξσ και έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα εκτοάρξσμ ελεϋθεοα ςιπ 

απϊφειπ ςξσπ εμςϊπ ςηπ “Διαδικςσακήπ Δημξκοαςίαπ” (αμξικςή 

επικξιμχμία, αμάδοαρη, διάυσρη πληοξτξοιόμ, άμερη ρσγκέμςοχρη και 

εκμεςάλλεσρη γμόρηπ ςχμ υοηρςόμ για διάτξοα ζηςήμαςα). 

 σμευήπ και άμερη πληοξτόοηρη: Ξι αμάγκεπ ςχμ υοηρςόμ ενελίρρξμςαι 

ρσμευόπ, με απξςέλερμα ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ Θρςξϋ 2.0, μα αμαμεόμεςαι 

άμερα, με ρςϊυξ ςη διαοκή ποξραομξγή ρςιπ μέεπ αμάγκεπ.  

 Παγκόρμια Πλαςτόομα: ξ διαδίκςσξ, ρε ρσμδσαρμϊ με ςιπ ρσρκεσέπ πξσ 

είμαι ρσμδεδεμέμεπ ρε ασςϊ, απξςελεί μια “Οαγκϊρμια Ολαςτϊομα”, ρςημ 

ξπξία ξι σπηοερίεπ και ςξ πεοιευϊμεμξ ποξέουξμςαι απϊ ςξσπ ίδιξσπ ςξσπ 

υοήρςεπ και μπξοξϋμ μα επαμαυοηριμξπξιηθξϋμ. 

Ανίεπ 

•Φοήρςεπ/Δημιξσογξί 

•σλλξγική Δστσΐα 

•σμευήπ Βελςίχρη 

•Δσυοηρςία 

Σευμξλξγίεπ 

•RSS Feeds 

•Ιξιμχμικά 
Δίκςσα 

•Blogs 

•Wikis 

•Podcasts 

Δταομξγέπ 

•XML 

•Flash/Flex 

•Ajax 

•Open API 

•Microformats 

Web 2.0 
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 Αμξικςόπ Ιώδικαπ: Ξ Θρςϊπ 2.0 έυει ρσμβάλει ρςη διάδξρη ςξσ “Αμξικςξϋ 

Ιόδικα”, δηλαδή ρςη δημιξσογία λξγιρμικόμ και εταομξγόμ, ρςα ξπξία 

ξι υοήρςεπ έυξσμ ελεϋθεοη ποϊρβαρη ρςξμ κόδικα και μπξοξϋμ μα 

ρσμβάλξσμ ρςη βελςίχρη και ςημ ενέλινή ςξσπ.  

 Δσμαμικό Πεοιευόμεμξ: Ξι ςευμξλξγίεπ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για ςη 

δημιξσογία ςχμ εταομξγόμ Θρςξϋ 2.0, επιςοέπξσμ ςη δημιξσογία 

δσμαμικξϋ πεοιευξμέμξσ, ςξ ξπξίξ μεςαβάλλεςαι ασςϊμαςα απϊ κάπξιξ 

ρϋρςημα διαυείοιρηπ, αμάλξγα με ςιπ αμάγκεπ ςξσ υοήρςη/ δημιξσογξϋ.  

 Δλατοιά Σευμξλξγία: Ξι ςευμξλξγίεπ πξσ ανιξπξιξϋμςαι για ςη 

δημιξσογία εταομξγόμ Θρςξϋ 2.0 (ποχςϊκξλλα, γλόρρεπ 

ποξγοαμμαςιρμξϋ κ.λπ.), θεχοξϋμςαι “ελατοιέπ”, καθόπ δεμ απαιςείςαι 

σφηλή σπξλξγιρςική ιρυϋπ για μα λειςξσογήρξσμ, εμό ςασςϊυοξμα, ξ 

ποξγοαμμαςιρςικϊπ ρυεδιαρμϊπ ςξσπ διαπιρςόμεςαι πιξ απλϊπ, με 

απξςέλερμα μα μπξοεί μα ανιξπξιηθεί απϊ υοήρςεπ με βαρικέπ 

ποξγοαμμαςιρςικέπ γμόρειπ.  

 ημαριξλξγικέπ Έμμξιεπ: Ξι υοήρςεπ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα 

καςηγξοιξπξίηρηπ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ Θρςξϋ 2.0 με ρημαριξλξγικέπ 

έμμξιεπ, όρςε μα διεσκξλϋμεςαι η αμαζήςηρη και αμάκςηρη ςηπ επιθσμηςήπ 

πληοξτξοίαπ. Ζ δσμαςϊςηςα ασςή, απξςελεί ςξ βαρικϊ υαοακςηοιρςικϊ, η 

επέκςαρη ςξσ ξπξίξσ ρσμβάλλει ρςη δημιξσογία ςξσ λεγϊμεμξσ 

Ρημαριξλξγικξϋ Θρςξϋ, δηλαδή ςξσ Θρςξϋ 3.0 (Web 3.0). 

2.3.2 Εφαρμογές Ιστού 2.0 

Ξι εταομξγέπ Θρςξϋ 2.0 (Web 2.0), υαοακςηοίζξμςαι και χπ 

Ιξιμχμικέπ Δταομξγέπ, καθόπ εμιρυϋξσμ ςημ επικξιμχμία 

και ςημ αλληλεπίδοαρη μεςανϋ ςχμ υοηρςόμ και ςξσ 

πεοιευξμέμξσ, εμό παοάλληλα, ανιξπξιξϋμςαι ρε έμα εσοϋ 

τάρμα δοαρςηοιξςήςχμ (Mason & Rennie, 2008). Ξι 

κξιμχμικέπ εταομξγέπ, μπξοξϋμ μα υχοιρςξϋμ ρε ςέρρεοιπ (4) βαρικέπ καςηγξοίεπ 

(Lokesh, 2010; Bolstad & Endsley, 2003), (α) εταομξγέπ με άνξμα ςημ επικξιμχμία 

(π.υ. Skype, WebEx, Windows Live, Forums), (β) εταομξγέπ ξι ξπξίεπ ρςηοίζξμςαι 

ρςημ ξογάμχρη πεοιευξμέμξσ (π.υ. Dropbox, JustCloud, Google Calendar), (γ) 

εταομξγέπ ρςιπ ξπξίεπ είμαι ετικςή η απϊ κξιμξϋ επενεογαρία πεοιευξμέμξσ (π.υ. 

Wikis, Google Docs) και ςέλξπ, (δ) εταομξγέπ με ρςϊυξ ςη ρσμμεςξυή/ δικςύχρη 
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ςχμ μελόμ ςξσπ (π.υ. blogs, Facebook, LinkedIn). Δπιπλέξμ, σπάουξσμ ρσρςήμαςα, 

ςα ξπξία, με καςάλληλεπ παοαμεςοξπξιήρειπ και ποξρθήκεπ, μπξοξϋμ μα 

ρσμδσάρξσμ κάπξιεπ ή ϊλεπ ςιπ παοαπάμχ καςηγξοίεπ, ϊπχπ είμαι για παοάδειγμα 

ςξ Joomla ή ςξ Drupal [Ρσρςήμαςα Διαυείοιρηπ Οεοιευξμέμξσ (ΡΔΟ) – Content 

Management Systems – (CMS)].  

Λελεςόμςαπ ςη βιβλιξγοατία (Rongfei, 2010; Boateng, Mbarika & Thomas, 2010; 

Cervera & Sánchez, 2009; Anderson, 2007; Murugesan, 2007), μπξοεί μα διακοίμει 

καμείπ διατξοεςικέπ καςηγξοιξπξιήρειπ ςχμ εταομξγόμ Θρςξϋ 2.0. Ρε κάπξιεπ 

πεοιπςόρειπ, π.υ. YouTube, η εταομξγή μπξοεί μα αμήκει ρε πεοιρρϊςεοεπ απϊ μια 

καςηγξοίεπ (διαμξιοαρμϊπ πεοιευξμέμξσ, κξιμχμικϊ δίκςσξ), ατξϋ επιςοέπει 

μεγάλξ εϋοξπ λειςξσογιόμ. Ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ εογαρίαπ, ποξςείμεςαι 

καςηγξοιξπξίηρη ρε δόδεκα (12) βαρικέπ καςηγξοίεπ, ρςιπ ξπξίεπ μπξοξϋμ μα 

εμςαυθξϋμ ξι σπάουξσρεπ εταομξγέπ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ασςέπ απεικξμίζξμςαι 

αμαλσςικά ρςξ μξηςικϊ υάοςη πξσ δημιξσογήθηκε ρςημ Δικόμα 9 και είμαι ξι ενήπ: 

(1) Θρςξλόγια (blogs): Ξ ϊοξπ ιρςξλϊγιξ (blog), επιμξήθηκε απϊ ςξμ Jorn Barger1 

(1997) και αματέοεςαι ρε μια απλή ιρςξρελίδα, η ξπξία απξςελείςαι απϊ 

ρϋμςξμεπ παοαγοάτξσπ (αμαοςήρειπ), ϊπξσ καςαγοάτξμςαι απϊφειπ, 

πληοξτξοίεπ, ιδέεπ, ποξρχπικέπ καςαυχοήρειπ, ρϋμδερμξι κ.α., ςξπξθεςημέμα 

με υοξμξλξγική ρειοά (με ςημ πιξ ποϊρταςη ποόςη) και έυξσμ ςη μξοτή εμϊπ 

διαδικςσακξϋ (online) πεοιξδικξϋ (Doctorow et al., 2002). Γμχρςέπ εταομξγέπ 

δημιξσογίαπ ιρςξλξγίχμ είμαι: WordPress, Blogger, LiveJournal, Tumblr, 

Posterous. 

(2) Λικοξ-Θρςξλόγια (Micro-Blogs): Οοϊκειςαι για ςημ ενέλινη ςχμ ιρςξλξγίχμ ρε 

ρσμδσαρμϊ με ςα κξιμχμικά δίκςσα. Ξι υοήρςεπ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα 

αμάοςηρηπ και αμάγμχρηπ πληοξτξοίαπ, ρε μξοτή ηλεκςοξμικξϋ πεοιξδικξϋ, 

εμό ςασςϊυοξμα, διαςηοξϋμ ςξ δικϊ ςξσπ κξιμχμικϊ δίκςσξ με άλλξσπ υοήρςεπ. 

Γμχρςέπ εταομξγέπ είμαι: Plurk, Identi.ca, Yammer, εμό ςξ Twitter, 

καςαςάρρεςαι και ρε ασςήμ ςημ καςηγξοία.  

(3) Διαμξιοαρμόπ Πεοιευξμέμξσ (Media Sharing): Ξι ευμξλξγίεπ Θρςξϋ 2.0, 

επιςοέπξσμ ςξ διαμξιοαρμϊ πξλσμερικξϋ πεοιευξμέμξσ, δηλαδή δεμ 

πεοιξοίζξμςαι ρε κείμεμξ, αλλά επεκςείμξμςαι ρε εικϊμεπ, κιμξϋμεμεπ εικϊμεπ, 

αουεία ήυξσ και αουεία βίμςεξ, εμό ςασςϊυοξμα, σπξρςηοίζξσμ εμέογειεπ ϊπχπ 

                                           
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Jorn_Barger 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jorn_Barger
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ξ ρυξλιαρμϊπ, η ανιξλϊγηρη κ.λπ. Ξι εταομξγέπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ καςηγξοίαπ 

είμαι ιδιαίςεοα δημξτιλείπ (Vimeo, Viddler, Flickr, κ.λπ.), με πιξ γμχρςϊ ςξ 

YouTube.  

(4) σμεογαςική σγγοατή Πεοιευξμέμξσ (Collaborative Online Writing): Ξι 

εταομξγέπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ καςηγξοίαπ, επιςοέπξσμ ρςξσπ υοήρςεπ ςη 

δημιξσογία πεοιευξμέμξσ ρσμεογαςικά (απϊ κξιμξϋ), καθόπ έυξσμ ςη 

δσμαςϊςηςα ςασςϊυοξμηπ επενεογαρίαπ αουείχμ (εγγοάτχμ, εικϊμχμ, 

παοξσριάρεχμ, κ.λπ.) διαδικςσακά. Ζ δημξτιλέρςεοη εταομξγή ςηπ 

καςηγξοίαπ, είμαι ςα Google Docs, ϊπξσ ξι υοήρςεπ διαμξιοάζξμςαι ρσμήθχπ 

έγγοατα, τϋλλα εογαρίαπ και παοξσριάρειπ. Άλλεπ εταομξγέπ είμαι CrocoDoc, 

Etherpad, Zoho, Swirrl και YouFig?.  

(5) Ιξιμχμικά Δίκςσα (Social Networks): α Ιξιμχμικά Δίκςσα επιςοέπξσμ ςη 

διαρϋμδερη υοηρςόμ, ςημ επικξιμχμία (έμμερη και άμερη), ςξ διαμξιοαρμϊ 

ιδεόμ, ρυξλίχμ, κξιμόμ εμδιατεοϊμςχμ και γεμικϊςεοα ςη διαςήοηρη 

αμθοχπίμχμ ρυέρεχμ διαδικςσακά. ξ ταιμϊμεμξ ςηπ κξιμχμικήπ δικςϋχρηπ 

έυει λάβει μεγάλεπ διαρςάρειπ ςα ςελεσςαία υοϊμια, εμό ξι λϊγξι ανιξπξίηρήπ 

ςξσ εκςείμξμςαι ρε πξλλαπλέπ καθημεοιμέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ υοηρςόμ 

(ποξρχπικέπ, επαγγελμαςικέπ, κξιμχμικέπ κ.λπ.). Ξι εταομξγέπ πξσ 

υοηριμξπξιξϋμςαι εσοϋςεοα απϊ υοήρςεπ είμαι Facebook, Twitter, MySpace 

παλαιϊςεοα, LinkedIn για κξιμϊςηςεπ επαγγελμαςιόμ, εμό ιδιαίςεοα δημξτιλείπ 

είμαι και ξι εταομξγέπ δημιξσογίαπ ποξρχπικόμ κξιμχμικόμ δικςϋχμ, ϊπχπ ςξ 

Wall.fm.  

(6) Διαδικςσακέπ Πύλεπ/ σμδσαρςικέπ Δταομξγέπ (Portals/ Mash-ups): Ξι 

εταομξγέπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ καςηγξοίαπ (iGoogle, Wetpaint, symbaloo, 

netvibes, protopage) ποξρτέοξσμ ρςξσπ υοήρςεπ ςη δσμαςϊςηςα μα ρσμθέςξσμ 

ςιπ ποξρχπικέπ ςξσπ αουικέπ ρελίδεπ (frontpages), με επιποϊρθεςα ρςξιυεία 

δικήπ ςξσπ ποξςίμηρηπ, ϊπχπ καιοϊπ, υοημαςιρςήοιξ, ηλεκςοξμική 

αλληλξγοατία, ειδήρειπ, κ.α. Ζ αμαμέχρη ςχμ επιποϊρθεςχμ είμαι άμερη, με 

απξςέλερμα ξ υοήρςηπ μα λαμβάμει ξπξιαδήπξςε ρςιγμή ςημ πληοξτξοία πξσ 

επιθσμεί.  

(7) Wikis: α wikis απξςελξϋμ ιρςξρελίδεπ, ςιπ ξπξίεπ μπξοεί εϋκξλα μα 

επενεογαρςεί ξπξιξρδήπξςε υοήρςηπ έυει ποϊρβαρη ρε ασςέπ (εγγεγοαμμέμξπ 

υοήρςηπ). Ρσμηθίζεςαι μα υοηριμξπξιξϋμςαι για εκπαιδεσςικξϋπ ρκξπξϋπ, με 
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ρςϊυξ ςη δημιξσογία ρσλλξγικήπ γμόρηπ (ρϋμξλξ εκπαιδεσξμέμχμ) ρυεςικά με 

ρσγκεκοιμέμα αμςικείμεμα. Ζ πιξ γμχρςή εταομξγή wikis ρήμεοα, είμαι η 

Wikipedia, η ξπξία λειςξσογεί χπ ηλεκςοξμική εγκσκλξπαίδεια, ϊπξσ καθέμαπ 

μπξοεί μα ποξρθέρει ςη γμόρη πξσ καςέυει. Άλλεπ γμχρςέπ εταομξγέπ είμαι ξι 

wikispaces, Bluwiki και zohowiki.  

(8) σλλξγικόπ Φαοακςηοιρμόπ (Social Bookmarks): Ξ υαοακςηοιρμϊπ με εςικέςεπ 

(tags) και η διαςήοηρη ρελιδξδεικςόμ, είμαι εμέογειεπ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι 

ρσυμά απϊ υοήρςεπ, όρςε μα διεσκξλϋμξσμ ςημ αμαζήςηρη και αμάκςηρη 

υοήριμηπ πληοξτξοίαπ. Όςαμ ασςϊ ποαγμαςξπξιείςαι ρε επίπεδξ κξιμχμικόμ 

δικςϋχμ (Ρσλλξγικϊπ Υαοακςηοιρμϊπ) επιςοέπει ςη δημιξσογία και ςξ 

διαμξιοαρμϊ πληοξτξοίαπ, αμάμερα ρε υοήρςεπ με κξιμά εμδιατέοξμςα, 

ενξικξμξμόμςαπ υοϊμξ και ρσμβάλλξμςαπ ρςη διάδξρη πληοξτξοίαπ πξσ κάθε 

υοήρςηπ μεμξμχμέμα, εμδευξμέμχπ, μα μημ είυε αμακςήρει. Δταομξγέπ ϊπχπ 

Del.icio.us, Digg και Diigo, είμαι γμχρςέπ για ςιπ δσμαςϊςηςεπ διαςήοηρηπ 

ρελιδξδεικςόμ, εμό επιςοέπξσμ και επιποϊρθεςεπ εμέογειεπ, ϊπχπ επιρήμαμρη 

ρημείχμ ρε μια ιρςξρελίδα, ειραγχγή ρυξλίχμ κ.λπ.  

(9) Podcasts: α podcast απξςελξϋμ αουεία ρε μξοτή πξσ επιςοέπει ςημ ακοϊαρη 

και ποϊρταςα ςημ ποξβξλή, ρε μεςαγεμέρςεοξ υοξμικϊ ρημείξ (Οιςρικάληπ & 

Ξσαρίςρα, 2013). Ρσμήθχπ, ςα αουεία podcast αμαπαοάγξμςαι απϊ κιμηςέπ και 

αρϋομαςεπ ρσρκεσέπ (iPads, iPhones, smartphones, tablets), υχοίπ ϊμχπ ασςϊ 

μα απξκλείει ςημ αμαπαοαγχγή ςξσπ και απϊ ποξρχπικξϋπ ηλεκςοξμικξϋπ 

σπξλξγιρςέπ (PCs). Ξι εταομξγέπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ καςηγξοίαπ, 

πεοιλαμβάμξσμ ςα απαοαίςηςα εογαλεία για ςη δημιξσογία και ςξ διαμξιοαρμϊ 

ςέςξιχμ αουείχμ, εμό ρσμβάλλξσμ και ρςημ εμίρυσρη κξιμξςήςχμ, με κξιμϊ 

εμδιατέοξμ ςα podcast. Ξοιρμέμεπ απϊ ςιπ πιξ γμχρςέπ είμαι ξι iTunes, 

iPodder, podOmatic, hipcast, Podcast People και Talk Shoe.  

(10) Δικξμικέπ Ιξιμόςηςεπ (Virtual Communities): Ωπ εικξμικέπ κξιμϊςηςεπ, 

αματέοξμςαι εκείμεπ πξσ δημιξσογξϋμςαι απξκλειρςικά ρςξ διαδίκςσξ (δεμ 

σπάουει δια ζόρηπ επικξιμχμία) με ςημ σπξρςήοινη ρϋγυοξμηπ ςευμξλξγίαπ 

(ςοιρδιάρςαςα γοατικά, ρσρκεσέπ καςαγοατήπ κίμηρηπ, ϊπχπ Kinect και Wii, 

κ.λπ.), όρςε μα δίμεςαι η φεσδαίρθηρη ποαγμαςικήπ αμθοόπιμηπ επατήπ. 

Υαοακςηοιρςικά παοαδείγμαςα εικξμικόμ κξιμξςήςχμ ρςξ διαδίκςσξ είμαι ςα 

ActiveWorlds, SecondLife, IMVU, Small Worlds, meez, Kaneva και Habbo.  
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(11) Διαδικςσακέπ Ιξιμχμικέπ Βιβλιξθήκεπ (Social Library Tools): Ξι 

Διαδικςσακέπ Ιξιμχμικέπ Βιβλιξθήκεπ, απξςελξϋμ ποϊρταςεπ εταομξγέπ Θρςξϋ 

2.0 και απεσθϋμξμςαι ρε υοήρςεπ, ξι ξπξίξι είμαι θεομξί αμαγμόρςεπ βιβλίχμ. 

Οοϊκειςαι ξσριαρςικά για ρσλλξγέπ με βιβλία, για ςα ξπξία σπάουει 

πληοξτξοία καςαγεγοαμμέμη απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ υοήρςεπ (ρυϊλια, 

ανιξλξγήρειπ, ρσλλεκςικά ενότσλλα και εκδϊρειπ, πεοιλήφειπ, απξδϊρειπ, 

λένειπ κλειδιά κ.λπ.) ή διαςίθεμςαι ςα ίδια ςα βιβλία ρε ηλεκςοξμική μξοτή (e-

books). Ζ δημξτιλέρςεοη ρσλλξγή είμαι ςξ Shelfari, ςξ ξπξίξ σπξρςηοίζεςαι 

απϊ ςξ Amazon2, εμό άλλεπ Ιξιμχμικέπ Βιβλιξθήκεπ, είμαι ξι Delicious-monster 

και Library Thing.  

(12) Διαδικςσακά Κειςξσογικά σρςήμαςα (Online Operating Systems): α 

Διαδικςσακά Κειςξσογικά Ρσρςήμαςα, απξςελξϋμ μια απϊ ςιπ πιξ δσμαμικέπ 

εταομξγέπ Θρςξϋ 2.0, εμό αμαμέμεςαι, ϊςαμ σπξρςηοιυθεί πλήοχπ η λειςξσογία 

ςξσπ, μα απξςελέρξσμ ςη βάρη για ςημ ενέλινη ςξσ Θρςξϋ 3.0. Ξι ρημεοιμξί 

σπξλξγιρςέπ λειςξσογξϋμ με ρσγκεκοιμέμα λειςξσογικά ρσρςήμαςα, ςα ξπξία 

επιςοέπξσμ ρςξσπ υοήρςεπ ςξσπ μα διαυειοίζξμςαι ςξπικά (ρε επίπεδξ 

ποξρχπικξϋ ηλεκςοξμικξϋ σπξλξγιρςή ή ςξπικξϋ δικςϋξσ) ςα δεδξμέμα ςξσπ. 

α Διαδικςσακά Κειςξσογικά Ρσρςήμαςα έυξσμ χπ ρςϊυξ ςη “μεςατξοά” ϊλχμ 

ςχμ ειδόμ ςχμ λειςξσογιόμ και εταομξγόμ ρςξ διαδίκςσξ (cloud), όρςε ξι 

υοήρςεπ μα είμαι απϊλσςα αμενάοςηςξι απϊ ςη ρσρκεσή ρςημ ξπξία εογάζξμςαι 

και μα υοειάζξμςαι απξκλειρςικά έμαμ τσλλξμεςοηςή, για ςημ σλξπξίηρη 

ξπξιαρδήπξςε εμέογειαπ.  

                                           
2 http://www.amazon.com/ Δημξτιλήπ ιρςϊςξπξπ αγξοξπχληριόμ. 

http://www.amazon.com/
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Δικόμα 9: Ιαςηγξοιξπξίηρη Δταομξγόμ Θρςξϋ 2.0 (Web 2.0) 

2.3.3 Αξιοποίηση Εφαρμογών και Τεχνολογιών Ιστού 2.0 στην 

Εκπαίδευση 

Ξι εταομξγέπ Θρςξϋ 2.0 (Web 2.0) ποξκάλεραμ επαμάρςαρη ρςημ 

εκπαίδεσρη, καθόπ με ςημ εμτάμιρη ρσμεογαςικόμ 

πεοιβαλλϊμςχμ, η μάθηρη έγιμε πιξ εσέλικςη και ξι 

εκπαιδεσϊμεμξι, απέκςηραμ ςη δσμαςϊςηςα ρσμμεςξυήπ ρε 

κξιμϊςηςεπ δημιξσογίαπ και διαμξιοαρμξϋ εκπαιδεσςικξϋ 

πεοιευξμέμξσ και ανιξλϊγηρηπ (Thompson, 2007). Διδικϊςεοα ρςημ εκπαίδεσρη, 

εκςϊπ απϊ ςιπ εταομξγέπ Θρςξϋ 2.0, πξσ έυξσμ αματεοθεί ρε γεμικϊ πλαίριξ 

(Δμϊςηςα 2.3.2), ρημαμςικϊπ είμαι ξ οϊλξπ ςχμ Ρσρςημάςχμ Διαυείοιρηπ Λάθηρηπ 

(Learning Management Systems - LMS). Οοϊκειςαι για ρσρςήμαςα, ςα ξπξία 

ρςηοίζξμςαι ρε ευμξλξγίεπ Θρςξϋ 2.0, με ρκξπϊ μα εμιρυϋρξσμ ςημ εν απξρςάρεχπ 

εκπαίδεσρη, ρε έμα εϋυοηρςξ πεοιβάλλξμ, σπξρςηοιζϊμεμα απϊ καςάλληλεπ 

παιδαγχγικέπ θεχοίεπ και διδακςικά μξμςέλα. α ΡΔΛ, επιδιόκξσμ ςημ εμθάοοσμρη 
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επξικξδξμηςικήπ, ρσμεογαςικήπ και διεοεσμηςικήπ μάθηρηπ, παοέυξμςαπ μέα 

ςευμξλξγικά εογαλεία και επιςοέπξμςαπ καλϋςεοη καςαμξμή και 

επαμαυοηριμξπξίηρη πϊοχμ. Δπιπλέξμ, ρςξυεϋξσμ ρςη διεσκϊλσμρη εκπαιδεσςικόμ 

και εκπαιδεσξμέμχμ και ϊυι απλά ρςη διαδικςσακή αμαπαοαγχγή ςξσ 

πεοιβάλλξμςξπ μιαπ αίθξσραπ διδαρκαλίαπ (Britain & Liber, 1999; Wyles, 2004). Ζ 

μάθηρη ποαγμαςξπξιείςαι με ςξ ρσμδσαρμϊ πληθόοαπ εταομξγόμ και εογαλείχμ 

και διάτξοεπ μξοτέπ αλληλεπίδοαρηπ, όρςε μα δημιξσογηθεί ρσλλξγική δοάρη.  

Ρϋμτχμα με ςη διεθμή βιβλιξγοατία (Wang, 2011; Ullrich et al., 2008; Yuen & 

Yuen, 2008; Reinhold, 2006; Augar, Raitman & Zhou, 2004), αλλά και μελέςεπ πξσ 

έυξσμ ποαγμαςξπξιηθεί ρε εθμικϊ επίπεδξ (Ειόγκξσ & Δημηςοιάδηπ, 2010; 

Ιαοαραββίδηπ & Ηεξδξρίξσ, 2010; Καδιάπ, Λπέλλξσ & Λικοϊπξσλξπ, 2009; 

Οαπαμικξλάξσ & Γοηγξοιάδξσ, 2005) ξι εταομξγέπ Θρςξϋ 2.0, μπξοξϋμ μα 

ανιξπξιηθξϋμ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία, καθόπ εμιρυϋξσμ: 

(α) ςημ επικξιμχμία (communication) μεςανϋ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ,  

(β) ςημ αλληλεπίδοαρη (interaction) ςϊρξ μεςανϋ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ϊρξ και με 

ςα πεοιβάλλξμςα μάθηρηπ,  

(γ) ςξ διαμξιοαρμό πληοξτξοίαπ (information sharing) και γμώρεχμ (knowledge 

sharing),  

(δ) ςη ρσμεογαρία (collaboration) ρςημ παοαγχγή πεοιευξμέμξσ,  

(ε) ςξμ αμαρςξυαρμό (reflection), με απόςεοξ ρκξπϊ ςημ επίλσρη ρϋμθεςχμ 

ποξβλημάςχμ και ςημ εμίρυσρη ςηπ κοιςικήπ ρκέφηπ και ςέλξπ  

(ρς) ςη μάθηρη (learning), η ξπξία επιςσγυάμεςαι με ςξ ρσμδσαρμϊ ξοιρμέμχμ ή 

ϊλχμ ςχμ παοαπάμχ ρςξιυείχμ.  

Λε ςημ ανιξπξίηρη φητιακόμ μέρχμ διδαρκαλίαπ, 

σπξρςηοιζϊμεμχμ απϊ ςιπ εταομξγέπ Θρςξϋ 2.0, η μάθηρη 

λαμβάμει μέοξπ ρε έμα κξιμχμικξπξλιςιρμικϊ ρϋρςημα, ρςξ ξπξίξ 

ξι ρσμμεςέυξμςεπ υοηριμξπξιξϋμ πξικίλεπ μξοτέπ αλληλεπίδοαρηπ και λειςξσογξϋμ 

χπ δημιξσογξί, διαμξιοάζξμςαι γμόρειπ, ρσμεογάζξμςαι και επικξιμχμξϋμ 

(Οιςρικάληπ & Ξσαρίςρα, 2012α). Ξ οϊλξπ ςχμ εκπαιδεσξμέμχμ μεςαςοέπεςαι απϊ 

παθηςικϊπ ρε εμεογηςικϊπ και η εκπαιδεσςική διαδικαρία απϊ "δαρκαλξκεμςοική" 

ενελίρρεςαι ρε "μαθηςξκεμςοική", ερςιάζξμςαπ ρςιπ αμάγκεπ κάθε εκπαιδεσξμέμξσ 

νευχοιρςά. Ζ ρσμμεςξυή ςχμ εκπαιδεσξμέμχμ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία, ρε 
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ρσμδσαρμϊ με ςημ ανιξπξίηρη εταομξγόμ 2.0 (κσοίχπ ελεϋθεοχμ εταομξγόμ και 

εταομξγόμ Αμξικςξϋ Ιόδικα), επιςοέπει ςημ σλξπξίηρη καιμξςϊμχμ ποακςικόμ, ξι 

ξπξίεπ έυξσμ χπ απξςέλερμα ςη δημιξσογία εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ (Brown, 

2010; Mason & Rennie, 2008; Palloff & Pratt, 2007). Ζ ρσμεογαρία (collaboration), 

με έμαμ κξιμϊ ρκξπϊ, ξ ξπξίξπ ςίθεςαι ρςξ πλαίριξ μιαπ κξιμϊςηςαπ, μπξοεί μα 

ξδηγήρει, μέρχ ςηπ επικξιμχμίαπ και ςηπ αλληλεπίδοαρηπ ςχμ μελόμ, ρςη μάθηρη 

(Wenger, McDermott & Snyder, 2002), η ξπξία πλέξμ, αματέοεςαι χπ “κξιμχμική 

μάθηρη” και ρσμιρςά κεμςοική διαδικαρία (Hagel & Brown, 2008). ξ απξςέλερμα 

ςχμ αλλαγόμ, πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςη μάθηρη, είμαι η μεςαςϊπιρη ςξσ ρημείξσ 

αματξοάπ απϊ ςξ “ςι μαθαίμξσμε ϊςαμ υοηριμξπξιξϋμε ςιπ ΤΠΔ” ρςξ “πόπ 

μαθαίμξσμε ανιξπξιόμςαπ ςιπ ΤΠΔ”.  

Λε βάρη ςα παοαπάμχ, παοαςηοείςαι η δημιξσογία μιαπ μέαπ κξσλςξϋοαπ μάθηρηπ, 

η ξπξία εκςϊπ απϊ ςη διδαρκαλία (teaching) και ςη μάθηρη (learning), πεοιλαμβάμει 

και ςξμ ϊοξ ςηπ ρσμβξσλεσςικήπ (mentoring) μεςανϋ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ (Douglas & 

Brown, 2011). Ασςή η μέα κξσλςξϋοα ρσμμεςξυήπ υαοακςηοίζεςαι απϊ ςημ 

αμςαπξδξςικϊςηςα, καθόπ ξι εκπαιδεσϊμεμξι πξσ μαθαίμξσμ, αμαπςϋρρξμςαι μέρχ 

ςχμ εμεογειόμ ςηπ δημιξσογίαπ και ςξσ διαμξιοαρμξϋ (“δαμείζξμςαι” πληοξτξοίεπ 

απϊ άλλξσπ, ςιπ εμπλξσςίζξσμ με δικέπ ςξσπ και ρςη ρσμέυεια ςιπ διαμξιοάζξμςαι εκ 

μέξσ). Ξ ϊοξπ “ρσμέογεια” (synergy) έυει υοηριμξπξιηθεί ρςη βιβλιξγοατία 

(Köstinger, Roth & Bischof, 2012; Gazi, Aksal & Öztuğ, 2012), για μα ςξμιρςεί ςξ 

ρσμεογαςικϊ απξςέλερμα ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, 

ποϊκειςαι για μια δσμαμική αςμϊρταιοα, η ξπξία διακοίμεςαι ρςιπ ηλεκςοξμικέπ 

ςάνειπ, επιςοέπξμςαπ ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ μα δοξσμ εμεογηςικά, μα αλληλεπιδοξϋμ 

και μα επικξιμχμξϋμ μεςανϋ ςξσπ. Ξ Light (2001) σλξπξίηρε μια πειοαμαςική 

έοεσμα, μέρα απϊ ςημ ξπξία καςέληνε ρςξ ρσμπέοαρμα πχπ ξι εκπαιδεσϊμεμξι, 

ϊςαμ μελεςξϋμ ρε ξμάδεπ (ακϊμη και ρε πεοιξοιρμέμεπ εκπαιδεσςικέπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ), ρσμμεςέυξσμ πιξ εμεογά ρςη μάθηρη, παοξσριάζξμςαι πιξ 

ποξεςξιμαρμέμξι και ςελικά, έυξσμ καλϋςεοεπ επιδϊρειπ, ρσγκοιςικά με ςξσπ 

εκπαιδεσϊμεμξσπ πξσ μελεςξϋμ μεμξμχμέμα.  

Δπιπλέξμ, απϊ πξλϋ μχοίπ, αματέοξμςαι ρςη 

βιβλιξγοατία ϊοξι ϊπχπ ξικξλξγία μάθηρηπ, 

εκπαιδεσςικϊ ξικξρϋρςημα, ξικξρσρςημική ρκέφη, ξι 

ξπξίξι ταμεοόμξσμ ςη μέα αμςίληφη πξσ δημιξσογείςαι γϋοχ απϊ ςα εκπαιδεσςικά 

πεοιβάλλξμςα ρςημ φητιακή επξυή (Wilson, 1995; Kirikova et al., 2010). Λε ςη 
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θεόοηρη ςηπ εκπαίδεσρηπ χπ ξικξρϋρςημα, δημιξσογξϋμςαι καιμξϋοια 

υαοακςηοιρςικά για ςημ πεοιγοατή ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ρσρςήμαςξπ, ϊπχπ αμξικςϊ, 

ρϋμθεςξ και ποξραομϊριμξ, ςα ξπξία ποξκϋπςξσμ απϊ ςα μέα δσμαμικά ρςξιυεία 

πξσ ρσμθέςξσμ ςξ φητιακϊ εκπαιδεσςικϊ πεοιβάλλξμ (European Resource Centre, 

2010). Ρςξ υήμα 14, απεικξμίζεςαι έμα μαθηριακϊ ξικξρϋρςημα (Douglas & Brown, 

2011), ρςξ ξπξίξ ξι ρσμμεςέυξμςεπ αλληλεπιδοξϋμ μέρχ αμαρςξυαρμξύ 

(reflecting), αμάπςσνηπ (developing), ρσμεογαρίαπ (collaborating), διαμξιοαρμξύ 

(sharing), δημξρίεσρηπ (publishing) και μάθηρηπ (learning). 

  

υήμα 14: Ιξιμϊςηςεπ Λάθηρηπ σπξρςηοιζϊμεμεπ απϊ ςξμ Θρςϊ 2.0 (Δκπαιδεσςικϊ 

Ξικξρϋρςημα)  

Ρϋμτχμα με ςξσπ Douglas & Brown (2011), ςξ μέξ “εκπαιδεσςικϊ ξικξρϋρςημα” (α) 

δίμει ςη δσμαςϊςηςα ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ μα επικξιμχμξϋμ μεςανϋ ςξσπ, 

επιςοέπξμςαπ ρςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ μα λειςξσογξϋμ χπ μέμςξοεπ/ ρϋμβξσλξι ςχμ 

εκπαιδεσξμέμχμ ςξσπ, (β) επιςοέπει ςημ ελεϋθεοη ποϊρβαρη ρε πεοιευϊμεμξ, ςξ 

ξπξίξ δεμ σπϊκειςαι ρε πεοιξοιρμξϋπ και είμαι άμερα ποξρπελάριμξ και (γ) 

δημιξσογεί μια μέα εκπαιδεσςική κξσλςξϋοα, ρςημ ξπξία ςα ϊοια αμάμερα ρςη 

δημιξσογία και ςημ “καςαμάλχρη” γμόρηπ είμαι απξδεκςά απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ.  

Ξλξκληοόμξμςαπ ςημ παοξϋρα εμϊςηςα, είμαι ρημαμςικϊ μα ςξμιρςεί πχπ ϊρξ 

ενελίρρξμςαι ξι καιμξςϊμεπ εταομξγέπ για ςημ εκπαίδεσρη ςϊρξ γίμεςαι εμταμήπ η 

αμάγκη ανιξλϊγηρήπ ςξσπ απϊ παιδαγχγική/εκπαιδεσςική ρκξπιά (Οιςρικάληπ & 

Ξσαρίςρα, 2012β). ϊρξ απϊ ςη βιβλιξγοατία ϊρξ και απϊ διδακςικέπ εμπειοίεπ, 
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παοαςηοείςαι ϊςι καμέμα ςευμξλξγικϊ ή επικξιμχμιακϊ μέρξ μεμξμχμέμα, δεμ 

επαοκεί για μα ασνήρει ςημ απξςελερμαςικϊςηςα ρςη μάθηρη, αμ δεμ εμςάρρεςαι ρε 

μια παιδαγχγική λξγική και δεμ σπξρςηοίζεςαι απϊ μια δξμημέμη παιδαγχγική 

διαδικαρία (Λακοάκηπ, 2000). Ρϋμτχμα με ςξμ Λαςραγγξϋοα (2004), ρε μελέςεπ 

πξσ έυξσμ ποαγμαςξπξιηθεί, ξι εκπαιδεσϊμεμξι σπξρςηοίζξσμ πχπ μαθαίμξσμ 

καλϋςεοα και ςξσπ εσυαοιρςεί πεοιρρϊςεοξ η διαδικαρία μάθηρηπ ρε ξμάδεπ.  

Ζ ρϋμθεςεπ εκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρε ρσμδσαρμϊ με ςιπ 

ςευμξλξγίεπ ςξσ διαδικςϋξσ, ρσμβάλλξσμ ρςημ αμάπςσνη ςηπ 

ικαμϊςηςαπ επίλσρηπ ρϋμθεςχμ ποξβλημάςχμ και ςηπ κοιςικήπ 

ρκέφηπ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη πχπ ξι εκπαιδεσϊμεμξι καλξϋμςαι 

μα διεοεσμήρξσμ και μα επενεογαρςξϋμ πλήθξπ πληοξτξοιόμ. 

Δπιπλέξμ, ρσμβάλλξσμ ρςη βελςίχρη ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ, καθόπ 

εμιρυϋεςαι η εναςξμικεσμέμη διδαρκαλία και η σπξρςήοινη ςχμ εκπαιδεσϊμεμχμ 

καθ‟ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ μάθηρηπ και ρςημ αμάπςσνη διάθερηπ και ικαμξςήςχμ 

ρσμεογαρίαπ, μέρχ ςηπ αμάθερηπ ξμαδικόμ εογαριόμ. Ζ εμπειοία απϊ ςη υοήρη 

ρϋγυοξμχμ εταομξγόμ, έυει απξδείνει ϊςι η δσμαμική ςξσπ, διαμξοτόμει έμα μέξ 

μαθηριακϊ πεοιβάλλξμ, ςξ ξπξίξ μπξοεί μα λειςξσογήρει για ςημ ενέλινη ςηπ 

εκπαιδεσςικήπ ποακςικήπ, σπξρςηοίζξμςαπ και ρε καμία πεοίπςχρη αμςικαθιρςόμςαπ 

ςξμ διδάρκξμςα (Οιςρικάληπ & Ξσαρίςρα, 2012β).  

2.4 ύνοψη  

Έυξμςαπ ξλξκληοόρει ςη γεμική επιρκϊπηρη ςχμ πεδίχμ ςηπ Αλληλεπίδοαρηπ 

Αμθοώπξσ-Τπξλξγιρςή (ΑΑΤ) και ςξσ Παγκόρμιξσ Θρςξύ 2.0 (Web 2.0), έυει 

διαμξοτχθεί έμα ικαμξπξιηςικϊ επίπεδξ για ςημ πεοεςαίοχ αμάπςσνη ςηπ παοξϋραπ 

Λεςαπςσυιακήπ Διπλχμαςικήπ Δογαρίαπ και για ςημ εμβάθσμρη ρςξ κϋοιξ 

αμςικείμεμξ, ςξ ξπξίξ είμαι ξ υεδιαρμόπ, η Τλξπξίηρη και η Ανιξλόγηρη εμϊπ 

Διαδικςσακξϋ Δκπαιδεσςικξϋ Ρσρςήμαςξπ. Ακξλξσθεί η αμαλσςική παοξσρίαρη ςηπ 

Λεθξδξλξγίαπ Ρυεδιαρμξϋ ςξσ Διαδικςσακξϋ Δκπαιδεσςικξϋ Ρσρςήμαςξπ, με έμταρη 

ρςιπ Αμάγκεπ και ρςιπ Απαιςήρειπ, καθόπ και ρςημ Αουιςεκςξμική Ρυεδίαρη. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3  

Μεθοδολογία χεδιασμού Διαδικτυακού 

Εκπαιδευτικού υστήματος  

3.1 Εισαγωγή 

Ρε ασςϊ ςξ κετάλαιξ, αουικά, παοξσριάζξμςαι η Γεμική Θδέα και ξι ςόυξι ςξσ 

Διαδικςσακξϋ Δκπαιδεσςικξϋ Ρσρςήμαςξπ, πξσ σλξπξιείςαι ρςξ πλαίριξ ςηπ 

παοξϋραπ Λεςαπςσυιακήπ Διπλχμαςικήπ Δογαρίαπ. Ακξλξσθεί η Λελέςη και 

Αμάλσρη ςχμ Αμαγκώμ και ςχμ Απαιςήρεχμ, ξι ξπξίεπ καςηγξοιξπξιξϋμςαι ρε 

λειςξσογικέπ και μη λειςξσογικέπ απαιςήρειπ, ρϋμτχμα με ςη βιβλιξγοατία. Ρςη 

ρσμέυεια, ποαγμαςξπξιείςαι καςαγοατή ςχμ καςηγξοιώμ ςχμ Φοηρςώμ ςξσ 

Διαδικςσακξϋ Δκπαιδεσςικξϋ Ρσρςήμαςξπ, με αματξοά ρςα υαοακςηοιρςικά ςξσπ 

και ρςιπ βαρικέπ εμέογειεπ, πξσ μπξοξϋμ μα επιςελξϋμ μέρα απϊ ασςϊ. Ζ 

Αουιςεκςξμική υεδίαρη απξςελεί βαρική εμϊςηςα ςξσ κεταλαίξσ και πεοιλαμβάμει 

ςα ςσλ Αλληλεπίδοαρηπ πξσ ανιξπξιξϋμςαι, ςημ Θεοαουική Αμάλσρη ςχμ 

Δογαριώμ με καςάλληλα διαγοάμμαςα ΗΤΑ, ςιπ Ποξδιαγοατέπ Δσυοηρςίαπ, καθόπ 

και ςα Λξμςέλα Πλξήγηρηπ. Ακξλξσθεί η ρσρυέςιρη ςχμ λειςξσογιώμ ςξσ 

Διαδικςσακξϋ Δκπαιδεσςικξϋ Ρσρςήμαςξπ με ςα υεδιαρςικά Φμάοια πξσ 

σιξθεςξϋμςαι για ςη διεπατή υοήρςη και ςέλξπ, παοξσριάζξμςαι ςα Ιοιςήοια 

Ανιξλόγηρηπ Διαδικςσακώμ Δκπαιδεσςικώμ σρςημάςχμ, ξλξκληοόμξμςαπ ςξ 

κετάλαιξ ςηπ Λεθξδξλξγίαπ Ρυεδιαρμξϋ ςξσ παοϊμςξπ Διαδικςσακξϋ Δκπαιδεσςικξϋ 

Ρσρςήμαςξπ. 

3.2 Γενική Ιδέα – τόχοι Διαδικτυακού 

Εκπαιδευτικού υστήματος 

Ζ Γεμική Θδέα ρςημ ξπξία ρςηοίζεςαι η παοξϋρα Λεςαπςσυιακή 

Διπλχμαςική Δογαρία, είμαι ξ υεδιαρμόπ, η Τλξπξίηρη και η 

Ανιξλόγηρη εμϊπ ΔΔΡ, ςξ ξπξίξ απεσθϋμεςαι ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ςηπ 

εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ ρε επίπεδξ Δια Βίξσ Λάθηρηπ (εκπαιδεσςικξί, 
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εκπαιδεσςέπ, εκπαιδεσϊμεμξι, εκπαιδεσςικξί τξοείπ κ.λπ.) και ρςξυεϋει ρςημ 

ανιξπξίηρη ΟΔ για ςημ σπξρςήοινη ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ. Έμα ςέςξιξ 

ρϋρςημα ρσμβάλλει ρςημ ασςξμαςξπξίηρη ρσγκεκοιμέμχμ λειςξσογιόμ 

ενσπηοέςηρηπ ςχμ βαρικόμ υοηρςόμ. Ασςέπ μπξοξϋμ μα ρσμξφιρςξϋμ χπ ενήπ: 

 Δύκξλη και άμερη ποόρβαρη ρε εογαλεία Ζλεκςοξμικήπ Λάθηρηπ και 

σπξρςήοινη ρυεςικά με ασςά: ξι υοήρςεπ ςξσ ΔΔΡ, έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα 

άμερηπ ποϊρβαρηπ ρε εογαλεία Ζλεκςοξμικήπ Λάθηρηπ, καςαμεμημέμα ρε 

βαρικέπ καςηγξοίεπ (π.υ. Ρσγγοατή Ζλεκςοξμικόμ Λαθημάςχμ, Διαυείοιρη 

Ζλεκςοξμικόμ άνεχμ, Ρυεδιαρμϊπ Ζλεκςοξμικόμ Λαθημάςχμ, Ρσγγοατή 

Λεςαδεδξμέμχμ), με απξςέλερμα μα εμημεοόμξμςαι ρυεςικά με ςημ ϋπαονη 

εογαλείχμ, πξσ εμδευξμέμχπ δεμ γμόοιζαμ, μα έυξσμ ςημ εσκαιοία 

ρϋγκοιρηπ διατξοεςικόμ εογαλείχμ ςηπ ίδιαπ καςηγξοίαπ και μα 

εμπλξσςίζξσμ ςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία με ςοϊπξσπ πξσ ξι ίδιξι δεμ είυαμ 

ρκετςεί. Λε ςη ρειοά ςξσπ, ξι εγγεγοαμμέμξι υοήρςεπ, μπξοξϋμ μα 

διαμξιοάζξμςαι ςιπ δικέπ ςξσπ καλέπ ποακςικέπ απϊ ςημ ανιξπξίηρη 

ποξςειμϊμεμχμ εογαλείχμ, ρυεςικϊ εκπαιδεσςικϊ πεοιευϊμεμξ πξσ έυξσμ 

δημιξσογήρει, ανιξλξγήρειπ απϊ εκπαιδεσξμέμξσπ ή ποξρχπικέπ (απϊ ςη 

υοήρη εμϊπ εογαλείξσ), ποξςάρειπ βελςίχρηπ, ρςξιυεία ποξπ απξτσγή κ.λπ.  

 Δύκξλη και άμερη ποόρβαρη ρε Χητιακέπ Δκπαιδεσςικέπ Βιβλιξθήκεπ: ξι 

υοήρςεπ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα ποϊρβαρηπ ρε Φητιακέπ Δκπαιδεσςικέπ 

Βιβλιξθήκεπ διεθμξϋπ τήμηπ, ξι ξπξίεπ έυξσμ αμακςηθεί αουικά απϊ 

αμαζηςήρειπ ςχμ δημιξσογόμ ςξσ ρσρςήμαςξπ και ρςη ρσμέυεια, 

εμπλξσςίζξμςαι απϊ ποξςάρειπ απλόμ και εγγεγοαμμέμχμ υοηρςόμ.  

 Ποξώθηρη πεοιευξμέμξσ Αμξικςήπ Ποόρβαρηπ: ξι υοήρςεπ ςξσ ρσρςήμαςξπ 

ποξςοέπξμςαι (α) μα ρσμμεςέυξσμ ρε δοαρςηοιϊςηςεπ Αμξικςήπ Οοϊρβαρηπ 

(ϊπχπ είμαι για παοάδειγμα ςα Αμξικςά Ακαδημαψκά Λαθήμαςα), ξι ξπξίεπ 

ρσμβάλλξσμ ρςημ απϊκςηρη γμόρηπ, (β) μα ανιξπξιξϋμ επιρςημξμικϊ 

πεοιευϊμεμξ Αμξικςήπ Οοϊρβαρηπ (επιρςημξμικά πεοιξδικά, πιθαμά 

ρσμέδοια/ ρεμιμάοια επιρςημξμικόμ ξογαμόρεχμ κ.λπ.), (γ) μα εταομϊζξσμ 

εογαλεία και εταομξγέπ Αμξικςήπ Οοϊρβαρηπ ρε δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ 

εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ (ϊπχπ για παοάδειγμα ςξ Moodle, ςξ LAMS και 

άλλα εογαλεία, ςα ξπξία διαςίθεμςαι ελεϋθεοα).  

 Διαμξιοαρμόπ Δκπαιδεσςικξύ Πεοιευξμέμξσ: ξι εγγεγοαμμέμξι υοήρςεπ, 

έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα καςαυχοξϋμ ρςξ ρϋρςημα ςξ δικϊ ςξσπ 
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εκπαιδεσςικϊ πεοιευϊμεμξ, ρςξ ξπξίξ έυξσμ ποϊρβαρη ϊλξι ξι 

εγγεγοαμμέμξι υοήρςεπ. Δπξμέμχπ, δημιξσογείςαι έμαπ υόοξπ για ςξμ 

διαμξιοαρμϊ ιδεόμ και ποξςάρεχμ, ρυεςικά με ςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία 

και ςημ ανιξπξίηρη ςχμ ΟΔ ρε ασςή.  

 υξλιαρμόπ και Ανιξλόγηρη Δκπαιδεσςικξύ Πεοιευξμέμξσ: ξι υοήρςεπ 

έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα ρυξλιάρξσμ ςξ σπάουξμ εκπαιδεσςικϊ πεοιευϊμεμξ 

(ςα ρυϊλια ςχμ εγγεγοαμμέμχμ υοηρςόμ καςαυχοξϋμςαι άμερα ρςξ ΔΔΡ, 

εμό ςα ρυϊλια ςχμ μη εγγεγοαμμέμχμ υοηρςόμ ποέπει ποόςα μα εγκοιθξϋμ 

απϊ ςξσπ διαυειοιρςέπ, όρςε μα είμαι εμταμή ρςξσπ σπϊλξιπξσπ υοήρςεπ) και 

μα ςξ ανιξλξγήρξσμ (εγγεγοαμμέμξι και μη εγγεγοαμμέμξι υοήρςεπ), όρςε 

μα δίμεςαι αμαςοξτξδϊςηρη ρςξσπ δημιξσογξϋπ ςξσ και μα μπξοξϋμ ξι 

σπϊλξιπξι υοήρςεπ μα εμημεοόμξμςαι με λεπςξμέοειεπ, ρυεςικά με ασςϊ. 

 σμμεςξυή ρε Ζλεκςοξμικά Λαθήμαςα: ξι εγγεγοαμμέμξι υοήρςεπ έυξσμ ςη 

δσμαςϊςηςα ρσμμεςξυήπ ρε Ζλεκςοξμικά Λαθήμαςα μεικςήπ μάθηρηπ 

(blended learning), ςα ξπξία διαςίθεμςαι μέρχ διαδικςσακξϋ Ρσρςήμαςξπ 

Διαυείοιρηπ Λάθηρηπ (moodle) και αματέοξμςαι ρε πξικίλα γμχρςικά 

αμςικείμεμα, αμάλξγα με ςη ζήςηρη πξσ παοξσριάζεςαι απϊ ςξσπ 

εκπαιδεσϊμεμξσπ.  

 σμμεςξυή ρε Διαδικςσακά εμιμάοια: ξι εγγεγοαμμέμξι υοήρςεπ έυξσμ ςη 

δσμαςϊςηςα ρσμμεςξυήπ ρε διαδικςσακά ρεμιμάοια, ςα ξπξία διαςίθεμςαι 

μέρχ διαδικςσακξϋ ρσρςήμαςξπ κξιμχμικήπ δικςϋχρηπ (wall.fm) και 

αματέοξμςαι ρε γμχρςικά αμςικείμεμα πξσ ρυεςίζξμςαι με ςιπ ΟΔ ρςημ 

εκπαιδεσςική διαδικαρία. α ρσγκεκοιμέμα ρεμιμάοια σπξρςηοίζξμςαι απϊ 

εογαλεία ςηλεδιάρκεφηπ (http://webconf.gunet.gr/webconf/) ϊπξσ και 

ϊςαμ ασςϊ είμαι απαοαίςηςξ.  

Λια ςέςξια πλαςτϊομα ρσμβάλλει ρςξ διαμξιοαρμϊ 

εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ, ρςημ σλξπξίηρη εκπαιδεσςικόμ 

δοαρςηοιξςήςχμ, ρςημ αμάπςσνη δενιξςήςχμ σφηλξϋ επιπέδξσ, 

ϊπχπ η κοιςική ρκέφη και η δημιξσογικϊςηςα και ρςημ εμίρυσρη ςηπ ξμαδικϊςηςαπ 

και ςηπ ρσμεογαρίαπ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ. Βαρικξί ρςϊυξι ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ ΔΔΡ 

μπξοξϋμ μα θεχοηθξϋμ ξι ενήπ:  

 η δημιξσογία εμϊπ εύυοηρςξσ πεοιβάλλξμςξπ, ςξ ξπξίξ επιςοέπει ακϊμη και 

ρε αουάοιξσπ υοήρςεπ, μα πλξηγηθξϋμ εϋκξλα ρε ασςϊ και μα ρσμμεςέυξσμ 
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εμεογά ρςιπ σπάουξσρεπ εκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, καςέυξμςαπ βαρικέπ 

δενιϊςηςεπ υοήρηπ ηλεκςοξμικόμ σπξλξγιρςόμ και διαδικςϋξσ, 

 η σπξρςήοινη ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία με ςημ 

άμερη ποϊρβαρη ρε ρϋγυοξμεπ σπηοερίεπ, πξσ μπξοξϋμ μα ανιξπξιηθξϋμ 

ρςη μάθηρη, ςξμ διαμξιοαρμϊ ρςοαςηγικόμ διδαρκαλίαπ και ςχμ ςοϊπχμ 

εταομξγήπ ςξσπ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία, 

 η δημιξσογία μιαπ κξιμόςηςαπ, πξσ ρςηοίζει ςα μέλη ςηπ, εμιρυϋρει ςα 

θεςικά ρσμαιρθήμαςα και ςη διάθερη ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ, ξι ξπξίξι μπξοεί 

μα είμαι εκπαιδεσςικξί, εκπαιδεσϊμεμξι, εκπαιδεσςικξί τξοείπ, ακϊμη και 

γεμικϊςεοα εμδιατεοϊμεμξι ρςημ Ζλεκςοξμική και Δια Βίξσ Λάθηρη, 

 η διάθερη φητιακξύ εκπαιδεσςικξύ πεοιευξμέμξσ, ςξ ξπξίξ ρςηοίζει ςιπ 

εκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιϊςηςέπ ςϊρξ ρε γμχρςικϊ (καλέπ ποακςικέπ, 

σπξρςηοικςικϊ σλικϊ, εμημέοχρη) ϊρξ και ςξ ρσμαιρθημαςικϊ επίπεδξ 

(ρσμβξσλέπ, ανιξλϊγηρη), 

 η εϋκξλη ποϊρβαρη ρε εκπαιδεσςικά εογαλεία και λξγιρμικά, ςα ξπξία 

μπξοξϋμ μα ανιξπξιηθξϋμ απϊ ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ ρςημ εκπαιδεσςική 

διαδικαρία, απϊ ςξσπ εκπαιδεσϊμεμξσπ ρςξ πλαίριξ σλξπξίηρηπ εογαριόμ 

και ςηπ καθημεοιμήπ ςξσπ μελέςηπ, αλλά και απϊ γξμείπ, για μα 

ποξρεγγίρξσμ ςα παιδιά ςξσπ μέρα απϊ ςημ ςευμξλξγία και μα μπξοξϋμ μα 

ςα ποξρςαςεϋξσμ απϊ ςξσπ κιμδϋμξσπ πξσ εμδέυεςαι μα ελλξυεϋξσμ, 

 η ενξικείχρη ςχμ υοηρςόμ με ςευμξλξγίεπ Web 2.0 και ειδικϊςεοα, με ςη 

υοήρη εογαλείχμ Ζλεκςοξμικήπ Λάθηρηπ, εμιρυϋξμςαπ δενιϊςηςεπ ϊπχπ η 

επικξιμχμία, η ρσμεογαρία και η επίλσρη ποαγμαςικόμ ποξβλημάςχμ, 

 η αμάπςσνη εμπιρςξρϋμηπ, ρσμεογαρίαπ και ξμαδικϊςηςαπ αμάμερα ρςα μέλη 

ςηπ κξιμϊςηςαπ, η θεςική ρςάρη χπ ποξπ ςξ διαμξιοαρμϊ φητιακξϋ 

εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ και καλόμ ποακςικόμ και η διάθερη για 

αλληλξωπξρςήοινη ρε εκπαιδεσςικά θέμαςα και ϊυι μϊμξ. 

3.3 Μελέτη και Ανάλυση Αναγκών και Απαιτήσεων 

Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού υστήματος 

Ζ μελέςη και η αμάλσρη αμαγκόμ και απαιςήρεχμ ςξσ ΔΔΡ, είμαι πξλϋ ρημαμςική, 

καθόπ με βάρη ςα ρσμπεοάρμαςα πξσ ποξκϋπςξσμ ποαγμαςξπξιείςαι ξ Ρυεδιαρμϊπ 

ςξσ και καθξοίζεςαι η απξδξυή ςξσ απϊ ςξ εσοϋ τάρμα υοηρςόμ, ρςξσπ ξπξίξσπ 



υεδιαρμόπ, Τλξπξίηρη και Ανιξλόγηρη Διαδικςσακξύ Δκπαιδεσςικξύ σρςήμαςξπ με Δταομξγή 
Αουώμ Αλληλεπίδοαρηπ Αμθοώπξσ-Τπξλξγιρςή και Ανιξπξίηρη Σευμξλξγιώμ Θρςξύ 2.0 

 

 79 

απεσθϋμεςαι. Ξ ξοθξλξγικϊπ ρυεδιαρμϊπ, η μακοϊπμξη ρςοαςηγική και η ξοθή 

εκςίμηρη ςχμ ποξξπςικόμ είμαι απαοαίςηςα για ςημ επιςσυία ασςξϋ ςξσ ρκξπξϋ.  

Ιαςά ςημ ποαγμαςξπξίηρη ςηπ μελέςηπ και ςηπ αμάλσρηπ ςχμ 

αμαγκόμ και ςχμ απαιςήρεχμ ςξσ ΔΔΡ ςηπ παοξϋραπ 

Λεςαπςσυιακήπ Διπλχμαςικήπ Δογαρίαπ, σιξθεςήθηκε μια πιξ 

ποαγμαςιρςική μξξςοξπία για ςημ αμάπςσνη και ςημ ανιξλϊγηρη εμϊπ πλήοξσπ, 

ασςϊμξμξσ και ξλξκληοχμέμξσ ρσρςήμαςξπ, με κϋοιξ ρςϊυξ ςη δημιξσογία ςχμ 

“θεμελίχμ”, όρςε (α) μα σπάουει μια ξσριαρςική βάρη αμςιμεςόπιρηπ, ςξσ ποξπ 

επίλσρη ποξβλήμαςξπ και (β) μα ποξβλέπξμςαι ποξξπςικέπ μελλξμςικήπ επέκςαρηπ 

ςξσ ΔΔΡ. Δπξμέμχπ, ρε ασςϊ ςξ πλαίριξ, ςξ ΔΔΡ ρυεδιάρςηκε και δημιξσογήθηκε χπ 

έμα επεκςάριμξ ρϋρςημα, ρυεδιαρμέμξ και σλξπξιημέμξ με ςέςξιξμ ςοϊπξ, όρςε μα 

απξςελεί απαουή για ςημ αμςιμεςόπιρη ςξσ ςιθέμεμξσ ποξβλήμαςξπ και ςξ ξπξίξ 

μπξοεί μα ενελιυθεί και μα σπξρςεί πιθαμέπ ςοξπξπξιήρειπ.  

3.3.1 Παράμετροι Σχεδιασμού Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Συστήματος 

Ρϋμτχμα με ςξμ Υαςζηγκάιδα (2005), ξ ρυεδιαρμϊπ εμϊπ Διαδικςσακξϋ 

Δκπαιδεσςικξϋ Ρσρςήμαςξπ με ςη βέλςιρςη απϊδξρη, όρςε μα είμαι εϋυοηρςξ και 

ανιϊπιρςξ για ςξσπ υοήρςεπ ςξσ, παοέυξμςαπ εναςξμικεσμέμη μάθηρη, εναοςάςαι 

απϊ πέμςε (5) βαρικέπ παοαμέςοξσπ, ϊπχπ ασςέπ απεικξμίζξμςαι ρςξ υήμα 15.  

  

υήμα 15: Οαοάμεςοξι Ρυεδιαρμξϋ ΔΔΡ  

 Λε ςημ εναςξμίκεσρη επιςσγυάμεςαι η βελςίχρη ςηπ απξδξςικϊςηςαπ ςχμ 

σπηοεριόμ, πξσ παοέυξμςαι μέρχ ςξσ ΔΔΡ (Conlan et al., 2002). Λπξοεί μα 

ανιξπξιηθεί ρε πξλλαπλέπ εταομξγέπ, ϊπχπ είμαι για παοάδειγμα η 

διαυείοιρη γμόρηπ, η ρςξυεσμέμη διατήμιρη, η ρημαριξλξγική αμαζήςηρη 

πληοξτξοίαπ και η παοξσρίαρη εναςξμικεσμέμχμ απξςελερμάςχμ.  

Γοατική 
Διεπατή 
Φοήρςη 

Δναςξμίκεσρη 

Λξμςέλξ Πεδίξσ 
Γμώρηπ 

Λξμςέλξ 
Δκπαιδεσξμέμξσ Παιδαγχγικό 

Λξμςέλξ 

Ποξραομξγή και 
σμπεοαρμαςξλξγία 

σρςήμαςξπ 
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 To Λξμςέλξ Πεδίξσ Γμώρηπ πεοιλαμβάμει ςξ φητιακϊ εκπαιδεσςικϊ 

πεοιευϊμεμξ, πξσ διαςίθεςαι μέρχ ςξσ ΔΔΡ ρςξσπ υοήρςεπ, για ςημ 

σλξπξίηρη ςχμ Δκπαιδεσςικόμ Δοαρςηοιξςήςχμ. Ρϋμτχμα με ςξμ Wegner 

(1987) ξ διαυειοιρςήπ ςξσ φητιακξϋ εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ, πξσ 

διαςίθεςαι μέρχ εμϊπ ΔΔΡ, βοίρκεςαι αμςιμέςχπξπ με δϋξ (2) ποξβλήμαςα, 

(α) ςημ πληοϊςηςά ςξσ, δηλαδή ςξ ρϋμξλξ ςηπ γμόρηπ, πξσ ποέπει μα 

πεοιλαμβάμεςαι ρε ασςϊ, όρςε ξι υοήρςεπ μα απξκςήρξσμ ςιπ απαιςξϋμεμεπ 

γμόρειπ, ρυεςικά με έμα γμχρςικϊ αμςικείμεμξ και (β) ςημ ανιξπιρςία ςξσ, 

δηλαδή ςξμ ςοϊπξ, με ςξμ ξπξίξ ποέπει μα διαςίθεςαι η γμόρη 

κχδικξπξιημέμη.  

 ξ Λξμςέλξ Δκπαιδεσόμεμξσ ρϋμτχμα με ςξσπ Paiva, Self & Hartley 

(1995), απξςελείςαι απϊ αμαπαοαρςάρειπ υαοακςηοιρςικόμ και 

ρσμπεοιτξοόμ εκπαιδεσξμέμχμ, υοήριμεπ για ςημ αμεναοςηςξπξιημέμη 

αλληλεπίδοαρη αμάμερα ρςξμ Ζ/Σ και ςξμ υοήρςη, εμό καςαρκεσάζεςαι απϊ 

πεοιγοατέπ, ξι ξπξίεπ ρυεςίζξμςαι με ςιπ γμόρειπ ςξσ εκάρςξςε υοήρςη. Ξ 

Brusilovsky (2001) σπξρςηοίζει, πχπ ξι πληοξτξοίεπ πξσ απξθηκεϋξμςαι ρε 

έμα μξμςέλξ εκπαιδεσϊμεμξσ, ρυεςικά με ςα υαοακςηοιρςικά ςξσ, είμαι ξι 

ενήπ: (α) ποξςιμήρειπ, (β) καθημεοιμέπ εογαρίεπ, ρςόυξι, εμδιατέοξμςα, 

(γ) πεδίξ γμώρηπ, (δ) εμπειοία, (ε) σπόβαθοξ (σπάουξσρα γμώρη και 

εμπειοίεπ), εμό ξι βαρικξί λϊγξι μξμςελξπξίηρηπ εμϊπ εκπαιδεσξμέμξσ είμαι 

ξι ενήπ: (α) εμίρυσρη εκπαιδεσξμέμχμ καςά ςη διαδικαρία εκμάθηρηπ 

ρσγκεκοιμέμχμ θεμάςχμ, (β) παοξυή ποξραομξρμέμχμ πληοξτξοιόμ, (γ) 

ποξραομξγή διεπατόμ υοήρςη, (δ) εμίρυσρη υοηρςόμ ρςημ αμεϋοερη 

πληοξτξοίαπ, (ε) παοξυή καςάλληληπ αμαςοξτξδϊςηρηπ, (ρς) σπξρςήοινη 

ρσλλξγικήπ εογαρίαπ και (ζ) παοξυή σπξρςήοινηπ καςά ςη διάοκεια υοήρηπ 

εμϊπ ρσρςήμαςξπ. ξ μξμςέλξ εκπαιδεσϊμεμξσ ρςημ ποαγμαςικϊςηςα, είμαι 

διατξοεςικϊ απϊ ςη γμόρη πξσ καςέυει έμαπ υοήρςηπ και απϊ ςη γμόρη πξσ 

θεχοξϋμ ξι δημιξσογξί εμϊπ ΔΔΡ πχπ καςέυει, εμό είμαι απαοαίςηςξ για ςημ 

εναρτάλιρη εναςξμικεσμέμηπ ρσμπεοιτξοάπ εμϊπ ΔΔΡ απέμαμςι ρςξμ υοήρςη 

(Benyon & Murray, 1993). Κϊγχ ςηπ ρϋμθεςηπ τϋρηπ ςξσ αςϊμξσ, έμα 

μξμςέλξ εκπαιδεσϊμεμξσ δεμ μπξοεί μα είμαι απϊλσςα ακοιβέπ, χπ ποξπ ςημ 

αμςαπϊκοιρή ςξσ ρςα υαοακςηοιρςικά ςχμ υοηρςόμ, αλλά η 

απξςελερμαςικϊςηςά ςξσ εναοςάςαι απϊ ςξ πλαίριξ εταομξγήπ και ςξσπ 

ρςϊυξσπ πξσ έυξσμ ςεθεί (Benyon & Murray, 1993).  
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 ξ Παιδαγχγικό Λξμςέλξ πεοιλαμβάμει ςξσπ καμϊμεπ και ςη γμόρη ρυεςικά 

με διατξοεςικέπ ποξρεγγίρειπ, ρϋμτχμα με ςιπ ξπξίεπ ποαγμαςξπξιείςαι η 

διδαρκαλία εμϊπ θεμαςικξϋ πεδίξσ, εμό λειςξσογεί ρε έμα ΔΔΡ, ϊπχπ έμαπ 

εκπαιδεσςικϊπ ρςημ παοαδξριακή ςάνη (Eggen & Kauchak, 2011). Ξ 

ρσμδσαρμϊπ ςξσ Μξμςέλξσ Πεδίξσ Γμόρηπ, ςξσ Μξμςέλξσ Δκπαιδεσξμέμξσ 

και ςξσ Παιδαγχγικξϋ Μξμςέλξσ, μπξοξϋμ μα έυξσμ χπ απξςέλερμα ςη 

δημιξσογία μιαπ ρειοάπ μαθημάςχμ ποξραομξρμέμχμ ρςιπ εναςξμικεσμέμεπ 

αμάγκεπ και ποξςιμήρειπ κάθε εκπαιδεσϊμεμξσ. Απόςεοξπ ρκξπϊπ εμϊπ 

Οαιδαγχγικξϋ Λξμςέλξσ είμαι η δημιξσογία μαθημάςχμ, ςα ξπξία 

διατέοξσμ, αμάλξγα με ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ ρςϊυξσπ πξσ έυξσμ ςεθεί, ςημ 

παιδαγχγική ποξρέγγιρη, ςξ “ρςσλ μάθηρηπ” ςχμ εκπαιδεσξμέμχμ και ςημ 

σπάουξσρα γμόρη πξσ διαθέςξσμ ξι εκπαιδεσϊμεμξι.  

 Όρξμ ατξοά ρςημ Ποξραομξγή και ςη σμπεοαρμαςξλξγία εμϊπ ΔΔΡ, ξ 

Υαςζηγκάιδαπ (2005) σπξρςηοίζει πχπ απαιςείςαι καςάλληλξπ μηυαμιρμϊπ ρε 

έμα ποξραομξρςικϊ εκπαιδεσςικϊ ρϋρςημα, με ςξμ ρσμδσαρμϊ ςχμ μξμςέλχμ 

Οεδίξσ Γμόρηπ, Δκπαιδεσξμέμξσ και ςξσ Οαιδαγχγικξϋ Λξμςέλξσ, για ςη 

δημιξσογία ςηπ ςελικήπ ρελίδαπ υοήρςη. Ρϋμτχμα με ςξμ Murray (1999) έμα 

ΔΔΡ ξτείλει: (α) μα καλϋπςει επαοκόπ ςξ γμχρςικϊ πεδίξ μάθηρηπ ρςξ ξπξίξ 

αμήκει, (β) μα διαςηοείςαι εμήμεοξ με ρσμευείπ αμαμεόρειπ πεοιευξμέμξσ, 

(γ) μα γμχρςξπξιεί ρςξσπ εκπαιδεσξμέμξσπ ςα ποξρδξκόμεμα εκπαιδεσςικά 

απξςελέρμαςα και (δ) μα διαθέςει δσμαςϊςηςεπ σπξρςήοινηπ. Δπιπλέξμ, ξ 

Brusilovsky (1999) ποξρθέςει ρςα παοαπάμχ, πχπ έμα ΔΔΡ ποέπει μα 

διαθέςει δσμαςϊςηςεπ ανιξλϊγηρηπ εμϊπ εκπαιδεσξμέμξσ και εμ ρσμευεία, μα 

επιςοέπει ςη μεςάβαρή ςξσ απϊ ςημ σπάουξσρα γμχρςική καςάρςαρη ρςημ 

επιθσμηςή, με εναςξμικεσμέμεπ εκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, αμάλξγα με 

ςιπ αμάγκεπ και ςιπ ποξςιμήρειπ ςξσ.  

Απϊ ςιπ παοαπάμχ παοαμέςοξσπ ποξκϋπςει ςξ ρσμπέοαρμα, πχπ ξ ρυεδιαρμϊπ και 

η δημιξσογία εμϊπ ΔΔΡ είμαι μια πξλϋπλξκη διαδικαρία, καςά ςημ ξπξία δεμ αοκεί 

μα μελεςηθξϋμ παοάγξμςεπ πξσ ρυεςίζξμςαι γεμικϊςεοα με ςξμ ρυεδιαρμϊ και ςη 

δημιξσογία διαδικςσακόμ ρσρςημάςχμ. Ξ εκπαιδεσςικϊπ υαοακςήοαπ και ακϊμη 

πεοιρρϊςεοξ, η επίςεσνη εναςξμικεσμέμηπ μάθηρηπ ρςξ ρϋμξλξ ςχμ υοηρςόμ, είμαι 

δϋξ ρςξιυεία, ςα ξπξία ρσμβάλλξσμ ρςημ πξιϊςηςα εμϊπ ΔΔΡ, εμό η επίςεσνή ςξσπ 

καθίρςαςαι ιδιαίςεοα δϋρκξλη, εναιςίαπ ςηπ πξικιλίαπ ςχμ υαοακςηοιρςικόμ ςχμ 

υοηρςόμ και ςχμ ςοϊπχμ με ςξσπ ξπξίξσπ ξ καθέμαπ μαθαίμει.  
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Έυξμςαπ μελεςήρει ςιπ παοαμέςοξσπ πξσ παοξσριάρςηκαμ παοαπάμχ, ςέθηκαμ ξι 

βάρειπ για ςημ έμαονη ςηπ διαδικαρίαπ ρυεδιαρμξϋ εμϊπ ΔΔΡ. Ρςημ επϊμεμη εμϊςηςα, 

παοξσριάζξμςαι αμαλσςικά ξι αμάγκεπ και απαιςήρειπ εμϊπ ΔΔΡ, για ςη ρσμέυιρη ςηπ 

διαδικαρίαπ.  

3.3.2 Ανάγκες και Απαιτήσεις Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Συστήματος 

Ζ διαδικαρία ρυεδιαρμξϋ και η ςελική σλξπξίηρη εμϊπ ΔΔΡ, απξςελξϋμ ρϋμθεςεπ 

εογαρίεπ, ξι ξπξίεπ εναοςόμςαι άμερα απϊ πξλλξϋπ παοάγξμςεπ, ϊπχπ 

παοξσριάρςηκε ρςημ ποξηγξϋμεμη εμϊςηςα. Ζ ρσμευϊμεμη αϋνηρη φητιακξϋ 

εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ ρςξ διαδίκςσξ, η πξικιλία ςχμ ρϋμθεςχμ ρςοαςηγικόμ 

μάθηρηπ πξσ ποξςείμξμςαι, όρςε μα είμαι διακοιςϊπ ξ εκπαιδεσςικϊπ υαοακςήοαπ 

ςξσ διαδικςσακξϋ ρσρςήμαςξπ, καθόπ και ξι εναςξμικεσμέμεπ αμάγκεπ ςχμ υοηρςόμ 

εμϊπ ΔΔΡ είμαι ξοιρμέμα μϊμξ απϊ ςα υαοακςηοιρςικά, πξσ ποέπει μα λητθξϋμ 

σπϊφη, ϊπχπ έυει ήδη αματεοθεί. Ρϋμτχμα με ςξμ Υαςζηγκάιδα (2005), ρςημ 

Δικόμα 10 παοξσριάζξμςαι ξι βαρικέπ απαιςήρειπ ρυεδίαρηπ εμϊπ ΔΔΡ, ερςιάζξμςαπ 

ρςημ εναςξμικεσμέμη διάθερη φητιακξϋ εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ, αμάλξγα με 

ςιπ ποξςιμήρειπ και ςξ μαθηριακϊ επίπεδξ ςχμ εκπαιδεσϊμεμχμ, ρε έμα 

μαθηςξκεμςοικϊ εκπαιδεσςικϊ πεοιβάλλξμ.  

Όπχπ ταίμεςαι ρςημ Δικόμα 10 ξι απαιςήρειπ για ςη ρυεδίαρη εμϊπ ΔΔΡ και ςη 

δημιξσογία εμϊπ τιλικξϋ και εϋυοηρςξσ πεοιβάλλξμςξπ εογαρίαπ, καθξοίζξμςαι απϊ 

ςα λξγιρμικά ρσγγοατήπ, πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι απϊ ςξσπ ρυεδιαρςέπ/ 

δημιξσογξϋπ εμϊπ ΔΔΡ. Δπιπλέξμ, εκςϊπ απϊ ςιπ γεμικέπ απαιςήρειπ διαδικςσακόμ 

ρσρςημάςχμ, ϊπχπ είμαι ςα σπεομέρα, η αλληλεπίδοαρη, η πλξήγηρη, η 

παοξσρίαρη, καθόπ και απαιςήρειπ για δσμαςϊςηςεπ επαμαυοηριμξπξίηρηπ, 

διαλειςξσογικόςηςαπ και ποξραομξρςικόςηςαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ, ρςημ εκπαίδεσρη, 

ιδιαίςεοα ρημαμςικϊπ είμαι ξ οϊλξπ ςξσ φητιακξύ εκπαιδεσςικξύ πεοιευξμέμξσ 

και κσοίχπ, ςηπ μαθηριακήπ θεχοίαπ πξσ σιξθεςείςαι.  
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Δικόμα 10: Βαρικέπ Απαιςήρειπ Ρυεδίαρηπ ΔΔΡ 

Για ςημ εκςεμέρςεοη και απξδξςικϊςεοη μελέςη ςχμ αμαγκόμ και απαιςήρεχμ ςξσ 

Διαδικςσακξϋ Δκπαιδεσςικξϋ Ρσρςήμαςξπ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ, παοξσριάζξμςαι ρςιπ 

επϊμεμεπ εμϊςηςεπ ξι λειςξσογικέπ και μη λειςξσογικέπ απαιςήρειπ ςξσ (Paech et 

al., 2002).  

3.3.2.1 Λειτουργικές απαιτήσεις Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Συστήματος 

Ξι λειςξσογικέπ απαιςήρειπ πεοιλαμβάμξσμ ςιπ δσμαςϊςηςεπ και ςιπ σπηοερίεπ πξσ 

παοέυξμςαι απϊ έμα ρϋρςημα, ςξμ ςοϊπξ αμςίδοαρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ ρε 

ρσγκεκοιμέμεπ ειρϊδξσπ, καθόπ και ςξμ καθξοιρμϊ ςηπ ρσμπεοιτξοάπ ςξσ ρε 

ρσγκεκοιμέμεπ καςαρςάρειπ (Paech et al., 2002), εμό μπξοξϋμ μα διαυχοιρςξϋμ ρε 

λειςξσογικέπ απαιςήρειπ υοήρςη και λειςξσογικέπ απαιςήρειπ ρσρςήμαςξπ. 

Βαρική ποξωπϊθερη επιςσυξϋπ καςαγοατήπ ςχμ λειςξσογικόμ απαιςήρεχμ, είμαι η 

λεπςξμεοήπ πεοιγοατή ςξσπ, καθόπ απξςελξϋμ σφηλξϋ επιπέδξσ δηλόρειπ ςχμ 

δσμαςξςήςχμ ςξσ ρσρςήμαςξπ. Ρςη ρσμέυεια, ποαγμαςξπξιείςαι λεπςξμεοήπ 

καςαγοατή ςχμ λειςξσογικόμ απαιςήρεχμ ςξσ ΔΔΡ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ.  

(1) Λειτουργική Απαίτηση: Εγγραφή Χρήστη στο ΔΕΣ 

Φοήρςηπ: Έυει ςη δσμαςϊςηςα εγγοατήπ ρςξ ΔΔΡ, ρσμπληοόμξμςαπ καςάλληλη 

τϊομα με ςα ρςξιυεία ςξσ. Ζ ρσγκεκοιμέμη απαίςηρη, εναρταλίζει ςη ρσμμεςξυή 
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ςξσ υοήρςη ρε λειςξσογίεπ ςξσ ρσρςήμαςξπ, ξι ξπξίεπ επιςοέπξμςαι απξκλειρςικά ρε 

εγγεγοαμμέμξσπ υοήρςεπ (μεςατϊοςχρη πεοιευξμέμξσ, ρσμμεςξυή ρε άμερη 

επικξιμχμία (chat), ρσμμεςξυή ρε έμμερη επικξιμχμία (forum)). Βαρική 

ποξωπϊθερη για ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ απαίςηρηπ, είμαι η 

καςαυόοηρη έγκσοηπ διεϋθσμρηπ ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ.  

ΔΔ: Ιαςά ςημ εγγοατή εμϊπ υοήρςη ρςξ ΔΔΡ απαιςείςαι η παοξσρίαρη καςάλληλχμ 

μημσμάςχμ ρςημ πεοίπςχρη ερταλμέμηπ ρσμπλήοχρηπ ςηπ τϊομαπ εγγοατήπ και 

ρςη ρσμέυεια, η απξρςξλή καςάλληλξσ μημϋμαςξπ ρςξμ υοήρςη, για ςημ 

επιβεβαίχρη ςηπ διεϋθσμρηπ ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ και ςημ εμεογξπξίηρη ςξσ 

ποξρχπικξϋ ςξσ λξγαοιαρμξϋ. Δπιπλέξμ, είμαι ρημαμςική η ρχρςή διαρϋμδερη ςξσ 

ΔΔΡ με ςη βάρη δεδξμέμχμ, όρςε μα ποαγμαςξπξιείςαι επιςσυήπ καςαυόοηρη ςχμ 

μέχμ υοηρςόμ, μα διενάγξμςαι ξι απαοαίςηςξι έλεγυξι αρταλείαπ (διπλέπ εγγοατέπ 

υοηρςόμ με ίδιξ ϊμξμα υοήρςη ή διεϋθσμρη ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ κ.λπ.) και 

μα παοξσριάζξμςαι ςα ρυεςικά μημϋμαςα ρςξσπ εγγοατϊμεμξσπ υοήρςεπ. Ρε κάθε 

υοήρςη απξδίδεςαι έμα αμαγμχοιρςικϊ (ID), ςξ ξπξίξ εναρταλίζει ςη μξμαδικϊςηςά 

ςξσ καςά ςημ εγγοατή.  

(2) Λειτουργική Απαίτηση: Σύνδεση Χρήστη στο ΔΕΣ 

Φοήρςηπ: Έυει ςη δσμαςϊςηςα ρϋμδερηπ ρςξ ΔΔΡ, ρσμπληοόμξμςαπ ςξ ϊμξμα υοήρςη 

και ςξμ κχδικϊ ςξσ, όρςε μα απξκςά πλήοη ποϊρβαρη ρςιπ λειςξσογίεπ ςξσ. Λε 

ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ μπξοεί μα ποξβάλει και μα λάβει (download) ςξ διαθέριμξ 

φητιακϊ εκπαιδεσςικϊ πεοιευϊμεμξ, υχοίπ πεοιξοιρμξϋπ, μα ρσμμεςέυει ρε 

ρσζηςήρειπ μεςανϋ ςχμ μελόμ (ρϋγυοξμα και αρϋγυοξμα), μα μεςατξοςόρει δικϊ 

ςξσ φητιακϊ εκπαιδεσςικϊ πεοιευϊμεμξ, εμό ςασςϊυοξμα, λαμβάμει εμημεοχςικά 

μημϋμαςα απϊ ςξσπ διαυειοιρςέπ ςξσ ΔΔΡ ςϊρξ ρυεςικά με ςη λειςξσογία ςξσ 

(ςευμικά ζηςήμαςα, πιθαμέπ αμαμεόρειπ λειςξσογιόμ κ.λπ.) ϊρξ και ρυεςικά με ςξ 

πεοιευϊμεμϊ ςξσ (μέα ρσμέδοια, μέα άοθοα κ.λπ.).  

ΔΔ: Ιαςά ςη ρϋμδερη εμϊπ υοήρςη ρςξ ΔΔΡ, απαιςείςαι η εμημέοχρή ςξσ ρυεςικά με 

ςημ ενέλινη ςηπ εμέογειαπ (επιςσυία ή απξςσυία ρϋμδερηπ), καθόπ και η δσμαςϊςηςα 

σπξρςήοινηπ ςξσ υοήρςη, ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ γμχοίζει ςξμ ποξρχπικϊ ςξσ 

κχδικϊ ρϋμδερηπ (σπεμθϋμιρη κχδικξϋ). Δπιπλέξμ, είμαι απαοαίςηςη η ρχρςή 

διαρϋμδερη ςξσ ΔΔΡ με ςη βάρη δεδξμέμχμ, όρςε μα απξτεϋγξμςαι πεοιπςόρειπ 

“ρϋγυσρηπ ρςξιυείχμ” και ειρϊδξσ ρςξ ΔΔΡ υοηρςόμ, με φεσδή ρςξιυεία.  
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(3) Λειτουργική Απαίτηση: Προβολή Περιεχομένου του ΔΕΣ 

Φοήρςηπ: Έυει ςη δσμαςϊςηςα, αμάλξγα με ςξ εάμ είμαι εγγεγοαμμέμξπ ή μη 

εγγεγοαμμέμξπ, μα ποξβάλει ςξ ρϋμξλξ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ (άοθοα, βίμςεξ, 

εικϊμεπ, αουεία κ.λπ.) μεςαβαίμξμςαπ ρε ασςϊ.  

ΔΔ: Ιαςά ςημ ποξβξλή πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ απϊ ςξμ υοήρςη, απαιςείςαι η 

διάθερη καςάλληλξσ λξγιρμικξϋ (π.υ. Adobe Reader, για ςημ αμάγμχρη .pdf 

εγγοάτχμ), ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ υοηριμξπξιείςαι ήδη απϊ ςξμ υοήρςη και η 

εμτάμιρη καςάλληλχμ εμημεοχςικόμ μημσμάςχμ, ρςημ πεοίπςχρη πξσ ςξ σπάουξμ 

πεοιευϊμεμξ δεμ μπξοεί μα ποξβληθεί είςε επειδή δεμ σπάουει είςε εναιςίαπ κάπξιξσ 

ςευμικξϋ ποξβλήμαςξπ. Δπιπλέξμ, είμαι απαοαίςηςη η ρχρςή ποξβξλή ςξσ 

πεοιευξμέμξσ ρςξσπ υοήρςεπ ςξσ ΔΔΡ, ρϋμτχμα με ςα δικαιόμαςά ςξσπ (αρτάλεια 

ΔΔΡ), όρςε ξι μη εγγεγοαμμέμξι υοήρςεπ μα μημ έυξσμ ποϊρβαρη ρε πεοιευϊμεμξ, 

ςξ ξπξίξ είμαι διαθέριμξ απξκλειρςικά ρε εγγεγοαμμέμξσπ υοήρςεπ.  

(4) Λειτουργική Απαίτηση: Επεξεργασία Περιεχομένου του ΔΕΣ 

Φοήρςηπ: Αμάλξγα με ςα δικαιόμαςα πξσ έυει ξ υοήρςηπ (διαυειοιρςήπ ρσρςήμαςξπ, 

ρσμςξμιρςήπ, εγγεγοαμμέμξπ υοήρςηπ, μη εγγεγοαμμέμξπ υοήρςηπ), μπξοεί μα 

επενεογάζεςαι σπάουξμ πεοιευϊμεμξ. Ξι ςοξπξπξιήρειπ/ ποξρθήκεπ πξσ 

ποαγμαςξπξιεί, εγκοίμξμςαι απϊ ςξσπ σπεϋθσμξσπ ςξσ ΔΔΡ και ρςη ρσμέυεια 

δημξριεϋξμςαι (ρςημ πεοίπςχρη ςχμ υοηρςόμ και ϊυι ςξσ διαυειοιρςή). 

ΔΔ: Δίμαι απαοαίςηςη η παοξυή δσμαςϊςηςαπ επενεογαρίαπ σπάουξμςξπ 

πεοιευξμέμξσ με καςάλληλα κξσμπιά, όρςε μα είμαι εμταμήπ η λειςξσογία ρςξσπ 

υοήρςεπ. Δπιπλέξμ, απϊ ςξ ΔΔΡ ποέπει μα απξρςέλλξμςαι έγκαιοα ξι 

ςοξπξπξιήρειπ/ ποξρθήκεπ ςχμ υοηρςόμ ρςξσπ διαυειοιρςέπ, όρςε μα επιςοέπεςαι η 

έγκοιρη ςξσ πεοιευξμέμξσ και η δημξρίεσρή ςξσ με αρτάλεια. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ 

δεμ απξρςέλλξμςαι ςα ρσγκεκοιμέμα μημϋμαςα, εμδέυεςαι μα σπάουξσμ 

αμεπιθϋμηςεπ αλλαγέπ ρςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ ΔΔΡ. Ζ διαρϋμδερη ςξσ ΔΔΡ με ςη βάρη 

δεδξμέμχμ είμαι πξλϋ ρημαμςική, όρςε ξι ςοξπξπξιήρειπ/ ποξρθήκεπ μα 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςξ ρχρςϊ πεοιευϊμεμξ.  

(5) Λειτουργική Απαίτηση: Κοινοποίηση Περιεχομένου του ΔΕΣ 

Φοήρςηπ: Έυει ςη δσμαςϊςηςα μα κξιμξπξιεί ςξ ρϋμξλξ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ 

(άοθοα, βίμςεξ, εικϊμεπ, αουεία κ.λπ.), είςε μέρχ κξιμχμικόμ δικςϋχμ είςε με ςημ 
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απξρςξλή μημϋμαςξπ ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ ρε ρσγκεκοιμέμη ηλεκςοξμική 

διεϋθσμρη.  

ΔΔ: Ιαςά ςημ ποξβξλή πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ απϊ ςξμ υοήρςη, απαιςείςαι η 

δσμαςϊςηςα ρχρςήπ μεςάβαρηπ ρςξ επιλεγμέμξ κξιμχμικϊ δίκςσξ, όρςε μα μπξοεί 

μα ποαγμαςξπξιηθεί ρϋμδερη με ςξμ λξγαοιαρμϊ ςξσ και ρςη ρσμέυεια, μα 

κξιμξπξιηθεί ςξ επιλεγμέμξ πεοιευϊμεμξ. Δπίρηπ, η επιλξγή κξιμξπξίηρηπ ρε 

ρσγκεκοιμέμη ηλεκςοξμική διεϋθσμρη ποέπει μα λειςξσογεί επαοκόπ, δηλαδή μα 

ποαγμαςξπξιείςαι ϊμςχπ απξρςξλή ςξσ σπεορσμδέρμξσ ςξσ ΔΔΡ. 

(6) Λειτουργική Απαίτηση: Εκτύπωση Περιεχομένου του ΔΕΣ 

Φοήρςηπ: Έυει ςη δσμαςϊςηςα μα εκςσπόμει ςξ ρϋμξλξ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ 

(διαθέριμα άοθοα), επιλέγξμςαπ ςξ ρυεςικϊ εικξμίδιξ.  

ΔΔ: Ιαςά ςημ ποξβξλή πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ απϊ ςξμ υοήρςη, απαιςείςαι η 

δσμαςϊςηςα εκςϋπχρηπ, δηλαδή με ςημ επιλξγή ςξσ ρυεςικξϋ εικξμιδίξσ, ξ υοήρςηπ 

ποέπει μα μεςαβαίμει ρςιπ επιλξγέπ εκςϋπχρηπ, μα μπξοεί μα ποαγμαςξπξιεί 

επιρκϊπηρη και ρςη ρσμέυεια, μα ποαγμαςξπξιεί ςημ επιλεγμέμη εμέογεια.  

(7) Λειτουργική Απαίτηση: Λήψη Περιεχομένου από το ΔΕΣ 

Φοήρςηπ: Αμάλξγα με ςα δικαιόμαςα πξσ έυει ξ υοήρςηπ (διαυειοιρςήπ ρσρςήμαςξπ, 

εγγεγοαμμέμξπ υοήρςηπ, μη εγγεγοαμμέμξπ υοήρςηπ), μπξοεί μα απξθηκεϋει 

σπάουξμ πεοιευϊμεμξ ρςξμ σπξλξγιρςή ςξσ (download). 

ΔΔ: Δίμαι απαοαίςηςη η διακοιςή δσμαςϊςηςα ςξσ υοήρςη μα λαμβάμει ςξ 

πεοιευϊμεμξ πξσ επιθσμεί, με ςημ ποξρθήκη καςάλληλξσ εικξμιδίξσ λήφηπ ή 

ρυεςικξϋ κειμέμξσ, εμό η ρσγκεκοιμέμη λειςξσογία ποέπει μα ρσμξδεϋεςαι με ςξ 

καςάλληλξ λξγιρμικϊ, ϊπξσ ασςϊ είμαι απαοαίςηςξ. Δπίρηπ, πληοξτξοία ρυεςικά με 

ςξ μέγεθξπ ςξσ πεοιευξμέμξσ είμαι υοήριμη για ςξσπ υοήρςεπ, καθόπ μπξοξϋμ εκ 

ςχμ ποξςέοχμ μα γμχοίζξσμ εάμ η διαδικαρία λήφηπ θα διαοκέρει πξλλή όοα. 

Όρξμ ατξοά ρςημ αρτάλεια ςξσ ΔΔΡ, είμαι απαοαίςηςη η ρχρςή δικαιξδξρία λήφηπ 

πεοιευξμέμξσ ρςξσπ υοήρςεπ, όρςε ξι μη εγγεγοαμμέμξι υοήρςεπ μα μημ έυξσμ ςη 

δσμαςϊςηςα λήφηπ πεοιευξμέμξσ, ςξ ξπξίξ είμαι διαθέριμξ απξκλειρςικά ρε 

εγγεγοαμμέμξσπ υοήρςεπ.  
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(8) Λειτουργική Απαίτηση: Διαμοιρασμός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου στο 

ΔΕΣ (μεταφόρτωση και λήψη αρχείων) 

Φοήρςηπ: Ξι εγγεγοαμμέμξι υοήρςεπ, μπξοξϋμ μα μεςατξοςόμξσμ (upload) και μα 

λαμβάμξσμ (download) αουεία, υχοίπ ποξβλήμαςα, ρςημ πεοιξυή εγγεγοαμμέμχμ 

υοηρςόμ, ϊπξσ ποαγμαςξπξιείςαι διαμξιοαρμϊπ φητιακξϋ εκπαιδεσςικξϋ 

πεοιευξμέμξσ.  

ΔΔ: Δίμαι απαοαίςηςη η δσμαςϊςηςα ςξσ υοήρςη μα μεςατξοςόμει ςξ πεοιευϊμεμξ 

πξσ επιθσμεί, με καςάλληλη τϊομα (πεδίξ αμαζήςηρηπ αουείξσ ρε ςξπικϊ τάκελξ 

ςξσ σπξλξγιρςή ςξσ υοήρςη) και αμςίρςξιυα μα είμαι εμταμήπ η δσμαςϊςηςα λήφηπ 

εμϊπ αουείξσ (εμτάμιρηπ καςάλληλξσ εικξμιδίξσ λήφηπ ή καςάλληλξσ κειμέμξσ). Ξι 

ρσγκεκοιμέμεπ λειςξσογίεπ ποέπει μα ρσμξδεϋξμςαι με πληοξτξοία ρυεςικά με ςξ 

επιςοεπϊμεμξ μέγεθξπ ςξσ αουείξσ ποξπ μεςατϊοςχρη, αλλά και ςξσ αουείξσ ποξπ 

λήφη, όρςε, εκ ςχμ ποξςέοχμ μα γμχοίζξσμ εάμ η διαδικαρία θα διαοκέρει πξλλή 

όοα. Όρξμ ατξοά ρςημ αρτάλεια ςξσ ΔΔΡ, είμαι απαοαίςηςη η ρχρςή δικαιξδξρία 

διαμξιοαρμξϋ πεοιευξμέμξσ ρςξσπ υοήρςεπ, όρςε ξι μη εγγεγοαμμέμξι υοήρςεπ, μα 

μημ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μεςατϊοςχρηπ ή λήφηπ πεοιευξμέμξσ ρςημ πεοιξυή 

εγγεγοαμμέμχμ υοηρςόμ.  

(9) Λειτουργική Απαίτηση: Αξιολόγηση Περιεχομένου του ΔΕΣ 

Φοήρςηπ: Έυει ςη δσμαςϊςηςα μα ανιξλξγεί ςξ σπάουξμ φητιακϊ πεοιευϊμεμξ ςξσ 

ΔΔΡ, υοηριμξπξιόμςαπ αρςέοια με κλίμακα απϊ έμα (1) έχπ πέμςε (5).  

ΔΔ: ξ ΔΔΡ ποέπει μα επιςοέπει ςημ ανιξλϊγηρη ςξσ σπάουξμςξπ φητιακξϋ 

πεοιευξμέμξσ, παοξσριάζξμςαπ ρςξσπ υοήρςεπ ςη ρσμξλική ανιξλϊγηρη πξσ έυει 

λάβει ςξ ρσγκεκοιμέμξ πεοιευϊμεμξ και εμημεοόμξμςαπ ςξσπ, ρςημ πεοίπςχρη πξσ 

ξι ίδιξι έυξσμ ναμαφητίρει, απξςοέπξμςαπ παοάλληλα ςημ επαμανιξλϊγηρη. 

Δπιπλέξμ, η ρχρςή διαρϋμδερη ςχμ “αρςεοιόμ” πξσ καςαυχοξϋμ ξι υοήρςεπ με ςη 

βάρη δεδξμέμχμ, είμαι απαοαίςηςη, καθόπ απξςελξϋμ κοιςήοιξ ποξβξλήπ 

πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ, ρϋμτχμα με ςιπ ποξςιμήρειπ ςχμ υοηρςόμ. έλξπ, ςξ ΔΔΡ 

ποέπει μα εναρταλίζει πχπ η ανιξλϊγηρη μπξοεί μα ποαγμαςξπξιείςαι απξκλειρςικά 

απϊ εγγεγοαμμέμξσπ υοήρςεπ, εμταμίζξμςαπ ρςξσπ απλξϋπ επιρκέπςεπ καςάλληλξ 

εμημεοχςικϊ μήμσμα ρυεςικά με ςη ρσγκεκοιμέμη εμέογεια.  
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(10) Λειτουργική Απαίτηση: Σχολιασμός Περιεχομένου του ΔΕΣ 

Φοήρςηπ: Έυει ςη δσμαςϊςηςα μα ρυξλιάζει ςξ σπάουξμ φητιακϊ πεοιευϊμεμξ ςξσ 

ΔΔΡ, απξρςέλλξμςαπ ςξ ρυϊλιϊ ςξσ μέρα απϊ καςάλληλη τϊομα. Ρςημ πεοίπςχρη 

εμϊπ μη εγγεγοαμμέμξσ υοήρςη, ςξ ρυϊλιϊ ςξσ απξρςέλλεςαι ρςξσπ διαυειοιρςέπ ςξσ 

ΔΔΡ για έγκοιρη και δημξριεϋεςαι ατξϋ εγκοιθεί, εμό ρςημ πεοίπςχρη εμϊπ 

εγγεγοαμμέμξσ υοήρςη, ςξ ρυϊλιϊ ςξσ καςαυχοείςαι άμερα και είμαι εμταμέπ ρςξσπ 

υοήρςεπ ςξσ ΔΔΡ. 

ΔΔ: Δπιςοέπει ςημ καςαυόοηρη ρυξλίχμ απϊ ςξσπ υοήρςεπ, ςα ξπξία είςε ποέπει 

ποόςα μα εγκοιθξϋμ είςε καςαυχοξϋμςαι άμερα. Ρε ασςϊ ςξ ρημείξ, είμαι 

απαοαίςηςη η διαρτάλιρη ςηπ ποξρςαρίαπ ςξσ ΔΔΡ, ϊρξμ ατξοά ρςα ρυϊλια πξσ 

καςαυχοξϋμςαι, καθόπ ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ εγκοιθξϋμ απϊ ςξσπ διαυειοιρςέπ, 

σπάουει ςξ εμδευϊμεμξ εμτάμιρηπ αμεπιθϋμηςχμ ρυξλίχμ (spam), με πεοιευϊμεμξ 

ςξ ξπξίξ δεμ αμςαπξκοίμεςαι ρςη “τιλξρξτία” ςξσ ΔΔΡ. Ρε κάθε ρυϊλιξ απξδίδεςαι 

έμα μξμαδικϊ αμαγμχοιρςικϊ (ID), όρςε μα είμαι διακοιςά ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ και μα 

μπξοξϋμ μα σπξρςξϋμ επενεογαρία μεμξμχμέμα.  

(11) Λειτουργική Απαίτηση: Αναζήτηση Περιεχομένου στο ΔΕΣ συνολικά και 

σε επιμέρους κατηγορίες 

Φοήρςηπ: Έυει ςη δσμαςϊςηςα ποαγμαςξπξίηρηπ αμαζήςηρηπ, με βάρη 

ρσγκεκοιμέμεπ λένειπ κλειδιά ςϊρξ ρςξ ρϋμξλξ ςξσ ΔΔΡ ϊρξ και ρε επιμέοξσπ 

καςηγξοίεπ ςξσ (π.υ. μϊμξ ρςα άοθοα ή ρςξ ρϋμξλξ ςχμ επιρσμάφεχμ).  

ΔΔ: Δπιςοέπει ςημ ποαγμαςξπξίηρη αμαζηςήρεχμ απϊ ςξσπ υοήρςεπ, ρϋμτχμα με 

λένειπ κλειδιά. Ρε ασςϊ ςξ ρημείξ, είμαι πξλϋ ρημαμςική η διαρϋμδερη ςηπ 

λειςξσογίαπ ςηπ αμαζήςηρηπ με ςη βάρη δεδξμέμχμ, όρςε μα αμακςάςαι ςξ σπάουξμ 

πεοιευϊμεμξ, βάρει ςχμ λένεχμ κλειδιόμ πξσ ςξ υαοακςηοίζξσμ (μεςαδεδξμέμα), 

αλλά και ςχμ λένεχμ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι εμςϊπ ςξσ πεοιευξμέμξσ (π.υ. εμϊπ 

άοθοξσ). Δπιπλέξμ, είμαι ρημαμςικϊ μα έυει ποξηγηθεί καςηγξοιξπξίηρη ςξσ 

πεοιευξμέμξσ, όρςε μα είμαι ετικςή η αμάκςηρη πληοξτξοίαπ απϊ ρσγκεκοιμέμεπ 

καςηγξοίεπ.  

(12) Λειτουργική Απαίτηση: Προβολή και Επεξεργασία Προσωπικού Προφίλ 

Φοήρςηπ: Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ υοήρςηπ είμαι εγγεγοαμμέμξπ και έυει 

ποαγμαςξπξιήρει επιςσυή είρξδξ ρςξ ΔΔΡ, έυει ςη δσμαςϊςηςα μα ποξβάλει ςξ 

ποξρχπικϊ ςξσ ποξτίλ (τχςξγοατία, ποξρχπικά ρςξιυεία, ρςξιυεία επικξιμχμίαπ). 
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Δπιπλέξμ, μπξοεί μα επενεογαρςεί ςα ρςξιυεία ςξσ και μα αλλάνει ςη τχςξγοατία 

ςξσ ποξτίλ ςξσ.  

ΔΔ: Δπιςοέπει ρςξμ υοήρςη ςημ ποξβξλή ςχμ ρςξιυείχμ ςξσ (ποξρχπικϊ ποξτίλ). 

Ρε ασςϊ ςξ ρημείξ είμαι ρημαμςική η ξοθή και καςαμξηςή παοξσρίαρη ςχμ 

ρςξιυείχμ, εμό, ήδη απϊ ςημ εγγοατή υοήρςη, ποέπει μα έυξσμ ξοιρςεί ςα πεδία 

πξσ είμαι απαοαίςηςα, όρςε μα είμαι ετικςή η δημιξσογία κξιμϊςηςαπ (π.υ. ςξ 

ξμξμαςεπόμσμξ, ϊπχπ και η ιδιϊςηςα ρςημ πεοίπςχρη πξσ παοϊμςξπ ΔΔΡ, είμαι 

απαοαίςηςα ρςξιυεία). Δπιπλέξμ, καςά ςημ επενεογαρία ςξσ ποξρχπικξϋ ποξτίλ 

εμϊπ υοήρςη, ποέπει ςξ ΔΔΡ μα ποαγμαςξπξιεί ξοθή αμάκςηρη ςχμ ρςξιυείχμ ςξσ 

απϊ ςη βάρη δεδξμέμχμ (π.υ. μα μημ εμταμίζεςαι λαμθαρμέμη ιδιϊςηςα) και μα μημ 

πεοιλαμβάμει κεμά πεδία (π.υ. ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ υοήρςηπ έυει καςαυχοήρει 

ιδιϊςηςα, ςξ πεδίξ μα μημ εμταμίζεςαι κεμϊ). έλξπ, είμαι ρημαμςικϊ ςα πεδία 

αρταλείαπ μα εμταμίζξμςαι κχδικξπξιημέμα (π.υ. μα μημ επιςοέπεςαι η ποξβξλή 

ςξσ κχδικξϋ αρταλείαπ, αλλά μα παοξσριάζξμςαι αρςέοια (*****) ρςη θέρη ςχμ 

υαοακςήοχμ) και μα επιςοέπεςαι η ποξρθήκη/ αμςικαςάρςαρη ρςξιυείχμ, ϊπχπ η 

τχςξγοατία υοήρςη.  

(13) Λειτουργική Απαίτηση: Προβολή Προσωπικών Στοιχείων Συνδεδεμένων 

Χρηστών 

Φοήρςηπ: Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ υοήρςηπ είμαι εγγεγοαμμέμξπ και έυει 

ποαγμαςξπξιήρει επιςσυή είρξδξ ρςξ ΔΔΡ, έυει ςη δσμαςϊςηςα μα ποξβάλει, εκςϊπ 

απϊ ςξ ποξρχπικϊ ςξσ ποξτίλ, και ςξ ποξτίλ ςχμ σπϊλξιπχμ υοηρςόμ, ξι ξπξίξι 

είμαι ρσμδεδεμέμξι εκείμη ςημ όοα ρςξ ΔΔΡ (τχςξγοατία, ποξρχπικά ρςξιυεία, 

ρςξιυεία επικξιμχμίαπ). Ασςϊ ρσμβάλλει ρςη δημιξσογία κξιμϊςηςαπ και ςη 

δσμαςϊςηςα επικξιμχμίαπ μεςανϋ ςχμ μελόμ.  

ΔΔ: Δπιςοέπει ρςξσπ ρσμδεδεμέμξσπ υοήρςεπ ςημ ποξβξλή ςχμ ρςξιυείχμ ςξσπ, 

ρϋμτχμα με ςξσπ πεοιξοιρμξϋπ πξσ έυει ξοίρει ξ καθέμαπ (π.υ. μα ταίμεςαι μϊμξ ςξ 

ϊμξμα υοήρςη και ϊυι ςξ ποαγμαςικϊ ξμξμαςεπόμσμξ). Ρε ασςϊ ςξ ρημείξ είμαι 

ρημαμςική η ξοθή και καςαμξηςή παοξσρίαρη ρςξιυείχμ, εμό ήδη απϊ ςημ εγγοατή 

υοήρςη, ποέπει μα έυξσμ ξοιρςεί ςα πεδία πξσ είμαι απαοαίςηςα, όρςε μα είμαι 

ετικςή η δημιξσογία κξιμϊςηςαπ (π.υ. ςξ ξμξμαςεπόμσμξ, ϊπχπ και η ιδιϊςηςα ρςημ 

πεοίπςχρη πξσ παοϊμςξπ ΔΔΡ, είμαι απαοαίςηςα ρςξιυεία). Δπιπλέξμ, είμαι 

ρημαμςική η αρτάλεια ςχμ υοηρςόμ, επξμέμχπ πιθαμέπ αρςξυίεπ και ποξβξλή 

ποξρχπικόμ ρςξιυείχμ, ϊπχπ ξ κχδικϊπ αρταλείαπ, ποέπει μα απξτεϋγξμςαι.  
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(14) Λειτουργική Απαίτηση: Δυνατότητα Επικοινωνίας 

Φοήρςηπ: Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ υοήρςηπ είμαι εγγεγοαμμέμξπ και έυει 

ποαγμαςξπξιήρει επιςσυή είρξδξ ρςξ ΔΔΡ, έυει ςη δσμαςϊςηςα μα επικξιμχμεί 

αρϋγυοξμα (μέρχ ςχμ ρυξλίχμ ρςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ ΔΔΡ και μέρχ ςηπ πεοιξυήπ 

ρσζηςήρεχμ) και ρϋγυοξμα (μέρχ ςξσ chat) με ςξσπ σπϊλξιπξσπ υοήρςεπ, εμό μέρα 

απϊ καςάλληλεπ δοαρςηοιϊςηςεπ (StalonaLe@rning), ξι δσμαςϊςηςεπ επικξιμχμίαπ 

μεςανϋ ςξσπ διεσοϋμξμςαι, καθόπ σπξρςηοίζξμςαι λειςξσογίεπ κξιμχμικόμ δικςϋχμ. 

Δκςϊπ ϊμχπ απϊ ςημ επικξιμχμία μεςανϋ ςχμ υοηρςόμ, πξλϋ ρημαμςική είμαι και η 

επικξιμχμία ςχμ υοηρςόμ με ςξ ΔΔΡ (διαυειοιρςέπ, σπεϋθσμξι, ςευμικξί κ.λπ.). Ασςϊ 

επιςσγυάμεςαι με ςημ ανιξπξίηρη καςάλληληπ τϊομαπ, ρςημ ξπξία ξι υοήρςεπ 

μπξοξϋμ μα καςαυχοήρξσμ ςξ ρυϊλιξ/ παοαςήοηρη/ μήμσμα πξσ επιθσμξϋμ, αλλά 

και με ςημ άμερη απξρςξλή μημϋμαςξπ ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ.  

ΔΔ: Δπιςοέπει ρςξσπ ρσμδεδεμέμξσπ υοήρςεπ μα επικξιμχμξϋμ μεςανϋ ςξσπ 

αρϋγυοξμα (μέρχ ςχμ ρυξλίχμ και ςηπ πεοιξυήπ ρσζηςήρεχμ), δίμξμςαπ ςη 

δσμαςϊςηςα εμημέοχρηπ με μήμσμα ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ, ρυεςικά με ςημ 

ενέλινη ςηπ ρσζήςηρηπ για έμα ρσγκεκοιμέμξ άοθοξ (Απξρςξλή ειδξπξίηρηπ ρε 

πεοίπςχρη μέχμ ρυξλίχμ) και ρϋγυοξμα (chat), επιςοέπξμςαπ ςημ έγκαιοη 

εμτάμιρη ςχμ κειμέμχμ πξσ καςαγοάτξμςαι απϊ ςξσπ υοήρςεπ. Όρξμ ατξοά ρςημ 

αρτάλεια ςξσ ΔΔΡ, η επικξιμχμία επιςοέπεςαι απξκλειρςικά μεςανϋ εγγεγοαμμέμχμ 

υοηρςόμ, εμό η καςαυόοηρη ρυξλίξσ ρε πεοιευϊμεμξ επιςοέπεςαι και ρε μη 

εγγεγοαμμέμξσπ υοήρςεπ, ατξϋ ποόςα εγκοιθεί ςξ ρυϊλιξ απϊ ςξσπ διαυειοιρςέπ. 

έλξπ, ϊρξμ ατξοά ρςημ επικξιμχμία με ςξ ΔΔΡ (διαυειοιρςέπ, σπεϋθσμξι, ςευμικξί 

κ.λπ.), επιςοέπεςαι η ρσμπλήοχρη ςηπ ρυεςικήπ τϊομαπ απϊ ϊλξσπ ςξσπ υοήρςεπ 

(εγγεγοαμμέμξσπ ή μη). Ρε ασςϊ ςξ ρημείξ είμαι ρημαμςική η ξοθή λειςξσογία ςηπ 

τϊομαπ και η εμημέοχρη ςξσ υοήρςη, ρυεςικά με ςημ ενέλινη ςηπ επικξιμχμίαπ, η 

δσμαςϊςηςα διαςήοηρηπ αμςίγοατξσ επικξιμχμίαπ απϊ ςξμ υοήρςη, καθόπ και η 

δσμαςϊςηςα εμαλλακςικήπ επικξιμχμίαπ (π.υ. διεϋθσμρη ηλεκςοξμικξϋ 

ςαυσδοξμείξσ), όρςε ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ επιλεγεί η ρσμπλήοχρη ςηπ τϊομαπ 

απϊ ςξμ υοήρςη, μα μπξοεί μα επικξιμχμήρει με διατξοεςικϊ ςοϊπξ.  

Δπιπλέξμ, εκςϊπ απϊ ςιπ λειςξσογικέπ απαιςήρειπ πξσ έυξσμ πεοιγοατεί παοαπάμχ, 

ρςημ πεοίπςχρη ςξσ ΔΔΡ, είμαι ρημαμςική και η παοξσρίαρη λειςξσογικόμ 

απαιςήρεχμ, ξι ξπξίεπ ρυεςίζξμςαι με ςξ εκπαιδεσςικϊ πεοιευϊμεμξ και ςημ 

εκπαιδεσςική διαδικαρία καθασςή. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, διακοίμξμςαι ξι ενήπ: 
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 ξ ΔΔΡ ποέπει μα σπξρςηοίζει πξικιλία φητιακξύ εκπαιδεσςικξύ 

πεοιευξμέμξσ (διατάμειεπ, βίμςεξ, ηυηςικά αουεία, λξγιρμικά κ.λπ.), όρςε 

η εκπαιδεσςική διαδικαρία μα εμιρυϋεςαι ρςξ ρϋμξλϊ ςηπ και ϊυι, αμςιθέςχπ, 

μα πεοιξοίζεςαι. Για ςξμ λϊγξ ασςϊ, διαςίθεςαι, ϊπξσ ασςϊ είμαι απαοαίςηςξ, 

ποϊρθεςξ λξγιρμικϊ και εογαλεία, ςα ξπξία επιςοέπξσμ ρςξσπ υοήρςεπ μα 

αμακςξϋμ και μα υοηριμξπξιξϋμ ςξ επιθσμηςϊ πεοιευϊμεμξ. Δπιπλέξμ, ςα 

εμθέμαςα πξσ έυξσμ υοηριμξπξιηθεί καςά ςημ σλξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ, 

επιςοέπξσμ ςη μεςατϊοςχρη αμςικειμέμχμ πξλλαπλόμ μξοτόμ (βίμςεξ, 

εικϊμεπ, αουεία κ.λπ.) είςε απϊ ςξμ ποξρχπικϊ σπξλξγιρςή ςξσ κάθε υοήρςη 

είςε απϊ ςξ διαδίκςσξ.  

 ξ ΔΔΡ ποέπει μα πεοιλαμβάμει εκπαιδεσςικό πεοιευόμεμξ, ςξ ξπξίξ 

ανιξπξιείςαι ήδη ρςημ παοαδξριακή εκπαιδεσςική διαδικαρία, ϊπχπ για 

παοάδειγμα ςα ρυξλικά βιβλία ρε φητιακή μξοτή, όρςε, κσοίχπ ξι αουάοιξι 

υοήρςεπ πξσ δεμ ανιξπξιξϋμ ςιπ μέεπ ςευμξλξγίεπ ρςη διαδικαρία μάθηρηπ, 

μα μπξοξϋμ μα ενξικειχθξϋμ εϋκξλα, με ήδη γμχρςϊ πεοιευϊμεμξ. Ζ 

ρσγκεκοιμέμη απαίςηρη καλϋπςεςαι απϊ ςημ πξικιλία ςξσ διαθέριμξσ 

φητιακξϋ εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ ρςξ ΔΔΡ (σπάουει σλικϊ, ρε μξοτή 

αουείχμ .pdf, π.υ. ζχγοατιέπ για παιδιά ποξρυξλικήπ ηλικίαπ, ςξ ξπξίξ ξι 

εκπαιδεσςικξί μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιήρξσμ ηλεκςοξμικά, με έμα ποϊγοαμμα 

ζχγοατικήπ ή μα ςξ εκςσπόρξσμ και μα ςξ υοηριμξπξιήρξσμ έμςσπα). 

 ξ ΔΔΡ ποέπει μα σπξρςηοίζει ςϊρξ ςημ έμμερη επικξιμχμία και αμςαλλαγή 

πεοιευξμέμξσ μεςανϋ ςχμ υοηρςόμ με καςάλληλεπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ϊπχπ 

ρσμμεςξυή ρε ξμάδα ρσζηςήρεχμ (τϊοξσμ) και διαθέριμξ απξθηκεσμέμξ 

πεοιευϊμεμξ, ςξ ξπξίξ μπξοεί μα αμακςηθεί ξπξιαδήπξςε υοξμική ρςιγμή ϊρξ 

και ςημ άμερη, με δοαρςηοιϊςηςεπ, ϊπχπ η ρσμμεςξυή ρε ρϋγυοξμη 

ρσζήςηρη (chat) μεςανϋ ρσμδεδεμέμχμ υοηρςόμ, αλλά και η 

ποαγμαςξπξίηρη ςηλεδιαρκέφεχμ, ϊπξσ ξι ρσμμεςέυξμςεπ μπξοξϋμ μα 

επικξιμχμξϋμ ρε ποαγμαςικϊ υοϊμξ με ςη υοήρη ξπςικξακξσρςικόμ μέρχμ 

και μα αμςαλλάρξσμ πεοιευϊμεμξ. Ρςξ ΔΔΡ πξσ σλξπξιήθηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ 

παοξϋραπ ΛΔΔ, η ρσγκεκοιμέμη απαίςηρη ικαμξπξιείςαι και ρςα δϋξ επίπεδα 

(έμμερξ και άμερξ), αμάλξγα με ςξ είδξπ ςηπ εκπαιδεσςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ.  

 ξ ΔΔΡ ποέπει μα παοέυει ρςξσπ υοήρςεπ ςξσ ςημ απαοαίςηςη αρτάλεια, 

ςϊρξ χπ ποξπ ςη διάθερη ςξσ φητιακξϋ εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ πξσ 

διαμξιοάζξμςαι ϊρξ και χπ ποξπ ςη ρσμμεςξυή ςξσπ ρε δοαρςηοιϊςηςεπ 
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“κλειρςξϋ ςϋπξσ”, ϊπχπ μια ρσζήςηρη μεςανϋ καθηγηςόμ για θέμαςα πξσ 

δεμ επιθσμείςαι η κξιμξπξίηρή ςξσπ (κλειρςή ρσζήςηρη). Ρςξ ΔΔΡ ςηπ 

παοξϋραπ ΛΔΔ, η ρσγκεκοιμέμη απαίςηρη ικαμξπξιείςαι μέρα απϊ ςη 

δημιξσογία κξιμϊςηςαπ εγγεγοαμμέμχμ υοηρςόμ, εμό ϊπξσ είμαι επιθσμηςϊ, 

ξοίζξμςαι πεοιξοιρμξί ποϊρβαρηπ αμάλξγα με ςξμ οϊλξ ςξσ κάθε υοήρςη 

(π.υ. κλειρςή ξμάδα ρσζηςήρεχμ με ρσγκεκοιμέμξσπ ρσμμεςέυξμςεπ).  

3.3.2.2 Μη Λειτουργικές απαιτήσεις Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Συστήματος 

Ξι μη λειςξσογικέπ απαιςήρειπ ξοίζξσμ ιδιϊςηςεπ και πεοιξοιρμξϋπ ςξσ ρσρςήμαςξπ 

και μπξοεί μα είμαι πιξ κοίριμεπ απϊ ςιπ λειςξσογικέπ, ατξϋ ρςημ πεοίπςχρη πξσ 

δεμ πληοξϋμςαι, ςξ ρϋρςημα δεμ μπξοεί μα λειςξσογήρει. Ξι μη λειςξσογικέπ 

απαιςήρειπ ςχμ διαδικςσακόμ ρσρςημάςχμ γεμικϊςεοα, αλλά και ςχμ ΔΔΡ 

ειδικϊςεοα, είμαι ξσριαρςικέπ για ςημ απξδξυή ςξσπ απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ υοηρςόμ 

ςξσπ και ξτείλξσμ μα είμαι μεςοήριμεπ με καςάλληλεπ μεθϊδξσπ (Δμϊςηςα 2.2.4.3), 

για μα είμαι ετικςή η εναγχγή ρσμπεοαρμάςχμ. Λπξοξϋμ μα διακοιθξϋμ ρε ςοειπ 

εσοϋςεοεπ καςηγξοίεπ (Paech et al., 2002): (α) ςιπ απαιςήρειπ υοηρςώμ, (β) ςιπ 

απαιςήρειπ αμάπςσνηπ και (γ) ςιπ ενχςεοικέπ απαιςήρειπ (υήμα 16). 

  

υήμα 16: Λη λειςξσογικέπ Απαιςήρειπ ΔΔΡ  

Όρξμ ατξοά ρςημ ποόςη καςηγξοία (απαιςήρειπ υοηρςόμ), ξι μη λειςξσογικέπ 

απαιςήρειπ, ξι ξπξίεπ έυξσμ λητθεί σπϊφη για ςξμ ρυεδιαρμϊ και ςημ σλξπξίηρη ςξσ 

ΔΔΡ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ, είμαι ξι ενήπ: 

απαιςήρειπ 
υοηρςώμ 

•εσυοηρςία 

•αλληλεπιδοαρςικϊςηςα 

•απξδξςικϊςηςα 

•ανιξπιρςία 

απαιςήρειπ 
αμάπςσνηπ 

•ρσμςήοηρη 

•μεςατεοριμϊςηςα 

•επαμαυοηριμξπξίηρη 

•ρσμμϊοτχρη με 
ποϊςσπα 

ενχςεοικέπ 
απαιςήρειπ 

•διαλειςξσογικϊςηςα 

•ηθικξί καμϊμεπ 

•μξμικϊ πλαίριξ 
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 Ζ εσυοηρςία ςξσ ΔΔΡ (usability): Ζ εσυοηρςία εμϊπ ΔΔΡ έυει ποξρδιξοιρςεί 

ρε ποξηγξϋμεμεπ εμϊςηςεπ και εναιςίαπ ςηπ ρημαρίαπ ςηπ για ςημ επιςσυία 

ςξσ, θεχοήθηκε βαρική μη λειςξσογική απαίςηρη. ξ παοϊμ ΔΔΡ 

ρυεδιάρςηκε και σλξπξιήθηκε με ςέςξιξμ ςοϊπξ, όρςε μα ακξλξσθεί ςιπ 

βαρικέπ αουέπ εσυοηρςίαπ (Δμϊςηςα 2.2.4.1) ρςξμ βαθμϊ πξσ ασςϊ είμαι 

ετικςϊ, υαοακςηοιρςικϊ πξσ μεςοήθηκε απϊ ςξσπ υοήρςεπ με καςάλληλα 

εοχςημαςξλϊγια. Ρςξ ρημείξ ασςϊ, ανίζει μα αματεοθεί πχπ (α) η ςαυύςηςα 

τόοςχρηπ ςχμ ιρςξρελίδχμ ςξσ ΔΔΡ είμαι αμεκςή (2.34‟‟ καςά μέρξ ϊοξ, 

αμάλξγα με ςη ρϋμδερη πξσ διαθέςει ξ υοήρςηπ), (β) σπάουει ςξπική 

μηυαμή αμαζήςηρηπ ρςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ ΔΔΡ, (γ) η πλξήγηρη ςχμ 

υοηρςόμ διαςηοείςαι ρατήπ με ςη υοήρη καςάλληλχμ μξμξπαςιόμ (paths) 

και υαοςόμ (site maps), (δ) ςξ μέγεθξπ ςχμ ιρςξρελίδχμ διαςηοείςαι μικοϊ, 

ϊπξσ ασςϊ είμαι ετικςϊ, για ςξμ πεοιξοιρμϊ ςηπ απαιςξϋμεμηπ πλξήγηρηπ με 

ςη υοήρη μπάοαπ, (ε) η διεπατή υοήρςη διαςηοείςαι απλή, εμιρυϋξμςαπ ςημ 

επιθσμία για πλξήγηρη, (ρς) η υοήρη ποόρταςηπ ςευμξλξγίαπ 

ποαγμαςξπξιείςαι ρε λξγικά πλαίρια, επιςοέπξμςαπ ρςξ ρϋμξλξ ςχμ υοηρςόμ 

μα έυξσμ ποϊρβαρη ρςξ ΔΔΡ, υχοίπ πεοιξοιρμξϋπ, (ζ) η διεύθσμρη και ξι 

ςίςλξι ςχμ ιρςξρελίδχμ ςξσ ΔΔΡ διαςηοξϋμςαι απλξί και νεκάθαοξι, (η) δεμ 

σπάουξσμ ξοταμέπ ρελίδεπ ρςξ ρϋμξλξ ςξσ ΔΔΡ, (θ) ςξ διαθέριμξ φητιακό 

εκπαιδεσςικό πεοιευόμεμξ αμαμεόμεςαι ρσυμά, όρςε μα παοαμέμει 

επίκαιοξ, (ι) ακξλξσθξϋμςαι διεθμείπ ρσμβάρειπ, γεγξμϊπ πξσ ρσμβάλλει 

ρςημ ενξικείχρη ςχμ υοηρςόμ με ςξ ΔΔΡ και (ια) η ρσγγοατή ςχμ 

σπεοκειμέμχμ ποαγμαςξπξιείςαι με ςέςξιξ ςοϊπξ, όρςε μα ποξρελκϋξσμ ςξ 

εμδιατέοξμ ςχμ υοηρςόμ.  

 Ζ αλληλεπιδοαρςικόςηςα ςξσ ΔΔΡ (interactivity): Για ςημ εμίρυσρη ςηπ 

αλληλεπιδοαρςικϊςηςαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ με ςξσπ υοήρςεπ, δημιξσογήθηκε 

δσμαμική διεπατή υοήρςη, μέρα απϊ ςημ ξπξία εμημεοόμεςαι για 

λειςξσογίεπ πξσ θεχοξϋμςαι ρημαμςικέπ. Για παοάδειγμα, ξι υοήρςεπ 

εμημεοόμξμςαι άμερα για ςα ρυϊλια πξσ καςαυχοξϋμςαι ρςα σπάουξμςα 

άοθοα ςξσ ΔΔΡ, ςξ ρϋμξλξ ςχμ ρσμδεδεμέμχμ υοηρςόμ ςη ρςιγμή πξσ 

εκείμξι πλξηγξϋμςαι, ςξ ρϋμξλξ ςχμ ποξβξλόμ ςξσ σπάουξμςξπ φητιακξϋ 

εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ κ.λπ.  

 Ζ απξδξςικόςηςα ςξσ ΔΔΡ (performance): Ζ απξδξςικϊςηςα ρυεςίζεςαι με 

ςημ ςαυϋςηςα απϊκοιρηπ ςξσ ΔΔΡ ρςιπ εμςξλέπ ςχμ υοηρςόμ, ςιπ αιςήρειπ πξσ 
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μπξοεί μα δευςεί αμά δεσςεοϊλεπςξ, καθόπ και ςξμ ςασςϊυοξμξ αοιθμϊ 

υοηρςόμ πξσ μπξοξϋμ μα σπξρςηοιυθξϋμ. Ασςήμ ςη ρςιγμή, ρςξ πλαίριξ ςηπ 

παοξϋραπ ΛΔΔ, ςξ ΔΔΡ τιλξνεμείςαι ρςξσπ ενσπηοεςηςέπ (server) ςξσ ΟΡΔ 

(sch.gr), με απξςέλερμα η απξδξςικϊςηςα μα είμαι υαμηλϊςεοη απϊ ςημ 

επιθσμηςή, λϊγχ ασνημέμξσ τϊοςξσ ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ ενσπηοεςηςόμ και 

ςχμ πξλλαπλόμ δικλίδχμ αρταλείαπ. Υοηριμξπξιόμςαπ ϊμχπ εμαλλακςικξϋπ 

ενσπηοεςηςέπ τιλξνεμίαπ, επιςσγυάμεςαι ρημαμςική αϋνηρη ςηπ 

απξδξςικϊςηςαπ.  

 Ζ ανιξπιρςία ςξσ ΔΔΡ (reliability): Ζ ανιξπιρςία ςξσ ΔΔΡ αματέοεςαι κσοίχπ 

ρςξ πξρξρςϊ ςχμ λειςξσογιόμ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρχρςά. Έμα ρςξιυείξ, 

ςξ ξπξίξ θεχοήθηκε ρημαμςικϊ ρςξ πλαίριξ ςηπ ανιξπιρςίαπ, είμαι ςα 

μημϋμαςα πξσ εμταμίζξμςαι ρςξσπ υοήρςεπ, ρυεςικά με ςιπ εμέογειεπ πξσ 

σλξπξιξϋμςαι. Για παοάδειγμα, ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ σπάουει κάπξιξ 

άοθοξ ποξρχοιμά ρε επιλεγμέμη καςηγξοία, ξ υοήρςηπ εμημεοόμεςαι 

καςάλληλα, όρςε μα γμχοίζει ςξμ λϊγξ πξσ δεμ μπξοεί μα ποξβάλει ςξ 

ζηςξϋμεμξ πεοιευϊμεμξ. Αμςίρςξιυα, ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ λϊγχ κάπξιξσ 

ρτάλμαςξπ δεμ είμαι δσμαςή η εμτάμιρη πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ, 

εμταμίζξμςαι καςάλληλα εμημεοχςικά μημϋμαςα. Λε ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ, 

δημιξσογείςαι αίρθημα εμπιρςξρϋμηπ ρςξσπ υοήρςεπ, ξι ξπξίξι 

εμημεοόμξμςαι διαοκόπ για ςημ καςάρςαρη ςξσ ΔΔΡ. Δπιπλέξμ, έμα άλλξ 

ρςξιυείξ ρυεςικϊ με ςημ ανιξπιρςία ςξσ ΔΔΡ, θεχοήθηκε ςξ φητιακϊ 

εκπαιδεσςικϊ πεοιευϊμεμξ. Για ςη διαςήοηρη ςηπ ανιξπιρςίαπ ςξσ, δίμεςαι η 

δσμαςϊςηςα ρςξσπ υοήρςεπ μα ρυξλιάζξσμ, μα ανιξλξγξϋμ και μα 

απξρςέλλξσμ παοαςηοήρειπ ρυεςικά με ασςϊ.  

Όρξμ ατξοά ρςη δεϋςεοη καςηγξοία (απαιςήρειπ αμάπςσνηπ), ξι μη λειςξσογικέπ 

απαιςήρειπ, ξι ξπξίεπ έυξσμ λητθεί σπϊφη για ςξμ ρυεδιαρμϊ 

και ςημ σλξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ, είμαι ξι ενήπ: 

 Ζ ρσμςήοηρη ςξσ ΔΔΡ (maintenance): ξ ΔΔΡ ξτείλει 

μα είμαι παοαμεςοξπξιήριμξ, όρςε μα είμαι ετικςή η 

ρσμςήοηρή ςξσ, αλλά και η μελλξμςική βελςίχρή ςξσ, αμάλξγα με ςιπ 

ςευμξλξγικέπ ενελίνειπ και ςιπ απαιςήρειπ ςχμ υοηρςόμ. ξ ΔΔΡ ςηπ 

παοξϋραπ ΛΔΔ, είμαι επεκςάριμξ και μπξοεί μα ρσμςηοηθεί εϋκξλα, καθόπ 

μέρα απϊ ςξ ρϋρςημα διαυείοιρηπ διαςίθεμςαι δσμαςϊςηςεπ ποξρθήκηπ μέχμ 
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εμθεμάςχμ και επιποϊρθεςχμ λειςξσογιόμ, εμό σπάουει και η δσμαςϊςηςα 

αμαμέχρηπ (update) ςηπ ςοέυξσραπ έκδξρηπ ρε κάπξια μελλξμςική.  

 Ζ μεςατεοριμόςηςα ςξσ ΔΔΡ (portability): ξ ΔΔΡ έυει σλξπξιηθεί με έμα 

Ρϋρςημα Διαυείοιρηπ Οεοιευξμέμξσ (Content Management System) (Joomla), 

ςξ ξπξίξ είμαι αμξικςξϋ κόδικα, με απξςέλερμα η ποϊρβαρη ρςξ ρϋμξλξ ςξσ 

κόδικα μα είμαι ετικςή. Δπιπλέξμ, λϊγχ ςηπ εσοϋςεοηπ υοήρηπ ςξσ Joomla, 

ξι ενσπηοεςηςέπ είμαι καςάλληλξι για ςη τιλξνεμία διαδικςσακόμ 

ρσρςημάςχμ σλξπξιημέμχμ ρε Joomla και ςη διαυείοιρη ςχμ ρυεςικόμ 

βάρεχμ δεδξμέμχμ, εμό δεμ παοξσριάζξμςαι ποξβλήμαςα ρσμβαςϊςηςαπ 

καςά ςη μεςατξοά ςξσ ρσρςήμαςξπ απϊ έμαμ ενσπηοεςηςή ρε έμαμ άλλξ. 

Δπξμέμχπ, η μεςατεοριμϊςηςα απξςελεί μια μη λειςξσογική απαίςηρη, η 

ξπξία ικαμξπξιείςαι απϊ ςξ παοϊμ ΔΔΡ.  

 Ζ επαμαυοηριμξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ (reusability): ξ παοϊμ ΔΔΡ έυει δξμηθεί με 

ςέςξιξμ ςοϊπξ, όρςε μα μπξοεί μα επαμαυοηριμξπξιηθεί με διατξοεςικϊ 

φητιακϊ εκπαιδεσςικϊ πεοιευϊμεμξ για ςιπ αμάγκεπ άλλχμ ΔΔΡ. Ξι 

λειςξσογίεπ πξσ πεοιλαμβάμει και ςξ ρϋμξλξ ςχμ σπξρςηοικςόμ εμθεμάςχμ, 

είμαι επαμαυοηριμξπξιήριμα. Διδικϊςεοα ρςξ πλαίριξ ςηπ εκπαίδεσρηπ, 

μπξοξϋμ μα ρσγκεκοιμεμξπξιηθξϋμ ρε θεμαςικέπ πεοιξυέπ, ϊπχπ θεςικέπ 

επιρςήμεπ, αμθοχπιρςικέπ επιρςήμεπ κ.λπ. 

 Ζ ρσμμόοτχρη ςξσ ΔΔΡ με ποόςσπα (standards compliance): Ήδη ρςημ 

εσυοηρςία έυει αματεοθεί, πχπ η ρσμμϊοτχρη με διεθμή ποϊςσπα 

ρσμβάλλει ρςημ ενξικείχρη ςχμ υοηρςόμ με ςξ ρϋρςημα. Δπιποϊρθεςξ 

ρςξιυείξ, ρυεςικά με ςα ποϊςσπα, είμαι πχπ ρσμβάλλξσμ ρςη διεσκϊλσμρη 

ςηπ διαςήοηρηπ και ςηπ διάδξρηπ ςξσ ΔΔΡ, καθόπ ξι ρυεδιαρςέπ/ δημιξσογξί 

πξσ αρυξλξϋμςαι με ασςϊ, γμχοίζξσμ ςιπ ιρυϋξσρεπ αουέπ και μπξοξϋμ μα 

ςιπ σλξπξιξϋμ.  

έλξπ, ρςημ ςοίςη καςηγξοία (ενχςεοικέπ απαιςήρειπ), ξι μη 

λειςξσογικέπ απαιςήρειπ, ξι ξπξίεπ έυξσμ λητθεί σπϊφη για 

ςξμ ρυεδιαρμϊ και ςημ σλξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ ςηπ παοξϋραπ 

ΛΔΔ, είμαι ξι ενήπ: 

 Ζ διαλειςξσογικόςηςα ςξσ ΔΔΡ (interoperability): ξ παοϊμ ΔΔΡ 

παοξσριάζει διαλειςξσογικϊςηςα με άλλα ρσρςήμαςα, ϊπχπ για παοάδειγμα 

Ολαςτϊομεπ Σπξρςήοινηπ τιλξνεμίαπ σπηοεριόμ ρςξ διαδίκςσξ (Cloud 
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computing) (Windows Azure), εμό ςξ γεγξμϊπ πχπ είμαι αμξικςξϋ κόδικα, 

επιςοέπει ςημ παοαμεςοξπξίηρή ςξσ, όρςε μα αμςιμεςχπίζξμςαι πιθαμά 

ποξβλήμαςα ρσμβαςϊςηςαπ. 

 Ξι ηθικξί καμόμεπ (ethical requirements) πξσ διέπξσμ ςξ ΔΔΡ: Καμβάμξμςαπ 

σπϊφη ςξ γεγξμϊπ πχπ ςξ ΔΔΡ απεσθϋμεςαι ρε υοήρςεπ ςηπ εκπαιδεσςικήπ 

κξιμϊςηςαπ, δεμ θα μπξοξϋραμ μα παοαλητθξϋμ ηθικξί καμϊμεπ, ϊρξμ 

ατξοά ρςιπ λειςξσογίεπ και ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσ. Δπιπλέξμ, ξι ηθικξί καμϊμεπ 

ρυεςίζξμςαι με ςη ρσμπεοιτξοά ςχμ υοηρςόμ καςά ςξμ ρυξλιαρμϊ ςξσ 

σπάουξμςξπ φητιακξϋ εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ, ςημ επικξιμχμία με 

ςξσπ σπϊλξιπξσπ υοήρςεπ, αλλά και ςημ επικξιμχμία με ςξσπ ρυεδιαρςέπ/ 

δημιξσογξϋπ ςξσ ΔΔΡ.  

 ξ μξμικό πλαίριξ (legislative) ρςξ ξπξίξ ρςηοίζεςαι ςξ ΔΔΡ: ξ μξμικϊ 

πλαίριξ πεοιλαμβάμει ςημ ποξρςαρία ποξρχπικόμ δεδξμέμχμ ςχμ υοηρςόμ, 

πξσ γίμξμςαι μέλη ςηπ εκπαιδεσςικήπ κξιμϊςηςαπ, καθόπ και ςηπ αρτάλειαπ 

ςξσ ρσρςήμαςξπ και ςχμ υοηρςόμ ςξσ. 

3.4 Καταγραφή Κατηγοριών Φρηστών  

Βαρικϊ ρσρςαςικϊ για ςημ επιςσυία εμϊπ ΔΔΡ είμαι η αμάλσρη ςχμ 

υοηρςόμ για ςξμ ποξρδιξοιρμϊ ςχμ ςσπικόμ υοηρςόμ και ρςη 

ρσμέυεια, η αμάλσρη ςχμ υαοακςηοιρςικόμ ςξσπ, ατξϋ υχοιρςξϋμ 

ρε ξμάδεπ. Ξι ςσπικξί υοήρςεπ, υχοίζξμςαι ρε ςοείπ (3) καςηγξοίεπ, 

ςξσπ ποχςεύξμςεπ, ςξσπ δεσςεοεύξμςεπ και ςξσπ ςοιςεύξμςεπ. Αμαλσςικά, ϊπχπ 

παοξσριάζεςαι παοακάςχ η κάθε καςηγξοία πεοιλαμβάμει ςξσπ ενήπ: 

 Ποχςεύξμςεπ Φοήρςεπ: Δίμαι ξι άμερξι υοήρςεπ, δηλαδή εκείμξι πξσ 

ποϊκειςαι μα αλληλεπιδοξϋμ απεσθείαπ με ςξ ρϋρςημα. Ρςημ πεοίπςχρη ςξσ 

ΔΔΡ, χπ ποχςεϋξμςεπ υοήρςεπ ξοίζξμςαι ξι άμερα εμπλεκϊμεμξι με ςημ 

εκπαιδεσςική διαδικαρία, ϊπχπ εκπαιδεσςικξί, εκπαιδεσςέπ, εκπαιδεσϊμεμξι, 

καςαοςιζϊμεμξι, γξμείπ, εκπαιδεσςικξί τξοείπ κ.λπ., εοεσμηςικϊ και 

ακαδημαψκϊ ποξρχπικϊ, αλλά και υοήρςεπ, ξι ξπξίξι εμδιατέοξμςαι για ςη 

Διά Βίξσ Λάθηρη και επιθσμξϋμ μα διεσοϋμξσμ ςιπ γμόρειπ και ςιπ εμπειοίεπ 

ςξσπ, ρε πξικίλα γμχρςικά πεδία. Ξι υοήρςεπ ασςξί μπξοξϋμ μα εγγοάτξμςαι 

ρςξ ΔΔΡ και ρςη ρσμέυεια, αμάλξγα με ςξ αμ είμαι εγγεγοαμμέμξι ή ϊυι, μα 

έυξσμ πλήοη ή πεοιξοιρμέμη ποϊρβαρη ρςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσ, μα 

ανιξλξγξϋμ, μα ρυξλιάζξσμ, μα δημξριεϋξσμ δικϊ ςξσπ εκπαιδεσςικϊ 
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πεοιευϊμεμξ και μα εμημεοόμξμςαι ρυεςικά με γεγξμϊςα και ενελίνειπ ρςξ 

πεδίξ ςηπ Ζλεκςοξμικήπ Λάθηρηπ. Δπιπλέξμ, αμάλξγα με ςημ ιδιϊςηςά ςξσπ, 

μπξοξϋμ μα ρσμμεςέυξσμ ρε ρσζηςήρειπ ςηπ κξιμϊςηςαπ με πεοιξοιρμέμη 

ποϊρβαρη, όρςε μα ποξρςαςεϋξμςαι ξι σπϊλξιπεπ καςηγξοίεπ ρσζηςήρεχμ 

(για παοάδειγμα ξι εκπαιδεσϊμεμξι δεμ έυξσμ ποϊρβαρη ρε κλειρςέπ 

ρσζηςήρειπ εκπαιδεσςικόμ). 

 Δεσςεοεύξμςεπ Φοήρςεπ: Δίμαι εκείμξι πξσ υοηριμξπξιξϋμ ςξ ρϋρςημα 

ρπαμιϊςεοα ή μέρχ εμϊπ εμδιάμερξσ. Ρε ασςήμ ςημ καςηγξοία αμήκξσμ ξι 

διξικηςικξί ρςξμ ςξμέα ςηπ εκπαίδεσρηπ (διεσθσμςέπ, ρϋμβξσλξι, σπεϋθσμξι 

ποξγοαμμάςχμ ρπξσδόμ κ.λπ.), ξι σπεϋθσμξι εκπαιδεσςικόμ τξοέχμ, ξι 

σπεϋθσμξι ςχμ ςμημάςχμ εκπαίδεσρηπ ρε εςαιοείεπ και επιυειοήρειπ, ξι 

ξπξίξι έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα επιβλέπξσμ και μα εμημεοόμξμςαι απϊ ςξ 

ΔΔΡ για ςιπ ςάρειπ ρςημ Ζλεκςοξμική Λάθηρη και μα ποξραομϊζξσμ 

αμςίρςξιυα ςιπ δικέπ ςξσπ εμέογειεπ. 

 Σοιςεύξμςεπ Φοήρςεπ: Δίμαι ασςξί πξσ δεμ υοηριμξπξιξϋμ πξςέ απεσθείαπ ςξ 

ρϋρςημα, αλλά επηοεάζξμςαι έμμερα απϊ ςημ ειραγχγή ςξσ, ατξϋ είμαι 

σπξυοεχμέμξι μα μεςαβάλλξσμ κάπξιεπ εογαρίεπ ςξσπ, όρςε μα 

ποξραομξρςξϋμ ρςιπ απαιςήρειπ ςξσ. Ρςημ πεοίπςχρη ςξσ ΔΔΡ είμαι ϊλξι ξι 

εκπαιδεσςικξί τξοείπ, εκπαιδεσςικξί ξογαμιρμξί/ σπηοερίεπ, εςαιοείεπ και 

επιυειοήρειπ πξσ ρυεςίζξμςαι άμερα με ςημ εκπαίδεσρη και ςημ παοξυή 

ρυεςικόμ σπηοεριόμ ή επηοεάζξμςαι απϊ ςιπ δσμαςϊςηςεπ μεςεκπαίδεσρηπ 

και Δια Βίξσ Λάθηρηπ, πξσ παοέυξσμ ρςξσπ απαρυξλξϋμεμξσπ ρε ασςέπ.  

Δπιπλέξμ, ρςξσπ ςοιςεϋξμςεπ υοήρςεπ ρσμπεοιλαμβάμξμςαι αμςαγχμιρςικέπ εςαιοείεπ 

και εκπαιδεσςικξί τξοείπ, πξσ είςε διαθέςξσμ παοϊμξια ΔΔΡ και θέλξσμ μα 

αρκήρξσμ “καςαρκξπεία”, όρςε μα εμςξπίρξσμ ςσυϊμ λειςξσογίεπ, πξσ ςξ δικϊ ςξσπ 

ΔΔΡ δεμ εμρχμαςόμει είςε δεμ διαθέςξσμ αμςίρςξιυξ ΔΔΡ και επιθσμξϋμ μα 

απξκςήρξσμ.  

έλξπ, ςοιςεϋξμςεπ υοήρςεπ είμαι ξι ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία, ξι 

ξπξίξι δεμ ανιξπξιξϋμ ςξ παοϊμ ΔΔΡ, αλλά επηοεάζξμςαι απϊ ςημ παοξσρία ςξσ, 

εναιςίαπ ςηπ υοήρηπ ςξσ απϊ ςξσπ ποχςεϋξμςεπ υοήρςεπ. Ρςξ υήμα 17 

παοξσριάζξμςαι διαγοαμμαςικά ξι καςηγξοίεπ υοηρςόμ ςξσ ΔΔΡ.  
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υήμα 17: Ιαςηγξοίεπ σπικόμ υοηρςόμ ΔΔΡ  

3.4.1 Καταγραφή Χαρακτηριστικών Κατηγοριών Χρηστών 

Ζ αμάλσρη ςχμ υαοακςηοιρςικόμ ςχμ υοηρςόμ ςξσ ΔΔΡ απξςελεί 

μια διαδικαρία, καςά ςημ ξπξία ρσλλέγξμςαι πληοξτξοίεπ ρυεςικά 

με ςα δημξγοατικά ρςξιυεία, ςημ ποξρχπικϊςηςά ςξσπ, ςιπ 

ιδιϊςηςέπ ςξσπ, καθόπ και ιδιαίςεοεπ ποξςιμήρειπ ςξσπ. Ζ 

πξικιλξμξοτία και ξι διατξοξπξιήρειπ πξσ παοαςηοξϋμςαι ρςα υαοακςηοιρςικά 

ασςά, επηοεάζξσμ ρε μεγάλξ βαθμϊ ςη διαδικαρία εκςέλερηπ διεογαριόμ ςξσ ΔΔΡ. 

Για ςξμ λϊγξ ασςϊ, η πληοξτξοία πξσ ποξκϋπςει καςά ςξ ρςάδιξ ςηπ αμάλσρηπ - 

μξμςελξπξίηρηπ ςχμ υαοακςηοιρςικόμ ςχμ υοηρςόμ, ποέπει μα ρσμσπξλξγίζεςαι 

καθ' ϊλη ςη διαδικαρία ρυεδίαρηπ και ρςιπ απξτάρειπ πξσ λαμβάμξμςαι (π.υ. 

επιλξγή ρςσλ αλληλεπίδοαρηπ). Ξοιρμέμα απϊ ςα θέμαςα, πξσ ενεςάζξμςαι καςά ςημ 

καςαγοατή ςχμ υαοακςηοιρςικόμ ςχμ υοηρςόμ, είμαι ςα παοακάςχ: 

 Οξιεπ είμαι ξι γμόρειπ και δενιϊςηςεπ ςχμ υοηρςόμ;  

 Οξια είμαι η ρυέρη ςξσπ με ςημ ςευμξλξγία; 

 Οξιξπ είμαι ξ ςελικϊπ ρκξπϊπ ςχμ υοηρςόμ; 

 Οόπ σλξπξιξϋμςαμ ρςξ παοελθϊμ ξι διεογαρίεπ ςξσ ΔΔΡ, υχοίπ καςάλληλξ 

πληοξτξοιακϊ ρϋρςημα; 

 Ήςαμ δσραοερςημέμξι με ασςξϋπ ςξσπ ςοϊπξσπ; Για πξιξσπ λϊγξσπ;  

 


ο
ις

εϋ
ξ
μ
ςε

π 
Υ
ο
ή
ρ
ςε

π 

Δ
εσ

ςε
ο
εϋ

ξ
μ
ςε

π 
Υ
ο
ή
ρ
ςε

π 

Ο
ο
χ

ςε
ϋ
ξ
μ
ςε

π 
Υ
ο
ή
ρ
ςε

π  

εκπαιδεσςικξί/ 
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εκπαιδεσϊμεμξι/ 
καςαοςιζϊμεμξι 

γξμείπ 

εκπαιδεσςικξί 
τξοείπ 

εοεσμηςέπ 

ακαδημαψκά 
εμπλεκϊμεμξι 

υοήρςεπ πξσ 
εμδιατέοξμςαι 
για ςη Δια Βίξσ 
Λάθηρη 

 

διξικηςικξί 
ρςξμ ςξμέα ςηπ 
εκπαίδεσρηπ 
(διεσθσμςέπ, 
ρϋμβξσλξι, 
σπεϋθσμξι 
ποξγοαμμάςχμ 
ρπξσδόμ 
κ.λπ.) 

σπεϋθσμξι 
εκπαιδεσςικόμ 
τξοέχμ 

σπεϋθσμξι 
ςμημάςχμ 
εκπαίδεσρηπ 
ρε εςαιοείεπ 
και 
επιυειοήρειπ 

εκπαιδεσςικξί τξοείπ 

εκπαιδεσςικξί ξογαμιρμξί/ 
σπηοερίεπ 

εςαιοείεπ και επιυειοήρειπ 

 

(α) πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ 
εκπαίδεσρη και ςημ παοξυή 
ρυεςικόμ σπηοεριόμ ή 
επηοεάζξμςαι απϊ ςιπ 
δσμαςϊςηςεπ μεςεκπαίδεσρηπ 
και Δια Βίξσ Λάθηρηπ, πξσ 
παοέυξσμ ρςξσπ 
απαρυξλξϋμεμξσπ ρε ασςέπ 

(β) πξσ θέλξσμ μα αρκήρξσμ 
“καςαρκξπεία”  
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 Έυξσμ υοηριμξπξιήρει παοϊμξια ρσρςήμαςα ρςξ παοελθϊμ; 

 Δίμαι εσυαοιρςημέμξι; Αμ ϊυι, για πξιξσπ λϊγξσπ; 

 ι θα ήθελαμ απϊ έμα ςέςξιξ ΔΔΡ; 

Ζ ρσλλξγή ςχμ παοαπάμχ πληοξτξοιόμ μπξοεί μα ποαγμαςξπξιηθεί μέρχ 

εοχςημαςξλξγίχμ, ςα ξπξία ρυεδιάζξμςαι και απξρςέλλξμςαι (καςά ποξςίμηρη 

διαδικςσακά) ρε πιθαμξϋπ υοήρςεπ ςξσ ΔΔΡ. Δίμαι ρημαμςικϊ ςα εοχςημαςξλϊγια 

ασςά μα είμαι ποξραμαςξλιρμέμα ρςξσπ άπειοξσπ υοήρςεπ, όρςε μα μπξοεί μα 

ρυημαςιρςεί ρατήπ εικϊμα ςχμ διατξοεςικόμ καςηγξοιόμ υοηρςόμ. Λεςά ςημ 

ξλξκλήοχρη ςηπ τάρηπ ςηπ αμάλσρηπ, ρσμπληοόμξμςαι καςάλληλεπ τϊομεπ, ξι 

ξπξίεπ απαμςξϋμ ρε διάτξοα εοχςήμαςα, πξσ ποξδιαγοάτξσμ ςα υαοακςηοιρςικά 

ςχμ υοηρςόμ (αςξμικά, ρε ρυέρη με ςξσπ σπξλξγιρςέπ, ξμαδικά) και ςχμ εογαριόμ 

ςξσπ. α υαοακςηοιρςικά – ρσμπεοάρμαςα ασςά είμαι ρημαμςικϊ μα καςαγοάτξμςαι 

ποιμ απϊ ςημ ειραγχγή ςξσ μέξσ ρσρςήμαςξπ, εμό ποέπει μα πεοιγοάτεςαι και η 

μελλξμςική ενέλινή ςξσπ.  

Οαοακάςχ παοξσριάζξμςαι αμαλσςικά ςα υαοακςηοιρςικά και ςξ πεοιβάλλξμ 

υοηρςόμ ςξσ ΔΔΡ, πξσ ρυεδιάρςηκε και σλξπξιήθηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ 

ΛΔΔ. 

3.4.1.1 Περιβάλλον Χρηστών 

ξ πεοιβάλλξμ εογαρίαπ, ρςξ ξπξίξ εμςάρρεςαι έμα ΔΔΡ είμαι ρημαμςικϊ για ςξμ 

καθξοιρμϊ ςχμ υαοακςηοιρςικόμ ςχμ υοηρςόμ. Ρςξ παοϊμ ΔΔΡ εκςιμάςαι πχπ: 

 Για ςημ πλξήγηρή ςξσπ ρςξ ΔΔΡ, ξι υοήρςεπ υοειάζξμςαι έμαμ ηλεκςοξμικϊ 

σπξλξγιρςή και ρϋμδερη ρςξ διαδίκςσξ. Διαθέςξμςαπ ασςά, μπξοξϋμ μα 

ειρέλθξσμ απϊ ξπξιξμδήπξςε υόοξ επιθσμξϋμ (εογαρία, ρυξλικϊ 

πεοιβάλλξμ, παμεπιρςήμιξ, ίμςεομες κατέ κ.λπ.). Οιξ ρσγκεκοιμέμα, 

λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςιπ ιδιϊςηςέπ ςξσπ, ςξ πεοιβάλλξμ μπξοεί μα 

διαμξοτχθεί, ϊπχπ πεοιγοάτεςαι παοακάςχ:  

 Ξι εκπαιδεσςικξί/ εκπαιδεσςέπ έυξσμ ρσυμϊςεοα ποϊρβαρη ρςξ ΔΔΡ είςε 

απϊ ςξμ ιδιχςικϊ ςξσπ υόοξ είςε απϊ ςιπ εκπαιδεσςικέπ μξμάδεπ ρςιπ 

ξπξίεπ εογάζξμςαι. 

 Ξι εκπαιδεσϊμεμξι/ καςαοςιζϊμεμξι έυξσμ ρσυμϊςεοα ποϊρβαρη ρςξ ΔΔΡ 

είςε απϊ ςιπ εκπαιδεσςικέπ μξμάδεπ, ρςιπ ξπξίεπ τξιςξϋμ (ρυξλεία, 
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τοξμςιρςήοια, ΘΔΙ, κ.λπ.) είςε απϊ ςξμ ιδιχςικϊ ςξσπ υόοξ. Δμδέυεςαι 

ξοιρμέμξι μα έυξσμ ποϊρβαρη ρςξ ΔΔΡ απϊ ίμςεομες κατέ ή δημϊριξσπ 

υόοξσπ, καθόπ πεομξϋμ ρημαμςικϊ μέοξπ ςηπ ημέοαπ ςξσπ εκεί.  

 Ξι γξμείπ ρσμήθχπ έυξσμ ποϊρβαρη ρςξ ΔΔΡ απϊ ςξμ ιδιχςικϊ ςξσπ 

υόοξ, εμό εμδέυεςαι ξοιρμέμξι μα ανιξπξιξϋμ και ςξμ εογαριακϊ ςξσπ 

υόοξ.  

 Όρξμ ατξοά ρςξσπ εογαζϊμεμξσπ ρε εκπαιδεσςικξϋπ τξοείπ, η ποϊρβαρή 

ςξσπ ρςξ ΔΔΡ ρσμήθχπ πεοιξοίζεςαι ρςξμ εογαριακϊ ςξσπ υόοξ.  

 Ξι εοεσμηςέπ έυξσμ ρσυμϊςεοα ποϊρβαρη ρςξ ΔΔΡ είςε απϊ ςξσπ υόοξσπ, 

πξσ ποαγμαςξπξιξϋμ ςημ εοεσμά ςξσπ (παμεπιρςήμια, εοεσμηςικά 

εογαρςήοια κ.λπ.) είςε απϊ ςξμ ιδιχςικϊ ςξσπ υόοξ. Δμδέυεςαι ξοιρμέμξι 

μα έυξσμ ποϊρβαρη ρςξ ΔΔΡ απϊ δημϊριξσπ υόοξσπ, ϊπχπ βιβλιξθήκεπ, 

καθόπ πεομξϋμ ρημαμςικϊ μέοξπ ςηπ ημέοαπ ςξσπ εκεί. 

 ξ ακαδημαψκϊ ποξρχπικϊ έυει ρσυμϊςεοα ποϊρβαρη ρςξ ΔΔΡ απϊ ςξσπ 

παμεπιρςημιακξϋπ υόοξσπ, ρςξσπ ξπξίξσπ απαρυξλξϋμςαι. 

 έλξπ, ξι υοήρςεπ πξσ εμδιατέοξμςαι για ςη Διά Βίξσ Μάθηρη έυξσμ 

ποϊρβαρη ρςξ ΔΔΡ απϊ πξλλξϋπ διατξοεςικξϋπ υόοξσπ, ξι ξπξίξι 

μπξοεί μα πεοιλαμβάμξσμ ςξμ ιδιχςικϊ, ςξμ εογαριακϊ ή κάπξιξμ 

δημϊριξ υόοξ, ςξμ ξπξίξ επιλέγξσμ για μα μελεςήρξσμ.  

3.4.1.2 Χαρακτηριστικά Χρηστών 

Για ςημ καλϋςεοη παοξσρίαρη ςχμ υαοακςηοιρςικόμ ςχμ υοηρςόμ ςξσ ΔΔΡ, 

ποαγμαςξπξιείςαι καςηγξοιξπξίηρή ςξσπ. Καμβάμξμςαπ σπϊφη ςξσπ ρςϊυξσπ πξσ 

έυξσμ ςεθεί (Δμϊςηςα 3.2) ςα υαοακςηοιρςικά ςχμ υοηρςόμ υχοίζξμςαι ρε:  

 Αςξμικά υαοακςηοιρςικά: ξ ΔΔΡ ρυεδιάζεςαι για ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ 

εκπαιδεσςική διαδικαρία. Οοϊκειςαι ξσριαρςικά για άςξμα μεγάλξσ εϋοξσπ 

ηλικιόμ, πξσ μπξοξϋμ μα ποξρδιξοιρςξϋμ απϊ ςη μηπιακή κιϊλαπ ηλικία, 

ξπϊςε ςα παιδιά ποαγμαςξπξιξϋμ ςα ποόςα ςξσπ βήμαςα ρςημ εκπαίδεσρη 

γεμικϊςεοα και ρςη υοήρη ηλεκςοξμικόμ σπξλξγιρςόμ ειδικϊςεοα, μέυοι ςημ 

ςοίςη ηλικία, ξπϊςε ξι υοήρςεπ έυξσμ ςξ εμδιατέοξμ και ςη διάθερη μα 

αρυξλξϋμςαι ςϊρξ με ςημ ποξρχπική ςξσπ Διά Βίξσ Λάθηρη ϊρξ και με ςη 

μάθηρη ςχμ μεϊςεοχμ γεμιόμ. Ζ εμπειοία ςχμ υοηρςόμ κσμαίμεςαι απϊ 

ρυεςικά άπειοξσπ μέυοι πξλϋ έμπειοξσπ υοήρςεπ.  
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 Φαοακςηοιρςικά ρε ρυέρη με ςξσπ σπξλξγιρςέπ: Αμαγμχοίζξμςαπ ςη 

ρημαρία ςηπ υοήρηπ ςχμ ΟΔ και ςηπ ρσμειρτξοάπ ςξσ ΔΔΡ ρςημ 

εκπαιδεσςική διαδικαρία, παοακάςχ (Πίμακαπ 2) παοξσριάζξμςαι αμά 

ξμάδεπ, ξι υοήρςεπ και η ρυέρη πξσ έυξσμ με ςημ ςευμξλξγία. Βαρικέπ 

καςηγξοίεπ για κάθε επιμέοξσπ ξμάδα, πξσ υοηριμξπξιεί ςξ ΔΔΡ 

αματέοξμςαι ξι (α) γμώρειπ, (β) δενιόςηςεπ και (γ) ρςάρειπ πξσ έυξσμ, 

ρυεςικά με ςξ θέμα ςηπ ςευμξλξγικήπ εμίρυσρηπ και βελςιρςξπξίηρηπ ςχμ 

διαδικαριόμ.  

Πίμακαπ 2: Ξμάδεπ υοηρςόμ και ςα υαοακςηοιρςικά ςξσπ 

Ομάδα Φοηρςώμ Γμώρειπ Δενιόςηςεπ ςάρειπ 

Δνξικειχμέμξι 

με ςημ 

Σευμξλξγία και 

σπξρςηοικςέπ 

ςηπ 

Έυξσμ γμόρη ςηπ 

ςευμξλξγίαπ και ςχμ 

εταομξγόμ ςηπ και 

σπξρςηοίζξσμ ςημ 

πιθαμή ανιξπξίηρη 

ςξσπ για ςημ 

εμίρυσρη και 

βελςίχρη ςηπ 

εκπαιδεσςικήπ 

διαδικαρίαπ 

Λπξοξϋμ μα 

υοηριμξπξιήρξσμ 

ςιπ εταομξγέπ 

ςηπ ςευμξλξγίαπ 

για μα 

εμιρυϋρξσμ και 

μα βελςιόρξσμ 

ςιπ εκπαιδεσςικέπ 

διαδικαρίεπ 

Υοηριμξπξιξϋμ 

έμθεομα ςημ 

ςευμξλξγία, γιαςί 

πιρςεϋξσμ πχπ 

βελςιόμει και 

εμιρυϋει ςιπ 

σπάουξσρεπ 

διαδικαρίεπ 

Δνξικειχμέμξι 

με ςημ 

Σευμξλξγία 

αλλά 

επιτσλακςικξί 

 

Έυξσμ γμόρη ςηπ 

ςευμξλξγίαπ και ςχμ 

εταομξγόμ ςηπ και 

σπξρςηοίζξσμ ςημ 

πιθαμή ανιξπξίηρη 

ςξσπ για ςημ 

εμίρυσρη και 

βελςίχρη ςηπ 

εκπαιδεσςικήπ 

διαδικαρίαπ 

Λπξοξϋμ μα 

υοηριμξπξιήρξσμ 

ςιπ εταομξγέπ 

ςηπ ςευμξλξγίαπ 

για μα 

εμιρυϋρξσμ και 

μα βελςιόρξσμ 

ςιπ εκπαιδεσςικέπ 

διαδικαρίεπ 

Δεμ έυξσμ πειρςεί 

ϊςι η ςευμξλξγία 

μπξοεί μα 

αμςικαςαρςήρει, μα 

εμιρυϋρει και μα 

βελςιόρει 

επαοκόπ, ςιπ 

σπάουξσρεπ 

διαδικαρίεπ  

Σευμξλξγικά 

“Αμαλτάβηςξι” 

Φοήρςεπ 

Δεμ έυξσμ γμόρη 

ςχμ εταομξγόμ ςηπ 

ςευμξλξγίαπ και κας‟ 

επέκςαρη ςχμ 

ςοϊπχμ, πξσ μπξοεί 

μα εμιρυϋρει – 

σπξρςηοίνει και μα 

βελςιόρει ςιπ 

εκπαιδεσςικέπ 

διαδικαρίεπ 

Δε μπξοξϋμ μα 

υοηριμξπξιήρξσμ 

ϊλεπ ςιπ 

εταομξγέπ ςηπ 

ςευμξλξγίαπ 

Έυξσμ ςη θέληρη 

μα μάθξσμ ςημ 

ςευμξλξγία και ςιπ 

εταομξγέπ ςηπ με 

ςημ καςάλληλη 

βξήθεια και 

επιθσμξϋμ μα 

διεσκξλσμθξϋμ απϊ 

ςη υοήρη ςηπ 
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Ρςημ ποόςη και ρςη δεϋςεοη καςηγξοία αμήκξσμ ρσμήθχπ ςα μεαοϊςεοα άςξμα, πξσ 

έυξσμ θεςική ρςάρη απέμαμςι ρςξσπ ηλεκςοξμικξϋπ σπξλξγιρςέπ και γμόρειπ, 

ρυεςικά με ςημ ανιξπξίηρη μέχμ ςευμξλξγιόμ. Αμςίθεςα, ςα άςξμα μεγαλϋςεοηπ 

ηλικίαπ δεμ διάκειμςαι τιλικά ποξπ ςημ ςευμξλξγία, γεγξμϊπ πξσ δεμ ςξσπ επιςοέπει 

μα έυξσμ επαοκή ενξικείχρη με ςξσπ ηλεκςοξμικξϋπ σπξλξγιρςέπ. Δπίρηπ, εμδέυεςαι 

η ϋπαονη μικοήπ ξμάδαπ υοηρςόμ, η ξπξία δεμ έυει καμιά επατή με ςξσπ 

σπξλξγιρςέπ, πξσ μειόμεςαι με ςημ πάοξδξ ςξσ υοϊμξσ, εναιςίαπ ςχμ ςευμξλξγικόμ 

επιςεσγμάςχμ.  

 Ομαδικά υαοακςηοιρςικά: Ρε δεϋςεοξ επίπεδξ μπξοξϋμ μα σπάονξσμ και 

υοήρςεπ με υαοακςηοιρςικά ξμάδχμ, πξσ καςαλαμβάμξσμ έμα μικοϊ 

κξμμάςι, λϊγχ ςξσ γεγξμϊςξπ πχπ υοηριμξπξιξϋμ ςξ ΔΔΡ ρπαμιϊςεοα. Για 

παοάδειγμα, η ξμάδα πξσ έυει ρσγκοξςηθεί για ςη δημιξσογία φητιακξϋ 

εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ με καθξοιρμέμξσπ ρςϊυξσπ, λειςξσογία, δξμή, 

αομξδιϊςηςεπ κ.λπ. έςξιεπ πεοιπςόρειπ ξοίζξμςαι απϊ υαοακςηοιρςικά 

ϊπχπ: (α) ρςϊυξι και απξρςξλή ξμάδαπ, (β) ρσμξυή και ξμξιξγέμεια μελόμ 

ξμάδαπ, (γ) ασςξμξμία, (δ) ενάοςηρη απϊ άλλεπ ξμάδεπ, (ε) δξμή και 

δσμαμικά υαοακςηοιρςικά, (ρς) κϋοξπ, (ζ) ασςϊβξσλη ή καςαμαγκαρςική 

ρσμμεςξυή. 

3.4.2 Βασικές ενέργειες χρηστών  

Λε ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ καςαγοατήπ ςχμ βαρικόμ καςηγξοιόμ υοηρςόμ και ςχμ 

ιδιαίςεοχμ υαοακςηοιρςικόμ ςξσπ, ρςημ παοξϋρα εμϊςηςα πεοιγοάτξμςαι ξι 

εμέογειεπ, πξσ μπξοξϋμ μα ποαγμαςξπξιηθξϋμ απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ υοηρςόμ ρςξ 

παοϊμ ΔΔΡ. Αμαλσςικά, ξι εμέογειεπ ςχμ υοηρςόμ ξοίζξμςαι χπ ενήπ: 

 Δμέογειεπ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι απξκλειρςικά απϊ ποχςεύξμςεπ υοήρςεπ, 

ξι ξπξίξι ρε μεγάλξ πξρξρςϊ είμαι ρσμήθχπ εγγεγοαμμέμξι ρςξ ΔΔΡ. Οιξ 

ρσγκεκοιμέμα, ξι εμέογειεπ ασςέπ παοξσριάζξμςαι ρςξ υήμα 18. 
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υήμα 18: Βαρικέπ εμέογειεπ εγγεγοαμμέμχμ υοηρςόμ  
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 Δμέογειεπ πξσ μπξοξϋμ μα ποαγμαςξπξιηθξϋμ απϊ ϊλεπ ςιπ καςηγξοίεπ 

υοηρςόμ (ποχςεϋξμςεπ, δεσςεοεϋξμςεπ, ςοιςεϋξμςεπ), ξι ξπξίξι δεμ έυξσμ 

ποαγμαςξπξιήρει εγγοατή ρςξ ΔΔΡ, με απξςέλερμα μα είμαι μη 

εγγεγοαμμέμξι υοήρςεπ. ξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ ασςόμ ςχμ υοηρςόμ, είμαι 

ποχςεύξμςεπ υοήρςεπ, ξι ξπξίξι για κάπξιξσπ λϊγξσπ (άγμξια, μειχμέμξ 

εμδιατέοξμ, αδιατξοία, δεμ διαθέςξσμ e-mail κ.λπ.) δεμ έυξσμ 

ποαγμαςξπξιήρει εγγοατή ρςξ ΔΔΡ. Δμδέυεςαι βέβαια μα σπάουξσμ υοήρςεπ 

και απϊ ςιπ άλλεπ δϋξ (2) καςηγξοίεπ, ρε μικοϊςεοξ πξρξρςϊ. Ξι εμέογειεπ 

ασςέπ (υήμα 19) μπξοξϋμ μα ποαγμαςξπξιηθξϋμ και απϊ ςξσπ 

εγγεγοαμμέμξσπ υοήρςεπ. 
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υήμα 19: Βαρικέπ εμέογειεπ μη εγγεγοαμμέμχμ υοηρςόμ  

Ρε ασςϊ ςξ ρημείξ έυει ξλξκληοχθεί η αμαλσςική καςαγοατή ςχμ καςηγξοιόμ ςχμ 

υοηρςόμ, ςχμ υαοακςηοιρςικόμ ςξσπ και ςχμ εμεογειόμ, πξσ μπξοξϋμ μα 

ποαγμαςξπξιξϋμ μέρχ ςξσ ΔΔΡ. Ρςη ρσμέυεια, ποαγμαςξπξιείςαι αμαλσςική 

πεοιγοατή ςηπ Αουιςεκςξμικήπ Ρυεδίαρηπ ςξσ ΔΔΡ. 

3.5 Αρχιτεκτονική χεδίαση Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού 

υστήματος 

Ρςιπ παοακάςχ σπξεμϊςηςεπ αμαλϋεςαι η Αουιςεκςξμική Ρυεδίαρη ςξσ Διαδικςσακξϋ 

Δκπαιδεσςικξϋ Ρσρςήμαςξπ πξσ δημιξσογήθηκε. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, 

ποαγμαςξπξιείςαι πεοιγοατή ςχμ Σςσλ Αλληλεπίδοαρηπ αμάμερα ρςξσπ υοήρςεπ και 

ςξ ΔΔΡ, ιεοαουική αμάλσρη ςχμ εογαριόμ ςξσ ΔΔΡ με καςάλληλα διαγοάμμαςα 

(διαγοάμμαςα ΖΑ) και παοξσρίαρη ςχμ ποξδιαγοατόμ εσυοηρςίαπ. έλξπ, 

παοαςίθεμςαι ςα Μξμςέλα Πλξήγηρηπ ςχμ υοηρςόμ ςξσ ΔΔΡ.  

3.5.1 Στυλ Αλληλεπίδρασης 

Ρςα πλαίρια ρυεδιαρμξϋ ςξσ ΔΔΡ ποαγμαςξπξιήθηκε μια ποξρπάθεια επιλξγήπ 

εϋυοηρςχμ και ξσριαρςικόμ ςοϊπχμ αλληλεπίδοαρηπ με ςξσπ υοήρςεπ. Για ςξ 

ρκξπϊ ασςϊ, λήτθηκαμ σπϊφη ςα υαοακςηοιρςικά ςχμ υοηρςόμ, πξσ μελεςήθηκαμ 

ρε ποξηγξϋμεμη εμϊςηςα (Δμϊςηςα 3.4.1) και ςελικά επιλέυθηκαμ ρσμδσαρςικά ςα 

παοακάςχ ρςσλ αλληλεπίδοαρηπ: 

 Λεμξύ Δπιλξγήπ: ξ ρσγκεκοιμέμξ ρςσλ αλληλεπίδοαρηπ ξοίρςηκε ρε 

ρημεία ςξσ ΔΔΡ, ϊπξσ ξι επιλξγέπ είμαι ποξκαθξοιρμέμεπ, όρςε μα σπάουει 

κξιμϊπ άνξμαπ για ςξσπ υοήρςεπ. α μεμξϋ επιλξγόμ έυξσμ δξμηθεί 

ιεοαουικά ρε διαδξυικά σπξμεμξϋ, όρςε μα είμαι ετικςή η ξογάμχρη και 

παοξσρίαρη ϊλχμ ςχμ διαθέριμχμ επιλξγόμ. Δπίρηπ, εναιςίαπ ςξσ μεγάλξσ 
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ϊγκξσ πληοξτξοίαπ, πξσ διαςίθεςαι ρςξσπ υοήρςεπ, ςα μεμξϋ επιλξγόμ πξσ 

δημιξσογήθηκαμ είμαι δϋξ (2), έμα ρςξ επάμχ μέοξπ ςηπ ρελίδαπ και έμα 

ρςημ αοιρςεοή πλεσοά, καςαμέμξμςαπ με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ςξμ ϊγκξ και 

επιςοέπξμςαπ ρςξσπ υοήρςεπ μα διαυειοιρςξϋμ πιξ εϋκξλα ςιπ σπάουξσρεπ 

επιλξγέπ (Δικόμα 11). Ρημαμςικέπ λεπςξμέοειεπ για ςημ ξοθή υοήρη ςξσ 

μεμξϋ επιλξγήπ είμαι: 

 ςξ πεπεοαρμέμξ και καςαμεμημέμξ πλήθξπ επιλξγόμ, όρςε μα μημ 

καςαλαμβάμεςαι μεγάλξ μέοξπ ςηπ ξθϊμηπ,  

 ϊλεπ ξι επιλξγέπ μα είμαι εμταμείπ, υχοίπ ςημ αμάγκη υοήρηπ μπάοαπ,  

 ξι παοευϊμεμεπ επιλξγέπ μα μημ πεοιξοίζξσμ ςιπ επιθσμίεπ ςξσ υοήρςη 

και μα πεοιλαμβάμξσμ ϊλεπ ςιπ δσμαςέπ επιλξγέπ.  

 

 

Δικόμα 11: Λεμξϋ πλξήγηρηπ ΔΔΡ και εμδεικςικϊ σπξμεμξϋ 

 σμπλήοχρη τξομώμ: Ξι τϊομεπ ρσμπλήοχρηπ ρςξιυείχμ απξςελξϋμ 

βαρικϊ ρςσλ αλληλεπίδοαρηπ ςξσ ΔΔΡ. Υοηριμξπξιξϋμςαι καςά ςιπ 

διαδικαρίεπ: (α) εγγοατήπ εμϊπ υοήρςη (registration), (β) ειρϊδξσ ρςξ 

ρϋρςημα (login) (Δικόμα 12), (γ) καςαυόοηρηπ ρυξλίξσ (comment), (δ) 

ρσμπλήοχρηπ ανιξλϊγηρηπ και (ε) επικξιμχμίαπ. ξ ρσγκεκοιμέμξ ρςσλ 

επιλέυθηκε, γιαςί ξι πεοιρρϊςεοξι υοήρςεπ είςε αουάοιξι είςε έμπειοξι, είμαι 

ενξικειχμέμξι με ςη ρσμπλήοχρη τξομόμ ρε καθημεοιμέπ δοαρςηοιϊςηςεπ 
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και δεμ απαιςείςαι εκμάθηρη/ επενήγηρη ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ διαδικαρίαπ. 

Δίμαι ρημαμςικϊ για ςξμ υοήρςη μα έυει ςημ επξπςεία μεγάλξσ ςμήμαςξπ ςηπ 

τϊομαπ, καθόπ έςρι αιρθάμεςαι ϊςι ελέγυει ςη ρσμξλική διαδικαρία. Δπίρηπ, 

ρε ϊλεπ ςιπ τϊομεπ ςξσ ΔΔΡ ςα πεδία ρσμπλήοχρηπ απϊ ςξσπ υοήρςεπ είμαι 

νεκάθαοα, όρςε μα διεσκξλϋμεςαι η διαδικαρία, εμό, ϊπξσ εμδέυεςαι ξι 

υοήρςεπ μα μημ καςαμξξϋμ ςξ ζηςξϋμεμξ σπάουξσμ επενηγημαςικά πλαίρια 

(tooltips), ςα ξπξία παοξσριάζξμςαι ϊςαμ πεομά (scroll) ξ δείκςηπ ςξσ 

πξμςικιξϋ πάμχ απϊ ςξ αμςίρςξιυξ πεδίξ.  

 

Δικόμα 12: Τϊομα Διρϊδξσ Υοήρςη ρςξ ΔΔΡ 

 Απεσθείαπ Φειοιρμόπ- γοατικό πεοιβάλλξμ WIMP (Windows-Icons-Menus-

Pointers): ξ ρσγκεκοιμέμξ ρςσλ αλληλεπίδοαρηπ πεοιλαμβάμει παοάθσοα, 

εικξμίδια, μεμξϋ και δείκςεπ, απϊ ςα ξπξία γίμεςαι εϋκξλα αμςιληπςή ρςξμ 

υοήρςη η εμέογεια πξσ θα ακξλξσθήρει. α παοάθσοα πεοιλαμβάμξσμ ςα 

πλαίρια διαλϊγξσ, δηλαδή πιθαμά μημϋμαςα, ςα ξπξία εμταμίζξμςαι ρςξσπ 

υοήρςεπ ρε πεοιπςόρειπ ρτάλμαςξπ, μη έγκσοηπ ειραγχγήπ δεδξμέμχμ κ.α. 

α εικξμίδια είμαι ρσμήθχπ κξιμόπ απξδεκςά, δηλαδή αμςιποξρχπεϋξσμ ςξ 

ίδιξ ποάγμα ρςιπ πεοιρρϊςεοεπ εταομξγέπ, με απξςέλερμα μα είμαι ξικεία 

ρςξσπ υοήρςεπ (π.υ. εικξμίδιξ εκςϋπχρηπ). α μεμξϋ είμαι 

καςηγξοιξπξιημέμα με ςέςξιξμ ςοϊπξ, όρςε μα είμαι ρϋμςξμα και ρατή, 

αλλά με ςημ απλή μεςάβαρη ςξσ δείκςη ςξσ πξμςικιξϋ απϊ πάμχ ςξσπ, μα 

δίμξσμ ςιπ απαοαίςηςεπ λεπςξμέοειεπ ρςξσπ υοήρςεπ. έλξπ, ξ δείκςηπ ςξσ 

πξμςικιξϋ εμαλλάρρεςαι αμάλξγα με ςη θέρη ςξσ ή ςη διαδικαρία πξσ 

εκςελείςαι, για παοάδειγμα απϊ κλαρρικϊπ δείκςηπ μεςαςοέπεςαι ρε παλάμη 

ϊςαμ μεςαβαίμει πάμχ απϊ κάπξιξμ σπεορϋμδερμξ. ξ θεςικϊ ςξσ γοατικξϋ 

πεοιβάλλξμςξπ είμαι, πχπ ξι εμέογειέπ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι είμαι 
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ασνηςικξϋ υαοακςήοα (κάθε μέα εμέογεια λαμβάμει σπϊφη ςιπ 

ποξηγξϋμεμεπ) και αμαρςοέφιμεπ, με απξςέλερμα ξι υοήρςεπ μα μιόθξσμ 

αρταλείπ ρςημ πλξήγηρη και ρςημ σλξπξίηρη εμεογειόμ.  

 Πξλσμέρα και Δικξμική Ποαγμαςικόςηςα: Ξι υοήρςεπ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα 

αλληλεπίδοαρηπ με ςξ ΔΔΡ ϊυι μϊμξ με πξλλαπλά αιρθηςήοια καμάλια, αλλά 

και με διατξοεςικξϋπ ςοϊπξσπ παοξσρίαρηπ ςηπ πληοξτξοίαπ ξπςικά, 

αμάλξγα με ςξ πεοιευϊμεμξ και ςξ επιθσμηςϊ απξςέλερμα (διαδοαρςικά 

βιβλία, εικξμικά εογαρςήοια, γοατικέπ/ κιμξϋμεμεπ εικϊμεπ κ.λπ.). ξ 

ρσγκεκοιμέμξ ρςσλ αλληλεπίδοαρηπ επιςοέπει ςημ σλξπξίηρη ρϋγυοξμχμ 

εκπαιδεσςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ, ςημ ποξρέλκσρη ςηπ ποξρξυήπ ςχμ 

ρσμμεςευϊμςχμ, εμό μεςαςοέπει ςξ ΔΔΡ ρε έμαμ ρϋγυοξμξ, καιμξςϊμξ υόοξ 

μάθηρηπ.  

 σρςήμαςα Τπξρςήοινηπ σμεογαρίαπ: ξ ρσγκεκοιμέμξ ρςσλ 

αλληλεπίδοαρηπ πεοιλαμβάμει, απϊ ςξμ απλξϋρςεοξ ςοϊπξ σπξρςήοινηπ 

ρσμεογαρίαπ, πξσ είμαι ςξ ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ (email), μέυοι πιξ 

ρϋμθεςξσπ ςοϊπξσπ ρσμεογαρίαπ, ϊπχπ είμαι ςα ΡΔΛ, εογαλεία 

φητξτξοίαπ, διαμξιοαρμξϋ πεοιευξμέμξσ, δημιξσογίαπ ρυξλίχμ κ.λπ. Ζ 

σπξρςήοινη ρσμεογαρίαπ είμαι απϊ ςα βαρικϊςεοα ρςξιυεία ςξσ ΔΔΡ και 

απξςελεί βαρικϊ ρςξιυείξ για ςημ σλξπξίηρη εκπαιδεσςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ 

και ςη γεμικϊςεοη μεςάδξρη γμόρηπ.  

α παοαπάμχ ρςσλ αλληλεπίδοαρηπ δεμ υοηριμξπξιξϋμςαι μεμξμχμέμα, αλλά ρε 

πξλλέπ πεοιπςόρειπ ρσμδσάζξμςαι, όρςε μα επιςεσυθξϋμ καλϋςεοα απξςελέρμαςα. 

Για παοάδειγμα, έμαπ ρσμηθιρμέμξπ ρσμδσαρμϊπ είμαι ςχμ μεμξϋ επιλξγήπ και ςηπ 

ρσμπλήοχρηπ τξομόμ. Ξι υοήρςεπ, ρςιπ τϊομεπ πξσ διαςίθεμςαι ρςξ ΔΔΡ, έυξσμ ςη 

δσμαςϊςηςα ρσμπλήοχρηπ πεδίχμ ϊυι μϊμξ με ςημ καςαυόοηρη κειμέμξσ, αλλά και 

με ςημ επιλξγή ςξσ επιθσμηςξϋ ρςξιυείξσ απϊ σπάουξσρεπ λίρςεπ επιλξγόμ (drop 

down lists) (Δικόμα 13). Οοϊρταςα, λϊγχ ςηπ οαγδαίαπ ενέλινηπ ςηπ ςευμξλξγίαπ, 

έμαπ ρσμηθιρμέμξπ ρσμδσαρμϊπ είμαι ςχμ πξλσμέρχμ και ςηπ εικξμικήπ 

ποαγμαςικϊςηςαπ, με ρσρςήμαςα σπξρςήοινηπ ρσμεογαρίαπ. Έμα παοάδειγμα 

ςέςξιξσ ρσμδσαρμξϋ είμαι ςξ Sloodle, ϊπξσ ρσμδσάζεςαι ςξ ρσμεογαςικϊ ΡΔΛ 

Moodle, με ςξσπ εικξμικξϋπ κϊρμξσπ Second Life, με απξςέλερμα μα επιςσγυάμεςαι 

ρσμεογαρία ρε ςοιρδιάρςαςα πεοιβάλλξμςα μάθηρηπ.  
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Δικόμα 13: Κίρςα επιλξγόμ ρςη τϊομα επικξιμχμίαπ 

Δκςϊπ απϊ ςξ ρςσλ αλληλεπίδοαρηπ ποξρδιξοίζξμςαι και ξι ρσρκεσέπ, με ςιπ ξπξίεπ 

ξι υοήρςεπ αλληλεπιδοξϋμ με ςξ ΔΔΡ ςηπ παοξϋραπ Λεςαπςσυιακήπ Διπλχμαςικήπ 

Δογαρίαπ. Ασςέπ υχοίζξμςαι ρε ρσρκεσέπ ειρόδξσ και ρσρκεσέπ ενόδξσ.  

Ξι ρσρκεσέπ ειρϊδξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για ςημ ειραγχγή πληοξτξοιόμ και εμςξλόμ 

απϊ ςξμ υοήρςη ρςξ ΔΔΡ, ξι ξπξίεπ ρςη ρσμέυεια, μεςαςοέπξμςαι ρε δεδξμέμα, πξσ 

μπξοεί μα καςαμξήρει ξ σπξλξγιρςήπ. Για ςημ ειραγχγή δεδξμέμχμ ρςξ παοϊμ 

ρϋρςημα υοηριμξπξιξϋμςαι ςξ πληκςοξλόγιξ (keyboard) και ςξ πξμςίκι (mouse), 

για ςημ καςαγοατή κειμέμξσ και ςημ επιλξγή/ καςαυόοηρη ρςξιυείχμ αμςίρςξιυα. 

Ρςημ πεοίπςχρη υοήρηπ τξοηςξϋ σπξλξγιρςή (laptop), ςξ πξμςίκι μπξοεί μα 

αμςικαςαρςαθεί απϊ υειοιρςήοιξ ατήπ (touchpad). Δπίρηπ, ςα ρϋγυοξμα 

λειςξσογικά ρσρςήμαςα (Windows 8) είμαι εϋυοηρςα ρε σπξλξγιρςέπ πξσ διαθέςξσμ 

ξθόμεπ ατήπ (touch screen), ξι ξπξίεπ μπξοξϋμ μα απξςελέρξσμ ρσρκεσέπ ειρϊδξσ.  

Ξι ρσρκεσέπ ενϊδξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για ςημ ποξβξλή/ εμτάμιρη ςχμ δεδξμέμχμ 

πξσ ειράγξμςαι ρςξμ σπξλξγιρςή. Ασςέπ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςξ παοϊμ ΔΔΡ είμαι 

η ξθόμη (screen), για ςημ ποξβξλή ςχμ πληοξτξοιόμ και ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ 

ΔΔΡ και ξ εκςσπχςήπ (printer), για ςημ εκςϋπχρη ςχμ ρςξιυείχμ πξσ επιθσμεί ξ 

υοήρςηπ.  

Ρςξ ρημείξ ασςϊ, είμαι ρημαμςικϊ μα ξοιρςεί η κσοίαουη μεςατξοά ςξσ ρσρςήμαςξπ. 

Ξι λειςξσογίεπ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι μέρα απϊ ςξ ΔΔΡ είμαι ποϊρταςεπ και 

ποξςξϋ ασςξμαςξπξιηθξϋμ, είμαι ρημαμςικϊ μα νεκαθαοιρςεί πχπ η σλξπξίηρή ςξσπ 

με παοαδξριακξϋπ ςοϊπξσπ (υειοϊγοατα, απϊ εκπαιδεσςικϊ ρε εκπαιδεσςικϊ, 
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πξλλαπλέπ τχςξςσπίεπ, έμςσπα) ήςαμ ιδιαίςεοα δϋρκξλη. Δπξμέμχπ, για ςημ ξμαλή 

ενξικείχρη ςχμ υοηρςόμ με ςημ ηλεκςοξμική διαδικαρία, ποξςείμεςαι μα 

υοηριμξπξιηθεί χπ κσοίαουη μεςατξοά έμα εσοϋςεοξ γμχρςικϊ αμςικείμεμξ, ρςξ 

ξπξίξ εμςάρρξμςαι διαδικαρίεπ μάθηρηπ. Για παοάδειγμα, μπξοξϋμ μα λητθξϋμ 

σπϊφη πληοξτξοιακά ρσρςήμαςα γεμικϊςεοηπ υοήρηπ, με ςα ξπξία ξι υοήρςεπ 

εμδευξμέμχπ είμαι ήδη ενξικειχμέμξι, ϊπχπ έμα ηλεκςοξμικϊ καςάρςημα, ρςξ ξπξίξ 

μια αμαζήςηρη μπξοεί μα γίμει ρϋμτχμα με ςημ καςηγξοία ςξσ ποξψϊμςξπ ή ςημ ςιμή 

ςξσ, ή έμα ρϋρςημα αμαζήςηρηπ μαθηριακόμ αμςικειμέμχμ ρε ηλεκςοξμικέπ 

βιβλιξθήκεπ. 

3.5.2 Ιεραρχική Ανάλυση Εργασιών (Διαγράμματα ΗΤΑ) 

Ξ ϊοξπ Αμάλσρη Δογαριώμ (Task Analysis) αματέοεςαι ρςη διαδικαρία πεοιγοατήπ 

ςξσ ςοϊπξσ, με ςξμ ξπξίξ ξι άμθοχπξι μπξοξϋμ μα εκςελέρξσμ μια εογαρία 

(Crandall, Klein & Hoffman, 2006). Ρε ασςήμ ςημ εμϊςηςα παοξσριάζεςαι αμαλσςικά 

ξ ςοϊπξπ εκςέλερηπ ςχμ βαρικόμ εογαριόμ απϊ ςξσπ υοήρςεπ ςξσ ΔΔΡ. Ζ ςευμική 

αμάλσρηπ πξσ επιλέυθηκε είμαι η Θεοαουική Αμάλσρη Δογαριώμ (Hierarchical Task 

Analysis - HTA), ρϋμτχμα με ςημ ξπξία παοξσριάζξμςαι ξι εογαρίεπ εμϊπ 

ρσρςήμαςξπ, διαρπόμεμεπ ρε απλξϋρςεοεπ εογαρίεπ, μέυοι ςξ επίπεδξ εκείμξ, πξσ 

δεμ απαιςείςαι πεοαιςέοχ διάρπαρη ςχμ σπξεογαριόμ.  

Οοϊκειςαι για μια αμαλσςική πεοιγοατή σπϊ μξοτή δέμςοξσ, ϊπξσ κάθε εογαρία 

αμαπαοίρςαςαι ρε έμαμ κϊμβξ. Ρςη ρσμέυεια, κάθε κϊμβξπ διαρπάςαι ρε 

σπξεογαρίεπ και πλάμα σλξπξίηρηπ, δηλαδή ακξλξσθίεπ απϊ εογαρίεπ ή εμέογειεπ 

πξσ δεμ διαρπόμςαι. έλξπ, ξι εογαρίεπ αοιθμξϋμςαι καςά μξμαδικϊ ςοϊπξ, έςρι, 

όρςε μα είμαι εμταμήπ ξ ιεοαουικϊπ κλάδξπ ρςξμ ξπξίξ αμήκξσμ. Ακξλξσθξϋμ 

αμαλσςικά ςα διαγοάμμαςα ΖΑ πξσ αμςιρςξιυξϋμ ρςξ ΔΔΡ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ και ςα 

αμςίρςξιυα πλάμα σλξπξίηρηπ. 

Σημείχρη: Για ςημ πεοιγοατή ςχμ πλάμχμ υοηριμξπξιείςαι αγγλική ρϋμςανη ςχμ 

εμςξλόμ, ϊπξσ if (εάμ) υοηριμξπξιείςαι για σπϊθερη, in any order (ξπξιαδήπξςε 

ρειοά), υοηριμξπξιείςαι για ςημ πεοιγοατή εμεογειόμ, πξσ μπξοξϋμ μα 

ποαγμαςξπξιηθξϋμ αμενάοςηςα απϊ ςη ρειοά ςξσπ, or (ή) υοηριμξπξιείςαι ρςημ 

πεοίπςχρη εμαλλακςικήπ επιλξγήπ, then (ςϊςε) υοηριμξπξιείςαι ρςημ πεοίπςχρη 

ρσμθήκηπ και if not (εάμ δεμ), υοηριμξπξιείςαι ρςημ πεοίπςχρη, πξσ δεμ ιρυϋει 

κάπξια σπϊθερη. 
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Πλάμξ Πεοιγοατή 

0 2 if 1 

 4 and then 5 

 7 if 2 

 3, 4, 5,6 and 8 in any order 

υήμα 20: Διαγοάμμαςα ΖΑ – επίπεδξ 0  

 

 

Πλάμξ Πεοιγοατή 

1 1.1-1.3 in any order 

 1.4 if 1.3 

 1.5 if 1.1-1.4 

1.1 1.1.1-1.1.4 in any order 

υήμα 21: Διαγοάμμαςα ΖΑ – επίπεδξ 1 
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Πλάμξ Πεοιγοατή 

2 2.1, 2.2 in any order and then 2.3 

2.3 2.3.3 if 2.3.2 

υήμα 22: Διαγοάμμαςα ΖΑ – επίπεδξ 2 

 

 

 Πλάμξ Πεοιγοατή 

3 3.1 or 3.2 and then 3.3 

υήμα 23: Διαγοάμμαςα ΖΑ – επίπεδξ 3 
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Πλάμξ Πεοιγοατή 

4 4.1-4.4 in any order 

 4.3 only if 2 of level 0 (registered user) 

4.2 4.2.1-4.2.4 in any order 

 4.2.5 only if 4.2.1-4.2.4 

4.4 4.4.1 if not 2 of level 0 (unregistered user) 

 4.4.2 if not 2 of level 0 (unregistered user) 

 4.4.4 if not 2 of level 0 (unregistered user) 

 4.4.1-4.4.4 in any order and then 4.4.5 (unregistered user) 

 4.4.3 and then 4.4.5 (registered user) 

υήμα 24: Διαγοάμμαςα ΖΑ – επίπεδξ 4 

 

Πλάμξ Πεοιγοατή 

7 7.1-7.3 in any order 

7.1 7.1.1-7.1.3 in any order 
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7.2 7.2.1 and then 7.2.2 

7.3 7.3.1-7.3.5 in any order  

7.3.5 7.3.5.1-7.3.5.4 in any order 

 7.3.5.5 only if 7.3.5.1-7.3.5.4 

υήμα 25: Διαγοάμμαςα ΖΑ – επίπεδξ 7 

 

Πλάμξ Πεοιγοατή 

8 8.1-8.4 in any order 

 8.5 if 8.1, 8.2, 8.4 

8.1 8.1.1-8.1.5 in any order 

υήμα 26: Διαγοάμμαςα ΖΑ – επίπεδξ 8 

3.5.3 Προδιαγραφές Ευχρηστίας 

Ιαςά ςξμ ρυεδιαρμϊ εμϊπ ρσρςήμαςξπ είμαι ρημαμςικϊ μα ξοιρςξϋμ ξι ποξδιαγοατέπ 

εσυοηρςίαπ ςξσ, δηλαδή υαοακςηοιρςικά, ςα ξπξία ρσμβάλλξσμ ρςημ εσκξλία 

υοήρηπ, πξσ απξςελεί βαρική παοάμεςοξ καθξοιρμξϋ ςξσ δείκςη πξιϊςηςαπ ςξσ 

ρσρςήμαςξπ ρε ρϋγκοιρη με άλλα. ξ ΔΔΡ, ϊπχπ έυει ήδη αματεοθεί, απεσθϋμεςαι 

ςϊρξ ρε έμπειοξσπ ϊρξ και ρε αουάοιξσπ υοήρςεπ. Για ςημ καςαγοατή ςχμ 

ποξδιαγοατόμ εσυοηρςίαπ, λαμβάμξμςαι σπϊφη ξι πέμςε (5) βαρικξί δείκςεπ 

εσυοηρςίαπ, ϊπχπ ασςξί ξοίζξμςαι απϊ ςξμ Nielsen (1993) ρςημ Δμϊςηςα 2.2.4. 

Ρσμξπςικά, ξι δείκςεπ είμαι ξι ενήπ: 

 Δσκξλία εκμάθηρηπ υοήρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ απϊ μέξσπ υοήρςεπ. 

 Σφηλή απϊδξρη εκςέλερηπ ςχμ λειςξσογιόμ ςξσ ρσρςήμαςξπ απϊ έμπειοξσπ 

υοήρςεπ. 
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 Λικοή ρσυμϊςηςα ρταλμάςχμ και καςάλληλη αμαςοξτξδϊςηρη για ςημ 

αμςιμεςόπιρή ςξσπ. 

 Δσκξλία αμάκληρηπ απϊ ςη μμήμη, ςξσ ςοϊπξσ υοήρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ. 

 Θκαμξπξίηρη ςξσ υοήρςη απϊ ςημ επατή ςξσ με ςξ ρϋρςημα.  

Ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ Λεςαπςσυιακήπ Διπλχμαςικήπ Δογαρίαπ, ξι 

ρσγκεκοιμέμξι δείκςεπ ανιξλξγήθηκαμ απϊ υοήρςεπ ςξσ ρσρςήμαςξπ (ςα ρυεςικά 

εοχςημαςξλϊγια παοαςίθεμςαι ρςξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ Γ : Δοχςημαςξλϊγιξ Ανιξλϊγηρηπ 

Διαδικςσακξϋ Δκπαιδεσςικξϋ Ρσρςήμαςξπ απϊ απλξϋπ υοήρςεπ και ΟΑΠΑΠΖΛΑ Δ : 

Δοχςημαςξλϊγιξ Ανιξλϊγηρηπ Διαδικςσακξϋ Δκπαιδεσςικξϋ Ρσρςήμαςξπ απϊ 

Διδικξϋπ Ανιξλϊγηρηπ). Δπιπλέξμ, μέρα απϊ ςξ εοχςημαςξλϊγιξ και ςιπ 

ρσμεμςεϋνειπ, ποξέκσφαμ ρςξιυεία ρυεςικά με ςημ εσκξλία και ςξμ υοϊμξ εκςέλερηπ 

βαρικόμ λειςξσογιόμ ςξσ ΔΔΡ, καθόπ και ςημ απξςελερμαςικϊςηςα ρε απξςοξπή 

ρταλμάςχμ. Δμδεικςικά, ρςξσπ παοακάςχ πίμακεπ αματέοξμςαι (α) ξ υοόμξπ 

εγγοατήπ εμϊπ μέξσ υοήρςη ρςξ ρϋρςημα, (β) ξ αοιθμόπ ποξρπαθειώμ ειρόδξσ 

εμϊπ υοήρςη ρςξ ρϋρςημα, (γ) η απξςελερμαςικόςηςα αμαζήςηρηπ πληοξτξοίαπ, 

(δ) ξ απαιςξϋμεμξπ υοόμξπ ανιξλόγηρηπ, (ε) ξ απαιςξϋμεμξπ υοόμξπ ρυξλιαρμξύ, 

(ρς) ξ απαιςξϋμεμξπ υοόμξπ διαμξιοαρμξύ και (ζ) ξ απαιςξϋμεμξπ υοόμξπ 

εκςύπχρηπ σπάουξμςξπ φητιακξϋ εκπαιδεσςικξϋ και εμημεοχςικξϋ πεοιευξμέμξσ.  

Μα ρημειχθεί, πχπ για ςξμ σπξλξγιρμϊ ςχμ παοαπάμχ υοϊμχμ, έυξσμ λητθεί 

σπϊφη εμδεικςικξί υοϊμξι σλξπξίηρηπ βαρικόμ εμεογειόμ απϊ έμαμ υοήρςη, ξι 

ξπξίξι ποξκϋπςξσμ απϊ μξμςέλα, πξσ αματέοξμςαι ρςη βιβλιξγοατία (Αβξϋοηπ, 

2000) και επιπλέξμ, μεςοήθηκαμ καςά ςη διάοκεια αμεπίρημχμ παοαςηοήρεχμ ρςξ 

ποαγμαςικϊ πεοιβάλλξμ εογαρίαπ ςχμ υοηρςόμ, ϊπχπ: (α) ξ υοόμξπ 

πληκςοξλόγηρηπ εμϊπ υοήρςη (σπξλξγίζεςαι εμδεικςικά ρςα 0.28s για ςξ πάςημα 

εμϊπ πλήκςοξσ), (β) ξ υοόμξπ μεςακίμηρηπ ςηπ δεικςικήπ ρσρκεσήπ (πξμςίκι) ρςξ 

καςάλληλξ ρημείξ ρςημ ξθόμη (σπξλξγίζεςαι εμδεικςικά ρςξ 1.1s) και (γ) ξ υοόμξπ 

μεςακίμηρηπ ςξσ υεοιξύ ςξσ υοήρςη ποξπ ςημ ρσρκεσή (σπξλξγίζεςαι εμδεικςικά 

ρςξ 0.4s). Δπίρηπ, ρημαμςικξί παοάγξμςεπ, πξσ διαμξοτόμξσμ ςξμ ςελικϊ υοϊμξ 

σλξπξίηρηπ μιαπ εμέογειαπ είμαι ξι ικαμόςηςεπ ςξσ υοήρςη, ξ διαμξηςικόπ υοόμξπ, 

πξσ απαιςείςαι για ςημ ποξεςξιμαρία ςξσ υοήρςη και ξ υοόμξπ αμςαπόκοιρηπ ςξσ 

ρσρςήμαςξπ.  
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Πίμακαπ 3: Οαοάμεςοξπ εσκξλίαπ εγγοατήπ μέξσ υοήρςη ρςξ ΔΔΡ 

Παοάμεςοξπ Δσκξλία εγγοατήπ εμόπ μέξσ υοήρςη ρςξ ΔΔ 

Λέθξδξπ 
Λέςοηρηπ 

Απαιςξϋμεμξπ υοϊμξπ ρε λεπςά 

Φειοόςεοη 
Πεοίπςχρη 

πεοιρρϊςεοξ απϊ 3,5 λεπςά 

σμήθηπ 
Πεοίπςχρη 

2-2,5 λεπςά 

Βέλςιρςη 
Πεοίπςχρη 

1,5 λεπςϊ 

Ττιρςάμεμξ 
ύρςημα 

http://users.sch.gr/pitsikalis/index.php/component/comprofiler/
registers  

Πίμακαπ 4: Οαοάμεςοξπ εσκξλίαπ ειρϊδξσ εγγεγοαμμέμξσ υοήρςη ρςξ ΔΔΡ 

Παοάμεςοξπ Δσκξλία ειρόδξσ εμόπ εγγεγοαμμέμξσ υοήρςη ρςξ ΔΔ 

Λέθξδξπ 
Λέςοηρηπ 

Αοιθμϊπ απξςσυημέμχμ ποξρπαθειόμ 

Φειοόςεοη 
Πεοίπςχρη 

Οεοιρρϊςεοεπ απϊ 3 ποξρπάθειεπ 

σμήθηπ 
Πεοίπςχρη 

1-2 απξςσυημέμεπ ποξρπάθειεπ 

Βέλςιρςη 
Πεοίπςχρη 

Ιαμία απξςσυημέμη ποξρπάθεια 

Ττιρςάμεμξ 
ύρςημα 

http://users.sch.gr/pitsikalis/index.php/component/comprofiler/
login  

Πίμακαπ 5: Οαοάμεςοξπ εσκξλίαπ αμαζήςηρηπ πληοξτξοίαπ ρςξ ΔΔΡ 

Παοάμεςοξπ Δσκξλία αμαζήςηρηπ πληοξτξοίαπ 

Λέθξδξπ 
Λέςοηρηπ 

Απαιςξϋμεμξπ υοϊμξπ ρε λεπςά ή δεσςεοϊλεπςα 

http://users.sch.gr/pitsikalis/index.php/component/comprofiler/registers
http://users.sch.gr/pitsikalis/index.php/component/comprofiler/registers
http://users.sch.gr/pitsikalis/index.php/component/comprofiler/login
http://users.sch.gr/pitsikalis/index.php/component/comprofiler/login
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Φειοόςεοη 
Πεοίπςχρη 

πεοιρρϊςεοξ απϊ 3 λεπςά 

σμήθηπ 
Πεοίπςχρη 

1-2 λεπςά 

Βέλςιρςη 
Πεοίπςχρη 

30 δεσςεοϊλεπςα 

Ττιρςάμεμξ 
ύρςημα 

http://users.sch.gr/pitsikalis/index.php/component/search/?sear
chword=&searchphrase=all&Itemid=120  

Πίμακαπ 6: Οαοάμεςοξπ εσκξλίαπ ανιξλϊγηρηπ πεοιευξμέμξσ ρςξ ΔΔΡ 

Παοάμεςοξπ 
Δσκξλία ανιξλόγηρηπ φητιακξύ εκπαιδεσςικξύ ή 
εμημεοχςικξύ πεοιευξμέμξσ  

Λέθξδξπ 
Λέςοηρηπ 

Απαιςξϋμεμξπ υοϊμξπ ρε δεσςεοϊλεπςα 

Φειοόςεοη 
Πεοίπςχρη 

30 δεσςεοϊλεπςα 

σμήθηπ 
Πεοίπςχρη 

15 δεσςεοϊλεπςα 

Βέλςιρςη 
Πεοίπςχρη 

7 δεσςεοϊλεπςα 

Ττιρςάμεμξ 
ύρςημα 

Οοϊκειςαι για επιποϊρθεςη εμέογεια ρςξ ρϋμξλξ ςξσ φητιακξϋ 
εκπαιδεσςικξϋ και εμημεοχςικξϋ πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ 

Πίμακαπ 7: Οαοάμεςοξπ εσκξλίαπ ρυξλιαρμξϋ πεοιευξμέμξσ ρςξ ΔΔΡ 

Παοάμεςοξπ 
Δσκξλία ρυξλιαρμξύ φητιακξύ εκπαιδεσςικξύ ή 
εμημεοχςικξύ πεοιευξμέμξσ 

Λέθξδξπ 
Λέςοηρηπ 

Απαιςξϋμεμξπ υοϊμξπ ρε λεπςά (εναοςάςαι και απϊ ςημ έκςαρη ςξσ 
ρυξλίξσ πξσ επιθσμεί μα καςαυχοήρει ξ υοήρςηπ, ξι υοϊμξι πξσ 
παοξσριάζξμςαι αματέοξμςαι εμδεικςικά ρε ρϋμξλξ κειμέμξσ 250 
υαοακςήοχμ) 

Φειοόςεοη 
Πεοίπςχρη 

πεοιρρϊςεοξ απϊ 4 λεπςά για εγγεγοαμμέμξσπ υοήρςεπ (δεμ 
απαιςξϋμςαι επιποϊρθεςα ρςξιυεία) 

πεοιρρϊςεοξ απϊ 5 λεπςά για μη εγγεγοαμμέμξσπ υοήρςεπ 

http://users.sch.gr/pitsikalis/index.php/component/search/?searchword=&searchphrase=all&Itemid=120
http://users.sch.gr/pitsikalis/index.php/component/search/?searchword=&searchphrase=all&Itemid=120


Λεςαπςσυιακή Διπλχμαςική Δογαρία – Οιςρικάληπ Ρςαϋοξπ 

 

 118 

(απαιςξϋμςαι επιποϊρθεςα ρςξιυεία) 

σμήθηπ 
Πεοίπςχρη 

2,5-3 λεπςά για εγγεγοαμμέμξσπ υοήρςεπ (δεμ απαιςξϋμςαι 
επιποϊρθεςα ρςξιυεία) 

3-4 λεπςά για μη εγγεγοαμμέμξσπ υοήρςεπ (απαιςξϋμςαι 
επιποϊρθεςα ρςξιυεία)  

Βέλςιρςη 
Πεοίπςχρη 

1,5 λεπςϊ για εγγεγοαμμέμξσπ υοήρςεπ (δεμ απαιςξϋμςαι 
επιποϊρθεςα ρςξιυεία) 

2-2,5 λεπςά για μη εγγεγοαμμέμξσπ υοήρςεπ (απαιςξϋμςαι 
επιποϊρθεςα ρςξιυεία) 

Ττιρςάμεμξ 
ύρςημα 

Οοϊκειςαι για επιποϊρθεςη εμέογεια ρςξ ρϋμξλξ ςξσ φητιακξϋ 
εκπαιδεσςικξϋ και εμημεοχςικξϋ πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ 

Πίμακαπ 8: Οαοάμεςοξπ εσκξλίαπ διαμξιοαρμξϋ πεοιευξμέμξσ ρςξ ΔΔΡ 

Παοάμεςοξπ 
Δσκξλία διαμξιοαρμξύ φητιακξύ εκπαιδεσςικξύ ή 
εμημεοχςικξύ πεοιευξμέμξσ 

Λέθξδξπ 
Λέςοηρηπ 

Απαιςξϋμεμξπ υοϊμξπ ρε δεσςεοϊλεπςα 

Φειοόςεοη 
Πεοίπςχρη 

60 δεσςεοϊλεπςα 

σμήθηπ 
Πεοίπςχρη 

30 δεσςεοϊλεπςα 

Βέλςιρςη 
Πεοίπςχρη 

15 δεσςεοϊλεπςα 

Ττιρςάμεμξ 
ύρςημα 

Οοϊκειςαι για επιποϊρθεςη εμέογεια ρςξ ρϋμξλξ ςξσ φητιακξϋ 
εκπαιδεσςικξϋ και εμημεοχςικξϋ πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ 

Πίμακαπ 9: Οαοάμεςοξπ εσκξλίαπ εκςϋπχρηπ πεοιευξμέμξσ ρςξ ΔΔΡ 

Παοάμεςοξπ 
Δσκξλία εκςύπχρηπ φητιακξύ εκπαιδεσςικξύ ή 
εμημεοχςικξύ πεοιευξμέμξσ 

Λέθξδξπ 
Λέςοηρηπ 

Απαιςξϋμεμξπ υοϊμξπ ρε δεσςεοϊλεπςα 

Φειοόςεοη 
Πεοίπςχρη 

90 δεσςεοϊλεπςα 
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σμήθηπ 
Πεοίπςχρη 

45 δεσςεοϊλεπςα 

Βέλςιρςη 
Πεοίπςχρη 

25 δεσςεοϊλεπςα 

Ττιρςάμεμξ 
ύρςημα 

Οοϊκειςαι για επιποϊρθεςη εμέογεια ρςξ ρϋμξλξ ςξσ φητιακξϋ 
εκπαιδεσςικξϋ και εμημεοχςικξϋ πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ 

Πίμακαπ 10: Οαοάμεςοξπ απξςελερμαςικϊςηςαπ ρςημ απξςοξπή ρταλμάςχμ ρςξ ΔΔΡ 

Παοάμεςοξπ Απξςελερμαςικόςηςα ρςημ απξςοξπή ρταλμάςχμ 

Λέθξδξπ 
Λέςοηρηπ 

Αοιθμϊπ απξςσυημέμχμ ποξρπαθειόμ 

Φειοόςεοη 
Πεοίπςχρη 

Οεοιρρϊςεοεπ απϊ 3 ποξρπάθειεπ 

σμήθηπ 
Πεοίπςχρη 

1-2 ποξρπάθειεπ 

Βέλςιρςη 
Πεοίπςχρη 

Ιαμία απξςσυημέμη ποξρπάθεια 

Ττιρςάμεμξ 
ύρςημα 

http://users.sch.gr/pitsikalis/  

 

Όρεπ απϊ ςιπ παοαπάμχ παοαμέςοξσπ σπξλξγίζξμςαι, ρϋμτχμα με ςξμ απαιςξϋμεμξ 

υοϊμξ σλξπξίηρηπ, εναοςόμςαι ρε μεγάλξ βαθμϊ απϊ ςξμ παοάγξμςα ςξσ 

ενσπηοεςηςή (server), ρςξμ ξπξίξ τιλξνεμείςαι ςξ ΔΔΡ. Όπχπ έυει ήδη αματεοθεί, 

ςξ παοϊμ ΔΔΡ τιλξνεμείςαι απϊ ςξσπ ενσπηοεςηςέπ ςξσ ΟΡΔ (sch.gr), 

υαοακςηοιρςικϊ πξσ επηοεάζει ςημ απξςελερμαςικϊςηςα και ςα επίπεδα απϊκοιρηπ, 

πξσ είμαι υαμηλϊςεοα απϊ ςα επιθσμηςά, λϊγχ ασνημέμξσ τϊοςξσ ςχμ 

ρσγκεκοιμέμχμ ενσπηοεςηςόμ και ςχμ πξλλαπλόμ δικλίδχμ αρταλείαπ.  

3.5.4 Μοντέλα Πλοήγησης Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Συστήματος 

Έμα απϊ ςα βαρικϊςεοα ρςξιυεία ςηπ Αουιςεκςξμικήπ Ρυεδίαρηπ εμϊπ διαδικςσακξϋ 

ρσρςήμαςξπ, είμαι ξ ςοϊπξπ πλξήγηρηπ ςχμ διατξοεςικόμ καςηγξοιόμ υοηρςόμ ρςξ 

διαθέριμξ πεοιευϊμεμξ. Για ςξμ ρκξπϊ ασςϊ ανιξπξιξϋμςαι ςα Λξμςέλα Πλξήγηρηπ, 

ςα ξπξία απξςελξϋμ ρυήμαςα (γοατικέπ απεικξμίρειπ), πξσ μπξοξϋμ μα 

http://users.sch.gr/pitsikalis/


Λεςαπςσυιακή Διπλχμαςική Δογαρία – Οιςρικάληπ Ρςαϋοξπ 

 

 120 

αμαπαοαρςαθξϋμ με ςοειπ (3) ςοϊπξσπ (Δημηςοιάδηπ, Οξμπϊοςηπ & οιαμςατϋλλξσ, 

2004): (α) γοαμμική πλξήγηρη, ανιξπξιείςαι ρσμήθχπ ρε ρσρςήμαςα πξσ 

ποξξοίζξμςαι για αουάοιξσπ υοήρςεπ, (β) δεμδοξειδήπ ή ιεοαουική πλξήγηρη, 

ανιξπξιείςαι ρσμήθχπ ρε ρσρςήμαςα, ϊπξσ σλξπξιξϋμςαι ρϋμθεςεπ εογαρίεπ, ξι 

ξπξίεπ μπξοξϋμ μα αμαλσθξϋμ ρε ασςϊμξμεπ σπξεογαρίεπ και (γ) υαξςική 

πλξήγηρη, ανιξπξιείςαι ρσμήθχπ ρε ρσρςήμαςα, πξσ ποξξοίζξμςαι για έμπειοξσπ 

υοήρςεπ. Για ςξ ΔΔΡ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ ανιξπξιείςαι η αμαπαοάρςαρη ρε δεμδοξειδή 

(ιεοαουική) μξοτή, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςη διάκοιρη ςχμ υοηρςόμ ρε μη 

εγγεγοαμμέμξσπ και εγγεγοαμμέμξσπ υοήρςεπ. α Λξμςέλα Ολξήγηρηπ 

παοξσριάζξμςαι αμαλσςικά ρςιπ παοακάςχ εικϊμεπ (Δικόμα 14 και Δικόμα 15). 

 

Δικόμα 14: Λξμςέλξ Ολξήγηρηπ Λη Δγγεγοαμμέμχμ Υοηρςόμ ΔΔΡ 
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Δικόμα 15: Λξμςέλξ Ολξήγηρηπ Δγγεγοαμμέμχμ Υοηρςόμ ΔΔΡ 

3.6 υσχέτιση Λειτουργιών Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού 

υστήματος με χεδιαστικά Φνάρια που Τιοθετήθηκαν 

για τη Διεπαφή Φρήστη 

Για ςη λεπςξμεοή ρυεδίαρη ςξσ ΔΔΡ επιλέυθηκαμ ρσγκεκοιμέμα Ρυεδιαρςικά Υμάοια, 

ρε ρσμδσαρμϊ με ςιπ ιδέεπ πξσ αμςλήθηκαμ απϊ αμςίρςξιυα διαδικςσακά ρσρςήμαςα, 

με βαρικϊ ρςϊυξ ςημ παοξυή εκπαιδεσςικόμ σπηοεριόμ. α ρυεδιαρςικά υμάοια πξσ 

ανιξπξιήθηκαμ είμαι διαθέριμα ρςξ http://www.welie.com/patterns/. Ρςξσπ 

πίμακεπ πξσ ακξλξσθξϋμ παοξσριάζεςαι ξ ιρςϊςξπξπ απϊ ςξμ ξπξίξ σιξθεςήθηκαμ 

ιδέεπ, ςξ αμςίρςξιυξ ρυεδιαρςικϊ υμάοι και ρϋμςξμη πεοιγοατή ςηπ ποϊςσπηπ 

ξθϊμηπ ςξσ παοϊμςξπ ΔΔΡ. 

 

http://www.welie.com/patterns/
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Πίμακαπ 11: Γοατικϊ/ Κξγϊςσπξ (logo)  

Γοατικό/ Κξγόςσπξ ΔΔ λειςξσογεί χπ Τπεορύμδερμξπ  

Θδέα 

 

https://www.coursera.org/  

Ζ ιδέα, όρςε ςξ γοατικϊ/ λξγϊςσπξ μα είμαι εμταμέπ απϊ 

ξπξιξδήπξςε ρημείξ ςξσ ιρςξςϊπξσ και μα λειςξσογεί χπ 

σπεορϋμδερμξπ, πξσ επιρςοέτει ρςημ αουική ρελίδα, σλξπξιείςαι 

ρςξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ ςχμ ιρςξςϊπχμ ρήμεοα. Έμα παοάδειγμα 

για ςξ παοϊμ ΔΔΡ, απξςέλερε ξ ιρςϊςξπξπ διάθερηπ Αμξικςόμ 

Ακαδημαψκόμ Λαθημάςχμ, Coursera, μέρα απϊ ςξμ ξπξίξ 

διαθέςξσμ ςα μαθήμαςα ςχμ ποξγοαμμάςχμ ρπξσδόμ ςξσπ 

ξοιρμέμα απϊ ςα καλϋςεοα παμεπιρςήμια διεθμόπ. 

υεδιαρςικό 
Φμάοι 

 

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=home  

ξ Ρυεδιαρςικϊ Υμάοι, ρςξ ξπξίξ ρςηοίυθηκε η δημιξσογία ςηπ 

αμςίρςξιυηπ λειςξσογίαπ, αματέοεςαι ρςξμ ιρςϊςξπξ ςξσ CNN, ϊπξσ 

ςξ λξγϊςσπξ ςξσ καμαλιξϋ παοξσριάζεςαι χπ σπεορϋμδερμξπ, πξσ 

ξδηγεί ρςημ αουική ρελίδα και είμαι εμταμήπ απϊ ξπξιξδήπξςε 

ρημείξ ςξσ ιρςξςϊπξσ. 

Παοόμ ΔΔ 

 

http://users.sch.gr/pitsikalis/ 

Όπχπ ταίμεςαι ρςημ παοαπάμχ εικϊμα, ρςξ ΔΔΡ πξσ 

δημιξσογήθηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ, ςξ λξγϊςσπξ ςξσ 

ιρςξςϊπξσ ανιξπξιήθηκε χπ σπεορϋμδερμξπ για μεςάβαρη ρςημ 

αουική ρελίδα, εμό είμαι εμταμέπ απϊ ξπξιξδήπξςε ρημείξ ςξσ 

ΔΔΡ. 

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=home
http://users.sch.gr/pitsikalis/
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Πίμακαπ 12: Δπικαλσπςϊμεμα μεμξϋ πλξήγηρηπ 

 Ανιξπξίηρη επικαλσπςόμεμξσ μεμξύ πλξήγηρηπ ρςξ ΔΔ  

Θδέα 

 

http://www.sch.gr/  

Ζ ιδέα για ςξ επικαλσπςϊμεμξ μεμξϋ πλξήγηρηπ ρςξ παοϊμ ΔΔΡ, 

σιξθεςήθηκε απϊ ςξ Οαμελλήμιξ Ρυξλικϊ Δίκςσξ (ΟΡΔ - sch.gr), 

καθόπ θεχοήθηκε, ϊςι ποξρτέοει ςιπ απαοαίςηςεπ εμέογειεπ με 

λειςξσογικϊ και καςαμξηςϊ ςοϊπξ, εμό ςξ γεγξμϊπ, πχπ 

υοηριμξπξιείςαι ήδη απϊ ςημ πλειξφητία ςχμ υοηρςόμ ςξσ 

παοϊμςξπ ΔΔΡ, έυει χπ απξςέλερμα ςημ ενξικείχρή ςξσπ με ςξ 

ρσγκεκοιμέμξ είδξπ μεμξϋ. Ξ υόοξπ, πξσ είμαι διαθέριμξπ κάςχ 

απϊ ςξ μεμξϋ, μπξοεί μα ανιξπξιηθεί με ςξμ ςοϊπξ πξσ επιθσμεί ξ 

ρυεδιαρςήπ ςξσ ΔΔΡ (π.υ. ποξβξλή κιμξϋμεμχμ εικϊμχμ, 

αμακξιμόρεχμ), υχοίπ μα απξςελεί εμπϊδιξ η έκςαρη ςξσ μεμξϋ και 

υχοίπ μα γίμεςαι σπεοβξλικά εκςεμήπ η ρελίδα για ςξμ υοήρςη. 

Δπιπλέξμ, ςξ μεμξϋ ςξσ ΟΡΔ αμαδϋεςαι με ςξ πέοαρμα ςξσ δείκςη 

ςξσ πξμςικιξϋ πάμχ απϊ ςημ επιλξγή, με απξςέλερμα ξ υοήρςηπ μα 

αμςιλαμβάμεςαι ςημ ϋπαονη επιποϊρθεςξσ επιπέδξσ, υχοίπ μα είμαι 

απαοαίςηςξ μα μεςαβεί ρε ασςϊ, κάμξμςαπ κλικ.  

υεδιαρςικό 
Φμάοι 

 

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=overl
ay-menu  

ξ Ρυεδιαρςικϊ Υμάοι, ρςξ ξπξίξ ρςηοίυθηκε η δημιξσογία ςηπ 

αμςίρςξιυηπ λειςξσογίαπ, παοξσριάζει ςα υαοακςηοιρςικά πξσ 

αματέοθηκαμ ρςξ ΟΡΔ. ξ μεμξϋ απξςελείςαι απϊ επικαλσπςϊμεμα 

επίπεδα, ςα ξπξία αμαδϋξμςαι με ςξ πέοαρμα ςξσ δείκςη ςξσ 

πξμςικιξϋ πάμχ απϊ ασςά.  

http://www.sch.gr/
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=overlay-menu
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=overlay-menu
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Παοόμ ΔΔ 

 

http://users.sch.gr/pitsikalis/  

Ρςξ ΔΔΡ, πξσ δημιξσογήθηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ, ϊπχπ 

ταίμεςαι ρςημ παοαπάμχ εικϊμα, ςξ μεμξϋ έυει ςα ενήπ 

υαοακςηοιρςικά: 

 Οοϊκειςαι για αμαδσϊμεμξ μεμξϋ, όρςε μα μπξοεί μα 

ανιξπξιηθεί ξ υόοξπ πξσ βοίρκεςαι κάςχ απϊ ασςϊ. 

 α επικαλσπςϊμεμα επίπεδα εμταμίζξμςαι με ςη μεςάβαρη 

ςξσ δείκςη ςξσ πξμςικιξϋ πάμχ απϊ ςξ επιλεγμέμξ ρςξιυείξ 

ςξσ μεμξϋ, όρςε μα είμαι εμταμήπ ρςξμ υοήρςη η ϋπαονη 

επιποϊρθεςξσ επιπέδξσ, υχοίπ μα είμαι απαοαίςηςη η 

μεςάβαρη ρε ασςϊ.  

Πίμακαπ 13: Οςσρρϊμεμξ πεοιευϊμεμξ 

 Ανιξπξίηρη πςσρρόμεμξσ πεοιευξμέμξσ ρςξ ΔΔ 

Θδέα 

 

http://www.sch.gr/  

Ζ ιδέα για ςξ πςσρρϊμεμξ πεοιευϊμεμξ ρςξ παοϊμ ΔΔΡ, σιξθεςήθηκε 

απϊ ςξ ΟΡΔ (sch.gr), καθόπ θεχοήθηκε ϊςι ποξρτέοει ςιπ 

απαοαίςηςεπ εμέογειεπ με λειςξσογικϊ και καςαμξηςϊ ςοϊπξ, εμό ςξ 

γεγξμϊπ, πχπ υοηριμξπξιείςαι ήδη απϊ ςημ πλειξφητία ςχμ 

υοηρςόμ ςξσ παοϊμςξπ ΔΔΡ, έυει χπ απξςέλερμα ςημ ενξικείχρή 

ςξσπ με ςξ ρσγκεκοιμέμξ είδξπ πεοιευξμέμξσ. Κϊγχ ςξσ ϊγκξσ ςηπ 

πληοξτξοίαπ, πξσ διαςίθεςαι ρςξσπ υοήρςεπ, η ανιξπξίηρη 

πςσρρϊμεμχμ λιρςόμ έυει χπ απξςέλερμα ςημ ενξικξμϊμηρη υόοξσ.  

http://users.sch.gr/pitsikalis/
http://www.sch.gr/
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υεδιαρςικό 
Φμάοι  

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=colla
psible-panels  

ξ Ρυεδιαρςικϊ Υμάοι, ρςξ ξπξίξ ρςηοίυθηκε η δημιξσογία ςηπ 

αμςίρςξιυηπ λειςξσογίαπ, παοξσριάζει ςα υαοακςηοιρςικά πξσ 

αματέοθηκαμ ρςξ ΟΡΔ. Δπιπλέξμ, είμαι ρημαμςικϊ ρςημ πεοίπςχρη 

ϋπαονηπ πςσρρϊμεμηπ λίρςαπ, μα είμαι εμταμήπ η ϋπαονη 

επιποϊρθεςξσ πεοιευξμέμξσ ρςξσπ υοήρςεπ (π.υ. με ςημ έμδεινη 

εμϊπ βέλξσπ), όρςε μα μπξοξϋμ ξι υοήρςεπ μα μεςαβξϋμ ρε ασςϊ.  

Παοόμ ΔΔ (α)  (β)  

http://users.sch.gr/pitsikalis/  

Ρςξ ΔΔΡ, πξσ δημιξσογήθηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ, ϊπχπ 

ταίμεςαι ρςημ παοαπάμχ εικϊμα, ξι πςσρρϊμεμεπ λίρςεπ έυξσμ ςα 

ενήπ υαοακςηοιρςικά: 

 Όπξσ είμαι διαθέριμξπ μεγάλξπ ϊγκξπ πληοξτξοίαπ, έυξσμ 

δημιξσογηθεί πςσρρϊμεμεπ λίρςεπ, όρςε μα είμαι ετικςή η 

ρςαδιακή εμτάμιρή ςξσ. 

 Ζ ϋπαονη επιποϊρθεςξσ πεοιευξμέμξσ είμαι εμταμήπ με 

καςάλληλξ βέλξπ ποξπ ςα κάςχ, όρςε ξ υοήρςηπ μα μπξοεί 

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=collapsible-panels
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=collapsible-panels
http://users.sch.gr/pitsikalis/
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μα μεςαβεί ρε ασςϊ πεομόμςαπ ςξμ κέορξοα πάμχ απϊ ςη 

ρυεςική επιλξγή. 

 Ζ ϋπαονη επιποϊρθεςξσ πεοιευξμέμξσ είμαι εμταμήπ με ςημ 

αλλαγή ςξσ κέορξοα απϊ βέλξπ ρε “υέοι”, όρςε ξ υοήρςηπ 

μα μεςαβαίμει ρε ασςϊ κάμξμςαπ κλικ.  

Πίμακαπ 14: Λεμξϋ πλξήγηρηπ 

Ποξδιαγοατέπ διαθέριμχμ μεμξύ πλξήγηρηπ ρςξ ΔΔ  

Θδέα 

 

http://www.sch.gr/  

Ζ ιδέα για ςα μεμξϋ πλξήγηρηπ ρςξ παοϊμ ΔΔΡ σιξθεςήθηκε απϊ ςξ 

ΟΡΔ (sch.gr), καθόπ θεχοήθηκε ϊςι ποξρτέοει ςιπ απαοαίςηςεπ 

εμέογειεπ με λειςξσογικϊ και καςαμξηςϊ ςοϊπξ, εμό ςξ γεγξμϊπ, 

πχπ υοηριμξπξιείςαι ήδη απϊ ςημ πλειξφητία ςχμ υοηρςόμ ςξσ 

παοϊμςξπ ΔΔΡ, έυει χπ απξςέλερμα ςημ ενξικείχρή ςξσπ με ςη 

ρσγκεκοιμέμη δξμή ςξσ μεμξϋ πλξήγηρηπ. Όπχπ ταίμεςαι και ρςημ 

εικϊμα, η πλξήγηρη πεοιλαμβάμει δϋξ μεμξϋ, έμα ρςξ επάμχ μέοξπ 

ςηπ ρελίδαπ, ςξ ξπξίξ απεσθϋμεςαι ρε ϊλξσπ ςξσπ υοήρςεπ και έμα 

ρςξ αοιρςεοϊ μέοξπ ςηπ ρελίδαπ, ςξ ξπξίξ απεσθϋμεςαι ρςιπ 

νευχοιρςέπ καςηγξοίεπ υοηρςόμ.  

υεδιαρςικό 
Φμάοι 

(α)  (β)  

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=regis
tration  

ξ Ρυεδιαρςικϊ Υμάοι, ρςξ ξπξίξ ρςηοίυθηκε η δημιξσογία ςηπ 

αμςίρςξιυηπ λειςξσογίαπ, παοξσριάζει ςα υαοακςηοιρςικά πξσ 

αματέοθηκαμ ρςξ ΟΡΔ ςϊρξ για ςξ μεμξϋ ρςξ επάμχ μέοξπ ςηπ 

http://www.sch.gr/
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=registration
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=registration
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ρελίδαπ (α) ϊρξ και για ςξ μεμξϋ ρςημ αοιρςεοή πλεσοά ςηπ 

ρελίδαπ (β). Δπιπλέξμ, χπ βέλςιρςη ποακςική, αματέοεςαι ξ 

πεοιξοιρμϊπ ςχμ διαθέριμχμ επιπέδχμ ςχμ μεμξϋ ρε ςοία (3), ϊςαμ 

ασςϊ είμαι ετικςϊ.  

Παοόμ ΔΔ 

 

 

http://users.sch.gr/pitsikalis/  

Ρςξ ΔΔΡ, πξσ δημιξσογήθηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ, ϊπχπ 

ταίμεςαι ρςημ παοαπάμχ εικϊμα, ςα διαθέριμα μεμξϋ πλξήγηρηπ 

έυξσμ ςα ενήπ υαοακςηοιρςικά: 

 ξ επάμχ μεμξϋ πεοιξοίζεςαι ρε ςοία επίπεδα, πξσ είμαι ςξ 

μέγιρςξ επιςοεπςϊ ϊοιξ, ρϋμτχμα με ςξ Ρυεδιαρςικϊ Υμάοι.  

 ξ επάμχ μεμξϋ, πεοιλαμβάμει γεμικά ρςξιυεία ςξσ ΔΔΡ και 

απεσθϋμεςαι ρςξ ρϋμξλξ ςχμ υοηρςόμ ςξσ. 

 ξ αοιρςεοϊ μεμξϋ πεοιξοίζεςαι και ασςϊ ρε ςοία επίπεδα. 

 ξ αοιρςεοϊ μεμξϋ απεσθϋμεςαι ρςιπ διατξοεςικέπ 

καςηγξοίεπ υοηρςόμ, πξσ υοηριμξπξιξϋμ ςξ ΔΔΡ.  

Πίμακαπ 15: Οαοξσρίαρη Κένεχμ Ιλειδιόμ (Tag Cloud) 

Ανιξπξίηρη ρύμμετξσ ιδεώμ (tag cloud) για ςημ παοξσρίαρη ςχμ λένεχμ 
κλειδιώμ πξσ υαοακςηοίζξσμ ςξ πεοιευόμεμξ ςξσ ΔΔ  

Θδέα 
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http://ts.sch.gr/  

Ζ ιδέα για ςημ παοξσρίαρη ςχμ λένεχμ κλειδιόμ, πξσ 

υαοακςηοίζξσμ ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ ΔΔΡ, σιξθεςήθηκε απϊ ςξμ 

ιρςϊςξπξ ευμικήπ Ρςήοινηπ Οληοξτξοιακόμ Ρσρςημάςχμ Ρυξλικόμ 

Λξμάδχμ, καθόπ θεχοήθηκε ϊςι ποξρτέοει ςη ζηςξϋμεμη εμέογεια 

με λειςξσογικϊ και καςαμξηςϊ ςοϊπξ. Όπχπ ταίμεςαι και ρςημ 

εικϊμα, ξ υοήρςηπ μπξοεί μα δει ςιπ λένειπ κλειδιά, ξι ξπξίεπ 

παοξσριάζξμςαι ςοιρδιάρςαςα, ρσμβάλλξμςαπ θεςικά ρςημ 

αιρθηςική ςξσ ιρςξςϊπξσ. Δπιλέγξμςαπ ςημ επιθσμηςή λένη, 

ποαγμαςξπξιείςαι άμερα μεςάβαρη ρςξ ρυεςικϊ πεοιευϊμεμξ, ατξϋ 

λειςξσογεί χπ σπεορϋμδερμξπ.  

υεδιαρςικό 
Φμάοι 

 

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=tag-
cloud  

ξ Ρυεδιαρςικϊ Υμάοι, ρςξ ξπξίξ ρςηοίυθηκε η δημιξσογία ςηπ 

αμςίρςξιυηπ λειςξσογίαπ, παοξσριάζει ξοιρμέμα απϊ ςα 

υαοακςηοιρςικά πξσ αματέοθηκαμ ρςξμ ιρςϊςξπξ ευμικήπ 

Ρςήοινηπ, επιςοέπξμςαπ ρςξσπ υοήρςεπ μα δξσμ ςιπ λένειπ κλειδιά, 

πξσ υαοακςηοίζξσμ ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ ιρςξςϊπξσ. Ξι λένειπ 

κλειδιά παοξσριάζξμςαι αλταβηςικά, εμό υοηριμξπξιείςαι 

διατξοεςικϊ μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ, όρςε μα νευχοίζξσμ ξι 

λένειπ, απϊ ςιπ λιγϊςεοξ ρημαμςικέπ (μικοϊςεοη γοαμμαςξρειοά) 

ρςιπ πεοιρρϊςεοξ ρημαμςικέπ (μεγαλϋςεοη γοαμμαςξρειοά). έλξπ, 

ξι υοήρςεπ μπξοξϋμ μα μεςαβξϋμ ρςξ ρϋμξλξ ςχμ απξςελερμάςχμ, 

πξσ ρσμδέξμςαι με μια λένη κλειδί, κάμξμςαπ κλικ πάμχ ρε ασςήμ, 

ατξϋ λειςξσογεί χπ σπεορϋμδερμξπ.  
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Παοόμ ΔΔ 

 

http://users.sch.gr/pitsikalis/  

Ρςξ ΔΔΡ πξσ δημιξσογήθηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ, ϊπχπ 

ταίμεςαι ρςημ παοαπάμχ εικϊμα, η παοξσρίαρη ςχμ λένεχμ 

κλειδιόμ (tag cloud) έυει ςα ενήπ υαοακςηοιρςικά: 

 Οαοξσριάζξμςαι ξι ρσυμϊςεοεπ λένειπ κλειδιά, με ςιπ ξπξίεπ 

έυει πεοιγοατεί ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ ΔΔΡ. 

 Ξι λένειπ κλειδιά παοξσριάζξμςαι αλταβηςικά (ποόςα ξι 

λένειπ με λαςιμικξϋπ υαοακςήοεπ και ρςη ρσμέυεια, ξι λένειπ 

με ελλημικξϋπ υαοακςήοεπ). 

 Ξι λένειπ κλειδιά διακοίμξμςαι ρε πεοιρρϊςεοξ ή λιγϊςεοξ 

ρημαμςικέπ με ςημ ανιξπξίηρη διατξοεςικξϋ μεγέθξσπ 

γοαμμαςξρειοάπ, εμό υοηριμξπξιξϋμςαι και διατξοεςικά 

υοόμαςα γοαμμαςξρειοάπ, ρσμβάλλξμςαπ ρςη βελςίχρη ςηπ 

αιρθηςικήπ ςξσ ΔΔΡ. 

 Λε ςημ επιλξγή ςηπ επιθσμηςήπ λένηπ ξι υοήρςεπ 

μεςαβαίμξσμ ρςξ ρϋμξλξ ςξσ πεοιευξμέμξσ, πξσ ρσμδέεςαι 

με ασςήμ.  

Πίμακαπ 16: Οοξςειμϊμεμξ πεοιευϊμεμξ 

Διαυχοιρμόπ και Ποξβξλή ποξςειμόμεμξσ πεοιευξμέμξσ ρςξ ΔΔ  
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Θδέα 

 

http://ocw.mit.edu/courses/most-visited-courses/  

Ζ ιδέα για ςημ παοξσρίαρη ςξσ ποξςειμϊμεμξσ πεοιευξμέμξσ, 

ρϋμτχμα με ποξκαθξοιρμέμα κοιςήοια (π.υ. ανιξλξγήρειπ 

υοηρςόμ, ρϋμξλξ ποξβξλόμ, ποϊρταςξ πεοιευϊμεμξ), σιξθεςήθηκε 

απϊ ςξμ ιρςϊςξπξ ςχμ Αμξικςόμ Ακαδημαψκόμ Λαθημάςχμ ςξσ MIT, 

εμϊπ απϊ ςα κξοσταία Οαμεπιρςήμια διεθμόπ, καθόπ θεχοήθηκε 

ϊςι ποξρτέοει ςη ζηςξϋμεμη εμέογεια με λειςξσογικϊ και καςαμξηςϊ 

ςοϊπξ. Όπχπ ταίμεςαι και ρςημ εικϊμα, ξ υοήρςηπ μπξοεί μα 

μεςαβεί άμερα ρςα μαθήμαςα πξσ έυξσμ επιρκετθεί πεοιρρϊςεοξ ξι 

υοήρςεπ απϊ ςξ βαρικϊ μεμξϋ. Ζ επιλξγή ςχμ ποξςειμϊμεμχμ 

μαθημάςχμ έυει ποαγμαςξπξιηθεί ρϋμτχμα με ςημ επιρκεφιμϊςηςα, 

πξσ είυαμ ρε ποξκαθξοιρμέμξ υοξμικϊ διάρςημα.  

υεδιαρςικό 
Φμάοι 

 

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=hotli
st  

ξ Ρυεδιαρςικϊ Υμάοι, ρςξ ξπξίξ ρςηοίυθηκε η δημιξσογία ςηπ 

αμςίρςξιυηπ λειςξσογίαπ, παοξσριάζει ςα υαοακςηοιρςικά πξσ 

http://ocw.mit.edu/courses/most-visited-courses/
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αματέοθηκαμ ρςξμ ιρςϊςξπξ ςξσ MIT, επιςοέπξμςαπ ρςξσπ υοήρςεπ 

μα μεςαβξϋμ άμερα ρε κάπξιξ απϊ ςα δημξτιλέρςεοα μαθήμαςα ςηπ 

επιλξγήπ ςξσπ, διεσκξλϋμξμςαπ με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ςημ πλξήγηρη. 

Όπχπ ταίμεςαι ρςημ παοαπάμχ εικϊμα, ςξ ρϋμξλξ ςχμ ποξςάρεχμ 

εμδείκμσςαι μα πεοιξοίζεςαι ρε έμαμ ρσγκεκοιμέμξ αοιθμϊ (5-10 

ιδαμικά), όρςε η πληοξτξοία πξσ λαμβάμει ξ υοήρςηπ μα είμαι 

πεοιξοιρμέμη, διεσκξλϋμξμςάπ ςξμ και ϊυι μεςαςοέπξμςαπ ςημ 

πλξήγηρη ρε μια πξλϋπλξκη διαδικαρία.  

Παοόμ ΔΔ 

 

http://users.sch.gr/pitsikalis/  

Ρςξ ΔΔΡ, πξσ δημιξσογήθηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ, ϊπχπ 

ταίμεςαι ρςημ παοαπάμχ εικϊμα, ξι διαθέριμεπ ποξςειμϊμεμεπ 

λίρςεπ έυξσμ ςα ενήπ υαοακςηοιρςικά: 

 Οεοιλαμβάμξσμ ρσμξλικά πέμςε (5) ποξςάρειπ, όρςε η 

πληοξτξοία πξσ διαςίθεςαι ρςξμ υοήρςη μα είμαι 

πεοιξοιρμέμη. 

 Όλεπ ξι ποξςάρειπ πεοιευξμέμξσ απξςελξϋμ εμεογξϋπ 

σπεορσμδέρμξσπ, ρςξσπ ξπξίξσπ μπξοεί μα μεςαβεί άμερα ξ 

υοήρςηπ. 

 Ζ επιλξγή ςχμ ποξςάρεχμ έυει ποαγμαςξπξιηθεί με ςέρρεοα 

(4) διατξοεςικά κοιςήοια, (α) ςα πιξ δημξτιλή άοθοα, ςα 

ξπξία ποξκϋπςξσμ απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ ποξβξλόμ, (β) ςα 

πιξ ποόρταςα άοθοα, ςα ξπξία έυξσμ καςαυχοηθεί 

ςελεσςαία ρςξ ΔΔΡ, (γ) ςα πιξ ρσζηςημέμα άοθοα, ςα ξπξία 

έυξσμ ςα πεοιρρϊςεοα καςαυχοημέμα ρυϊλια απϊ υοήρςεπ 

και (δ) ςα άοθοα πξσ ρσζηςήθηκαμ ςελεσςαία, ρςα ξπξία 

έυει καςαυχοηθεί ποϊρταςα ρυϊλιξ απϊ κάπξιξμ υοήρςη.  
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Πίμακαπ 17: Λεςάβαρη ρςημ αουή ςηπ ρελίδαπ  

Τπεορύμδερμξπ μεςάβαρηπ ρςημ αουή ςηπ ρελίδαπ ςξσ ΔΔ 

Θδέα 

 

http://www.minedu.gov.gr/  

Ζ ιδέα για ςξμ σπεορϋμδερμξ μεςάβαρηπ ρςημ αουή ςηπ ρελίδαπ 

σιξθεςήθηκε απϊ ςξμ ιρςϊςξπξ ςξσ Σπξσογείξσ Οαιδείαπ και 

Ηοηρκεσμάςχμ, Οξλιςιρμξϋ και Αθληςιρμξϋ (Σ.ΟΑΘ.Η.Ο.Α.), καθόπ 

θεχοήθηκε ϊςι ποξρτέοει ςη ζηςξϋμεμη εμέογεια με λειςξσογικϊ 

και καςαμξηςϊ ςοϊπξ. Όπχπ ταίμεςαι και ρςημ εικϊμα, ξ 

σπεορϋμδερμξπ βοίρκεςαι ρςη δενιά πλεσοά και παοαπέμπει ςξσπ 

υοήρςεπ μα μεςαβξϋμ ρςημ αουή ςηπ ρελίδαπ, μϊλιπ σπεοβξϋμ ςξ 

ποξκαθξοιρμέμξ μήκξπ ςξσ παοάθσοξσ. Λε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ, ϊρξ 

εκςεμήπ και αμ είμαι η ιρςξρελίδα, εναιςίαπ ςξσ διαθέριμξσ ϊγκξσ 

πληοξτξοίαπ, ξ υοήρςηπ έυει ςη δσμαςϊςηςα μα πλξηγηθεί ρςξ 

ρϋμξλϊ ςηπ, μεςαβαίμξμςαπ ξπξιαδήπξςε ρςιγμή ρςημ αουή με έμα 

απλϊ κλικ ρςξμ ρυεςικϊ σπεορϋμδερμξ.  

υεδιαρςικό 
Φμάοι 

 

 http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=top  

http://www.minedu.gov.gr/
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=top
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ξ Ρυεδιαρςικϊ Υμάοι, ρςξ ξπξίξ ρςηοίυθηκε η δημιξσογία ςηπ 

αμςίρςξιυηπ λειςξσογίαπ, παοξσριάζει ξοιρμέμα απϊ ςα 

υαοακςηοιρςικά πξσ αματέοθηκαμ ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ 

Σ.ΟΑΘ.Η.Ο.Α., επιςοέπξμςαπ ρςξσπ υοήρςεπ μα μεςαβξϋμ ρςημ αουή 

ςηπ ρελίδαπ, μϊλιπ σπεοβξϋμ ςξ ποξκαθξοιρμέμξ μήκξπ ςξσ 

παοάθσοξσ. Όπχπ ταίμεςαι ρςημ παοαπάμχ εικϊμα, ξ ρυεςικϊπ 

σπεορϋμδερμξπ δεμ πεοιλαμβάμει κείμεμξ, αλλά έμα βέλξπ με τξοά 

ποξπ ςξ επάμχ μέοξπ ςηπ ρελίδαπ, εμό η θέρη ςξσ έυει ξοιρςεί 

επάμχ δενιά, αμςί κάςχ δενιά.  

 Παοόμ ΔΔ 
 

http://users.sch.gr/pitsikalis/  

Ρςξ ΔΔΡ, πξσ δημιξσογήθηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ, ϊπχπ 

ταίμεςαι ρςημ παοαπάμχ εικϊμα, ξ διαθέριμξπ σπεορϋμδερμξπ για 

μεςάβαρη ρςημ αουή ςηπ ρελίδαπ, έυει ςα ενήπ υαοακςηοιρςικά: 

 Οεοιλαμβάμει έμα βέλξπ με τξοά ποξπ ςα επάμχ, ςξ ξπξίξ 

σπξδεικμϋει ρςξμ υοήρςη ποξπ ςα πξϋ θα ποαγμαςξπξιηθεί 

η μεςάβαρη.  

 Οεοιλαμβάμει επενηγημαςικϊ κείμεμξ, ςξ ξπξίξ ταμεοόμει 

μεςάβαρη ρςημ αουή ςηπ ρελίδαπ. 

 Βοίρκεςαι κάςχ δενιά, όρςε μα είμαι εμταμήπ ρςξμ υοήρςη 

και μα μπξοεί μα ςξμ ανιξπξιήρει ϊςαμ επιθσμεί.  

Πίμακαπ 18: Θεοαουική δξμή Θρςξρελίδαπ  

Ανιξπξίηρη μξμξπαςιώμ (breadcrumbs) για ςημ πλξήγηρη ρςξ ΔΔ  

Θδέα  

http://ocw.mit.edu/courses/special-programs/sp-291-learning-

http://ocw.mit.edu/courses/special-programs/sp-291-learning-seminar-experiments-in-education-spring-2003/
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seminar-experiments-in-education-spring-2003/  

Ζ ιδέα για ςημ ανιξπξίηρη μξμξπαςιόμ (breadcrumbs), ςα ξπξία 

εμημεοόμξσμ ςξμ υοήρςη ρυεςικά με ςημ ακοιβή θέρη ςξσ ρςξ ΔΔΡ, 

σιξθεςήθηκε απϊ ςξμ ιρςϊςξπξ ςχμ Αμξικςόμ Ακαδημαψκόμ 

Λαθημάςχμ ςξσ MIT, εμϊπ απϊ ςα κξοσταία Οαμεπιρςήμια διεθμόπ, 

καθόπ θεχοήθηκε ϊςι ποξρτέοει ςη ζηςξϋμεμη εμέογεια με 

λειςξσογικϊ και καςαμξηςϊ ςοϊπξ. Όπχπ ταίμεςαι και ρςημ εικϊμα, 

ξ υοήρςηπ μπξοεί μα δει ιεοαουικά ςημ ςοέυξσρα θέρη ςξσ, 

γμχοίζξμςαπ έςρι ςη διαδοξμή πξσ ακξλξϋθηρε για μα μεςαβεί ρε 

ασςήμ. Δπιπλέξμ, κάθε ρημείξ ςξσ μξμξπαςιξϋ απξςελεί 

σπεορϋμδερμξ, ξ ξπξίξπ επιςοέπει ςη μεςάβαρη ςξσ υοήρςη ρςξ 

ζηςξϋμεμξ επίπεδξ.  

υεδιαρςικό 
Φμάοι 

 

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=crum
bs  

ξ Ρυεδιαρςικϊ Υμάοι, ρςξ ξπξίξ ρςηοίυθηκε η δημιξσογία ςηπ 

αμςίρςξιυηπ λειςξσογίαπ, παοξσριάζει ςα υαοακςηοιρςικά πξσ 

αματέοθηκαμ ρςξμ ιρςϊςξπξ ςξσ MIT, επιςοέπξμςαπ ρςξσπ υοήρςεπ 

μα γμχοίζξσμ ςξ ακοιβέπ ρημείξ, ρςξ ξπξίξ βοίρκξμςαι. Όπχπ 

ταίμεςαι ρςημ παοαπάμχ εικϊμα, η “διαδοξμή” ςξσ μξμξπαςιξϋ 

νεκιμάει απϊ ςημ αουική ρελίδα, ρσμευίζει με ςα επίπεδα πξσ έυξσμ 

μερξλαβήρει και καςαλήγει ρςημ ςοέυξσρα θέρη ςξσ υοήρςη. Ιάθε 

ρημείξ ςξσ μξμξπαςιξϋ, απξςελεί σπεορϋμδερμξ, όρςε μα είμαι 

ετικςή η μεςάβαρη ρε ασςϊ.  

Παοόμ ΔΔ 

 

http://users.sch.gr/pitsikalis/index.php/2013-02-26-18-59-
13/2013-02-26-18-50-02  

Ρςξ ΔΔΡ, πξσ δημιξσογήθηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ, ϊπχπ 

ταίμεςαι ρςημ παοαπάμχ εικϊμα, ςξ σπάουξμ μξμξπάςι, έυει ςα 

ενήπ υαοακςηοιρςικά: 

 Οαοξσριάζει ιεοαουική δξμή, νεκιμόμςαπ απϊ ςημ αουική 

ρελίδα, πεοιλαμβάμξμςαπ ςα εμδιάμερα επίπεδα και 

καςαλήγξμςαπ ρςημ ςοέυξσρα θέρη ςξσ υοήρςη.  

 Δίμαι εμταμέπ απϊ ϊλεπ ςιπ δσμαςέπ θέρειπ ςξσ υοήρςη. 

http://ocw.mit.edu/courses/special-programs/sp-291-learning-seminar-experiments-in-education-spring-2003/
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=crumbs
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=crumbs
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 α επίπεδα πξσ παοεμβάλλξμςαι, επιςοέπξσμ ςη μεςάβαρη 

ςξσ υοήρςη ρε ασςά, ατξϋ απξςελξϋμ εμεογξϋπ 

σπεορσμδέρμξσπ.  

Πίμακαπ 19: Οοξραομξγή μεγέθξσπ γοαμμαςξρειοάπ  

Δσμαςόςηςα ποξραομξγήπ μεγέθξσπ γοαμμαςξρειοάπ ρςξ ΔΔ 

Θδέα 

 

http://www.e-yliko.gr/default.aspx  

Ζ ιδέα για ςη δσμαςϊςηςα ποξραομξγήπ ςξσ επιθσμηςξϋ μεγέθξσπ 

ςηπ γοαμμαςξρειοάπ ςξσ ΔΔΡ, σιξθεςήθηκε απϊ ςη Δικςσακή 

Δκπαιδεσςική Οϋλη (e-yliko), καθόπ θεχοήθηκε ϊςι ποξρτέοει ςη 

ζηςξϋμεμη εμέογεια με λειςξσογικϊ και καςαμξηςϊ ςοϊπξ, εμό ςξ 

γεγξμϊπ πχπ υοηριμξπξιείςαι ήδη απϊ ςημ πλειξφητία ςχμ 

υοηρςόμ ςξσ παοϊμςξπ ΔΔΡ, έυει χπ απξςέλερμα ςημ ενξικείχρή 

ςξσπ με ςη ρσγκεκοιμέμη λειςξσογία. Όπχπ ταίμεςαι και ρςημ 

εικϊμα, η δσμαςϊςηςα ασνξμείχρηπ ςξσ επιλεγμέμξσ μεγέθξσπ 

γοαμμαςξρειοάπ, δίμεςαι μέρχ καςάλληλχμ εικξμιδίχμ ρςξσπ 

υοήρςεπ.  

υεδιαρςικό 
Φμάοι 

 

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=font-
enlarger  

ξ Ρυεδιαρςικϊ Υμάοι, ρςξ ξπξίξ ρςηοίυθηκε η δημιξσογία ςηπ 

αμςίρςξιυηπ λειςξσογίαπ, παοξσριάζει ξοιρμέμα απϊ ςα 

υαοακςηοιρςικά πξσ αματέοθηκαμ ρςξμ ιρςϊςξπξ ςξσ e-yliko, 

επιςοέπξμςαπ ρςξσπ υοήρςεπ μα ασνήρξσμ ή μα μειόρξσμ ςξ 

μέγεθξπ ςηπ ςοέυξσραπ γοαμμαςξρειοάπ, ρϋμτχμα με ςιπ 

ποξςιμήρειπ ςξσπ. Για μα επιςεσυθεί ασςϊ, διαςίθεμςαι κξσμπιά με 

καςάλληλξσπ ρσμβξλιρμξϋπ (+, -), ςα ξπξία μπξοξϋμ μα 

υοηριμξπξιηθξϋμ απϊ ςξσπ υοήρςεπ.  

Παοόμ ΔΔ 

 

http://users.sch.gr/pitsikalis/ 

Ρςξ ΔΔΡ πξσ δημιξσογήθηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ, ϊπχπ 

http://www.e-yliko.gr/default.aspx
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=font-enlarger
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=font-enlarger
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ταίμεςαι ρςημ παοαπάμχ εικϊμα, η διαθέριμη λειςξσογία για ςημ 

ασνξμείχρη ςξσ μεγέθξσπ ςηπ ςοέυξσραπ γοαμμαςξρειοάπ, έυει ςα 

ενήπ υαοακςηοιρςικά: 

 Δίμαι εσδιάκοιςη ρςξμ υοήρςη, καθόπ απεικξμίζει έμα 

γοάμμα, ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ ρϋμβξλξ για ςημ επιθσμηςή 

εμέογεια (+ για ςημ αϋνηρη και – για ςη μείχρη ςξσ 

μεγέθξσπ).  

 Δπιςοέπει ρςξμ υοήρςη μα μεςαβεί ρςξ ποξεπιλεγμέμξ 

μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ με κξσμπί, ςξ ξπξίξ δεμ 

ρσμξδεϋεςαι απϊ κάπξιξ ρϋμβξλξ.  

Πίμακαπ 20: Φητξτξοία/Δημξρκϊπηρη  

Δσμαςόςηςα ρσμμεςξυήπ ρε φητξτξοίεπ/ δημξρκξπήρειπ ρυεςικά με ςξ 
ΔΔ και ςξ πεοιευόμεμό ςξσ 

Θδέα 

 

http://www.neagenia.gr/  

Ζ ιδέα για ςη δσμαςϊςηςα ρσμμεςξυήπ ρε φητξτξοίεπ/ 

δημξρκξπήρειπ σιξθεςήθηκε απϊ ςξμ ιρςϊςξπξ ςηπ Γεμικήπ 

Γοαμμαςείαπ Μέαπ Γεμιάπ, καθόπ θεχοήθηκε ϊςι ποξρτέοει ςη 

ζηςξϋμεμη εμέογεια με λειςξσογικϊ και καςαμξηςϊ ςοϊπξ. Όπχπ 

ταίμεςαι και ρςημ εικϊμα, ξι υοήρςεπ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα εϋκξλα 

και άμερα μα ρσμμεςέυξσμ ρε φητξτξοίεπ. Ζ διαδικαρία για ςημ 

καςαυόοηρη φήτξσ είμαι πξλϋ απλή (επιλξγή επιθσμηςήπ δήλχρηπ 

και πάςημα ρυεςικξϋ κξσμπιξϋ για ξλξκλήοχρη), με απξςέλερμα ξι 

υοήρςεπ μα μπξοξϋμ εϋκξλα μα ρσμμεςέυξσμ, υχοίπ μα διαθέςξσμ 

επιποϊρθεςξ υοϊμξ, εμό, άμερη είμαι και η ποξβξλή ςχμ ρυεςικόμ 

απξςελερμάςχμ. Ρςημ πεοίπςχρη ςξσ ιρςξςϊπξσ ςηπ Γεμικήπ 

Γοαμμαςείαπ Μέαπ Γεμιάπ, ςα απξςελέρμαςα παοξσριάζξμςαι 

αοιθμηςικά, αμαπαοιρςόμςαπ ςξ ρϋμξλξ ςχμ φήτχμ πξσ έυξσμ 

καςαυχοηθεί.  
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υεδιαρςικό 
Φμάοι 

 

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=poll  

ξ Ρυεδιαρςικϊ Υμάοι, ρςξ ξπξίξ ρςηοίυθηκε η δημιξσογία ςηπ 

αμςίρςξιυηπ λειςξσογίαπ, παοξσριάζει ξοιρμέμα απϊ ςα 

υαοακςηοιρςικά πξσ αματέοθηκαμ ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ Γεμικήπ 

Γοαμμαςείαπ Μέαπ Γεμιάπ, επιςοέπξμςαπ ρςξσπ υοήρςεπ μα 

καςαυχοήρξσμ ςημ φήτξ ςξσπ εϋκξλα. Ρςη ρσμέυεια, ςα 

απξςελέρμαςα εμταμίζξμςαι με πξρξρςϊ (επί ςξιπ εκαςϊ), εμό η 

βέλςιρςη ποϊςαρη, ρϋμτχμα με ςξ Ρυεδιαρςικϊ Υμάοι, είμαι η 

παοξσρίαρη ςχμ απξςελερμάςχμ και με πξρξρςϊ και με ρσμξλικϊ 

αοιθμϊ φήτχμ. έλξπ, η ποξβξλή ςχμ απξςελερμάςχμ, ρσμήθχπ, 

ποξςείμεςαι μεςά ςημ καςαυόοηρη φήτξσ απϊ ςξμ υοήρςη, όρςε μα 

μημ επηοεάζεςαι η επιλξγή ςξσ.  

Παοόμ ΔΔ 

 

http://users.sch.gr/pitsikalis/ 

Ρςξ ΔΔΡ, πξσ δημιξσογήθηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ, ϊπχπ 

ταίμεςαι ρςημ παοαπάμχ εικϊμα, η διαθέριμη λειςξσογία για ςη 

ρσμμεςξυή ρε φητξτξοία/ δημξρκϊπηρη, έυει ςα ενήπ 

υαοακςηοιρςικά: 

 Δίμαι εσδιάκοιςη ρςξμ υοήρςη και εϋκξλη χπ ποξπ ςη 
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διαδικαρία καςαυόοηρηπ φήτξσ, όρςε μα μημ απαιςείςαι 

επιποϊρθεςξπ υοϊμξπ απϊ ςξμ υοήρςη.  

 α απξςελέρμαςα εμταμίζξμςαι χπ πξρξρςά (επί ςξιπ 

εκαςϊ), εμό γμχρςξπξιείςαι και ςξ ρϋμξλξ ςχμ φήτχμ πξσ 

έυξσμ καςαυχοηθεί.  

 Ζ εμτάμιρη ςχμ απξςελερμάςχμ διατέοει υοχμαςικά, 

ρσμβάλλξμςαπ θεςικά ρςημ αιρθηςική ςξσ ΔΔΡ και 

επιςοέπξμςαπ ρςξσπ υοήρςεπ μα καςαμξήρξσμ ςα 

απξςελέρμαςα, ϊυι μϊμξ απϊ ςξ πξρξρςϊ, αλλά και απϊ ςημ 

έκςαρη ςξσ υοόμαςξπ ςηπ κάθε επιλξγήπ. 

 Ξι υοήρςεπ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα καςαυόοηρηπ μιαπ φήτξσ 

(χπ αμαγμχοιρςικϊ λαμβάμεςαι σπϊφη η ΘΠ3 ςξσ 

σπξλξγιρςή), όρςε μα επιςεσυθεί η ανιξπιρςία ςχμ 

απξςελερμάςχμ ρε μεγαλϋςεοξ βαθμϊ. 

Πίμακαπ 21: Τϊομα Δγγοατήπ 

Διαθέριμη Υόομα εγγοατήπ υοηρςώμ ρςξ ΔΔ 

Θδέα 

 

http://www.greekchi.org/index.php/members/aply  

Ζ ιδέα για ςη τϊομα εγγοατήπ ρςξ παοϊμ ΔΔΡ, σιξθεςήθηκε απϊ 

ςξμ ιρςϊςξπξ ςηπ ACM GREEKCHI, καθόπ θεχοήθηκε ϊςι ποξρτέοει 

ςιπ απαοαίςηςεπ εμέογειεπ με λειςξσογικϊ και ρατή ςοϊπξ. 

                                           
3 IP: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83
%CE%B7_IP 

http://www.greekchi.org/index.php/members/aply
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7_IP
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7_IP
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Βαρίζεςαι ρςη ρσμπλήοχρη πεδίχμ τϊομαπ, ςα σπξυοεχςικά πεδία 

επιρημαίμξμςαι με αρςεοίρκξ, εμό σπάουει και ςξ πεδίξ κχδικξϋ 

αρταλείαπ, ρςξ ξπξίξ ποέπει μα καςαυχοηθεί ξ απεικξμιζϊμεμξπ 

κχδικϊπ. 

υεδιαρςικό 
Φμάοι 

 

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=regis
tration  

ξ Ρυεδιαρςικϊ Υμάοι, ρςξ ξπξίξ ρςηοίυθηκε η δημιξσογία ςηπ 

αμςίρςξιυηπ λειςξσογίαπ, παοξσριάζει ςα υαοακςηοιρςικά πξσ 

αματέοθηκαμ ρςξμ ιρςϊςξπξ ςηπ ACM GREEKCHI, εκςϊπ απϊ ςξμ 

ειδικϊ κχδικϊ αρταλείαπ και επιπλέξμ, παοξσριάζει ςη δσμαςϊςηςα 

παοξυήπ βξήθειαπ με ξδηγίεπ για ςημ εγγοατή ςχμ υοηρςόμ. 

Παοόμ ΔΔ 

 

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=registration
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=registration
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http://users.sch.gr/pitsikalis/index.php/component/comprofiler/r
egisters  

Ρςξ ΔΔΡ, πξσ δημιξσογήθηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ, ϊπχπ 

ταίμεςαι ρςημ παοαπάμχ εικϊμα, η τϊομα εγγοατήπ έυει ςα ενήπ 

υαοακςηοιρςικά: 

 Τϊομα με πεδία ειραγχγήπ δεδξμέμχμ με ςα ρςξιυεία ςξσ 

υοήρςη. 

 Δπιρήμαμρη σπξυοεχςικόμ πεδίχμ (με θασμαρςικϊ). 

 Δπιρήμαμρη πεδίχμ πξσ θα είμαι εμταμή ρςξσπ σπϊλξιπξσπ 

υοήρςεπ. 

 Οληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξ ζηςξϋμεμξ πεδίξ.  

 Οαοξυή βξήθειαπ ρυεςικά με ςημ επενήγηρη ςχμ 

σπαουϊμςχμ εικξμιδίχμ. 

 Οαοξσρίαρη καςάλληλχμ μημσμάςχμ για ςημ καθξδήγηρη 

ςχμ υοηρςόμ (μημϋμαςα λάθξσπ ϊςαμ απξσριάζξσμ 

σπξυοεχςικά πεδία, μημϋμαςα επιβεβαίχρηπ καςά ςημ 

επιςσυή ρσμπλήοχρη πεδίχμ. 

Πίμακαπ 22: Τϊομα Ρϋμδερηπ υοήρςη 

Διαθέριμη Υόομα ρύμδερηπ υοηρςώμ ρςξ ΔΔ  

Θδέα 

 

http://www.sch.gr/  

Ζ ιδέα για ςημ ξθϊμη ειρϊδξσ ρςξ παοϊμ ΔΔΡ σιξθεςήθηκε απϊ ςξ 

ΟΡΔ, καθόπ θεχοήθηκε ϊςι ποξρτέοει ςιπ απαοαίςηςεπ εμέογειεπ 

με λειςξσογικϊ και καςαμξηςϊ ςοϊπξ, εμό ςξ γεγξμϊπ πχπ 

υοηριμξπξιείςαι ήδη απϊ ςημ πλειξφητία ςχμ υοηρςόμ ςξσ 

παοϊμςξπ ΔΔΡ, έυει χπ απξςέλερμα ςημ ενξικείχρή ςξσπ με ςη 

ρσγκεκοιμέμη τϊομα ειρϊδξσ. Ξ εγγεγοαμμέμξπ υοήρςηπ καλείςαι 

μα ρσμπληοόρει ςξ ϊμξμα υοήρςη και ςξμ κχδικϊ ςξσ, εμό ρςημ 

πεοίπςχρη πξσ έυει νευάρει ςξμ κχδικϊ ποϊρβαρηπ, σπάουει η 

έμδεινη “έυχ νευάρει ςξμ κχδικϊ μξσ”, ϊπξσ δίμεςαι η δσμαςϊςηςα 

αλλαγήπ ςξσ. 

http://users.sch.gr/pitsikalis/index.php/component/comprofiler/registers
http://users.sch.gr/pitsikalis/index.php/component/comprofiler/registers
http://www.sch.gr/
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υεδιαρςικό 
Φμάοι  

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=login  

ξ Ρυεδιαρςικϊ Υμάοι, ρςξ ξπξίξ ρςηοίυθηκε η δημιξσογία ςηπ 

αμςίρςξιυηπ λειςξσογίαπ, παοξσριάζει ςα υαοακςηοιρςικά πξσ 

αματέοθηκαμ ρςξ ΟΡΔ και επιπλέξμ, παοξσριάζει ςη δσμαςϊςηςα 

παοξυήπ βξήθειαπ ρςημ είρξδξ ςχμ υοηρςόμ, ςη δσμαςϊςηςα 

διαςήοηρηπ ςχμ ρςξιυείχμ ςξσ υοήρςη και ςη δσμαςϊςηςα 

μεςάβαρηπ ρςημ εγγοατή, ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ υοήρςηπ 

ρσμειδηςξπξιήρει ϊςι δεμ είμαι εγγεγοαμμέμξπ ρςξ ΔΔΡ.  

Παοόμ ΔΔ  

http://users.sch.gr/pitsikalis/  

Ρςξ ΔΔΡ, πξσ δημιξσογήθηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ, ϊπχπ 

ταίμεςαι ρςημ παοαπάμχ εικϊμα, η τϊομα ρϋμδερηπ έυει ςα ενήπ 

υαοακςηοιρςικά: 

 Οεδία ειραγχγήπ ξμϊμαςξπ υοήρςη και κχδικξϋ. 

 Δσμαςϊςηςα διαςήοηρηπ ρϋμδερηπ (Μα με θσμάραι). 

 Δσμαςϊςηςα αλλαγήπ ρςξιυείχμ ειρϊδξσ (Νευάραςε ςα 

ρςξιυεία ραπ;). 

 Δσμαςϊςηςα μεςάβαρηπ ρςημ εγγοατή μέξσ υοήρςη. 

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=login
http://users.sch.gr/pitsikalis/
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Πίμακαπ 23: Δμημεοχςικά Λημϋμαςα  

Παοξσρίαρη καςάλληλχμ εμημεοχςικώμ μημσμάςχμ ρε πεοιπςώρειπ 
ρτάλμαςξπ ρςξ ΔΔ 

Θδέα 
 

https://www.edx.org/  

Ζ ιδέα, όρςε μα εμταμίζξμςαι καςάλληλα εμημεοχςικά μημϋμαςα 

ρςξσπ υοήρςεπ καςά ςη διάοκεια σλξπξίηρηπ εμεογειόμ, 

εταομϊζεςαι ρςξ μεγαλϋςεοξ ρϋμξλξ ςχμ ιρςξςϊπχμ ρήμεοα. Έμα 

παοάδειγμα για ςξ παοϊμ ΔΔΡ απξςέλερε ξ ιρςϊςξπξπ διάθερηπ 

Αμξικςόμ Ζλεκςοξμικόμ Λαθημάςχμ edX, μέρα απϊ ςξμ ξπξίξ 

διαθέςξσμ ςα μαθήμαςα ςχμ ποξγοαμμάςχμ ρπξσδόμ ςξσπ, 

ξοιρμέμα απϊ ςα καλϋςεοα παμεπιρςήμια διεθμόπ. Όπχπ είμαι 

εμταμέπ ρςημ παοαπάμχ εικϊμα, παοξσριάζεςαι καςάλληλξ μήμσμα 

ρςξμ υοήρςη, καςά ςη διάοκεια ςηπ εγγοατήπ ςξσ ρςξ ρϋρςημα, ςξ 

ξπξίξ ςξμ εμημεοόμει πχπ, ςξ ϊμξμα υοήρςη πξσ έυει καςαυχοήρει 

δεμ είμαι έγκσοξ.  

υεδιαρςικό 
Φμάοι 

 

https://www.edx.org/
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http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=inpu
t-error  

ξ Ρυεδιαρςικϊ Υμάοι, ρςξ ξπξίξ ρςηοίυθηκε η δημιξσογία ςηπ 

αμςίρςξιυηπ λειςξσογίαπ, παοξσριάζει ςα υαοακςηοιρςικά πξσ 

αματέοθηκαμ ρςξμ ιρςϊςξπξ edX. Δπιπλέξμ, εμταμίζεςαι ρε 

νευχοιρςϊ αμαδσϊμεμξ παοάθσοξ, όρςε μα γίμει αμςιληπςϊ απϊ ςξμ 

υοήρςη, αλλά και ρςημ έκςαρη ςηπ τϊομαπ, όρςε μϊλιπ ξ υοήρςηπ 

κλείρει ςξ αμαδσϊμεμξ παοάθσοξ, μα μπξοεί μα θσμάςαι ςξ ρτάλμα 

πξσ παοξσριάρςηκε.  

Παοόμ ΔΔ 

 

 

http://users.sch.gr/pitsikalis/index.php/component/comprofiler/  

Ρςξ ΔΔΡ, πξσ δημιξσογήθηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ, ϊπχπ 

ταίμεςαι ρςημ παοαπάμχ εικϊμα, ςα εμημεοχςικά μημϋμαςα έυξσμ 

ςα ενήπ υαοακςηοιρςικά: 

 Ιαςαςξπίζξσμ ςξμ υοήρςη ρςξμ μέγιρςξ δσμαςϊ βαθμϊ, όρςε 

μα γμχοίζει ακοιβόπ πξιξ είμαι ςξ ρτάλμα πξσ 

παοξσριάρςηκε. 

 Δμταμίζξμςαι ρε αμαδσϊμεμξ παοάθσοξ ρςξμ υοήρςη, όρςε 

μα γίμξσμ άμερα αμςιληπςά. 

 Δμταμίζξμςαι εμςϊπ ςηπ εμέογειαπ πξσ ποαγμαςξπξιείςαι 

απϊ ςξμ υοήρςη, όρςε μϊλιπ κλείρει ςξ αμαδσϊμεμξ 

παοάθσοξ, μα θσμάςαι ςξ ρτάλμα πξσ έυει παοξσριαρςεί.  

Πίμακαπ 24: Οεδία και Απξςελέρμαςα Αμαζήςηρηπ 

Απλή και ύμθεςη Αμαζήςηρη και ποξβξλή απξςελερμάςχμ ρςξ ΔΔ  
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Θδέα 

 

http://www.sch.gr/  

Ζ ιδέα για ςημ ξθϊμη απλήπ και ρϋμθεςηπ αμαζήςηρηπ ρςξ παοϊμ 

ΔΔΡ, σιξθεςήθηκε απϊ ςξ ΟΡΔ, καθόπ θεχοήθηκε ϊςι ποξρτέοει ςιπ 

απαοαίςηςεπ εμέογειεπ με λειςξσογικϊ και καςαμξηςϊ ςοϊπξ, εμό ςξ 

γεγξμϊπ πχπ υοηριμξπξιείςαι ήδη απϊ ςημ πλειξφητία ςχμ 

υοηρςόμ ςξσ παοϊμςξπ ΔΔΡ, έυει χπ απξςέλερμα ςημ ενξικείχρή 

ςξσπ με ςξσπ ρσγκεκοιμέμξσπ ςοϊπξσπ αμαζήςηρηπ. Βαρίζεςαι ρςημ 

καςαυόοηρη λένεχμ κλειδιόμ (απλή αμαζήςηρη) και ρςημ επιλξγή 

ρσγκεκοιμέμχμ καςηγξοιόμ, μέρα ρςιπ ξπξίεπ μπξοεί μα 

ποαγμαςξπξιηθεί η ρϋμθεςη αμαζήςηρη. Δπίρηπ, η λένη (ή η 

τοάρη) πξσ αμαζηςήθηκε, είμαι εμταμήπ ρςξμ υοήρςη και 

ρσμξδεϋεςαι απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ απξςελερμάςχμ πξσ έυξσμ βοεθεί 

(π.υ. 156 απξςελέρμαςα), ξογαμχμέμξ ρε αοιθμημέμη λίρςα και 

καςαμεμημέμξ ρε ρελίδεπ.  

υεδιαρςικό 
Φμάοι 

 

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=sear
charea  

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=sear
ch-results  

http://www.sch.gr/
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=searcharea
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=searcharea
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=search-results
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=search-results
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ξ Ρυεδιαρςικϊ Υμάοι, ρςξ ξπξίξ ρςηοίυθηκε η δημιξσογία ςηπ 

αμςίρςξιυηπ λειςξσογίαπ, παοξσριάζει ςα υαοακςηοιρςικά πξσ 

αματέοθηκαμ ρςξ ΟΡΔ. α κοιςήοια ςηπ ρϋμθεςηπ αμαζήςηρηπ, 

ξοίζξμςαι απϊ ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ εκάρςξςε διαδικςσακξϋ 

ρσρςήμαςξπ, ϊμχπ είμαι ρημαμςικϊ μα σπάουει δσμαςϊςηςα 

ρϋμθεςηπ αμαζήςηρηπ.  

Παοόμ ΔΔ 

 

http://users.sch.gr/pitsikalis/index.php/component/search/?searc
hword=%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%8

5%CF%83%CE%B7&searchphrase=all&Itemid=120  

Ρςξ ΔΔΡ, πξσ δημιξσογήθηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ, ϊπχπ 

ταίμεςαι ρςημ παοαπάμχ εικϊμα, ςα πεδία και ςα απξςελέρμαςα 

αμαζήςηρηπ έυξσμ ςα ενήπ υαοακςηοιρςικά: 

 Ολαίριξ απλήπ αμαζήςηρηπ με λένειπ κλειδιά. 

 Ολαίριξ ρϋμθεςηπ αμαζήςηρηπ ρε ρσγκεκοιμέμεπ καςηγξοίεπ. 

 Οοξβξλή αοιθμηςικξϋ ρσμϊλξσ απξςελερμάςχμ πξσ έυξσμ 

αμακςηθεί. 

 Οοξβξλή απξςελερμάςχμ με ςανιμϊμηρη απϊ ςξ πιξ 

ποϊρταςξ ρςξ πιξ παλιϊ. 

 Δσμαςϊςηςα αλλαγήπ ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ απξςελερμάςχμ πξσ 

εμταμίζξμςαι ρε μια ρελίδα.  

Πίμακαπ 25: Οαοξσρίαρη πεοιευξμέμξσ (καοςέλεπ-tabs)  

Παοξσρίαρη ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔ με ςη υοήρη καοςελώμ (tabs) 

http://users.sch.gr/pitsikalis/index.php/component/search/?searchword=%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&searchphrase=all&Itemid=120
http://users.sch.gr/pitsikalis/index.php/component/search/?searchword=%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&searchphrase=all&Itemid=120
http://users.sch.gr/pitsikalis/index.php/component/search/?searchword=%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&searchphrase=all&Itemid=120
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Θδέα 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/  

Ζ ιδέα ςηπ παοξσρίαρηπ πεοιευξμέμξσ με ςημ ανιξπξίηρη 

καοςελόμ, εταομϊζεςαι ρε μεγάλξ μέοξπ ιρςξςϊπχμ ρήμεοα. Έμα 

παοάδειγμα για ςξ παοϊμ ΔΔΡ, απξςέλερε ςξ Χητιακό υξλείξ, 

ϊπξσ διαςίθεμςαι πληοξτξοίεπ για ςξ ποϊγοαμμα ρπξσδόμ ρςημ 

ελλημική εκπαίδεσρη (δημξςικϊ, γσμμάριξ, λϋκειξ, ΔΟΑ.Κ., ΔΟΑ.Ρ.) 

και ρυεςικϊ φητιακϊ πεοιευϊμεμξ (κσοίχπ ςα ρυξλικά βιβλία ρε 

φητιακή μξοτή), καθόπ θεχοήθηκε ϊςι ποξρτέοει ςιπ απαοαίςηςεπ 

εμέογειεπ με λειςξσογικϊ και καςαμξηςϊ ςοϊπξ. Όπχπ είμαι 

εμταμέπ ρςημ παοαπάμχ εικϊμα, ξ υοήρςηπ μπξοεί μα ποξβάλει ςιπ 

αμακξιμόρειπ πξσ ςξμ εμδιατέοξσμ, μεςαβαίμξμςαπ είςε ρςημ 

καοςέλα ςξσ Φητιακξϋ Ρυξλείξσ είςε ρςημ καοςέλα ςξσ 

Σ.ΟΑΘ.Η.Ο.Α. Λε ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ, ενξικξμξμείςαι υόοξπ καςά 

μήκξπ ςηπ ρελίδαπ, εμό είμαι πιξ εϋκξλη η καςηγξοιξπξίηρη ςηπ 

διαθέριμηπ πληοξτξοίαπ.  

υεδιαρςικό 
Φμάοι 

 

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=tabb
ing  

ξ Ρυεδιαρςικϊ Υμάοι, ρςξ ξπξίξ ρςηοίυθηκε η δημιξσογία ςηπ 

αμςίρςξιυηπ λειςξσογίαπ, παοξσριάζει ςα υαοακςηοιρςικά πξσ 

αματέοθηκαμ ρςξ Φητιακϊ Ρυξλείξ. Δπιπλέξμ, αματέοεςαι πχπ ςξ 
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ρϋμξλξ ςχμ καοςελόμ ρςιπ ξπξίεπ παοξσριάζεςαι ςξ πεοιευϊμεμξ, 

δεμ ποέπει μα νεπεομά ρσμξλικά ςιπ δέκα (10) καοςέλεπ. Ρημαμςικϊ 

είμαι ξι ςίςλξι ή ςα εικξμίδια ςηπ καοςέλαπ μα είμαι ρατή και 

διακοιςά, όρςε ξ υοήρςηπ μα μπξοεί μα καςαλάβει ςξ πεοιευϊμεμξ, 

ρςξ ξπξίξ ποϊκειςαι μα πλξηγηθεί.  

Παοόμ ΔΔ 

 

http://users.sch.gr/pitsikalis/index.php/2011-12-27-20-30-
32/general/googledocs  

Ρςξ ΔΔΡ, πξσ δημιξσογήθηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ, ϊπχπ 

ταίμεςαι ρςημ παοαπάμχ εικϊμα, ξι καοςέλεπ έυξσμ ςα ενήπ 

υαοακςηοιρςικά: 

 Έυξσμ ανιξπξιηθεί ρε ρημεία, ϊπξσ ςξ ρϋμξλξ ςηπ 

πληοξτξοίαπ δεμ έποεπε μα νεπεοάρει ςιπ δέκα (10) 

καοςέλεπ. (Δμδεικςικά, ϊπχπ ταίμεςαι ρςημ εικϊμα, για ςημ 

παοξσρίαρη ςχμ GoogleDocs δημιξσογήθηκαμ πέμςε (5) 

καοςέλεπ, μια για κάθε καςηγξοία εγγοάτχμ). 

 Οεοιλαμβάμξσμ ρατείπ και ρϋμςξμξσπ ςίςλξσπ, όρςε μα 

είμαι καςαμξηςϊ ρςξμ υοήρςη ςξ πεοιευϊμεμξ, ρςξ ξπξίξ 

ποϊκειςαι μα πλξηγηθεί. 

 Οεοιλαμβάμξσμ εικξμίδια, ϊπξσ ασςϊ είμαι λειςξσογικϊ, 

όρςε μα διαςηοείςαι η αιρθηςική ςξσ ΔΔΡ.  

Πίμακαπ 26: Ρυξλιαρμϊπ πεοιευξμέμξσ  

Παοξυή δσμαςόςηςαπ ρυξλιαρμξύ πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔ 
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Θδέα 

 

http://www.khanacademy.org/  

Ζ ιδέα ρυξλιαρμξϋ ςξσ πεοιευξμέμξσ, εταομϊζεςαι ρςξ μεγαλϋςεοξ 

ρϋμξλξ ςχμ ιρςξςϊπχμ ρήμεοα. Έμα παοάδειγμα για ςξ παοϊμ ΔΔΡ, 

απξςέλερε ςξ Khanacademy, ϊπξσ διαςίθεμςαι ρσλλξγέπ 

εκπαιδεσςικόμ βίμςεξ, καθόπ θεχοήθηκε ϊςι ποξρτέοει ςιπ 

απαοαίςηςεπ εμέογειεπ με λειςξσογικϊ και καςαμξηςϊ ςοϊπξ. Όπχπ 

είμαι εμταμέπ ρςημ παοαπάμχ εικϊμα, ξ υοήρςηπ μπξοεί μα 

καςαυχοήρει ςξ ρυϊλιϊ ςξσ ρυεςικά με πεοιευϊμεμξ ςξσ μαθήμαςξπ 

και μα λάβει απάμςηρη απϊ άλλξσπ υοήρςεπ, δημιξσογόμςαπ με 

ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ρσζήςηρη επί ςξσ πεοιευξμέμξσ.  

υεδιαρςικό 
Φμάοι 

 

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=com
ment-box  

ξ Ρυεδιαρςικϊ Υμάοι, ρςξ ξπξίξ ρςηοίυθηκε η δημιξσογία ςηπ 

αμςίρςξιυηπ λειςξσογίαπ, παοξσριάζει ςα υαοακςηοιρςικά πξσ 

αματέοθηκαμ ρςξ Khanacademy. Δπιπλέξμ, πεοιλαμβάμει πεδία για 

ςξ ϊμξμα και ςημ ηλεκςοξμική διεϋθσμρη ςξσ υοήρςη, όρςε μα είμαι 

δσμαςή η διαυείοιρη και ξ έλεγυξπ ςχμ ρυξλίχμ, πξσ 

καςαυχοξϋμςαι ρςξ πεοιευϊμεμξ.  
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Παοόμ ΔΔ 

 

http://users.sch.gr/pitsikalis/index.php/component/content/artic
le/42-2013-02-25-17-46-46/75-opencourseware  

Ρςξ ΔΔΡ, πξσ δημιξσογήθηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ, ϊπχπ 

ταίμεςαι ρςημ παοαπάμχ εικϊμα, ξι δσμαςϊςηςεπ ρυξλιαρμξϋ έυξσμ 

ςα ενήπ υαοακςηοιρςικά: 

 Οεοιλαμβάμξσμ ςοία (3) σπξυοεχςικά πεδία, ςξ ϊμξμα, ςημ 

ηλεκςοξμική διεϋθσμρη και ςξ ρυϊλιξ ςξσ υοήρςη. 

 Οεοιλαμβάμξσμ δσμαςϊςηςεπ ειραγχγήπ φητιακξϋ 

πεοιευξμέμξσ (βίμςεξ, wikis κ.λπ.) και εικξμιδίχμ 

(emoticons). 

 Δπιςοέπεςαι ρςξμ υοήρςη μα εμημεοόμεςαι, ρςημ πεοίπςχρη 

πξσ καςαυχοηθξϋμ απαμςηςικά ρυϊλια. 

 Δίμαι απαοαίςηςη η καςαυόοηρη ειδικξϋ κχδικξϋ (captcha) 

για λϊγξσπ αρταλείαπ.  

Πίμακαπ 27: Ανιξλϊγηρη πεοιευξμέμξσ  

Παοξυή δσμαςόςηςαπ ανιξλόγηρηπ πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔ 

Θδέα 
 

http://www.edutv.gr/deyterobathmia/item/91-ilektronikoi-
ypologistes-to-logismiko-leitourgika-systimata-os-to-ms-dos  

Ζ ιδέα ανιξλϊγηρηπ ςξσ πεοιευξμέμξσ, εταομϊζεςαι ρςξ 
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μεγαλϋςεοξ ρϋμξλξ ςχμ ιρςξςϊπχμ ρήμεοα. Έμα παοάδειγμα για ςξ 

παοϊμ ΔΔΡ, απξςέλερε ξ ιρςϊςξπξπ ςηπ Δκπαιδεσςικήπ 

Σηλεόοαρηπ, ϊπξσ διαςίθεμςαι ρσλλξγέπ εκπαιδεσςικόμ βίμςεξ για 

ςημ Οοχςξβάθμια και ςη Δεσςεοξβάθμια Δκπαίδεσρη, καθόπ 

θεχοήθηκε ϊςι ποξρτέοει ςιπ απαοαίςηςεπ εμέογειεπ με λειςξσογικϊ 

και καςαμξηςϊ ςοϊπξ. Όπχπ είμαι εμταμέπ ρςημ παοαπάμχ εικϊμα, 

ξ υοήρςηπ μπξοεί μα ανιξλξγήρει ςξ πεοιευϊμεμξ πξσ 

παοακξλξσθεί, με αρςέοια ρε κλίμακα απϊ έμα (1) έχπ πέμςε (5).  

υεδιαρςικό 
Φμάοι 

 

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=rating  

ξ Ρυεδιαρςικϊ Υμάοι, ρςξ ξπξίξ ρςηοίυθηκε η δημιξσογία ςηπ 

αμςίρςξιυηπ λειςξσογίαπ, παοξσριάζει ςα υαοακςηοιρςικά πξσ 

αματέοθηκαμ ρςξμ ιρςϊςξπξ ςηπ Δκπαιδεσςικήπ ηλεϊοαρηπ. 

Δπιπλέξμ, διαυχοίζει δϋξ (2) καςηγξοίεπ ανιξλϊγηρηπ, ασςή ςχμ 

δημιξσογόμ ςξσ ιρςξςϊπξσ, ξι ξπξίξι έυξσμ αμαοςήρει ςξ 

ρσγκεκοιμέμξ ποξψϊμ και ασςή ςχμ υοηρςόμ ςξσ ποξψϊμςξπ.  

Παοόμ ΔΔ 

 

http://users.sch.gr/pitsikalis/index.php/2013-02-26-18-59-
13/2013-02-26-18-50-02  

Ρςξ ΔΔΡ, πξσ δημιξσογήθηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ, ϊπχπ 

ταίμεςαι ρςημ παοαπάμχ εικϊμα, ξι δσμαςϊςηςεπ ανιξλϊγηρηπ 

έυξσμ ςα ενήπ υαοακςηοιρςικά: 

 Οεοιλαμβάμξσμ απϊ έμα (1) έχπ πέμςε (5) αρςέοια, όρςε ξ 

υοήρςηπ μα έυει έμα εϋοξπ επιλξγόμ. 

 Ρςη δενιά πλεσοά ςηπ ανιξλϊγηρηπ αμαγοάτεςαι ςξ ρϋμξλξ 

ςχμ ανιξλξγήρεχμ, πξσ έυξσμ ποαγμαςξπξιηθεί. 

 Λε κϊκκιμξ υοόμα παοξσριάζεςαι η ανιξλϊγηρη πξσ 

καςαυχοεί ξ υοήρςηπ, εμό με κίςοιμξ υοόμα, παοξσριάζεςαι 

ξ μέρξπ ϊοξπ ανιξλξγήρεχμ, πξσ έυξσμ καςαυχοηθεί 

ρσμξλικά.  
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Πίμακαπ 28: Διαμξιοαρμϊπ πεοιευξμέμξσ  

Παοξυή δσμαςόςηςαπ διαμξιοαρμξύ πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔ 

Θδέα 

 

 

http://www.sch.gr/  

Ζ ιδέα διαμξιοαρμξϋ ςξσ πεοιευξμέμξσ, με ςημ απξρςξλή ςξσ 

ρυεςικξϋ σπεορσμδέρμξσ ρε κάπξια διεϋθσμρη ηλεκςοξμικξϋ 

ςαυσδοξμείξσ (send mail) ή ρε δημξτιλή κξιμχμικά δίκςσα, 

σλξπξιείςαι ρςξ μεγαλϋςεοξ ρϋμξλξ ςχμ ιρςξςϊπχμ ρήμεοα. Έμα 

παοάδειγμα για ςξ παοϊμ ΔΔΡ, απξςέλερε ςξ ΟΡΔ, καθόπ 

θεχοήθηκε ϊςι ποξρτέοει ςιπ απαοαίςηςεπ εμέογειεπ με λειςξσογικϊ 

και καςαμξηςϊ ςοϊπξ, εμό ςξ γεγξμϊπ πχπ υοηριμξπξιείςαι ήδη 

απϊ ςημ πλειξφητία ςχμ υοηρςόμ ςξσ παοϊμςξπ ΔΔΡ, έυει χπ 

απξςέλερμα ςημ ενξικείχρή ςξσπ με ςξσπ ρσγκεκοιμέμξσπ ςοϊπξσπ 

διαμξιοαρμξϋ. Όπχπ είμαι εμταμέπ ρςημ παοαπάμχ εικϊμα, 

διαςίθεμςαι ρςξμ υοήρςη ξι απαοαίςηςξι ρϋμδερμξι, όρςε μα 

διαμξιοαρςεί ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ μαθήμαςξπ πξσ παοακξλξσθεί 

μέρχ ςχμ κξιμχμικόμ δικςϋχμ (π.υ. Twitter, Facebook, LinkedIn), 

μέρχ διακξμιρςόμ ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ (π.υ. google mail, 

yahoo mail) και μέρχ απξρςξλήπ μημϋμαςξπ ηλεκςοξμικξϋ 

ςαυσδοξμείξσ ρςημ επιθσμηςή διεϋθσμρη. Λε ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ, 

μπξοεί μα ποαγμαςξπξιηθεί εϋκξλα και άμερα ξ διαμξιοαρμϊπ 

πεοιευξμέμξσ ρςξ διαδίκςσξ.  

υεδιαρςικό 
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Φμάοι 

 

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=send
-to-friend  

ξ Ρυεδιαρςικϊ Υμάοι, ρςξ ξπξίξ ρςηοίυθηκε η δημιξσογία ςηπ 

αμςίρςξιυηπ λειςξσογίαπ, παοξσριάζει ςα υαοακςηοιρςικά πξσ 

αματέοθηκαμ ρςξ ΟΡΔ. Δπιπλέξμ, εμταμίζεςαι καςάλληλξ 

εικξμίδιξ, ρυεςικϊ με ςξ πεοιευϊμεμξ πξσ απξρςέλλεςαι ρςξμ 

υοήρςη, καθόπ και μια ρϋμςξμη πεοιγοατή.  

Παοόμ ΔΔ 

 

 

 

http://users.sch.gr/pitsikalis/index.php/component/mailto/?tmpl
=component&template=ju_joomla28&link=4f7d873b70a211175d9db

7bee4146a7a8e6e3474  

http://users.sch.gr/pitsikalis/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=ju_joomla28&link=4f7d873b70a211175d9db7bee4146a7a8e6e3474
http://users.sch.gr/pitsikalis/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=ju_joomla28&link=4f7d873b70a211175d9db7bee4146a7a8e6e3474
http://users.sch.gr/pitsikalis/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=ju_joomla28&link=4f7d873b70a211175d9db7bee4146a7a8e6e3474
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Ρςξ ΔΔΡ, πξσ δημιξσογήθηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ, ϊπχπ 

ταίμεςαι ρςημ παοαπάμχ εικϊμα, ξι δσμαςϊςηςεπ διαμξιοαρμξϋ 

έυξσμ ςα ενήπ υαοακςηοιρςικά: 

 Ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ξι δημξτιλέρςεοεπ εταομξγέπ 

κξιμχμικήπ δικςϋχρηπ, όρςε ξι υοήρςεπ μα μπξοξϋμ άμερα 

μα διαμξιοαρςξϋμ ςξ επιθσμηςϊ πεοιευϊμεμξ με ςξσπ 

αμςίρςξιυξσπ “τίλξσπ ςξσπ”. 

 Διαςίθεςαι η δσμαςϊςηςα διαμξιοαρμξϋ ςξσ σπεορσμδέρμξσ, 

ρςξμ ξπξίξ είμαι διαθέριμξ ςξ επιθσμηςϊ πεοιευϊμεμξ, μέρχ 

ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ, με ςημ εμτάμιρη καςάλληλξσ 

παοαθϋοξσ.  

Πίμακαπ 29: Οαοξσρίαρη Δικϊμχμ/Τχςξγοατιόμ (Ιιμξϋμεμξ πεοιευϊμεμξ-

slideshow) 

Παοξσρίαρη Δικόμχμ/ Υχςξγοατιώμ ςξσ ΔΔ με ςη υοήρη κιμξύμεμξσ 
πεοιευξμέμξσ (slideshow) 

Θδέα 

 

http://www.comicstripcreator.org/  

Ζ ιδέα για ςημ παοξσρίαρη εικϊμχμ/ τχςξγοατιόμ χπ κιμξϋμεμεπ 

διατάμειεπ ρςξ παοϊμ ΔΔΡ, σιξθεςήθηκε απϊ ςξ διαδικςσακϊ 

εογαλείξ δημιξσογίαπ κιμξϋμεμχμ εικϊμχμ Comic Strip Creator, 

καθόπ θεχοήθηκε ϊςι ποξρτέοει ςιπ απαοαίςηςεπ εμέογειεπ με 

λειςξσογικϊ και καςαμξηςϊ ςοϊπξ. Ξ υοήρςηπ μπξοεί μα ποξβάλει 

έμα ρϋμξλξ εικϊμχμ απϊ comics, μεςαβαίμξμςαπ ρςημ ποξηγξϋμεμη 

και ςημ επϊμεμη εικϊμα, υοηριμξπξιόμςαπ ςα καςάλληλα βέλη.  
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υεδιαρςικό 
Φμάοι  

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=slide
show  

ξ Ρυεδιαρςικϊ Υμάοι, ρςξ ξπξίξ ρςηοίυθηκε η δημιξσογία ςηπ 

αμςίρςξιυηπ λειςξσογίαπ, παοξσριάζει ςα υαοακςηοιρςικά πξσ 

αματέοθηκαμ ρςξ διαδικςσακϊ εογαλείξ. Ζ μεςάβαρη ρςξ ρϋμξλξ 

ςχμ εικϊμχμ ποαγμαςξπξιείςαι με ςη υοήρη καςάλληλχμ βελόμ, 

εμό σπάουει και η δσμαςϊςηςα ασςϊμαςηπ αμαπαοαγχγήπ ςχμ 

εικϊμχμ, υχοίπ ςη υοήρη κξσμπιόμ απϊ ςξμ υοήρςη. Δπιπλέξμ, έμα 

μέοξπ ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ εικϊμχμ είμαι εμταμέπ ρςξμ υοήρςη ρε 

μικοϊςεοεπ διαρςάρειπ, όρςε μα μπξοεί μα μεςαβεί απεσθείαπ ρςημ 

επιθσμηςή εικϊμα.  

Παοόμ ΔΔ 

 

http://users.sch.gr/pitsikalis/  

Ρςξ ΔΔΡ, πξσ δημιξσογήθηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ, ϊπχπ 

ταίμεςαι ρςημ παοαπάμχ εικϊμα, ξι ρσλλξγέπ εικϊμχμ έυξσμ ςα 

ενήπ υαοακςηοιρςικά: 

 Ζ πλξήγηρη ρςξ ρϋμξλξ ςχμ εικϊμχμ/ τχςξγοατιόμ, πξσ 

http://users.sch.gr/pitsikalis/
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πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ παοξσρίαρη, ποαγμαςξπξιείςαι με ςη 

υοήρη καςάλληλχμ βελόμ (επϊμεμη και ποξηγξϋμεμη). 

 Έμα μέοξπ ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ εικϊμχμ/ τχςξγοατιόμ ςηπ 

ςοέυξσραπ ρσλλξγήπ, παοξσριάζεςαι ρςξμ υοήρςη ρε 

μικοϊςεοεπ διαρςάρειπ, όρςε μα μπξοεί μα μεςαβεί εϋκξλα 

ρςημ επιθσμηςή εικϊμα. 

 ξ ρϋμξλξ ςχμ διαθέριμχμ μικοξγοατιόμ μπξοεί μα 

ποξβληθεί με μεςάβαρη ςξσ δείκςη ςξσ πξμςικιξϋ πάμχ απϊ 

ασςέπ, ποξκαλόμςαπ ςημ πεοιρςοξτή ςξσπ.  

3.7 Κριτήρια Αξιολόγησης Διαδικτυακών Εκπαιδευτικών 

υστημάτων 

 Ρε αμςίθερη με ςα διαδικςσακά ρσρςήμαςα γεμικϊςεοα, ρςα 

Διαδικςσακά Δκπαιδεσςικά Ρσρςήμαςα βαρικϊπ ρςϊυξπ είμαι η 

επίςεσνη μάθηρηπ, έςρι όρςε κάθε υοήρςηπ μα αμαπςϋρρει ςιπ 

ποξρχπικέπ ςξσ δενιϊςηςεπ και ρςοαςηγικέπ, για ςημ επίλσρη 

ποαγμαςικόμ ποξβλημάςχμ, πξσ έυξσμ ρημαρία γι‟ ασςϊμ 

(Glasersfeld, 1987). Βαρικϊπ ρςϊυξπ ςηπ ηλεκςοξμικήπ εκπαίδεσρηπ μπξοεί μα 

θεχοηθεί η ποξρτξοά ςηπ δσμαςϊςηςαπ ρςξσπ υοήρςεπ, μα βελςιόρξσμ ςιπ 

σπάουξσρεπ γμόρειπ ή και μα απξκςήρξσμ γμόρειπ ρε έμα μέξ γμχρςικϊ πεδίξ, 

ασςϊμξμα και αμενάοςηςα. Ξι εκπαιδεσϊμεμξι, αλληλεπιδοξϋμ με ςα ΔΔΡ νεκιμόμςαπ 

απϊ έμα ρσγκεκοιμέμξ επίπεδξ γμόρηπ και ποξρπαθόμςαπ μα καςαλήνξσμ ρε έμα 

άλλξ, ρϋμτχμα με ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ ρςϊυξσπ πξσ έυξσμ ςεθεί, για ςξμ λϊγξ 

ασςϊ, ςα ρςσλ αλληλεπίδοαρηπ διατέοξσμ απϊ ασςά πξσ εταομϊζξμςαι ρςα 

διαδικςσακά ρσρςήμαςα γεμικϊςεοα (Inkpen, 1997). Δπιπλέξμ, ρημαμςικϊ είμαι ςξ 

γεγξμϊπ πχπ δεμ επιρκέπςξμςαι ϊλξι ξι υοήρςεπ εμϊπ ΔΔΡ ςξμ ρυεςικϊ ιρςϊςξπξ 

ξικειξθελόπ, αλλά μπξοεί μα ςξσπ επιβάλλεςαι (Soloway, Guzdial & Hay, 1994). Για 

ςξμ λϊγξ ασςϊ, ςα παοαδξριακά κοιςήοια ανιξλϊγηρηπ εσυοηρςίαπ, ϊπχπ είμαι για 

παοάδειγμα η ςαυϋςηςα τϊοςχρηπ μιαπ ιρςξρελίδαπ (βλέπε Δμϊςηςα 2.2.4.1), είμαι 

δεσςεοεϋξμςα και ποέπει μα ρσμπληοχθξϋμ απϊ βαρικά εκπαιδεσςικά κοιςήοια. Ζ 

ανιξλϊγηρη ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ςευμξλξγικξϋ μέρξσ, πξσ υοηριμξπξιείςαι για ςημ 

παοξυή ςηπ ηλεκςοξμικήπ εκπαίδεσρηπ, ποέπει μα μελεςά ποξρεκςικά ςημ 

παιδαγχγική απξςελερμαςικϊςηςα και ςημ εσυοηρςία.  

Ρσυμά, ποξκϋπςξσμ ρημαμςικέπ διατξοξπξιήρειπ αμάμερα ρςξμ ςοϊπξ ρυεδιαρμξϋ 

εμϊπ διαδικςσακξϋ ρσρςήμαςξπ και εμϊπ ΔΔΡ, ξι ξπξίεπ ϊμχπ δεμ είμαι 

“ρσγκοξσϊμεμεπ”, αλλά απξςελξϋμ ειδικέπ πεοιπςόρειπ. Ξ ρέλιξπ (2002), 
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αματέοει χπ έμα “ταιμξμεμικά αμςικοξσϊμεμξ” παοάδειγμα κοιςηοίξσ ανιξλϊγηρηπ 

εμϊπ ΔΔΡ και εμϊπ κξιμξϋ διαδικςσακξϋ ρσρςήμαςξπ, ςη δσμαςϊςηςα 

ποαγμαςξπξίηρηπ ρταλμάςχμ. Ρε ρημαριξλξγικό επίπεδξ ποέπει μα επιςοέπξμςαι 

ςα λάθη ρε έμα ΔΔΡ, όρςε ξ υοήρςηπ μα μπξοεί μα ρυημαςίζει λαμθαρμέμεπ απϊφειπ 

για ςξ μαθηριακϊ πλαίριξ, πξσ απαιςείςαι για ςημ επίλσρη εμϊπ ρσγκεκοιμέμξσ 

ποξβλήμαςξπ και ρςη ρσμέυεια, μα καλείςαι μα ςιπ διξοθόμει. Αμςίθεςα, ρε λεκςικό 

επίπεδξ ςξ ΔΔΡ ποέπει μα είμαι ρυεδιαρμέμξ με ςέςξιξμ ςοϊπξ, όρςε μα 

απξκλείξμςαι πιθαμά λάθη, πξσ ατξοξϋμ ρςημ ακξλξσθία ςχμ εμεογειόμ, πξσ είμαι 

απαοαίςηςεπ για ςημ εκςέλερη μιαπ εμέογειαπ.  

Ζ Christie (2007) αματέοει ένι (6) κοιςήοια ανιξλϊγηρηπ ρυξλικόμ διαδικςσακόμ 

ςϊπχμ, ρςα ξπξία ξι επιμέοξσπ πεοιγοατέπ μπξοξϋμ μα ανιξλξγηθξϋμ ρε κλίμακα 

απϊ μηδέμ (0) (υαμηλϊςεοη βαθμξλξγία) έχπ πέμςε (5) (σφηλϊςεοη βαθμξλξγία). 

Ασςά παοξσριάζξμςαι αμαλσςικά ρςξ υήμα 27. 
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υήμα 27: Ιοιςήοια ανιξλϊγηρηπ ρυξλικόμ διαδικςσακόμ ςϊπχμ  

Ξι Ρξτϊπ και Αλενξπξϋλξσ (2010) ανιξπξίηραμ ςα παοαπάμχ κοιςήοια και ςα 

διεϋοσμαμ, αματέοξμςαπ δέκα (10) βαρικέπ αουέπ πξιϊςηςαπ ρυξλικόμ 

διαδικςσακόμ ςϊπχμ, ρε κλίμακα απϊ μηδέμ (0) (υαμηλϊςεοη βαθμξλξγία) έχπ δέκα 

(10) (σφηλϊςεοη βαθμξλξγία), ξι ξπξίεπ μπξοξϋμ μα γεμικεσθξϋμ, όρςε μα 

απξςελέρξσμ κοιςήοια ανιξλϊγηρηπ ΔΔΡ γεμικϊςεοα και ϊυι ρσγκεκοιμέμα Ρυξλικόμ 

Διαδικςσακόμ ϊπχμ. Ξι αουέπ ασςέπ αματέοξμςαι ρςη γεμική ςξσπ μξοτή ρςξ 

υήμα 28.  

 

υήμα 28: Βαρικέπ αουέπ πξιϊςηςαπ ΔΔΡ  

Απϊ ςα παοαπάμχ ποξςειμϊμεμα κοιςήοια ανιξλϊγηρηπ ΔΔΡ δεμ θα μπξοξϋραμ μα 

παοαλητθξϋμ και ασςά ςχμ Δαπϊμςεπ, Ρυίζα & Ραλξμικίδη (2007), ςα ξπξία 

ποξςείμξμςαι για ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςξσπ εςήριξσπ Διαγχμιρμξύπ 

Διατάμεια/ 
ατήμεια 
ςόυχμ 

Παοξσρίαρη 
Χητιακξύ 

Δκπαιδεσςικξύ 
Πεοιευξμέμξσ 

Διαςήοηρη/ 
Δμημέοχρη 

Ποξρβαριμόςηςα
/ Πλξήγηρη 

Σευμική 
Αοςιόςηςα 

Αιρθηςική/ 
Αουιςεκςξμική 

υεδίαρη 

Παιδαγχγική και 
Διδακςική 

Ανιξπξίηρη 

Αμαςοξτξδόςηρη
/ Αλληλεπίδοαρη 

Πξλσγλχρρία 

Αρτάλεια/ 
Ποξρςαρία 

Πμεσμαςικώμ 
Δικαιχμάςχμ 
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Δλλημότχμχμ Δκπαιδεσςικώμ Θρςξςόπχμ4 και παοξσριάζξμςαι αμαλσςικά 

παοακάςχ (Πίμακαπ 30). 

Πίμακαπ 30: Ιοιςήοια Ανιξλϊγηρηπ Δλλημϊτχμχμ Δκπαιδεσςικόμ Θρςξςϊπχμ 

Ιοιςήοιξ ύμςξμη πεοιγοατή 

Διατάμεια – 

ατήμεια 

ςόυχμ - 

σμςηοηριμόςηςα 

Ζ διατάμεια εμϊπ ΔΔΡ αματέοεςαι ρςημ απξρατήμιρη ςηπ 

ςασςϊςηςάπ ςξσ (ςι είμαι ςξ ΔΔΡ, πξιξι είμαι ασςξί πξσ 

διαυειοίζξμςαι ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσ, πξια η ιδιϊςηςά ςξσπ, 

πξιξι είμαι ασςξί πξσ ρυεδιάζξσμ και αμαπςϋρρξσμ ςξ ΔΔΡ 

κ.λπ.). Δπιπλέξμ, είμαι ρημαμςικϊ μα είμαι νεκάθαοξι ρςξσπ 

υοήρςεπ ξι ρςϊυξι ςξσ ΔΔΡ και ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσ μα 

αμαμεόμεςαι ρσμευόπ, όρςε μα παοέυει έγκαιοη πληοξτξοία. 

έλξπ, η καςαμξμή ςξσ πεοιευξμέμξσ και η δξμή ςξσ ΔΔΡ 

ποέπει μα διαμξοτόμξμςαι με ςέςξιξμ ςοϊπξ, όρςε μα είμαι 

ετικςή η ρσμςήοηρή ςξσπ μελλξμςικά είςε απϊ ςξσπ 

σπάουξμςεπ διαυειοιρςέπ είςε απϊ άλλξσπ.  

Φαοακςηοιρςικά – 

Οογάμχρη 

Πεοιευξμέμξσ 

ξ πεοιευϊμεμξ εμϊπ ΔΔΡ ποέπει μα είμαι ρϋμτχμξ με ςξσπ 

ρςϊυξσπ πξσ έυξσμ ςεθεί. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, έμα ΔΔΡ για μα 

υαοακςηοιρςεί πξιξςικϊ, ποέπει μα πεοιλαμβάμει φητιακϊ 

εκπαιδεσςικϊ πεοιευϊμεμξ ςξ ξπξίξ (α) είμαι εσπαοξσρίαρςξ 

ρςξμ υοήρςη (αιρθηςικά και ποακςικά), (β) είμαι έγκσοξ και 

αμαμεόμεςαι διαοκόπ, (γ) ρσμξδεϋεςαι απϊ ρυϊλια και 

επιποϊρθεςεπ πληοξτξοίεπ ή έυει ανιξλξγηθεί απϊ 

παλαιϊςεοξσπ υοήρςεπ και (δ) έυει επιλεγεί, όρςε μα ςαιοιάζει 

ρςξ “εκπαιδεσςικϊ ποξτίλ” ςξσ ξογαμιρμξϋ/ αςϊμξσ/ τξοέα 

κ.λπ. πξσ ςξ διαθέςει.  

Πεοιβάλλξμ 

Διεπατήπ – 

Πλξήγηρη - 

Απεικόμιρη 

Ιαςά ςξμ ρυεδιαρμϊ και ςη δημιξσογία εμϊπ ΔΔΡ, είμαι 

ρημαμςικϊ μα λητθεί σπϊφη ξ παοάγξμςαπ ςηπ 

διατξοεςικϊςηςαπ ςχμ υοηρςόμ, ϊρξμ ατξοά ρςιπ δενιϊςηςέπ 

ςξσπ ρςημ υοήρη Ζ/Σ. Για ςξμ λϊγξ ασςϊ, ποέπει η πλξήγηρη 

ρςξ ρϋμξλξ ςξσ ΔΔΡ μα είμαι εϋκξλη και ρατήπ, ςξ 

πεοιβάλλξμ διεπατήπ μα είμαι τιλικϊ και ςξ ρϋμξλξ ςχμ 

απεικξμίρεχμ μα δημιξσογεί θεςικά αιρθήμαςα ρςξσπ υοήρςεπ 

(μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ, υοόμαςα, ρσμβξλιρμξί, εικξμίδια 

κ.λπ.) 

Παιδαγχγικό 
έλξπ, αματεοϊμεμξι ρε ΔΔΡ, δεμ θα μπξοξϋρε μα 

παοαλητθεί ξ παοάγξμςαπ ςξσ Οαιδαγχγικξϋ Οεοιευξμέμξσ. 

                                           
4 http://users.sch.gr/cbitsis/eduwebawards2013/ Οοϊκειςαι για έμαμ διαγχμιρμϊ πξσ έυει 
νεκιμήρει ςξ 2007 και απϊ ςϊςε διξογαμόμεςαι κάθε υοϊμξ, με ρκξπϊ ςημ αμάδεινη ςχμ 
καλϋςεοχμ εκπαιδεσςικόμ ιρςξςϊπχμ. 

http://users.sch.gr/cbitsis/eduwebawards2013/
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Πεοιευόμεμξ Δίμαι ρημαμςικϊ ςξ διαθέριμξ φητιακϊ εκπαιδεσςικϊ 

πεοιευϊμεμξ μα είμαι πξιξςικϊ, εκςεμέπ (πξικιλία και 

πξρϊςηςα), μα μπξοεί μα ανιξπξιηθεί απϊ ςιπ διατξοεςικέπ 

καςηγξοίεπ υοηρςόμ, μα είμαι ποχςϊςσπξ κ.λπ. 

 

έλξπ, ξι Ιϊκκξπ κ.α. (1998) αματέοξσμ χπ κοιςήοια ανιξλϊγηρηπ πξιϊςηςαπ 

εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ, ςξ ξπξίξ απξςελεί βαρικϊ ρσρςαςικϊ εμϊπ ΔΔΡ, ςημ 

επάοκεια, ςημ πληοόςηςα, ςημ αμεναοςηρία, ςημ ασςξμξμία, ςημ πξιόςηςα, ςημ 

εσκξλία και ςημ απξςελερμαςικόςηςα υοήρηπ, ςη δξμή ςξσ σλικξύ, ςξμ 

ρυεδιαρμό, ςη ρσμεκςικόςηςα, ςημ πξλσμξοτικόςηςα, ςημ ανιξπιρςία, ςημ 

επιρςημξμικόςηςα κ.λπ., ςα ξπξία ποέπει μα λητθξϋμ σπϊφη καςά ςημ ανιξλϊγηρη 

ςξσ φητιακξϋ εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ, πξσ διαςίθεςαι ρςξ ΔΔΡ. 

Λε βάρη ςα κοιςήοια πξσ παοξσριάρςηκαμ παοαπάμχ και ςιπ επιμέοξσπ 

ιδιαιςεοϊςηςεπ ςξσ ΔΔΡ, πξσ ρυεδιάρςηκε και σλξπξιήθηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ 

παοξϋραπ ΛΔΔ, δημιξσογήθηκε καςάλληλξ εοχςημαςξλϊγιξ, ςξ ξπξίξ ανιξπξιήθηκε 

για ςημ ανιξλϊγηρη ςξσ ΔΔΡ απϊ ςξσπ υοήρςεπ ςξσ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, για ςημ 

αμςαπϊκοιρη ςχμ υοηρςόμ ρςα κοιςήοια πξσ ςξσπ ζηςήθηκαμ, ανιξπξιήθηκε 

κλίμακα με εϋοξπ απϊ ςξ έμα (1) έχπ ςξ πέμςε (5), η ξπξία θεχοήθηκε επαοκήπ για 

ςημ εναγχγή καςάλληλχμ ρσμπεοαρμάςχμ. Αμαλσςικά, ςξ εοχςημαςξλϊγιξ πξσ 

δημιξσογήθηκε παοξσριάζεςαι ρςξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ Γ : Δοχςημαςξλϊγιξ Ανιξλϊγηρηπ 

Διαδικςσακξϋ Δκπαιδεσςικξϋ Ρσρςήμαςξπ απϊ απλξϋπ υοήρςεπ.  

3.8 ύνοψη  

Λεςά ςημ επιρκϊπηρη ςχμ πεδίχμ ςηπ Αλληλεπίδοαρηπ Αμθοόπξσ-Σπξλξγιρςή και 

ςξσ Οαγκϊρμιξσ Θρςξϋ 2.0, πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε ρςξ Ιετάλαιξ 2, ρςξ παοϊμ 

κετάλαιξ ανιξπξιήθηκαμ βαρικέπ αουέπ και σιξθεςήθηκαμ ςα καςάλληλα 

Ρυεδιαρςικά Υμάοια, για ςημ αμαλσςική παοξσρίαρη ςηπ Λεθξδξλξγίαπ υεδιαρμξύ 

ςξσ Διαδικςσακξύ Δκπαιδεσςικξύ σρςήμαςξπ ςϊρξ ρε επίπεδξ σλξπξίηρηπ ϊρξ και 

ρε επίπεδξ ανιξλϊγηρηπ. Έυξμςαπ πλέξμ ξλξκληοόρει ςημ απαιςηςική τάρη ςξσ 

Ρυεδιαρμξϋ, ακξλξσθεί η παοξσρίαρη ςηπ Τλξπξίηρηπ ςξσ Διαδικςσακξύ 

Δκπαιδεσςικξύ σρςήμαςξπ, ρϋμτχμα με ϊρα έυξσμ μέυοι ςόοα μελεςηθεί.   
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4  

Τλοποίηση Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού 

υστήματος  

4.1 Εισαγωγή 

Ρςξ κετάλαιξ ασςϊ παοξσριάζεςαι αμαλσςικά ςξ Διαδικςσακϊ Δκπαιδεσςικϊ 

Ρϋρςημα, πξσ έυει σλξπξιηθεί ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ Λεςαπςσυιακήπ 

Διπλχμαςικήπ Δογαρίαπ. Αουικά, πεοιγοάτεςαι ρσμξπςικά ςξ ύρςημα Διαυείοιρηπ 

Πεοιευξμέμξσ πξσ ανιξπξιήθηκε (Joomla), με αματξοά ρε παοόμξια ρσρςήμαςα, 

ςα βαρικά υαοακςηοιρςικά ςξσπ, καθόπ και ςξσπ λόγξσπ επιλξγήπ ςξσ 

ρσγκεκοιμέμξσ Ρσρςήμαςξπ Διαυείοιρηπ Οεοιευξμέμξσ. Ρςη ρσμέυεια, 

παοξσριάζξμςαι ςα Βαρικά Φαοακςηοιρςικά και ξι Κειςξσογίεπ ςξσ Διαδικςσακξϋ 

Δκπαιδεσςικξϋ Ρσρςήμαςξπ με εμδεικςικέπ εικϊμεπ ςϊρξ απϊ ςημ σλξπξίηρη ρε 

πεοιβάλλξμ διαυειοιρςόμ ϊρξ και απϊ ςημ σλξπξίηρη ρε πεοιβάλλξμ υοηρςόμ. Για 

ςημ καλϋςεοη καςαμϊηρη ςηπ παοξσρίαρηπ ςξσ Διαδικςσακξϋ Δκπαιδεσςικξϋ 

Ρσρςήμαςξπ διακοίμξμςαι ξι εμϊςηςεπ επιλξγήπ (α) Ποξςύπξσ (template), (β) 

Δμθεμάςχμ (modules), (γ) Ποξρθέςχμ (plugins) και (δ) Πεοιευξμέμξσ (articles). Ζ 

πλήοηπ καςαγοατή ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ Διαδικςσακξϋ Δκπαιδεσςικξϋ Ρσρςήμαςξπ 

δεμ είμαι ετικςή ρςξ πλαίριξ εμϊπ κεταλαίξσ, αλλά ποξςείμεςαι η ποξβξλή ςξσ απϊ 

ςξ σλξπξιημέμξ Διαδικςσακϊ Δκπαιδεσςικϊ Ρϋρςημα (διαθέριμξ ρςξ 

http://users.sch.gr/pitsikalis/).  

4.2 Σο ύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Joomla 

ξ Joomla είμαι έμα ύρςημα Διαυείοιρηπ Πεοιευξμέμξσ (ΡΔΟ) (Content 

Management System – CMS), ςξ ξπξίξ διαςίθεςαι δχοεάμ και επιπλέξμ, είμαι 

Αμξικςξϋ Ιόδικα5. Ρε ασςήμ ςημ καςηγξοία αμήκξσμ και άλλα δημξτιλή εογαλεία, 

ϊπχπ είμαι για παοάδειγμα ςξ Drupal6, ςξ Plone7 και ςξ Typo38, αλλά και ςξ 

                                           
5 http://www.ellak.gr/λειςξσογίεπ-ελλακ/ςι-είμαι-ςξ-ελλακ/ 
6 http://drupal.org/ 

http://users.sch.gr/pitsikalis/
http://www.ellak.gr/λειτουργίες-ελλακ/τι-είναι-το-ελλακ/
http://drupal.org/
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WordPress9 (ρσυμϊςεοα ρε μξοτή ιρςξλξγίξσ – blog). ξ μεγαλϋςεοξ πλεξμέκςημα 

ςξσ Joomla ρσγκοιςικά με ςα σπϊλξιπα ΡΔΟ, είμαι πχπ σπξρςηοίζεςαι απϊ μια 

δσμαμική κξιμϊςηςα υοηρςόμ (ενίρξσ εμεογή και ρςημ Δλλάδα - 

http://www.myjoomla.gr), η ξπξία ρσμβάλλει ρςη ρσμευή αμάπςσνη ςξσ Joomla, 

ςημ σπξρςήοινη ςχμ μελόμ ςηπ και ςη δημιξσογία μέχμ επιποϊρθεςχμ ρςξιυείχμ 

(modules & plugins), πξσ εμιρυϋξσμ ςημ σλξπξίηρη πξλλαπλόμ λειςξσογιόμ. 

Δπιπλέξμ, ςξ Joomla απξςελεί έμα ΡΔΟ, εσοέχπ υοηριμξπξιημέμξ απϊ εκπαιδεσςικέπ 

σπηοερίεπ, ϊπχπ είμαι για παοάδειγμα ςξ Οαμελλήμιξ Ρυξλικϊ Δίκςσξ (sch.gr), ςξ 

ξπξίξ διαθέςει ρε ϊλξσπ ςξσπ εγγεγοαμμέμξσπ υοήρςεπ ςη δσμαςϊςηςα 

ασςξμαςξπξιημέμηπ εγκαςάρςαρηπ και παοαμεςοξπξίηρηπ μιαπ ρσγκεκοιμέμηπ 

έκδξρηπ ςξσ Joomla (έκδξρη 1.5).  

Όλα ςα παοαπάμχ, απξςέλεραμ βαρικξϋπ παοάγξμςεπ επιλξγήπ ςξσ Joomla 

ρσγκοιςικά με ςα σπϊλξιπα ΡΔΟ (για ςη ρϋγκοιρη ςχμ πέμςε ΡΔΟ πξσ αματέοθηκαμ 

παοαπάμχ, ανιξπξιήθηκε ςξ http://www.cmsmatrix.org/, ρςξ ξπξίξ 

ποαγμαςξπξιείςαι αμαλσςικά καςαγοατή ςχμ υαοακςηοιρςικόμ κάθε ΡΔΟ και 

ρσγκοίμξμςαι ρε καςάλληλξ πίμακα - ΟΑΠΑΠΖΛΑ Α : Οίμακαπ Ρϋγκοιρηπ 

Δημξτιλέρςεοχμ Ρσρςημάςχμ Διαυείοιρηπ Οεοιευξμέμξσ Αμξικςξϋ Ιόδικα). Οοξςξϋ 

ποαγμαςξπξιηθεί παοξσρίαρη ςχμ λειςξσογιόμ, πξσ ανιξπξιήθηκαμ για ςημ 

σλξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ, είμαι ρημαμςικϊ μα ποξρδιξοιρςξϋμ βαρικέπ έμμξιεπ, ϊπχπ ςι 

είμαι ςα ΣΔΠ, πξια ςα βαρικά υαοακςηοιρςικά ςξσπ και πξια ςα ιδιαίςεοα 

υαοακςηοιρςικά πξσ διακοίμξσμ ςξ Joomla.  

4.2.1 Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (ΣΔΠ – CMS) 

α Ρσρςήμαςα Διαυείοιρηπ Οεοιευξμέμξσ (ΡΔΟ), γμχρςά ρςη διεθμή κξιμϊςηςα χπ 

CMS (Content Management Systems), απξςελξϋμ ρσρςήμαςα ειδικά ρυεδιαρμέμα για 

ςη διαυείοιρη δσμαμικόμ ιρςξςϊπχμ και σπξρςηοίζξσμ ςη δημιξσογία (creation), 

διαυείοιρη (administration), διαμξμή (delivery) και ρσμςήοηρη (maintenance) 

διαδικςσακξϋ πεοιευξμέμξσ, με ςημ ανιξπξίηρη εμϊπ κεμςοικξϋ ρημείξσ ελέγυξσ 

(πεοιξυή διαυειοιρςή) (Mauthe & Thomas, 2005). Ζ εσκξλία υοήρηπ ςχμ ΡΔΟ, 

έγκειςαι ρςη δσμαςϊςηςα δημιξσογίαπ διαδικςσακόμ ρσρςημάςχμ μέρα απϊ γοατικά 

πεοιβάλλξμςα (WYSIWYG – What You See Is What You Get), υχοίπ μα είμαι 

απαοαίςηςεπ ξι ποξγοαμμαςιρςικέπ γμόρειπ. Ξι διαυειοιρςέπ ςχμ ΡΔΟ μπξοξϋμ μα 

                                                                                                                         
7 http://plone.org/ 
8 http://typo3.org/ 
9 http://wordpress.org/ 

http://www.myjoomla.gr/
http://www.cmsmatrix.org/
http://plone.org/
http://typo3.org/
http://wordpress.org/
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σπξρςηοίνξσμ ςξ ρϋμξλξ ςξσ κϋκλξσ ζχήπ εμϊπ διαδικςσακξϋ ρσρςήμαςξπ 

(δημιξσογία, δημξρίεσρη, ρσμςήοηρη πεοιευξμέμξσ), ανιξπξιόμςαπ καςάλληλα 

εογαλεία και δσμαςϊςηςεπ, εμό, ςασςϊυοξμα, μπξοξϋμ μα ρσμβάλξσμ ρςη 

διαμϊοτχρη ςξσ ςοϊπξσ πλξήγηρηπ, ςηπ παοξσρίαρηπ και ςηπ δξμήπ ςηπ ρσμξλικήπ 

πληοξτξοίαπ (Baxter & Vogt, 2002). Όπχπ έυει ήδη αματεοθεί, σπάουξσμ ςα ΡΔΟ 

αμξικςξύ κώδικα, ςα ξπξία έυξσμ υαμηλϊ κϊρςξπ και σπξρςηοίζξμςαι απϊ 

κξιμϊςηςεπ υοηρςόμ, αλλά και ςα ΡΔΟ κλειρςξύ κώδικα (εμπξοικά), ςξ κϊρςξπ ςχμ 

ξπξίχμ είμαι πξλϋ σφηλϊ, αλλά ποξρτέοξσμ καλϋςεοη σπξρςήοινη και αρτάλεια 

(ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ, μελεςόμςαι εκςεμέρςεοα ςα ΡΔΟ αμξικςξϋ κόδικα, 

όρςε μα σπξρςηοιυθεί πιξ εϋκξλα η αμξικςή ποϊρβαρη ρςημ εκπαίδεσρη και ρε 

ελεϋθεοξ φητιακϊ εκπαιδεσςικϊ πεοιευϊμεμξ).  

Ρςημ Δικόμα 16 παοξσριάζεςαι η δξμή εμϊπ ΡΔΟ, ςξ ξπξίξ απξςελείςαι απϊ δϋξ (2) 

βαρικά πεοιβάλλξμςα, ςξσ υοήρςη (front-end) και ςξσ διαυειοιρςή (back-end). ξ 

πεοιβάλλξμ ςξσ υοήρςη, απξςελεί ςξ “δημϊριξ” απξςέλερμα πξσ ποξκϋπςει απϊ έμα 

ΡΔΟ, ρςξ ξπξίξ έυξσμ ποϊρβαρη ξι υοήρςεπ (απλξί ή εγγεγοαμμέμξι) μέρα απϊ 

τσλλξμεςοηςέπ (browsers) και μπξοξϋμ μα πλξηγηθξϋμ ρςξ ρϋμξλξ ςξσ 

πεοιευξμέμξσ και ςχμ διαθέριμχμ λειςξσογιόμ. ξ πεοιβάλλξμ ςχμ διαυειοιρςόμ 

απξςελεί ςξ “κέμςοξ εογαρίαπ” εμϊπ ΔΔΡ, ρςξ ξπξίξ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ϊλεπ ξι 

απαοαίςηςεπ εμέογειεπ για ςη δημιξσογία και ςημ επενεογαρία πεοιευξμέμξσ, ςημ 

ποξρθήκη λειςξσογιόμ, ςη διαμϊοτχρη ςηπ παοξσρίαρήπ ςξσ, ςξμ έλεγυξ ςηπ 

ποξρβαριμϊςηςάπ ςξσ κ.λπ. Βαρικά ρςξιυεία ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ πεοιβάλλξμςξπ, 

απξςελξϋμ ςα ποόςσπα (templates), πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για ςη διαμϊοτχρη ςηπ 

εμτάμιρηπ ςξσ διαδικςσακξϋ ρσρςήμαςξπ, ςα εμθέμαςα (modules) και ςα ποόρθεςα 

ρςξιυεία (plugins), για ςξμ εμπλξσςιρμϊ με σπξρςηοικςικέπ λειςξσογίεπ και ςημ 

αϋνηρη ςηπ διαδοαρςικϊςηςαπ και ςηπ απξδξςικϊςηςαπ ςξσ ςελικξϋ ρσρςήμαςξπ. 

Δπιπλέξμ, ςξ πεοιευϊμεμξ διαμξοτόμεςαι απϊ ςξσπ διαυειοιρςέπ ρε μξοτή άοθοχμ 

(articles) ή κϊμβχμ (nodes), αμάλξγα με ςξ ΡΔΟ. έλξπ, αμάλξγα με ςιπ γμόρειπ και 

ςιπ δενιϊςηςεπ ςχμ διαυειοιρςόμ, σπάουει η δσμαςϊςηςα ποϊρβαρηπ και διαυείοιρηπ 

ςξσ κόδικα ςξσ ΡΔΟ, ρϋμτχμα με ςιπ αμάγκεπ και ςιπ απαιςήρειπ ςξσ εκάρςξςε 

διαδικςσακξϋ ρσρςήμαςξπ.  
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Δικόμα 16: Δξμή Ρσρςημάςχμ Διαυείοιρηπ Οεοιευξμέμξσ 

Ρςημ επϊμεμη εμϊςηςα παοξσριάζξμςαι ςα υαοακςηοιρςικά ςχμ ΡΔΟ και δίμεςαι 

ιδιαίςεοη έμταρη ρςξ Joomla.  

4.2.2 Χαρακτηριστικά ΣΔΠ – Επιλογή Joomla 

Ξ ρυεδιαρμϊπ και η δημιξσογία εμϊπ ΔΔΡ απξςελξϋμ ρϋμθεςεπ 

και ιδιαίςεοα απαιςηςικέπ διαδικαρίεπ, ϊπχπ έυει ήδη 

παοξσριαρςεί ρςξ ρϋμξλξ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ. Για ςημ 

σπξρςήοινη ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ διαδικαριόμ, ανιξπξιήθηκε 

έμα ΡΔΟ και ρσγκεκοιμέμα, ςξ Joomla. Πξια είμαι ϊμχπ ςα 

υαοακςηοιρςικά πξσ διακοίμξσμ ςα ΣΔΠ και για πξιξμ λϊγξ μπξοξϋμ μα ρσμβάλξσμ 

ρςη διεσκϊλσμρη ςηπ διαδικαρίαπ και ρςημ επίςεσνη ςξσ επιθσμηςξϋ απξςελέρμαςξπ; 

Έυξμςαπ ανιξπξιήρει διατξοεςικά εογαλεία και εταομξγέπ Οαγκϊρμιξσ Θρςξϋ (Web 

2.0) και έυξμςαπ μελεςήρει ςη βιβλιξγοατία (White, 2005; Malikowsiki, 2010; 

Grosseck, 2009), παοξσριάζξμςαι παοακάςχ ξοιρμέμα απϊ ςα βαρικά 

υαοακςηοιρςικά ςχμ ΡΔΟ, ςα ξπξία μπξοξϋμ μα ρσμβάλξσμ θεςικά ρςη δημιξσογία 

ΔΔΡ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα: 

 Έμα ΡΔΟ παοέυει ρςξσπ διαυειοιρςέπ ςξσ ςη δσμαςϊςηςα δημιξσογίαπ 

πεοιευξμέμξσ μέρα απϊ γοατικό πεοιβάλλξμ, υχοίπ μα απαιςξϋμςαι 

γμώρειπ ποξγοαμμαςιρμξύ. Ζ δημιξσογία διαδικςσακόμ ρσρςημάςχμ 

μπξοεί πλέξμ μα ποαγμαςξπξιηθεί, ϊυι μϊμξ απϊ ειδικξϋπ υοήρςεπ με 

ενειδικεσμέμεπ γμόρειπ, αλλά και απϊ απλξϋπ υοήρςεπ. Ασςϊ έυει χπ 

απξςέλερμα, εκπαιδεσςικξί, ρϋμβξσλξι και άλλξι εμπλεκϊμεμξι ρςημ 

εκπαιδεσςική διαδικαρία, ξι ξπξίξι δεμ ενειδικεϋξμςαι ρςη δημιξσογία 

διαδικςσακόμ ρσρςημάςχμ, μα έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα ανιξπξίηρηπ ΡΔΟ για ςη 



υεδιαρμόπ, Τλξπξίηρη και Ανιξλόγηρη Διαδικςσακξύ Δκπαιδεσςικξύ σρςήμαςξπ με Δταομξγή 
Αουώμ Αλληλεπίδοαρηπ Αμθοώπξσ-Τπξλξγιρςή και Ανιξπξίηρη Σευμξλξγιώμ Θρςξύ 2.0 

 

 165 

δημιξσογία, ςημ επενεογαρία και ςη ρσμςήοηρη ΔΔΡ, με εϋκξλξ και 

γοήγξοξ ςοϊπξ, δημιξσογόμςαπ μικοϊςεοεπ (π.υ. ποξρχπικέπ ιρςξρελίδεπ) 

ή μεγαλϋςεοεπ (π.υ. ιρςξρελίδεπ ακαδημαψκόμ ιδοσμάςχμ) εκπαιδεσςικέπ 

κξιμϊςηςεπ.  

 α ΡΔΟ ασςξμαςξπξιξύμ βαρικέπ εογαρίεπ, με απξςέλερμα μα μειώμεςαι 

ρημαμςικά ξ απαιςξύμεμξπ υοόμξπ για ςη δημιξσογία εμϊπ διαδικςσακξϋ 

ρσρςήμαςξπ. Για παοάδειγμα, η μξοτξπξίηρη ςχμ ρελίδχμ εμϊπ ΔΔΡ μπξοεί 

μα ποαγμαςξπξιηθεί μια τξοά και μα εταομξρςεί ρςξ ρϋμξλξ ςχμ ρελίδχμ 

πξσ δημιξσογξϋμςαι. Δπίρηπ, επιλξγέπ πξσ ρσμδέξμςαι με ςημ πλξήγηρη 

ρςξ ΔΔΡ (μεμξϋ, εμθέμαςα πλξήγηρηπ κ.λπ.), βαρικέπ λειςξσογίεπ (είρξδξπ 

ρςξ ΔΔΡ, αμαζήςηρη πεοιευξμέμξσ κ.λπ.) και άλλα υαοακςηοιρςικά 

(φητξτξοίεπ, ρυξλιαρμϊπ, ρσμμεςξυή ρε ρσζηςήρειπ κ.λπ.), μπξοξϋμ μα 

ξοιρςξϋμ μια τξοά και ρςη ρσμέυεια, μα αμαπαοάγξμςαι ρςα επιθσμηςά 

ρημεία. 

 ξ πεοιευϊμεμξ πξσ δημιξσογείςαι με έμα ΡΔΟ είμαι δσμαμικό, γεγξμϊπ ςξ 

ξπξίξ ρημαίμει, πχπ ξι αλλαγέπ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρε κάπξιξ 

ρσγκεκοιμέμξ ρημείξ, εμημεοόμξμςαι ασςϊμαςα ρε ϊλα ςα ρημεία ςξσ ΔΔΡ, 

πξσ σπάουει ςξ ίδιξ πεοιευϊμεμξ. Ιαι ασςϊ ςξ υαοακςηοιρςικϊ, ρσμβάλλει 

ρςη μείχρη ςξσ απαιςξϋμεμξσ υοϊμξσ για ςη δημιξσογία πεοιευξμέμξσ για 

έμα ΔΔΡ.  

 Έμα ΡΔΟ παοέυει ρςξσπ διαυειοιρςέπ ςξσ ςα απαοαίςηςα εογαλεία για ςη 

δημιξσογία πεοιευξμέμξσ, ςα ξπξία παοξσριάζξσμ ξμξιϊςηςεπ με ήδη 

γμχρςά εογαλεία, όρςε μα είμαι εϋκξλη η ενξικείχρη ςχμ υοηρςόμ (π.υ. 

εμρχμαςχμέμξι επενεογαρςέπ κειμέμξσ με διεπατή παοϊμξια με ςξσ MS 

Word). ξ ρσγκεκοιμέμξ υαοακςηοιρςικϊ είμαι ιδιαίςεοα ρημαμςικϊ για ςξσπ 

εκπαιδεσςικξϋπ, ξι ξπξίξι είμαι ενξικειχμέμξι με εταομξγέπ γοατείξσ και 

μπξοξϋμ με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ, εϋκξλα, μα διαυειοιρςξϋμ ςξ πεοιευϊμεμξ 

εμϊπ ΔΔΡ μέρα απϊ έμα ΡΔΟ.  

 Ζ δημιξσογία και η επενεογαρία ςξσ πεοιευξμέμξσ μέρα απϊ έμα ΡΔΟ, 

μπξοεί μα ποαγμαςξπξιηθεί απϊ πεοιρρϊςεοξσπ απϊ έμαμ υοήρςεπ, 

καςαμέμξμςαπ με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ςξμ τόοςξ εογαρίαπ. Δπιπλέξμ, ρςημ 

πεοίπςχρη πξσ είμαι απαοαίςηςη η επενεογαρία πεοιευξμέμξσ απϊ υοήρςεπ 

με πεοιξοιρμέμεπ δενιϊςηςεπ, για λϊγξσπ αρταλείαπ, είμαι ετικςή η 
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δημιξσογία πεοιξοιρμόμ ποϊρβαρηπ, με καςάλληλξσπ οϊλξσπ (π.υ. 

διαυειοιρςήπ, ρσμςξμιρςήπ, εκπαιδεσςήπ). 

Δπιπλέξμ, εκςϊπ απϊ ςα παοαπάμχ υαοακςηοιρςικά, ϊρξμ ατξοά ρςα Αμξικςά ΡΔΟ, 

ανίζει μα ρημειχθεί πχπ έυξσμ μειχμέμξ κόρςξπ (ςξ κϊρςξπ ασςϊ ρσμήθχπ δεμ είμαι 

μηδεμικϊ, ϊπχπ θεχοείςαι, ατξϋ πξλλά επιποϊρθεςα, εμθέμαςα, λειςξσογίεπ και 

ποϊςσπα είμαι εμπξοικά), σπξρςηοίζξμςαι δσμαμικά απϊ ςιπ κξιμόςηςεπ ςχμ 

υοηρςόμ ςξσπ και μπξοξϋμ εύκξλα μα ανιξπξιηθξϋμ για ςη δημιξσογία ΔΔΡ, 

ειδικϊςεοα ϊςαμ ξι διαθέριμξι ξικξμξμικξί πϊοξι είμαι πεοιξοιρμέμξι.  

Λε βάρη ςα παοαπάμχ υαοακςηοιρςικά ςχμ ΡΔΟ, αλλά και ςη ρσμξλική μελέςη πξσ 

έυει ποαγμαςξπξιηθεί, ρυεςικά με ςιπ εταομξγέπ Θρςξϋ 2.0 (Δμϊςηςα 2.3.2 

Δταομξγέπ Θρςξϋ 2.0), διαπιρςόμεςαι, πχπ η ανιξπξίηρή ςξσπ για ςη δημιξσογία 

ΔΔΡ, μπξοεί μα ξδηγήρει εϋκξλα και γοήγξοα ρε ικαμξπξιηςικά απξςελέρμαςα, 

ακϊμη και υοήρςεπ, ξι ξπξίξι δεμ είμαι απϊλσςα ενξικειχμέμξι με ςη υοήρη ςϊρξ 

ΡΔΟ ϊρξ και εταομξγόμ Θρςξϋ 2.0 γεμικϊςεοα. Για ςξμ λϊγξ ασςϊ, ρςξ πλαίριξ ςηπ 

παοξϋραπ ΛΔΔ, για ςημ σλξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ πξσ ρυεδιάρςηκε, επιλέυθηκε ςξ 

Joomla, έμα εογαλείξ απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ ΡΔΟ πξσ μελεςήθηκαμ παοαπάμχ 

(Κεπςξμέοειεπ ρυεςικά με ςη ρϋγκοιρη ΡΔΟ παοξσριάζξμςαι ρςξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ Α : 

Οίμακαπ Ρϋγκοιρηπ Δημξτιλέρςεοχμ Ρσρςημάςχμ Διαυείοιρηπ Οεοιευξμέμξσ 

Αμξικςξϋ Ιόδικα). Τι είμαι ϊμχπ ασςϊ πξσ κάμει ςξ Joomla μα νευχοίζει, εκςϊπ απϊ 

ςα ςευμικά υαοακςηοιρςικά πξσ έυξσμ μελεςηθεί; Πξιξ είμαι ςξ ρςξιυείξ πξσ ςξ 

διακοίμει, ρςξ ρϋμξλξ ςχμ διαθέριμχμ ΣΔΠ Αμξικςξϋ Κόδικα και ςξ καςαςάρρει χπ 

δημξτιλέρςεοξ ρςξσπ υοήρςεπ;  

Ζ ποόςη έκδξρη ςξσ Joomla (1.0) κσκλξτϊοηρε ςξ 2005 απξςελόμςαπ 

ςημ ενέλινη ςξσ Mambo10. Ακξλξϋθηραμ πξλλέπ εκδϊρειπ, με ρσμευείπ 

βελςιόρειπ και ποξρθήκεπ εκ ςχμ ξπξίχμ ςοειπ (3) - 1.5, 2.5 και 3.0 - 

απξςελξϋμ μέυοι ρήμεοα βαρικέπ εκδϊρειπ (δηλαδή ρσμευίζξσμ μα σπξρςηοίζξμςαι), 

εμό ήδη, έυει αμακξιμχθεί η κσκλξτξοία ςηπ έκδξρηπ 4. Θδιαίςεοξ εμδιατέοξμ 

παοξσριάζει ςξ ρϋμξλξ ςχμ λήφεχμ (downloads) πξσ έυξσμ ποαγμαςξπξιηθεί, ςξ 

ξπξίξ νεπεομά ςα ςοιάμςα πέμςε (35) εκαςξμμϋοια παγκξρμίχπ, με ςξ μεγαλϋςεοξ 

πξρξρςϊ (πεοιρρϊςεοξ απϊ 75%), μα έυει ποαγμαςξπξιηθεί ςημ ςελεσςαία πεμςαεςία. 

Ζ ανιξπξίηρη ςξσ Joomla επιςοέπει ςη δημιξσογία και ρσμςήοηρη απλόμ και 

ρϋμθεςχμ διαδικςσακόμ ρσρςημάςχμ ρε πξικίλξσπ ςξμείπ (εμπϊοιξ, σπηοερίεπ, 

εκπαίδεσρη κ.λπ.). Ζ ποξςίμηρή ςξσ απϊ ςξσπ υοήρςεπ, ξτείλεςαι ρςξ γεγξμϊπ, πχπ 

                                           
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Mambo_(software) 
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ρσμδσάζει υαοακςηοιρςικά και δσμαςϊςηςεπ πξσ δϋρκξλα ρσμαμςόμςαι 

ρσγκεμςοχμέμα ρε έμα εογαλείξ.  

Όρξμ ατξοά ρςημ εσκξλία υοήρηπ ςξσ, έυει παοαςηοηθεί11 χπ ςξ ΡΔΟ με ςξ πιξ 

τιλικϊ πεοιβάλλξμ υοήρςη, ρε αμςίθερη με ςα Drupal, Plone και Typo3, ςα ξπξία 

ποξςείμξμςαι πεοιρρϊςεοξ για έμπειοξσπ υοήρςεπ με γμόρειπ ποξγοαμμαςιρμξϋ. 

Δνίρξσ εϋκξλξ ρςη υοήρη ςξσ θεχοείςαι και ςξ WordPress, ςξ ξπξίξ ϊμχπ έυει 

υαοακςηοιρςεί απϊ ςημ πλειξφητία ςχμ υοηρςόμ ςξσ χπ εογαλείξ, καςάλληλξ για 

ςη δημιξσογία ιρςξλξγίχμ (blogs), σρςεοόμςαπ ρε επίπεδξ λειςξσογιόμ.  

α πξλσάοιθμα εμθέμαςα και ποϊρθεςα πξσ διαθέςει ςξ Joomla, ακϊμη και για ςημ 

σπξρςήοινη ςηπ εκπαίδεσρηπ (βιβλιξθήκη, δημιξσογία ςερς ανιξλϊγηρηπ, διαυείοιρη 

μαθημάςχμ, διαρϋμδερη με Ρσρςήμαςα Διαυείοιρηπ Λάθηρηπ κ.λπ.) και η εσυοηρςία 

ςξσ, ςξ καθιρςξϋμ ιδαμικϊ εογαλείξ αμάπςσνηπ ΔΔΡ. Οξλϋ ρημαμςικϊπ, ϊπχπ έυει 

ήδη αματεοθεί, είμαι ξ οϊλξπ ςχμ σπξρςηοικςικόμ κξιμξςήςχμ, ξι ξπξίεπ είμαι 

δοαρςήοιεπ ςϊρξ ρε παγκϊρμιξ επίπεδξ (http://www.joomla.org) ϊρξ και ρε εθμικϊ 

(http://www.myjoomla.gr). Θδιαίςεοα ρςημ ελλημική κξιμϊςηςα, παοαςηοείςαι 

έμςξμη η δοάρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ, ξι ξπξίξι αλληλξωπξρςηοίζξμςαι ρε ςευμικά 

θέμαςα, αλλά και ρε θέμαςα πεοιευξμέμξσ και καλόμ διδακςικόμ ποακςικόμ. 

έλξπ, ρημαμςικϊπ παοάγξμςαπ επιλξγήπ ςξσ ΡΔΟ Joomla, θεχοήθηκε η εσκξλία και 

η σπξρςήοινη καςά ςη διαδικαρία εγκαςάρςαρηπ ρε έμαμ ενσπηοεςηςή (server). ξ 

ΟΡΔ, παοέυει ρε ϊλξσπ ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ (μϊμιμξσπ, αμαπληοχςέπ και 

χοξμίρθιξσπ) Οοχςξβάθμιαπ και Δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ, ςξ διξικηςικϊ και ςξ 

σπξρςηοικςικϊ εκπαιδεσςικϊ ποξρχπικϊ (φσυξλϊγξι, εογξθεοαπεσςέπ κ.λπ.), ςη 

δσμαςϊςηςα ανιξπξίηρηπ ασςξμαςξπξιημέμηπ εγκαςάρςαρηπ ςηπ έκδξρηπ 1.5 ςξσ 

Joomla12 (για ϊρξσπ δεμ είμαι ενξικειχμέμξι με διαδικαρίεπ ϊπχπ η δημιξσογία 

βάρηπ δεδξμέμχμ κ.λπ.) ή εμαλλακςικά, ςη δσμαςϊςηςα εγκαςάρςαρηπ 

ξπξιαρδήπξςε έκδξρηπ ςξσ Joomla, ακξλξσθόμςαπ ςιπ καςάλληλεπ εμέογειεπ 

(πεοιρρϊςεοα για ςημ εγκαςάρςαρη ςξσ Joomla ρςξ Οαμελλήμιξ Ρυξλικϊ Δίκςσξ, 

παοξσριάζξμςαι ρςξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ Β : Ξδηγίεπ Δγκαςάρςαρηπ Joomla ρςξ Οαμελλήμιξ 

Ρυξλικϊ Δίκςσξ). Ανίζει μα ρημειχθεί πχπ απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ 12.943 εμεογόμ 

διαδικςσακόμ ςϊπχμ ςξσ ΟΡΔ13, ςξ 31,75% υοηριμξπξιεί Joomla, εμό μϊλιπ ςξ 6,1% 

                                           
11 http://www.digitalpacific.com.au/blog/drupal-joomla-and-wordpress-which-cms-to-
choose/ 
12 http://www.sch.gr/2189-2012-01-12-15-17-24 
13 Ρϋμτχμα με ςα ρςαςιρςικά ςξσ ΟΡΔ, έχπ ςξμ Λάιξ 2013 

http://www.joomla.org/
http://www.myjoomla.gr/
http://www.digitalpacific.com.au/blog/drupal-joomla-and-wordpress-which-cms-to-choose/
http://www.digitalpacific.com.au/blog/drupal-joomla-and-wordpress-which-cms-to-choose/
http://www.sch.gr/2189-2012-01-12-15-17-24
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υοηριμξπξιεί WordPress, παοά ςημ εσκξλία ρςξ πεοιβάλλξμ διαυείοιρηπ ςξσ 

εογαλείξσ.  

Ρςιπ επϊμεμεπ εμϊςηςεπ, παοξσριάζξμςαι αμαλσςικά ςα βαρικά υαοακςηοιρςικά και 

ξι λειςξσογίεπ ςξσ Joomla, πξσ ανιξπξιήθηκαμ για ςημ σλξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ ρςξ 

πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ. 

4.3 Παρουσίαση Βασικών Φαρακτηριστικών και 

Λειτουργιών του Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού 

υστήματος 

Όπχπ έυει ήδη αματεοθεί ρςημ Δμϊςηςα 4.2.1, η δξμή ςξσ Joomla πεοιλαμβάμει (α) 

ςξ πεοιβάλλξμ ςχμ διαυειοιρςώμ (back-end) (ποϊςσπα, εμθέμαςα, ποϊρθεςα, 

πεοιευϊμεμξ) και (β) ςξ πεοιβάλλξμ ςχμ υοηρςώμ (front-end). Ρϋμτχμα με ασςήμ 

ςη δξμή ποαγμαςξπξιείςαι και η παοξσρίαρη ςχμ υαοακςηοιρςικόμ και ςχμ 

λειςξσογιόμ ςξσ ΔΔΡ, όρςε μα σιξθεςηθεί μια λξγική ρειοά, καςαμξηςή ρςξ ρϋμξλϊ 

ςηπ, ρσμβάλλξμςαπ θεςικά ρςημ αμάγμχρη ςχμ εμξςήςχμ πξσ ακξλξσθξϋμ. Ξι 

εμδεικςικέπ εικϊμεπ πεοιλαμβάμξσμ ρςιγμιϊςσπα ςϊρξ απϊ ςιπ διαδικαρίεπ 

δημιξσογίαπ ςξσ ΔΔΡ (διαυειοιρςέπ) ϊρξ και απϊ ςα απξςελέρμαςα ςξσ ΔΔΡ 

(πλξήγηρη υοηρςόμ).  

Ζ εγκαςάρςαρη ϊλχμ ςχμ σπξρςηοικςόμ ρςξιυείχμ (ποϊςσπα, εμθέμαςα, ποϊρθεςα) 

ποαγμαςξπξιείςαι ρςξ πεοιβάλλξμ ςχμ διαυειοιρςόμ, απϊ ςξ μεμξϋ διαυείοιρηπ 

επεκςάρεχμ, ϊπξσ σπάουει καςάλληλξ πλαίριξ για ςη μεςατϊοςχρη και 

εγκαςάρςαρη ςχμ απαοαίςηςχμ ρσμπιερμέμχμ (.zip) αουείχμ (Δικόμα 17). 

 

Δικόμα 17: Δγκαςάρςαρη σπξρςηοικςικόμ ρςξιυείχμ ρςξ ΔΔΡ (πεοιβάλλξμ 

διαυειοιρςόμ)  
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Μα ρημειχθεί ρε ασςϊ ςξ ρημείξ, πχπ ξι παοαμεςοξπξιήρειπ, πξσ έυξσμ 

ποαγμαςξπξιηθεί ρε επίπεδξ κόδικα (html, css, php κ.λπ.), αλλά και ξι 

διαδικαρίεπ, πξσ ακξλξσθήθηκαμ για ςη δημιξσογία ςξσ ποχςξγεμξϋπ φητιακξϋ 

εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ (σλικϊ πξσ ρυεδιάρςηκε, δημιξσογήθηκε και 

ανιξλξγήθηκε απϊ ςξσπ διαυειοιρςέπ και ςξσπ υοήρςεπ ςξσ ΔΔΡ), παοξσριάζξμςαι 

ρσμξπςικά ή αματέοξμςαι επιγοαμμαςικά, καθόπ ρςϊυξπ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ δεμ 

είμαι η αμάδεινη ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ διαδικαριόμ και ξ διαθέριμξπ υοϊμξπ για ςημ 

ξλξκλήοχρη μιαπ ΛΔΔ είμαι καθξοιρμέμξπ. Οαοϊλα ασςά, μπξοξϋμ μα απξςελέρξσμ 

ξσριαρςικέπ μελλξμςικέπ επεκςάρειπ ςϊρξ ςξσ ΔΔΡ ποακςικά ϊρξ και ςηπ θεχοηςικήπ 

ςεκμηοίχρηπ (βιβλιξγοατικά), με ρςϊυξ ςημ ενέλινη ςηπ παοξϋραπ ιδέαπ και ςη 

ρσμευή βελςίχρη και σπξρςήοινή ςηπ.  

4.3.1 Επιλογή Προτύπου (template) 

Έμα απϊ ςα βαρικϊςεοα ρςξιυεία πξσ ποέπει μα επιλεγεί για ςημ 

σλξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ είμαι ςξ ποόςσπξ (template), δηλαδή η “εμτάμιρη” ςξσ ΔΔΡ 

ρςξσπ υοήρςεπ (υοχμαςικξί ρσμδσαρμξί, επιςοεπϊμεμεπ θέρειπ για ςημ ςξπξθέςηρη 

λειςξσογιόμ και υαοακςηοιρςικόμ ςξσ ΔΔΡ, ςοϊπξπ εμτάμιρηπ ςχμ μεμξϋ 

πλξήγηρηπ, επιποϊρθεςα και γεμικϊςεοα ρςξιυεία πξσ ατξοξϋμ ςη διεπατή – 

πλξήγηρη – απεικϊμιρη ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ). Ζ ςελική επιλξγή ςξσ ποξςϋπξσ 

ξοίρςηκε με κοιςήοια: 

(1) ςημ εμςσπχριακή και τιλική εμτάμιρη, με ρςϊυξ ςημ ποξρέλκσρη ςξσ 

εμδιατέοξμςξπ ςχμ υοηρςόμ και ςη δημιξσογία θεςικήπ διάθερηπ καςά ςημ 

πλξήγηρη,  

(2) ςημ έμταρη ρςξμ εκπαιδεσςικό υαοακςήοα ςξσ ΔΔΡ, απξτεϋγξμςαπ 

ποϊςσπα πξσ ποξξοίζξμςαι για εμπξοικξϋπ, εμημεοχςικξϋπ ή άλλξσπ 

ιρςξςϊπξσπ,  

(3) ςξ πλήθξπ ςχμ θέρεχμ, πξσ διαθέςει ςξ ποϊςσπξ για ςημ ειραγχγή 

εμθεμάςχμ, με ρςϊυξ ςημ πξικιλία επιλξγόμ καςά ςημ ειραγχγή 

πεοιευξμέμξσ και ςη δσμαςϊςηςα αϋνηρηπ ςηπ εσυοηρςίαπ,  

(4) ςιπ ποόρθεςεπ λειςξσογίεπ, πξσ διαθέςει ςξ ποϊςσπξ (π.υ. ασνξμείχρη 

γοαμμαςξρειοάπ), με ρςϊυξ ςημ αϋνηρη ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ και  

(5) εμδευόμεμα ποόρθεςα ρςξιυεία, πξσ μπξοξϋμ μα απξςελέρξσμ 

λεπςξμέοειεπ, ρσμβάλλξμςαπ ρςη διατξοεςικϊςηςα ςξσ ΔΔΡ και 
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δημιξσογόμςαπ εμςσπόρειπ (π.υ. εμαλλαγή υοχμάςχμ ρςη γοαμμαςξρειοά, 

αμάλξγα με ςιπ ποξςιμήρειπ ςξσ υοήρςη).  

Ρςημ Δικόμα 18 παοξσριάζεςαι ςξ πεοιβάλλξμ διαυείοιρηπ ςξσ επιλεγμέμξσ 

ποξςϋπξσ (ju_joomla28), ϊπξσ επιςοέπεςαι η άμερη ποϊρβαρη ρςα αουεία CSS14 

(για έμπειοξσπ υοήρςεπ - διαυειοιρςέπ). Ρε ασςϊ ςξ ρημείξ, έυξσμ ποαγμαςξπξιηθεί 

αλλαγέπ ρςξμ κόδικα, ξι ξπξίεπ ρυεςίζξμςαι με ςιπ γοαμμαςξρειοέπ, ςα ςελικά 

υοόμαςα ςχμ κειμέμχμ και ςχμ ρσμδέρμχμ, ςα υοόμαςα πλαιρίχμ κ.λπ. Δπιπλέξμ, 

έυει ποξρςεθεί κόδικαπ, ξ ξπξίξπ αματέοεςαι ρςη μξοτξπξίηρη πιμάκχμ (tables). 

 

Δικόμα 18: Διαυείοιρη Οοξςϋπχμ – Οοξραομξγή Οοξςϋπξσ (πεοιβάλλξμ 

διαυειοιρςόμ) 

Ξι αουάοιξι υοήρςεπ - διαυειοιρςέπ μπξοξϋμ μα ξοίρξσμ ποξκαθξοιρμέμεπ επιλξγέπ 

ρυεςικέπ με ςξ ποϊςσπξ, ρςξ αμςίρςξιυξ πεοιβάλλξμ, ϊπχπ παοξσριάζεςαι ρςημ 

Δικόμα 19. Ρε ασςϊ ςξ ρημείξ, μπξοξϋμ μα ποαγμαςξπξιηθξϋμ αλλαγέπ, ξι ξπξίεπ 

ρυεςίζξμςαι με ςξ μήκξπ/ πλάςξπ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ, ςξ λξγϊςσπξ, ςιπ 

γοαμμαςξρειοέπ κ.λπ., υχοίπ ςη υοήρη κόδικα. Ξι δσμαςέπ επιλξγέπ ρε ασςήμ ςημ 

                                           
14 Αουεία πξσ πεοιλαμβάμξσμ ποξγοαμμαςιρςικϊ κόδικα, ρυεςικά με ςημ εμτάμιρη ςξσ ΔΔΡ.  
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πεοίπςχρη είμαι πεοιξοιρμέμεπ και έυξσμ ξοιρςεί απϊ ςξσπ δημιξσογξϋπ ςξσ 

ποξςϋπξσ.  

Όρξμ ατξοά ρςιπ θέρειπ, ρςιπ ξπξίεπ μπξοεί μα ςξπξθεςηθεί πεοιευϊμεμξ ή 

λειςξσογία ςξσ ΔΔΡ, μπξοξϋμ μα παοξσριαρςξϋμ ρσμξλικά (θέρη – ξμξμαρία), μέρα 

απϊ ςξ πεοιβάλλξμ διαυείοιρηπ, διεσκξλϋμξμςαπ με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ςημ επιλξγή 

ςηπ επιθσμηςήπ θέρηπ καςά ςημ σλξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ (Δικόμα 20).  

 

Δικόμα 19: Διαυείοιρη Οοξςϋπχμ – Δπενεογαρία Ύτξσπ (πεοιβάλλξμ διαυειοιρςόμ) 

 

Δικόμα 20: Διαυείοιρη Οοξςϋπχμ – Ηέρειπ ςξπξθέςηρηπ πεοιευξμέμξσ (πεοιβάλλξμ 

διαυειοιρςόμ) 
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έλξπ, έμα βαρικϊ ρςξιυείξ ςξσ ποξςϋπξσ, ςξ ξπξίξ μπξοεί μα ξοιρςεί απϊ ςξσπ 

διαυειοιρςέπ, είμαι ξι εικϊμεπ πξσ εμαλλάρρξμςαι ρςξ σπϊβαθοξ (background) ςξσ 

ΔΔΡ. Για ςημ επίςεσνη εμϊπ πεοιβάλλξμςξπ εσυάοιρςξσ για ςξσπ υοήρςεπ ςξσ, 

επιλέυθηκε η εμαλλαγή μιαπ διακοιςικήπ εικϊμαπ ρε ςοειπ (3) διατξοεςικέπ 

απξυοόρειπ (ρκξϋοξ μπλε – αμξικςϊ μπλε – αμξικςϊ γκοι), με απξςέλερμα μα μημ 

απξρπάςαι η ποξρξυή ςχμ υοηρςόμ απϊ ςξ σπϊβαθοξ, εμό ςασςϊυοξμα, ξι 

επιλεγμέμεπ απξυοόρειπ μα μη δημιξσογξϋμ ποξβλήμαςα ρςημ ποξβξλή και ςημ 

αμάγμχρη ςξσ πεοιευξμέμξσ.  

4.3.1.1 Βασικό Μενού Πλοήγησης 

ξ βαρικϊ μεμξϋ πλξήγηρηπ (top menu) ςξσ ΔΔΡ απξςελεί έμα έμθεμα 

επικαλσπςϊμεμξσ πεοιευξμέμξσ ςοιόμ (3) επιπέδχμ (ρε ξοιρμέμεπ πεοιπςόρειπ και 

μϊμξ ϊπξσ είμαι απαοαίςηςξ, ςερράοχμ (4) επιπέδχμ) και εμταμίζεςαι ρςξ επάμχ 

μέοξπ ςξσ παοαθϋοξσ εμϊπ τσλλξμεςοηςή (position 1). Ρςξ ρσγκεκοιμέμξ μεμξϋ 

πεοιλαμβάμξμςαι ξι πιξ “κοίριμεπ” επιλξγέπ πλξήγηρηπ, αματξοικά με ςξσπ 

δημιξσογξϋπ ςξσ ΔΔΡ και ςημ επικξιμχμία μαζί ςξσπ (Ρυεςικά με εμάπ, Δπικξιμχμία), 

αλλά και ςξ πιξ εμδιατέοξμ και υοήριμξ πεοιευϊμεμξ (Λάθε μα Λαθαίμειπ, Υοήριμα, 

Ιάςι Διατξοεςικϊ), ρςξ ξπξίξ ξι υοήρςεπ επιζηςξϋμ δσμαςϊςηςα άμερηπ μεςάβαρηπ. 

Αμαλσςικά, ξι επιλξγέπ15 πξσ έυξσμ ξοιρςεί παοξσριάζξμςαι ρςξ υήμα 29. Ρςημ 

Δικόμα 21 παοξσριάζεςαι εμδεικςικϊ ρςιγμιϊςσπξ απϊ ςη διαυείοιρη ςξσ βαρικξϋ 

μεμξϋ, ρςξ πεοιβάλλξμ ςχμ διαυειοιρςόμ. 

 

Δικόμα 21: Διαυείοιρη Δπιλξγόμ Βαρικξϋ Λεμξϋ (πεοιβάλλξμ διαυειοιρςόμ) 

                                           
15 Ξι επιλξγέπ ςχμ μεμξϋ (βαρικϊ και αοιρςεοϊ) ςξσ ΔΔΡ είμαι εμδεικςικέπ, καθόπ 
αμαμεόμξμςαι και εμπλξσςίζξμςαι ρσμευόπ, διαςηοόμςαπ ςξ πεοιευϊμεμξ ρϋγυοξμξ και 
εμημεοχμέμξ.  
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υήμα 29: Βαρικϊ Λεμξϋ Ολξήγηρηπ ΔΔΡ  

Όπχπ παοαςηοείςαι απϊ ςιπ επιλξγέπ ςξσ βαρικξϋ μεμξϋ, ξι ςοειπ καςηγξοίεπ 

πεοιευξμέμξσ (Λάθε μα μαθαίμειπ, Φοήριμα και Ιάςι διατξοεςικό) πεοιλαμβάμξσμ 

φητιακϊ εκπαιδεσςικϊ πεοιευϊμεμξ για ϊλεπ ςιπ καςηγξοίεπ υοηρςόμ ςξσ ΔΔΡ, εμό 

δίμεςαι ιδιαίςεοη έμταρη ρε ποχςϊςσπξ πεοιευϊμεμξ, με υοήριμα εογαλεία κσοίχπ 

για εκπαιδεσϊμεμξσπ και εκπαιδεσςικξϋπ. Ρςημ Δικόμα 22 παοξσριάζεςαι ςξ βαρικϊ 

μεμξϋ πλξήγηρηπ, ϊπχπ ασςϊ είμαι διαθέριμξ ρςξ ΔΔΡ και έμα εμδεικςικϊ σπξμεμξϋ 

(ςοιόμ επιπέδχμ). 

 

 

Αρχική 
χετικά 
με εμάσ 

Μάθε να 
μαθαίνεισ 

Εκπαίδευςη 

•Προςχολικι 
Εκπαίδευςθ 

•Νθπιαγωγείο 

•Δθμοτικό 

•Γυμνάςιο 

•Λφκειο 

•Σριτοβάκμια 
Εκπαίδευςθ 

Κατάρτιςη 

•Ι.Ε.Κ. 

•Κ.Ε.Κ. 

Διά Βίου 
Μάθηςη 

•Σι είναι Διά 
Βίου 
Μάκθςθ 

•Κζντρα Διά 
Βίου 
Μάκθςθσ 

•χολεία 
Δεφτερθσ 
Ευκαιρίασ 

•χολζσ 
Γονζων 

•Η Μάκθςθ 
ςτθν 3θ 
Ηλικία 

Χρήςιμα 

Χρήςιμοι 
Τπερςφνδεςμοι 

υνζδρια 

Επιςτημονικά 
Περιοδικά 

Ζρευνα 

Διαδικτυακά 
εμινάρια 

Κάτι 
διαφορετικό... 

Δημιουργ...ώρα 

Εικονικά 
Σαξίδια 

Εκπαιδευτικζσ 
Προςομοιώςεισ 

Ιδεοχώροσ 

Βγάλε 
Γλώςςα 

Επικοινωνία 
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Δικόμα 22: Βαρικϊ Λεμξϋ Ολξήγηρηπ ΔΔΡ και εμδεικςικϊ σπξμεμξϋ  

4.3.1.2 Αριστερό Μενού Πλοήγησης 

ξ αοιρςεοϊ μεμξϋ πλξήγηρηπ (left menu) είμαι έμα έμθεμα αμαδσϊμεμξσ 

πεοιευξμέμξσ ςοιόμ (3) επιπέδχμ (μέγιρςξ), ςξ ξπξίξ εμταμίζεςαι και απξκοϋπςεςαι 

με ςξ πέοαρμα ςξσ δείκςη ςξσ πξμςικιξϋ πάμχ απϊ ςα ρυεςικά βέλη (Δικόμα 23).  

 

Δικόμα 23: Αοιρςεοϊ Λεμξϋ Ολξήγηρηπ ΔΔΡ και εμδεικςικϊ σπξμεμξϋ  

ξ ρσγκεκοιμέμξ μεμξϋ έυει ςίςλξ “Λάθε Πεοιρρόςεοα”, δίμξμςαπ με ασςϊμ ςξμ 

ςοϊπξ ρςξσπ υοήρςεπ ςημ αίρθηρη, πχπ ςξ πεοιευϊμεμξ πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςιπ 

επιλξγέπ ςξσ είμαι επιποϊρθεςξ σπξρςηοικςικϊ σλικϊ, ςξ ξπξίξ μπξοεί μα 
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ανιξπξιηθεί απϊ ϊλξσπ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία, αμάλξγα 

με ςξσπ ρκξπξϋπ πξσ έυξσμ ςεθεί. Βαρικϊ ρσρςαςικϊ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ μεμξϋ, ςξ 

ξπξίξ παοξσριάζει σφηλή επιρκεφιμϊςηςα και είμαι ιδιαίςεοα εμδιατέοξμ για ςξσπ 

υοήρςεπ, είμαι ςα φητιακά απξθεςήοια, μια εκςεμήπ ρσλλξγή, η ξπξία επιςοέπει ςημ 

ποϊρβαρη ρε πλξϋριξ φητιακϊ εκπαιδεσςικϊ πεοιευϊμεμξ ςϊρξ ρε διεθμέπ ϊρξ και 

ρε εθμικϊ επίπεδξ, ρϋμτχμα με ςιπ εκάρςξςε ποξςιμήρειπ. Αμαλσςικά, ξι επιλξγέπ16 

πξσ έυξσμ ξοιρςεί ρςξ αοιρςεοϊ μεμξϋ, παοξσριάζξμςαι ρςξ υήμα 30. 

Ρςημ Δικόμα 24 παοξσριάζεςαι εμδεικςικϊ ρςιγμιϊςσπξ απϊ ςη διαυείοιρη μιαπ 

επιλξγήπ ςξσ αοιρςεοξϋ μεμξϋ, ρςξ πεοιβάλλξμ ςχμ διαυειοιρςόμ. 

 

Δικόμα 24: Διαυείοιρη Ρσγκεκοιμέμηπ Δπιλξγήπ Αοιρςεοξϋ Λεμξϋ (πεοιβάλλξμ 

διαυειοιρςόμ) 

 

                                           
16 Ξι επιλξγέπ ςχμ μεμξϋ (βαρικϊ και αοιρςεοϊ) ςξσ ΔΔΡ είμαι εμδεικςικέπ, καθόπ 
αμαμεόμξμςαι και εμπλξσςίζξμςαι ρσμευόπ, διαςηοόμςαπ ςξ πεοιευϊμεμξ ρϋγυοξμξ και 
εμημεοχμέμξ. 
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υήμα 30: Αοιρςεοϊ Λεμξϋ Ολξήγηρηπ ΔΔΡ  

 

Γι
α

 Ε
κπ

α
ιδ

ευ
ό

μ
εν

ο
υ

σ 

Σα δικά μου 
διαδικτυακά εργαλεία 

Αςφαλισ Χριςθ 
Διαδικτφου 

Επαγγελματικόσ 
Προςανατολιςμόσ 

Ασ μείνουμε μζςα 
απόψε 

Ασ βγοφμε ζξω απόψε 
Γι

α
 

Εκ
π

α
ιδ

ευ
τι

κο
φ

σ 

Εργαλεία Διαχείριςθσ 
Ηλεκτρονικϊν Σάξεων 

Εργαλεία Δθμιουργίασ 
Ηλεκτρονικϊν 
Μακθμάτων 

Εργαλεία Δθμιουργίασ 
Μακθςιακϊν 
Αντικειμζνων 

Εργαλεία Αξιολόγθςθσ 
Εκπαιδευομζνων 

Web 2.0 ςτθν 
Εκπαίδευςθ 

Wikis 

GoogleDocs 

ίγουρα κα ςου 
χρειαςτοφν 

e-portfolios 

Γι
α

 Γ
ο

νε
ίσ

 

Μαηί με το παιδί ςτο 
Ίντερνετ 
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 Διεκνι Αποκετιρια 
Ψθφιακϊν Μακθςιακϊν 

Αντικειμζνων 

Ελλθνικά Αποκετιρια 
Ψθφιακϊν Μακθςιακϊν 

Αντικειμζνων 

Δ
ρ

α
ς

τθ
ρ

ιό
τθ

τε
σ 
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4.3.1.3 Μέγεθος και Χρώμα Γραμματοσειράς 

Έμα επιπλέξμ υαοακςηοιρςικϊ, ςξ ξπξίξ πεοιλαμβάμεςαι ρςιπ οσθμίρειπ ςξσ 

επιλεγμέμξσ ποξςϋπξσ, είμαι η δσμαςϊςηςα ασνξμείχρηπ ςξσ μεγέθξσπ ςηπ 

γοαμμαςξρειοάπ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ. Ζ ρσγκεκοιμέμη δσμαςϊςηςα, 

ρσμβάλλει ρςημ αϋνηρη ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςξσ ΔΔΡ, δίμξμςαπ ςημ εσκαιοία, 

ακϊμη και ρε υοήρςεπ με μειχμέμη ϊοαρη, μα πλξηγηθξϋμ ρςξ πεοιευϊμεμξ.  

Δκςϊπ ϊμχπ απϊ ςιπ αλλαγέπ ρςξ μέγεθξπ ςηπ γοαμμαςξρειοάπ, ποξρτέοεςαι και η 

επιλξγή εμαλλαγήπ ςχμ υοχμάςχμ ποξςίμηρηπ (ένι διατξοεςικέπ απξυοόρειπ, γκοι 

– μπλε – ποάριμξ – κϊκκιμξ - πξοςξκαλί - μχβ), η ξπξία δεμ ρσμβάλλει απλόπ ρςημ 

αιρθηςική ςξσ ΔΔΡ, αμάλξγα με ςιπ ποξςιμήρειπ ςχμ υοηρςόμ, αλλά επιςοέπει ρε 

υοήρςεπ με ποξβλήμαςα ϊοαρηπ (π.υ. αυοχμαςξφία) μα βελςιόρξσμ ςημ 

παοξσρίαρη ςξσ πεοιευξμέμξσ, ρϋμτχμα με ςιπ αςξμικέπ ςξσπ αμάγκεπ.  

Ρςημ Δικόμα 25 παοξσριάζεςαι η ρυεςική οϋθμιρη απϊ ςξ πεοιβάλλξμ ςχμ 

διαυειοιρςόμ, ρϋμτχμα με ςημ ξπξία, ςα ρσγκεκοιμέμα υαοακςηοιρςικά 

διαςηοξϋμςαι ρε ϊλεπ ςιπ ρελίδεπ ςξσ ΔΔΡ, επιςοέπξμςαπ ρςξσπ υοήρςεπ 

ξπξιαδήπξςε ρςιγμή μα ξοίζξσμ ςιπ επιθσμηςέπ οσθμίρειπ, εμό ρςημ Δικόμα 26, 

παοξσριάζεςαι ξ ςοϊπξπ, με ςξμ ξπξίξ εμταμίζξμςαι ςα ρσγκεκοιμέμα 

υαοακςηοιρςικά ρςξ ΔΔΡ.  

 

Δικόμα 25: Δμεογξπξίηρη δσμαςϊςηςαπ αλλαγήπ μεγέθξσπ και υοόμαςξπ 

γοαμμαςξρειοάπ (πεοιβάλλξμ διαυειοιρςόμ)  

 

Δικόμα 26: Δσμαςϊςηςα αλλαγήπ μεγέθξσπ και υοόμαςξπ γοαμμαςξρειοάπ ρςξ ΔΔΡ  
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4.3.1.4 Τρέχουσα Ημερομηνία 

Έμα λειςξσογικϊ υαοακςηοιρςικϊ, ςξ ξπξίξ ξοίζεςαι απϊ ςιπ οσθμίρειπ ςξσ 

επιλεγμέμξσ ποξςϋπξσ, είμαι η δσμαςϊςηςα εμτάμιρηπ ςηπ ςοέυξσραπ ημεοξμημίαπ 

ποξπ εμημέοχρη ςχμ υοηρςόμ (ποξςείμεςαι η υοήρη ςξσ, όρςε ξ υοήρςηπ μα 

γμχοίζει αμά πάρα ρςιγμή ςημ ςοέυξσρα ημεοξμημία, ςημ ημεοξμημία δημξρίεσρηπ 

εμϊπ άοθοξσ και μα ποαγμαςξπξιεί ρυεςικέπ ρσγκοίρειπ). Ρςημ Δικόμα 27 

παοξσριάζεςαι η ρυεςική οϋθμιρη απϊ ςξ πεοιβάλλξμ ςχμ διαυειοιρςόμ, ρϋμτχμα 

με ςημ ξπξία η ςοέυξσρα ημεοξμημία διαςηοείςαι ρε ϊλεπ ςιπ ρελίδεπ ςξσ ΔΔΡ, εμό 

ρςημ Δικόμα 28 παοξσριάζεςαι ξ ςοϊπξπ, με ςξμ ξπξίξ εμταμίζεςαι ςξ ρσγκεκοιμέμξ 

υαοακςηοιρςικϊ ρςξ ΔΔΡ. 

  

Δικόμα 27: Δμεογξπξίηρη ποξβξλήπ ςοέυξσραπ ημεοξμημίαπ (πεοιβάλλξμ 

διαυειοιρςόμ)  

 

Δικόμα 28: Οοξβξλή ςοέυξσραπ ημεοξμημίαπ ρςξ ΔΔΡ  

4.3.1.5 Μονοπάτια (breadcrumbs) 

Ρςημ εμϊςηςα 3.6 αματέοθηκαμ ςα Ρυεδιαρςικά Υμάοια, πξσ σιξθεςήθηκαμ καςά ςη 

διαδικαρία ρυεδιαρμξϋ ςξσ ΔΔΡ, έμα εκ ςχμ ξπξίχμ είμαι και ςα μξμξπάςια 

(breadcrumbs), πξσ απξςελξϋμ βαρικϊ ρςξιυείξ ςξσ επιλεγμέμξσ ποξςϋπξσ. Απϊ ςξ 
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πεοιβάλλξμ ςχμ διαυειοιρςόμ, ςξ ρσγκεκοιμέμξ ρςξιυείξ μπξοεί μα εμεογξπξιηθεί ή 

μα απεμεογξπξιηθεί και μα ξοιρςξϋμ ξοιρμέμεπ παοάμεςοξι, ϊπχπ για παοάδειγμα η 

εμτάμιρη έμδεινηπ ρςξμ υοήρςη για ςημ ςοέυξσρα θέρη ςξσ (Βοίρκερςε εδό:). Ρςημ 

Δικόμα 29 παοξσριάζξμςαι εμδεικςικά ρςιγμιϊςσπα απϊ ςη διαυείοιρη ςχμ 

μξμξπαςιόμ και ρςημ Δικόμα 30 παοξσριάζεςαι ςξ μξμξπάςι, πξσ μπξοεί μα δει έμαπ 

υοήρςηπ, καςά ςημ πλξήγηρή ςξσ ρε πεοιευϊμεμξ ςξσ αοιρςεοξϋ μεμξϋ. 

 

 

Δικόμα 29: Διαυείοιρη ποξβξλήπ μξμξπαςιόμ (πεοιβάλλξμ διαυειοιρςόμ)  

 

Δικόμα 30: Οοξβξλή μξμξπαςιόμ ρςξ ΔΔΡ  

4.3.1.6 Σύνδεσμος Μετάβασης στην Αρχή της Σελίδας 

Καμβάμξμςαπ σπϊφη ςα Ρυεδιαρςικά Υμάοια, πξσ σιξθεςήθηκαμ καςά ςη διαδικαρία 

ρυεδιαρμξϋ ςξσ ΔΔΡ (Δμϊςηςα 3.6), έμα ποϊρθεςξ, ςξ ξπξίξ διαςίθεςαι απϊ ςξ 

επιλεγμέμξ ποϊςσπξ και εμεογξπξιήθηκε για ςημ καλϋςεοη λειςξσογία ςξσ ΔΔΡ, 

είμαι ξ ρϋμδερμξπ μεςάβαρηπ ρςημ αουή ςηπ ρελίδαπ, ρςημ πεοίπςχρη πξσ η κάθεςη 

κϋλιρη ρςξ διαθέριμξ πεοιευϊμεμξ είμαι εκςεμήπ. Ξ ρσγκεκοιμέμξπ ρϋμδερμξπ 

πεοιλαμβάμει έμα βέλξπ με τξοά ποξπ ςα επάμχ, ςξ ξπξίξ σπξδεικμϋει ρςξμ υοήρςη 

ποξπ ςα πξϋ θα ποαγμαςξπξιηθεί η μεςάβαρη, εμό ρσμξδεϋεςαι απϊ επενηγημαςικϊ 

κείμεμξ (Αουή ςηπ ρελίδαπ).  
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Ρςημ Δικόμα 31 παοξσριάζεςαι η διαυείοιρη ςξσ ρσμδέρμξσ απϊ ςξ πεοιβάλλξμ 

διαυειοιρςόμ και ρςημ Δικόμα 32, παοξσριάζεςαι ξ ςοϊπξπ εμτάμιρηπ ςξσ 

ρσμδέρμξσ ρςη δενιά πλεσοά ςξσ παοαθϋοξσ ςξσ τσλλξμεςοηςή. 

 

Δικόμα 31: Διαυείοιρη ρσμδέρμξσ μεςάβαρηπ ρςημ αουή ςηπ ρελίδαπ (πεοιβάλλξμ 

διαυειοιρςόμ) 

 

Δικόμα 32: Οοξβξλή ρσμδέρμξσ μεςάβαρηπ ρςημ αουή ςηπ ρελίδαπ ρςξ ΔΔΡ  

4.3.1.7 Υποσέλιδο (footer) 

ελεσςαίξ ρςξιυείξ ςξσ ποξςϋπξσ, πξσ ανιξπξιήθηκε για ςημ σλξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ 

είμαι ςξ σπξρέλιδξ (footer), ςξ ξπξίξ εμεογξπξιήθηκε ρςξ κάςχ μέοξπ ςηπ ρελίδαπ, 

ρσμπεοιλαμβάμξμςαπ ρςξιυεία πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ άδεια υοήρηπ ςξσ ΔΔΡ 

(Copyright © 2013 Pitsikalis L2L), ςξμ ρυεδιαρμϊ ςξσ ποξςϋπξσ (Designed by 

joomla2you.com) και ςημ ςελεσςαία αμαμέχρη πξσ έυει ποαγμαςξπξιηθεί ρε 



υεδιαρμόπ, Τλξπξίηρη και Ανιξλόγηρη Διαδικςσακξύ Δκπαιδεσςικξύ σρςήμαςξπ με Δταομξγή 
Αουώμ Αλληλεπίδοαρηπ Αμθοώπξσ-Τπξλξγιρςή και Ανιξπξίηρη Σευμξλξγιώμ Θρςξύ 2.0 

 

 181 

πεοιευϊμεμξ ςξσ ΔΔΡ (π.υ. ελεσςαία Δμημέοχρη: Δεσςέοα 13 Λαψ 2013) (Δικόμα 

33).  

Για ςημ ποξρθήκη ςηπ ςελεσςαίαπ εμημέοχρηπ ανιξπξιήθηκε σπξρςηοικςικϊ έμθεμα 

(dB8 Site Last Modified) (Δικόμα 34), όρςε ξι υοήρςεπ μα μπξοξϋμ μα 

εμημεοόμξμςαι ρυεςικά με ςη ρσυμϊςηςα αμαμέχρηπ πεοιευξμέμξσ.  

 

Δικόμα 33: Οοξβξλή σπξρέλιδξσ ρςξ ΔΔΡ  

 

Δικόμα 34: Διαυείοιρη ποξβξλήπ ςελεσςαίαπ εμημέοχρηπ (πεοιβάλλξμ διαυειοιρςόμ)  

4.3.2 Επιλογή Ενθεμάτων (modules) 

Ρημαμςικά για ςη λειςξσογία ςξσ ΔΔΡ είμαι ςα σπάουξμςα εμθέμαςα, ςα ξπξία 

μπξοξϋμ μα εμεογξπξιηθξϋμ ή μα απεμεογξπξιηθξϋμ, αμάλξγα με ςιπ ποξςιμήρειπ 

ςχμ διαυειοιρςόμ και ςιπ απαιςήρειπ ςχμ υοηρςόμ, αλλά κσοίχπ ςα επιποϊρθεςα 

εμθέμαςα, ςα ξπξία δεμ είμαι ποξεγκαςερςημέμα ρςξ ΔΔΡ και απαιςείςαι η 

αμαζήςηρη, η εγκαςάρςαρη και η παοαμεςοξπξίηρή ςξσπ, όρςε μα είμαι ετικςή η 

ρχρςή λειςξσογία ςξσ ΔΔΡ. Για ςημ επιλξγή ςχμ εμθεμάςχμ πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ, 

λήτθηκαμ σπϊφη ςα παοακάςχ κοιςήοια: 
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(1) ξι αμάγκεπ και απαιςήρειπ ςχμ υοηρςώμ, ϊπχπ ασςέπ ξοίρςηκαμ καςά ςη 

τάρη ςξσ ρυεδιαρμξϋ,  

(2) ξι ρςόυξι ςξσ ΔΔ, ξι ξπξίξι ποϊκειςαι μα επιςεσυθξϋμ μέρα απϊ ςα 

υαοακςηοιρςικά και ςιπ λειςξσογίεπ ςξσ ΔΔΡ,  

(3) ςα υεδιαρςικά Φμάοια, ϊπχπ ασςά παοξσριάρςηκαμ ρςημ Δμϊςηςα 3.6, για 

ςημ εμίρυσρη ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ και ςηπ εσυοηρςίαπ ςξσ ΔΔΡ,  

(4) η καιμξςξμία ςξσ ΔΔΡ, ϊρξμ ατξοά ρςξ ρϋμξλϊ ςξσ (λειςξσογίεπ, 

πεοιευϊμεμξ, υαοακςηοιρςικά), ρσγκοιςικά με άλλα ΔΔΡ και ςέλξπ,  

(5) ξι ποξρχπικέπ επιλξγέπ και ποξςιμήρειπ ςχμ διαυειοιρςόμ ςξσ ΔΔΡ.  

Όπχπ έυει ήδη αματεοθεί, ςα εμθέμαςα μπξοξϋμ μα ρυεςίζξμςαι (α) με ςημ 

εμτάμιρη ςξσ ΔΔΡ, (β) με λειςξσογίεπ ςξσ ΔΔΡ, (γ) με δοαρςηοιόςηςεπ ςξσ ΔΔΡ και 

(δ) με ςημ σπξρςήοινη ςξσ ΔΔΡ ρςξ ρϋμξλϊ ςξσ. Καμβάμξμςαπ σπϊφη ςη 

ρσγκεκοιμέμη διάκοιρη, ρςιπ επϊμεμεπ εμϊςηςεπ παοξσριάζξμςαι αμαλσςικά ςα 

εμθέμαςα, πξσ ανιξπξιήθηκαμ για ςημ σλξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ, με ρϋμςξμεπ πεοιγοατέπ 

ςηπ λειςξσογίαπ ςξσπ, ςημ ποξρςιθέμεμη ανία ςξσπ ρςξ ΔΔΡ και εμδεικςικέπ εικϊμεπ 

απϊ ςξ πεοιβάλλξμ υοήρςη και διαυειοιρςή. Μα ρημειχθεί πχπ ϊλα ςα εμθέμαςα 

μπξοξϋμ μα επαμαυοηριμξπξιηθξϋμ ρε πξλλαπλά ρημεία ςξσ ΔΔΡ, αμεςάβληςα 

(αμαπαοαγχγή ρε επιλεγμέμεπ ιρςξρελίδεπ) ή ρε διατξοεςική μξοτή (δημιξσογία 

πξλλαπλόμ αμςιγοάτχμ ςξσ εμθέμαςξπ με διατξοεςικϊ πεοιευϊμεμξ) εάμ είμαι 

επιθσμηςϊ απϊ ςξσπ διαυειοιρςέπ. 

4.3.2.1 Ενθέματα για την εμφάνιση του Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού 

Συστήματος 

α εμθέμαςα, πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ για ςη βελςίχρη ςηπ εμτάμιρηπ πεοιευξμέμξσ 

ή κάπξιαπ λειςξσογίαπ ςξσ ΔΔΡ, απξςελξϋμ κσοίχπ ρσμξδεσςικά εμθέμαςα ςξσ 

επιλεγμέμξσ ποξςϋπξσ, ςα ξπξία εγκαςαρςάθηκαμ και παοαμεςοξπξιήθηκαμ 

καςάλληλα, αμάλξγα με ςιπ διαθέριμεπ επιλξγέπ. Λε ςημ ανιξπξίηρή ςξσπ 

επιςσγυάμεςαι η ποξρέλκσρη ςηπ ποξρξυήπ ςχμ υοηρςόμ, εμό ςασςϊυοξμα, 

δημιξσογξϋμςαι θεςικέπ εμςσπόρειπ, καθόπ ξοιρμέμεπ απϊ ςιπ βαρικέπ λειςξσογίεπ, 

ϊπχπ για παοάδειγμα η είρξδξπ εγγεγοαμμέμξσ υοήρςη ρςξ ΔΔΡ, σλξπξιξϋμςαι με 

ποχςϊςσπξ ςοϊπξ.  

Όρξμ ατξοά ρςη διαυείοιρη ςχμ εμθεμάςχμ, ξοιρμέμα απϊ ασςά (π.υ. Show Case 

module, Dropping module) λαμβάμξσμ δεδξμέμα απϊ ρσγκεκοιμέμη (-επ) καςηγξοία 
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(-επ) άοθοχμ, με απξςέλερμα μα μημ αοκεί η απλή παοαμεςοξπξίηρή ςξσπ χπ 

εμθέμαςα, αλλά μα απαιςείςαι και η δημιξσογία ςχμ αμςίρςξιυχμ άοθοχμ, όρςε μα 

εμταμίζεςαι ςξ επιθσμηςϊ απξςέλερμα (πεοιρρϊςεοα για ςη δημιξσογία 

πεοιευξμέμξσ παοξσριάζξμςαι ρςημ Δμϊςηςα 4.3.4).  

Οαοακάςχ (Πίμακαπ 31), πεοιγοάτξμςαι αμαλσςικά ςα εμθέμαςα πξσ ρυεςίζξμςαι με 

ςημ εμτάμιρη ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ.  

Πίμακαπ 31: Δμθέμαςα πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ για ςημ σλξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ και 

ρυεςίζξμςαι κσοίχπ με ςημ εμτάμιρη ςξσ πεοιευξμέμξσ  

Top Panel module - mod_toppanel  

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

Έμα απϊ ςα επιποϊρθεςα εμθέμαςα, ςα ξπξία διαςίθεμςαι με ςξ 

ποϊςσπξ πξσ επιλέυθηκε για ςημ σλξπξίηρη ςξσ παοϊμςξπ ΔΔΡ, 

είμαι ςξ “top panel17”. Οοϊκειςαι για μια λειςξσογία, πξσ επιςοέπει 

ςημ καςαυόοηρη πεοιευξμέμξσ ρε έμα πλαίριξ (panel), ςξ ξπξίξ 

είμαι εν‟ ξοιρμξϋ απξκοσμμέμξ με μια έμδεινη πξσ ποξενέυει, 

επιςοέπξμςαπ ρςξμ υοήρςη μα εμταμίρει ςξ πεοιευϊμεμξ. ξ 

ρσγκεκοιμέμξ έμθεμα ανιξπξιείςαι ρςημ Αουική Ρελίδα, 

επιςοέπξμςαπ ρςξσπ υοήρςεπ ςημ εγγοατή και ςημ είρξδξ ρςξ ΔΔΡ 

(έμδεινη Login/ Register).  

ξ έμθεμα “top panel” ρσμβάλλει ρςημ ενξικξμόμηρη υώοξσ και 

ρςη ρσμξλική εμτάμιρη ςξσ ΔΔΡ. Ρε ασςϊ ςξ ρημείξ μπξοεί μα 

αματεοθεί πχπ δημιξϋογηρε θεςικέπ εμςσπόρειπ ρςξσπ υοήρςεπ18, 

καθόπ απξςελεί έμα υαοακςηοιρςικϊ γμόοιρμα, ςξ ξπξίξ 

διατξοξπξιεί ςξ ΔΔΡ απϊ άλλα διαδικςσακά ρσρςήμαςα, πξσ 

διαθέςξσμ ςιπ τϊομεπ ειρϊδξσ εμρχμαςχμέμεπ ρςξ πεοιευϊμεμξ 

ςχμ αουικόμ ςξσπ ρελίδχμ.  

Σημείχρη: Η ποξκαθξοιρμέμη έμδεινη ςξσ εμθέμαςξπ είμαι “Top 

Panel” και δεμ σπάουει η δσμαςϊςηςα αλλαγήπ ςηπ απϊ ςξ 

πεοιβάλλξμ ςχμ διαυειοιρςόμ, με απξςέλερμα μα είμαι απαοαίςηςη 

η παοέμβαρη ρςξμ κόδικα php. Σσγκεκοιμέμα ρςξ αουείξ 

default.php ξοίρςηκε ςξ κείμεμξ Login/Register ρςημ εμςξλή: <div 

class="ol-tp-kuti"><?php echo JText::_('Login / Register')?></div>  

                                           
17 Ηα μπξοξϋρε μα παοξμξιαρςεί με “ρςϊοι”, ςξ ξπξίξ ςοαβάει καμείπ για μα ςξ αμξίνει και 
ρςη ρσμέυεια, με ςξμ ίδιξ ςοϊπξ ςξ κλείμει. 
18 Ρϋμτχμα με ςα ρυϊλια πξσ έυξσμ λητθεί απϊ ςα εοχςημαςξλϊγια ανιξλϊγηρηπ. 
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Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 

 

 

Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή 

 

 

Έμθεμα επίδεινηπ (Show Case module) - mod_ju_showcase  

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

Ζ δξμή ςηπ Αουικήπ Ρελίδαπ έυει χπ ρςϊυξ ςημ ποξρέλκσρη ςηπ 

ποξρξυήπ ςχμ υοηρςόμ και ςη δημιξσογία θεςικήπ ρςάρηπ, 

απέμαμςι ρςημ ανιξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ. Για ςξμ ρκξπϊ ασςϊ έυει 

ςξπξθεςηθεί έμα έμθεμα επίδεινηπ (showcase module), ςξ ξπξίξ 

πεοιλαμβάμει εικϊμεπ απϊ ςη θεμαςξλξγία ςξσ ΔΔΡ, πξσ 

εμαλλάρρξμςαι ραμ διατάμειεπ, ατήμξμςαπ ρςξμ υοήρςη θεςική 
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αίρθηρη. ιπ εικϊμεπ ρσμξδεϋξσμ ρϋμςξμα κείμεμα 

καλχρξοίρμαςξπ με διαταμέπ σπϊβαθοξ (background), 

βελςιόμξμςαπ ςημ αιρθηςική ςξσ εμθέμαςξπ. Δπιπλέξμ, ρςημ 

αοιρςεοή πλεσοά επιςοέπεςαι η επιλξγή ςηπ εικϊμαπ πξσ επιθσμεί 

μα ποξβάλει ξ υοήρςηπ, αμενάοςηςα απϊ ςημ ασςϊμαςη εμαλλαγή 

πξσ ποαγμαςξπξιείςαι. 

ξ ρσγκεκοιμέμξ έμθεμα ρσμβάλλει ρςη βελςίχρη ςηπ εμτάμιρηπ 

ςξσ ΔΔΡ, εμό αμαμεόμεςαι ρσυμά (ϊρξμ ατξοά ρςιπ εικϊμεπ και ςξ 

κείμεμξ), όρςε μα διαςηοεί ςξ εμδιατέοξμ ςχμ υοηρςόμ.  

Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 
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Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή 

 

 

Αμαπςσρρόμεμξ Έμθεμα (Dropping module) - mod_dropping  

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

ξ αμαπςσρρϊμεμξ έμθεμα δίμει ςη δσμαςϊςηςα ρςξσπ διαυειοιρςέπ 

μα δημιξσογξϋμ πεοιευϊμεμξ, ςξ ξπξίξ εμταμίζεςαι απξκοσμμέμξ 

ρςξμ υοήρςη και μπξοεί μα παοξσριαρςεί ξλϊκληοξ με έμα κλικ 

ρςξμ επιθσμηςϊ ςίςλξ ή με ςη μεςάβαρη ςξσ κέορξοα πάμχ απϊ 

ασςϊμ (αμάλξγα με ςξ επιλεγμέμξ ετέ). ξ ρϋμξλξ ςχμ επιθσμηςόμ 

επιλξγόμ ξοίζεςαι απϊ ςη διαυείοιρη ςξσ εμθέμαςξπ.  

ξ ρσγκεκοιμέμξ έμθεμα ρσμβάλλει ςϊρξ ρςη βελςίχρη ςηπ 

εμτάμιρηπ ςξσ ΔΔΡ ϊρξ και ρςημ ενξικξμόμηρη υώοξσ για ςημ 

παοξσρίαρη ρσγκεκοιμέμξσ πεοιευξμέμξσ.  
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Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 

  

Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή 

 

 

σοόμεμη λεζάμςα (Sliding Caption) - mod_slidingcaptions  

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

Για ςη δημιξσογία ρσλλξγόμ με ρϋμςξμξ ρσμξδεσςικϊ κείμεμξ 

(ρσοϊμεμεπ λεζάμςεπ) ανιξπξιήθηκε καςάλληλξ έμθεμα ςξσ 

ποξςϋπξσ, ςξ ξπξίξ επιςοέπει ρςξσπ διαυειοιρςέπ μα δίμξσμ 

έμταρη ρςξ επιθσμηςϊ πεοιευϊμεμξ με ςη υοήρη εικϊμχμ. Ιάθε 

εικϊμα μπξοεί μα απξςελεί “άγκσοα” για μεςάβαρη ρε ενχςεοικξϋπ 

ρσμδέρμξσπ ή ρε πεοιρρϊςεοη πληοξτξοία (π.υ. έμα εκςεμέπ 

άοθοξ). Για ςημ παοαμεςοξπξίηρή ςξσ διαςίθεμςαι επιλξγέπ, 

ρυεςικέπ με ςιπ διαρςάρειπ ςξσ ρσμξλικξϋ εμθέμαςξπ και ςχμ 

επιμέοξσπ εικϊμχμ, ςηπ ρσοϊμεμηπ λεζάμςαπ, ςξσ ποξξοιζϊμεμξσ 
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σπεορσμδέρμξσ κ.α.  

ξ ρσγκεκοιμέμξ έμθεμα ρσμβάλλει ρημαμςικά ρςη βελςίχρη ςηπ 

εμτάμιρηπ ςξσ ΔΔΡ, καθόπ απξςελεί έμαμ ςοϊπξ παοξσρίαρηπ 

ρσμπςσγμέμηπ πληοξτξοίαπ ρε μξοτή πίμακα. Υοηριμξπξιήθηκε 

ρε ρημεία ςξσ ΔΔΡ, ϊπξσ υοειάζεςαι η παοξσρίαρη πξικιλίαπ 

πεοιευξμέμξσ (π.υ. ποχςϊςσπα διαδικςσακά εογαλεία για ςημ 

σπξρςήοινη ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ, ποξςειμϊμεμα 

απξθεςήοια φητιακόμ μαθηριακόμ αμςικειμέμχμ) με ςη υοήρη 

εικϊμχμ, πξσ ποξρελκϋξσμ ςξ εμδιατέοξμ ςξσ υοήρςη.  

Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 

 

Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή 

 

4.3.2.2 Ενθέματα για την ενίσχυση της λειτουργικότητας του Διαδικτυακού 

Εκπαιδευτικού Συστήματος 

α εμθέμαςα, πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ για ςημ εμίρυσρη ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςξσ 

ΔΔΡ: (α) διαςίθεμςαι ρσμξδεσςικά με ςημ έκδξρη ςξσ Joomla πξσ ανιξπξιείςαι (ρςημ 

πεοίπςχρη ςξσ παοϊμςξπ ΔΔΡ είμαι η 1.7.3), μπξοξϋμ μα εμεογξπξιηθξϋμ απϊ ςξ 

πεοιβάλλξμ διαυειοιρςόμ και ρςη ρσμέυεια, μα παοαμεςοξπξιηθξϋμ καςάλληλα, (β) 

απξςελξϋμ επιποϊρθεςα εμθέμαςα, ςα ξπξία αμαζηςήθηκαμ και αμακςήθηκαμ απϊ 

διαθέριμεπ ρσλλξγέπ ρςξ διαδίκςσξ (αμξικςή κξιμϊςηςα Joomla, ξογαμιρμξί/ 

παμεπιρςήμια πξσ διαθέςξσμ εμθέμαςα ελεϋθεοα κ.λπ.), ρςη ρσμέυεια 

εγκαςαρςάθηκαμ και ςελικά παοαμεςοξπξιήθηκαμ καςάλληλα, αμάλξγα με ςιπ 
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διαθέριμεπ επιλξγέπ. Λε ςημ ανιξπξίηρή ςξσπ δημιξσογήθηκαμ βαρικέπ και 

σπξρςηοικςικέπ λειςξσογίεπ ςξσ ΔΔΡ, με ρςϊυξ ςημ ικαμξπξίηρη ςχμ υοηρςόμ ςξσ 

και ςημ εμίρυσρη ςξσ εκπαιδεσςικξϋ υαοακςήοα, πξσ διέπει ςη τιλξρξτία ςξσ.  

Όρξμ ατξοά ρςη διαυείοιρη ςχμ εμθεμάςχμ, ξοιρμέμα απϊ ασςά (π.υ. Ξι 

Αμακξιμόρειπ μαπ, Ρϋμμετξ Θδεόμ), λαμβάμξσμ δεδξμέμα απϊ ρσγκεκοιμέμη (-επ) 

καςηγξοία (-επ) άοθοχμ, με απξςέλερμα μα μημ αοκεί η απλή παοαμεςοξπξίηρή 

ςξσπ χπ εμθέμαςα, αλλά μα απαιςείςαι και η δημιξσογία ςχμ αμςίρςξιυχμ άοθοχμ, 

όρςε μα εμταμίζεςαι ςξ επιθσμηςϊ απξςέλερμα (πεοιρρϊςεοα για ςη δημιξσογία 

πεοιευξμέμξσ παοξσριάζξμςαι ρςημ Δμϊςηςα 4.3.4). Οαοακάςχ (Πίμακαπ 32), 

πεοιγοάτξμςαι αμαλσςικά ςα εμθέμαςα πξσ ρυεςίζξμςαι με ςη λειςξσογικϊςηςα ςξσ 

ΔΔΡ.  

Πίμακαπ 32: Δμθέμαςα πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ για ςημ σλξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ και 

ρυεςίζξμςαι κσοίχπ με ςη λειςξσογικϊςηςά ςξσ 

Δημιξσογία Ιξιμόςηςαπ (Community Builder) – CB modules 

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

Οοϊκειςαι για έμα ρϋμξλξ απϊ εμθέμαςα και εταομξγέπ, ςξ ξπξίξ 

επιςοέπει ςη δημιξσογία κξιμϊςηςαπ ρε έμα ρϋρςημα, παοέυξμςαπ 

δσμαςϊςηςεπ εγγοατήπ (register) και ειρόδξσ (login) υοηρςόμ, 

επενεογαρίαπ ςχμ ποξτίλ ςξσπ, διαρύμδερηπ ςχμ υοηρςόμ 

μεςανϋ ςξσπ κ.λπ. ξ Community Builder απξςελεί μια δημξτιλή 

ρσλλξγή εμθεμάςχμ, η ξπξία διαςίθεςαι απϊ ςξ joomlapolis 

(http://www.joomlapolis.com/), με ρςϊυξ ςη δημιξσογία 

δσμαμικόμ κξιμξςήςχμ εμςϊπ διαδικςσακόμ ρσρςημάςχμ. Μα 

ρημειχθεί, πχπ για ςξ Community Builder είμαι διαθέριμξ 

ποϊρθεςξ (plugin) για ςημ ελλημική γλόρρα, όρςε ςα κείμεμα πξσ 

παοξσριάζξμςαι ρςξσπ υοήρςεπ (πεδία τξομόμ, κξσμπιά κ.λπ.), 

καθόπ και ςξ πεοιβάλλξμ ςχμ διαυειοιρςόμ, μα είμαι ρςα ελλημικά. 

ξ ποϊρθεςξ ςηπ ελλημικήπ γλόρραπ αμαζηςήθηκε και 

εγκαςαρςάθηκε*, εμό ξοιρμέμα ρημεία ρςα μεςατοαρμέμα κείμεμα, 

επαμαποξρδιξοίρςηκαμ ρςξμ κόδικα (ρςα αουεία 

admin_language.php, cbteamplugins_language.php και 

language.php), όρςε μα ςαιοιάζξσμ ρςιπ απαιςήρειπ ςξσ ΔΔΡ.  

Ζ ρσγκεκοιμέμη ρσλλξγή εμθεμάςχμ ρσμβάλλει ρςημ εμίρυσρη ςηπ 

λειςξσογικόςηςαπ ςξσ ΔΔΡ, με ςη δημιξσογία μιαπ δσμαμικήπ 

κξιμόςηςαπ μάθηρηπ, με δσμαςϊςηςεπ επικξιμχμίαπ και 

αλληλεπίδοαρηπ μεςανϋ ςχμ υοηρςόμ.  

*Σημείχρη: η εγκαςάρςαρη ςηπ ελλημικήπ γλόρραπ δεμ 

ποαγμαςξπξιείςαι απϊ ςξ πεοιβάλλξμ εγκαςάρςαρηπ εμθεμάςχμ, 

αλλά απϊ ςξμ ftp client, ρε μέξ τάκελξ με ςημ ξμξμαρία greek 

http://www.joomlapolis.com/
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language, ρςξ μξμξπάςι components -> com_comprofiler -> plugins 

-> language. 

Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 

 (ρημ: ρςη ρσμέυεια παοξσριάζξμςαι εικϊμεπ απϊ ςα επιμέοξσπ 
εμθέμαςα ςηπ ρσλλξγήπ, ϊπχπ ασςά εμταμίζξμςαι ρςξ πεοιβάλλξμ 

υοήρςη) 

Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή 

 

 

Δγγοατή (registration) – mod_cbregister  

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

ξ ρσγκεκοιμέμξ έμθεμα πεοιλαμβάμεςαι ρςη ρσλλξγή εμθεμάςχμ 

Community Builder. Ξι υοήρςεπ μπξοξϋμ μα ποαγμαςξπξιήρξσμ 

εγγοατή (registration) ρςξ ΔΔΡ, ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ 

διαθέςξσμ ήδη λξγαοιαρμϊ, ακξλξσθόμςαπ ςξμ ρυεςικϊ 

σπεορϋμδερμξ (είςε απϊ ςξ έμθεμα ρϋμδερηπ –top panel- είςε απϊ 

ςξ κείμεμξ σπξδξυήπ ρςημ Αουική Ρελίδα). Ξι εγγεγοαμμέμξι 

υοήρςεπ έυξσμ ποϊρβαρη ρε επιποϊρθεςεπ λειςξσογίεπ ςξσ ΔΔΡ, 

ϊπχπ είμαι για παοάδειγμα ςξ αμέβαρμα αουείχμ, καθόπ και 

ρσγκεκοιμέμα πλεξμεκςήμαςα (π.υ. λήφη εμημεοχςικόμ 

μημσμάςχμ ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ απϊ ςξσπ διαυειοιρςέπ) 

(πεοιρρϊςεοεπ λεπςξμέοειεπ παοξσριάζξμςαι ρςημ Δμϊςηςα 3.4.2).  

ξ έμθεμα ςηπ εγγοατήπ ρσμβάλλει ρςημ εμίρυσρη ςηπ 

λειςξσογικόςηςαπ ςξσ ΔΔΡ, επιςοέπξμςαπ ρςξσπ εγγεγοαμμέμξσπ 

υοήρςεπ μα έυξσμ ποϊρβαρη ρε μεγαλϋςεοξ πλήθξπ λειςξσογιόμ, 
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εμό ξι διαυειοιρςέπ απξκςξϋμ μια ρσμξλική εικόμα για ςξσπ 

υοήρςεπ (και ςξ ποξτίλ ςξσπ), πξσ επιρκέπςξμςαι ςξ ΔΔΡ και 

ανιξπξιξϋμ ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσ.  

Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 

 

Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή 

 

 

Δίρξδξπ (login) – mod_cblogin  

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

ξ ρσγκεκοιμέμξ έμθεμα πεοιλαμβάμεςαι ρςη ρσλλξγή εμθεμάςχμ 

Community Builder. Ξι υοήρςεπ μπξοξϋμ μα ποαγμαςξπξιήρξσμ 

είρξδξ (login) ρςξ ΔΔΡ, όρςε μα έυξσμ ποϊρβαρη ρε ϊλεπ ςιπ 

εταομξγέπ, υχοίπ πεοιξοιρμξϋπ. ξ έμθεμα ειρϊδξσ ακξλξσθεί 

ςξσπ καμϊμεπ βαρικόμ Ρυεδιαρςικόμ Υμαοιόμ (Δμϊςηςα 3.6), εμό 

έυει ανιξπξιηθεί ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ έμθεμα εμτάμιρηπ top panel 

(Δμϊςηςα 4.3.2.1), όρςε η δσμαςϊςηςα ειρϊδξσ μα διαςίθεςαι ρςξσπ 
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υοήρςεπ με ποχςϊςσπξ ςοϊπξ. Όπχπ ταίμεςαι και ρςιπ εικϊμεπ απϊ 

ςξ πεοιβάλλξμ υοήρςη, ςξ σπϊβαθοξ ςξσ εμθέμαςξπ είμαι 

διαταμέπ, ρσμβάλλξμςαπ θεςικά ρςημ αιρθηςική ςξσ ΔΔΡ, εμό μεςά 

ςημ ποαγμαςξπξίηρη ςηπ ειρϊδξσ, η τϊομα αλλάζει, επιςοέπξμςαπ 

ρςξσπ υοήρςεπ μα ποαγμαςξπξιήρξσμ ένξδξ, ϊςαμ ςξ επιθσμξϋμ. 

Δπίρηπ, μα ρημειχθεί πχπ μεςά ςημ ποαγμαςξπξίηρη ειρϊδξσ ρςξ 

ΔΔΡ, εμεογξπξιξϋμςαι επιποϊρθεςα εμθέμαςα, ςα ξπξία ρυεςίζξμςαι 

με ςιπ λειςξσογίεπ πξσ μπξοξϋμ μα ποαγμαςξπξιηθξϋμ απϊ ςξσπ 

εγγεγοαμμέμξσπ υοήρςεπ.  

ξ έμθεμα ειρϊδξσ ρσμβάλλει ρςημ εμίρυσρη ςηπ λειςξσογικόςηςαπ 

ςξσ ΔΔΡ, επιςοέπξμςαπ ρςξσπ υοήρςεπ μα έυξσμ ποόρβαρη ρε 

μεγαλϋςεοξ πλήθξπ λειςξσογιόμ και μα επικξιμχμξύμ μεςανϋ 

ςξσπ, δημιξσογόμςαπ με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ μια δσμαμική 

εκπαιδεσςική κξιμϊςηςα.  

Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 

  

Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή 
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σμδεδεμέμξι Φοήρςεπ (CB online) – mod_comprofileronline  

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

ξ ρσγκεκοιμέμξ έμθεμα πεοιλαμβάμεςαι ρςη ρσλλξγή εμθεμάςχμ 

Community Builder. Ρσγκεκοιμέμα, παοξσριάζει ςξ ρϋμξλξ ςχμ 

υοηρςόμ, πξσ είμαι ρσμδεδεμέμξι ρςξ ΔΔΡ ςη ρςιγμή πλξήγηρηπ 

(άμερη εμημέοχρη καςά ςημ είρξδξ και ςημ ένξδξ εμϊπ υοήρςη), 

δίμξμςαπ με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ςη δσμαςϊςηςα (α) επικξιμχμίαπ 

μεςανϋ ςχμ ρσμδεδεμέμχμ υοηρςόμ, (β) ποξβξλήπ ςξσ ποξτίλ ςξσ 

επιθσμηςξϋ υοήρςη, αλλά και (γ) επενεογαρίαπ ςχμ ποξρχπικόμ 

ρςξιυείχμ ςξσ υοήρςη πξσ έυει ρσμδεθεί. ξ έμθεμα ρσμδεδεμέμχμ 

υοηρςόμ είμαι εμταμέπ ρε ϊλξσπ ςξσπ υοήρςεπ, είςε έυξσμ είςε δεμ 

έυξσμ ποαγμαςξπξιήρει είρξδξ ρςξ ΔΔΡ, αλλά ξι λειςξσογίεπ πξσ 

αματέοθηκαμ, επιςοέπξμςαι απξκλειρςικά ρςξσπ ρσμδεδεμέμξσπ 

υοήρςεπ.  

ξ ρσγκεκοιμέμξ έμθεμα ρσμβάλλει ρςημ εμίρυσρη ςηπ 

λειςξσογικόςηςαπ ςξσ ΔΔΡ, επιςοέπξμςαπ ρςξσπ υοήρςεπ μα 

ρσμμεςέυξσμ εμεογά ρςημ εκπαιδεσςική κξιμϊςηςα, 

επικξιμχμώμςαπ μεςανϋ ςξσπ.  

Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 
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Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή 

 

 

Δκκοεμόςηςεπ (Workflows) – mod_comprofilermoderator  

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

ξ ρσγκεκοιμέμξ έμθεμα πεοιλαμβάμεςαι ρςη ρσλλξγή εμθεμάςχμ 

Community Builder. Οαοξσριάζεςαι ρςξσπ υοήρςεπ πξσ έυξσμ 
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Ανία ποαγμαςξπξιήρει είρξδξ ρςξ ΔΔΡ με ςξ οϊλξ διαυειοιρςή ή 

ρσμςξμιρςή και έυξσμ διαθέριμεπ εκκοεμϊςηςεπ, ϊπχπ για 

παοάδειγμα ςημ έγκοιρη ςχμ υοηρςόμ, πξσ έυξσμ 

ποαγμαςξπξιήρει εγγοατή.  

ξ έμθεμα ςχμ εκκοεμξςήςχμ ρσμβάλλει ρςημ εμίρυσρη ςηπ 

λειςξσογικόςηςαπ ςξσ ΔΔΡ, διεσκξλϋμξμςαπ ςξσπ υοήρςεπ με 

ρσγκεκοιμέμεπ αομξδιϊςηςεπ μα ξλξκληοόμξσμ ςιπ απαοαίςηςεπ 

εμέογειεπ ρε πεοιβάλλξμ τιλικϊ ποξπ ςξμ υοήρςη (υχοίπ μα είμαι 

απαοαίςηςη η είρξδξπ ρςξ πεοιβάλλξμ διαυειοιρςή ή ρςη βάρη 

δεδξμέμχμ ςξσ ΔΔΡ).  

Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 

  

 

Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή 

 

Αμαζήςηρη (search)  

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

Ζ αμάγκη για δσμαςϊςηςα αμαζήςηρηπ ρςξ ΔΔΡ έυει ήδη πεοιγοατεί 

ρε ποξηγξϋμεμεπ εμϊςηςεπ, εμό έυει ξοιρςεί και ςξ καςάλληλξ 

Ρυεδιαρςικϊ Υμάοι. ξ έμθεμα αμαζήςηρηπ διαςίθεςαι εν‟ ξοιρμξϋ 

ρςημ έκδξρη ςξσ Joomla πξσ ανιξπξιήθηκε (1.7.3) και 
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εμεογξπξιήθηκε, όρςε ξι υοήρςεπ μα μπξοξϋμ μα αμαζηςξϋμ ςα 

ρςξιυεία πξσ επιθσμξϋμ, είςε ρςξ ρϋμξλξ ςξσ ΔΔΡ είςε ρε 

ποξκαθξοιρμέμεπ καςηγξοίεπ, ξοίζξμςαπ ρσγκεκοιμέμεπ λένειπ 

κλειδιά και ποξεπιλεγμέμεπ ρσμθήκεπ (π.υ. ϊλεπ ξι λένειπ, 

ξπξιαδήπξςε λένη, ακοιβήπ τοάρη).  

ξ έμθεμα ςηπ αμαζήςηρηπ ρσμβάλλει ρςημ εμίρυσρη ςηπ 

λειςξσογικόςηςαπ ςξσ ΔΔΡ, καθόπ και ρςημ εσυοηρςία πλξήγηρηπ 

ρςξ επιθσμηςϊ πεοιευϊμεμξ.  

Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 

  

 

Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή 

 

Ιξιμξπξίηρη (share) - ITPSocialButtons  

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ζ κξιμξπξίηρη πεοιευξμέμξσ ρε κξιμχμικά δίκςσα και άλλεπ 

εταομξγέπ Θρςξϋ 2.0 απξςελεί ςξμ πλέξμ διαδεδξμέμξ ςοϊπξ, για 

ςημ επικξιμχμία μεςανϋ υοηρςόμ και ςξ διαμξιοαρμϊ 
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Ανία πεοιευξμέμξσ, ιδεόμ και απϊφεχμ. Ρςξ ΔΔΡ εγκαςαρςάθηκε 

καςάλληλξ έμθεμα κξιμξπξίηρηπ, ςξ ξπξίξ ανιξπξιήθηκε ρςξ 

ρϋμξλξ ςξσ πεοιευξμέμξσ και πεοιλαμβάμει ξοιρμέμεπ απϊ ςιπ 

δημξτιλέρςεοεπ εταομξγέπ Θρςξϋ 2.0, όρςε ξι υοήρςεπ μα μπξοξϋμ 

μα κξιμξπξιξϋμ ςα άοθοα πξσ επιθσμξϋμ και μα ςα διαμξιοάζξμςαι 

με τίλξσπ και ρσμαδέλτξσπ. Για ςημ εμτάμιρη ςχμ επιλξγόμ 

κξιμξπξίηρηπ διαςίθεμςαι 22 διατξοεςικά ρςσλ, εκ ςχμ ξπξίχμ 

επιλέυθηκε εκείμξ, πξσ ςαιοιάζει καλϋςεοα με ςη τιλξρξτία ςξσ 

ΔΔΡ.  

ξ έμθεμα ςηπ κξιμξπξίηρηπ ρσμβάλλει ρςημ εσοϋςεοη διάδξρη 

ςξσ ΔΔΡ ρςημ εκπαιδεσςική κξιμϊςηςα, καθόπ και ρςημ εμίρυσρη 

και ρςημ σπξρςήοινη ςηπ ξμαδικόςηςαπ, ςηπ ρσμεογαρίαπ και ςηπ 

ρσμμεςξυήπ μεςανϋ ςχμ μελόμ. 

Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 

 

Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή 

 

Αμακξιμώρειπ (Announcements) - SP News Highlighter 

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

Ξι Αμακξιμόρειπ ρυεςικά με μέα, γεγξμϊςα, εκπαιδεσςικϊ 

πεοιευϊμεμξ και άλλα ρςξιυεία, πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ 

εκπαιδεσςική κξιμϊςηςα, απξςελξϋμ βαρικϊ ρσρςαςικϊ ςξσ ΔΔΡ, 

ςϊρξ χπ ποξπ ςημ άμερη και έγκαιοη εμημέοχρη ςχμ υοηρςόμ ϊρξ 

και χπ ποξπ ςη διαςήοηρη ςξσ εμδιατέοξμςξπ, με ρσμευόπ 

αμαμεχμέμξ σλικϊ. Για ςξμ λϊγξ ασςϊ, εγκαςαρςάθηκε καςάλληλξ 

έμθεμα παοξσρίαρηπ αμακξιμόρεχμ, ςξ ξπξίξ εμταμίζεςαι ρςημ 

αουική ρελίδα, όρςε μα σπάουει άμερη ποϊρβαρη ρε ασςϊ. Ξι 

επιλξγέπ διαυείοιρηπ ςξσ εμθέμαςξπ είμαι πξλλέπ, 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ (α) πηγή δεδξμέμχμ (εμταμιζϊμεμα 

άοθοα, ςανιμϊμηρη, εμτάμιρη ημεοξμημίαπ κ.λπ.), (β) ςοϊπξπ 



Λεςαπςσυιακή Διπλχμαςική Δογαρία – Οιςρικάληπ Ρςαϋοξπ 

 

 198 

εμτάμιρηπ εμθέμαςξπ (διαρςάρειπ, υοόμαςα, βέλη εμαλλαγήπ 

κ.λπ.) και (γ) ςοϊπξπ εμτάμιρηπ αμακξιμόρεχμ (ετέ εμαλλαγήπ 

πεοιευξμέμξσ, ςαυϋςηςα εμαλλαγήπ κ.λπ.).  

ξ έμθεμα ςχμ αμακξιμόρεχμ ρσμβάλλει ρςημ άμερη εμημέοχρη 

ςχμ υοηρςόμ ρυεςικά με ποϊρταςα και ρημαμςικά θέμαςα, πξσ 

ατξοξϋμ ρςημ εκπαίδεσρη, ρςημ ποξρέλκσρη ςξσ εμδιατέοξμςξπ 

με ςημ ανιξπξίηρη καςάλληλχμ ετέ και ρςη δημιξσογία θεςικήπ 

αίρθηρηπ, ρυεςικά με ςημ εμτάμιρη ςξσ ΔΔΡ. 

Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 

 

Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή 

 

ύμμετξ Θδεώμ (Tag Cloud) – Easy Tag Cloud  

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

ξ ρσγκεκοιμέμξ έμθεμα εγκαςαρςάθηκε ρςξ ΔΔΡ, καθόπ δίμει ςη 

δσμαςϊςηςα ρςξσπ υοήρςεπ μα έυξσμ άμερη ποϊρβαρη ρε άοθοα, 

ρυεςικά με θέμαςα, για ςα ξπξία σπάουει πλξϋριξ πεοιευϊμεμξ, 

ρϋμτχμα με ρσγκεκοιμέμεπ λένειπ κλειδιά. Ρςξ Ρϋμμετξ Θδεόμ 

παοξσριάζξμςαι με εμταμή ςοϊπξ (διατξοεςικά υοόμαςα, 

διατξοεςικϊ μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ) ξι “εςικέςεπ – λένειπ 

κλειδιά” (tags - keywords), πξσ έυξσμ ξοιρςεί ρςα σπάουξμςα 

άοθοα. Όρξ πεοιρρϊςεοεπ τξοέπ έυει υοηριμξπξιηθεί μια 

ρσγκεκοιμέμη εςικέςα ςϊρξ πιξ έμςξμα εμταμίζεςαι μέρα ρςξ 

έμθεμα (π.υ. Αμξικςά Λαθήμαςα, Ρσμέδοια). Δπιλέγξμςαπ ςη λένη 

πξσ επιθσμξϋμ, ξι υοήρςεπ μπξοξϋμ μα μεςαβξϋμ ρςξ ρϋμξλξ ςχμ 

άοθοχμ, πξσ ρσμδέξμςαι με ασςήμ. 

ξ έμθεμα ςξσ Ρϋμμετξσ Θδεόμ ρσμβάλλει ρςημ αϋνηρη ςηπ 

λειςξσογικόςηςαπ ςξσ ΔΔΡ, διεσκξλϋμξμςαπ ςξσπ υοήρςεπ ρςη 

διαδικαρία αμαζήςηρηπ, εμό ςασςϊυοξμα, επιςοέπει ςημ ποξβξλή 



υεδιαρμόπ, Τλξπξίηρη και Ανιξλόγηρη Διαδικςσακξύ Δκπαιδεσςικξύ σρςήμαςξπ με Δταομξγή 
Αουώμ Αλληλεπίδοαρηπ Αμθοώπξσ-Τπξλξγιρςή και Ανιξπξίηρη Σευμξλξγιώμ Θρςξύ 2.0 

 

 199 

ςχμ επιθσμηςόμ θεμαςικόμ πεοιξυόμ, με ςη υοήρη καςάλληλχμ 

λένεχμ κλειδιόμ.  

Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 

 

Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή 

 

Υόομα Δπικξιμχμίαπ (Contact Form) – Fox Contact 

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

ξ ρσγκεκοιμέμξ έμθεμα εγκαςαρςάθηκε ρςξ ΔΔΡ, καθόπ δίμει ςη 

δσμαςϊςηςα ρςξσπ υοήρςεπ μα επικξιμχμξϋμ με ςξσπ σπεϋθσμξσπ 

ανιξπξιόμςαπ καςάλληλη τϊομα. Για ςημ παοαμεςοξπξίηρη ςχμ 

πεδίχμ ςηπ τϊομαπ λήτθηκαμ σπϊφη ςα καςάλληλα Ρυεδιαρςικά 

Υμάοια (Δμϊςηςα 3.6). Δπιπλέξμ, εκςϊπ απϊ ςη δσμαςϊςηςα 

επικξιμχμίαπ, δίμεςαι ρςξσπ υοήρςεπ και η δσμαςϊςηςα επιρϋμαφηπ 

αουείξσ για δϋξ λϊγξσπ, (α) ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ υοήρςηπ 

επιθσμεί μα απξρςείλει ποξςειμϊμεμξ πεοιευϊμεμξ για ςξ ΔΔΡ και 

(β) ρςημ πεοίπςχρη ϋπαονηπ κάπξιξσ ςευμικξϋ ποξβλήμαςξπ, μα 

μπξοεί μα απξρςαλεί ρςξσπ διαυειοιρςέπ ρςιγμιϊςσπξ (printscreen) 

απϊ ςξ μήμσμα ή ςη δσρλειςξσογία πξσ εμταμίζεςαι ρςξμ υοήρςη.  

ξ έμθεμα ςηπ τϊομαπ επικξιμχμίαπ ρσμβάλλει ρςημ αϋνηρη ςηπ 

λειςξσογικόςηςαπ ςξσ ΔΔΡ, διεσκξλϋμξμςαπ ςξσπ υοήρςεπ μα 

επικξιμχμξϋμ με ςξσπ σπεϋθσμξσπ ϊςαμ ςξ επιθσμξϋμ, εμό 
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ςασςϊυοξμα, εμιρυϋεςαι η εμπιρςξρύμη αμάμερα ρςξσπ 

διαυειοιρςέπ και ςξσπ υοήρςεπ ςξσ ΔΔΡ.  

Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 

 

Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή 
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Πεοιξυέπ σζηςήρεχμ (Forum) – Kunena Forum 

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

ξ ρσγκεκοιμέμξ έμθεμα εγκαςαρςάθηκε ρςξ ΔΔΡ, καθόπ δίμει ςη 

δσμαςϊςηςα ρε ϊλξσπ ςξσπ εγγεγοαμμέμξσπ υοήρςεπ μα 

επικξιμχμξϋμ μεςανϋ ςξσπ αρϋγυοξμα, μέρα απϊ ςημ πεοιξυή 

ρσζηςήρεχμ (τϊοξσμ). ξ Kunena Forum έυει ρσμδεθεί με ςξ 

έμθεμα Community Builder, όρςε ξι υοήρςεπ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμ 

είρξδξ ρςξ ΔΔΡ μα αμαγμχοίζξμςαι ασςϊμαςα και μα είμαι 

ςασςϊυοξμα ρσμδεδεμέμξι ρςημ πεοιξυή ρσζηςήρεχμ. Για ςημ 

καλϋςεοη λειςξσογία ςξσ τϊοξσμ έυξσμ δημιξσογηθεί εμδεικςικέπ 

καςηγξοίεπ ρσζηςήρεχμ και καςάλληλεπ θεμαςικέπ πεοιξυέπ. 

Δπιπλέξμ, ςξ Kunena Forum απξςελεί έμα έμθεμα, ςξ ξπξίξ 

εμταμίζεςαι ρςξ αοιρςεοϊ μεμξϋ ςχμ υοηρςόμ μϊμξ ατξϋ 

ποαγμαςξπξιηθεί επιςσυήπ ρϋμδερη ρςξ ΔΔΡ. Διατξοεςικά, ξι μη 

εγγεγοαμμέμξι υοήρςεπ δεμ μπξοξϋμ μα έυξσμ ποϊρβαρη ρε ασςϊ.  

ξ έμθεμα ςηπ πεοιξυήπ ρσζηςήρεχμ ρσμβάλλει ρςημ αϋνηρη ςηπ 

λειςξσογικόςηςαπ ςξσ ΔΔΡ, διεσκξλϋμξμςαπ ςξσπ υοήρςεπ μα 

επικξιμχμξϋμ μεςανϋ ςξσπ, εμό ςασςϊυοξμα, εμιρυϋεςαι η 

δημιξσογία μιαπ δσμαμικήπ κξιμόςηςαπ μάθηρηπ.  

Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 
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Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή 

 

σμξμιλία (Chat) – Kide_Chat 

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

ξ ρσγκεκοιμέμξ έμθεμα εγκαςαρςάθηκε ρςξ ΔΔΡ, καθόπ δίμει ςη 

δσμαςϊςηςα ρε ϊλξσπ ςξσπ εγγεγοαμμέμξσπ υοήρςεπ μα 

επικξιμχμξϋμ μεςανϋ ςξσπ ρϋγυοξμα, μέρα απϊ ςημ πεοιξυή 

ρσμξμιλιόμ (chat). Ξι πεοιρρϊςεοξι υοήρςεπ είμαι ενξικειχμέμξι με 

αμςίρςξιυξσπ ςοϊπξσπ επικξιμχμίαπ, ατξϋ ανιξπξιξϋμςαι ρε 

δημξτιλή κξιμχμικά δίκςσα, πξσ υοηριμξπξιξϋμ καθημεοιμά (π.υ. 

Facebook). ξ Kide Chat απξςελεί έμα έμθεμα, ςξ ξπξίξ 

εμταμίζεςαι ρςξ αοιρςεοϊ μεμξϋ ςχμ υοηρςόμ μϊμξ ατξϋ 

ποαγμαςξπξιηθεί επιςσυήπ ρϋμδερη ρςξ ΔΔΡ. Διατξοεςικά, ξι μη 

εγγεγοαμμέμξι υοήρςεπ δεμ μπξοξϋμ μα έυξσμ ποϊρβαρη ρε ασςϊ. 

Οοϊκειςαι για μια πεοιξυή ρςημ ξπξία ξι υοήρςεπ υοηριμξπξιξϋμ 

έμα φεσδόμσμξ και ρσμμεςέυξσμ ρε ρσζηςήρειπ μεςανϋ ςξσπ, ρε 

ποαγμαςικϊ υοϊμξ, ρυεςικά με θέμαςα πξσ ςξσπ εμδιατέοξσμ. 

Ρημαμςικϊπ ρςη ρσγκεκοιμέμη λειςξσογία, είμαι ξ οϊλξπ ςξσ 

εμθέμαςξπ ςχμ ρσμδεδεμέμχμ υοηρςόμ (CB online), ϊπξσ ξι 

υοήρςεπ μπξοξϋμ άμερα μα γμχοίζξσμ πξιξι πλξηγξϋμςαι ρςξ ΔΔΡ 

ρε μια ρσγκεκοιμέμη υοξμική ρςιγμή.  

Για ςημ εσκξλϊςεοη καςαγοατή κειμέμχμ έυει εμεογξπξιηθεί η 

υοήρη ςχμ emoticons (εικξμίδια πξσ εκτοάζξσμ ρσμαιρθήμαςα), 

όρςε ξι υοήρςεπ μα μιόθξσμ πιξ άμερη ςημ επικξιμχμία μεςανϋ 

ςξσπ. Δπίρηπ, διαςίθεςαι η δσμαςϊςηςα καςαυόοηρηπ 

σπεορσμδέρμχμ και βίμςεξ, εμό η απξρςξλή εμϊπ μημϋμαςξπ 

ποαγμαςξπξιείςαι πξλϋ απλά με ςξ πάςημα ςξσ κξσμπιξϋ “Enter” 

ρςξ πληκςοξλϊγιξ.  

ξ έμθεμα ςηπ ρσμξμιλίαπ ρσμβάλλει ρςημ αϋνηρη ςηπ 

λειςξσογικόςηςαπ ςξσ ΔΔΡ, διεσκξλϋμξμςαπ ςξσπ υοήρςεπ μα 

επικξιμχμξϋμ άμερα μεςανϋ ςξσπ, εμό ςασςϊυοξμα, εμιρυϋεςαι η 

δημιξσογία μιαπ δσμαμικήπ κξιμόςηςαπ μάθηρηπ.  
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Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 

 

Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή 
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Διαμξιοαρμόπ αουείχμ (Upload – Download Files) – jDownloads 

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

ξ ρσγκεκοιμέμξ έμθεμα εγκαςαρςάθηκε ρςξ ΔΔΡ, καθόπ δίμει ςη 

δσμαςϊςηςα μεςατϊοςχρηπ (uploading) και διαυείοιρηπ αουείχμ ρε 

ϊλξσπ ςξσπ εγγεγοαμμέμξσπ υοήρςεπ. ξ έμθεμα jDownloads 

επιςοέπει ςη δημιξσογία καςηγξοιόμ αουείχμ, ςξμ καθξοιρμϊ 

διατξοεςικόμ δικαιχμάςχμ ρςξσπ υοήρςεπ (ςϊρξ μεςατϊοςχρηπ 

ϊρξ και λήφηπ αουείχμ), ςημ σπξρςήοινη πξλλαπλόμ ςϋπχμ 

αουείχμ (.zip, .doc, .pdf, .rar κ.λπ.), ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ 

σπαουϊμςχμ αουείχμ με αρςέοια, ςη διαςήοηρη αμςιγοάτχμ 

αρταλείαπ (backup creation) και ςημ αμάκςηρη αμςιγοάτχμ 

αρταλείαπ (backup restoration). Δπίρηπ, βαρικϊ ρςξιυείξ ςξσ 

ρσγκεκοιμέμξσ εμθέμαςξπ, απξςελεί η εμτάμιρη μϊμξ ςχμ αουείχμ 

πξσ έυξσμ εγκοιθεί απϊ ςξμ διαυειοιρςή, καθόπ με ασςϊμ ςξμ 

ςοϊπξ, ελέγυεςαι ςξ πεοιευϊμεμξ πξσ ποξρςίθεςαι απϊ ςξσπ 

υοήρςεπ και διαςηοείςαι ςξ επίπεδξ αρτάλειαπ ρςξ ΔΔΡ. 

ξ jDownloads απξςελεί έμα έμθεμα, ςξ ξπξίξ εμταμίζεςαι ρςξ 

αοιρςεοϊ μεμξϋ ςχμ υοηρςόμ μϊμξ ατξϋ ποαγμαςξπξιηθεί 

επιςσυήπ ρϋμδερη ρςξ ΔΔΡ. Διατξοεςικά, ξι μη εγγεγοαμμέμξι 

υοήρςεπ δεμ μπξοξϋμ μα έυξσμ ποϊρβαρη ρε ασςϊ. Οοϊκειςαι για 

μια πεοιξυή, ρςημ ξπξία ξι υοήρςεπ μπξοξϋμ μα αμεβάρξσμ ςα 

αουεία πξσ επιθσμξϋμ, ρσμξδεσϊμεμα απϊ πεοιγοατικά ρςξιυεία, 

εμό ςασςϊυοξμα, μπξοξϋμ μα αμαζηςήρξσμ αουεία άλλχμ 

εγγεγοαμμέμχμ υοηρςόμ ςξσ ΔΔΡ. Λε ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ, 

ποαγμαςξπξιείςαι διαμξιοαρμϊπ εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ.  

ξ έμθεμα ςξσ διαμξιοαρμξϋ αουείχμ ρσμβάλλει ρςημ αϋνηρη ςηπ 

λειςξσογικόςηςαπ ςξσ ΔΔΡ, διεσκξλϋμξμςαπ ςξσπ υοήρςεπ μα 

μεςατξοςόμξσμ φητιακϊ εκπαιδεσςικϊ πεοιευϊμεμξ ρςξ ΔΔΡ και 

μα αμαζηςξϋμ/ αμακςξϋμ φητιακϊ εκπαιδεσςικϊ πεοιευϊμεμξ 

άλλχμ υοηρςόμ, εμό ςασςϊυοξμα, εμιρυϋεςαι η δημιξσογία μιαπ 

δσμαμικήπ κξιμόςηςαπ μάθηρηπ, ρςημ ξπξία ϊλξι ξι υοήρςεπ έυξσμ 

ςημ επιθσμία μα “αμςαλλάρρξσμ” γμόρη, αμξίγξμςαπ μέεπ 

ποξξπςικέπ και δσμαςϊςηςεπ ρςημ αμξικςή ποϊρβαρη ρςημ 

εκπαίδεσρη.  
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Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 

 

Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή 

 

4.3.2.3 Ενθέματα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο Διαδικτυακό 

Εκπαιδευτικό Σύστημα 

Για ςη δημιξσογία εκπαιδεσςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ ρςξ ρϋμξλξ ςξσ πεοιευξμέμξσ 

ςξσ ΔΔΡ, αμαζηςήθηκαμ, αμακςήθηκαμ (απϊ διαθέριμεπ ρσλλξγέπ ρςξ διαδίκςσξ, 

ϊπχπ η αμξικςή κξιμϊςηςα Joomla, ξογαμιρμξί/ παμεπιρςήμια πξσ διαθέςξσμ 
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εμθέμαςα ελεϋθεοα κ.λπ.), εγκαςαρςάθηκαμ και παοαμεςοξπξιήθηκαμ επιποϊρθεςα 

εμθέμαςα, εμό δημιξσογήθηκαμ και ξοιρμέμα εμθέμαςα ποξραομξρμέμξσ HTML, με 

επιλεγμέμξ εκπαιδεσςικϊ πεοιευϊμεμξ. α ρσγκεκοιμέμα εμθέμαςα ανιξπξιήθηκαμ 

με ρςϊυξ ςημ ικαμξπξίηρη ςχμ υοηρςόμ ςξσ ΔΔΡ και ςημ εμίρυσρη ςξσ 

εκπαιδεσςικξϋ υαοακςήοα και ςηπ ρσμξλικήπ τιλξρξτίαπ ςξσ.  

Όρξμ ατξοά ρςη διαυείοιρη ςχμ εμθεμάςχμ, ξοιρμέμα απϊ ασςά (π.υ. Για ϊρξσπ 

θέλξσμ πεοιρρϊςεοα), λαμβάμξσμ δεδξμέμα απϊ ρσγκεκοιμέμη (-επ) καςηγξοία (-επ) 

άοθοχμ, με απξςέλερμα μα μημ αοκεί η απλή παοαμεςοξπξίηρή ςξσπ χπ εμθέμαςα, 

αλλά μα απαιςείςαι και η δημιξσογία ςχμ αμςίρςξιυχμ άοθοχμ, όρςε μα εμταμίζεςαι 

ςξ επιθσμηςϊ απξςέλερμα (πεοιρρϊςεοα για ςη δημιξσογία πεοιευξμέμξσ 

παοξσριάζξμςαι ρςημ Δμϊςηςα 4.3.4). Οαοακάςχ (Πίμακαπ 33) πεοιγοάτξμςαι 

αμαλσςικά ςα εμθέμαςα, πξσ ρυεςίζξμςαι με εκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ ΔΔΡ.  

Πίμακαπ 33: Δμθέμαςα πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ για ςημ σλξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ και 

ρυεςίζξμςαι κσοίχπ με εκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ  

Αμαζήςηρη για παιδιά (KidRex) – Ποξραομξρμέμξ HTML  

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

Δκςϊπ απϊ ςημ αμαζήςηρη ρςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ ΔΔΡ, 

δημιξσογήθηκε έμα ποχςϊςσπξ έμθεμα (ποξραομξρμέμξ HTML), 

ρςξ ξπξίξ εμρχμαςόθηκε ειδική μηυαμή αμαζήςηρηπ ςηπ Google, 

καςάλληλη για παιδιά (KidRex), με ρςϊυξ ςημ αμάκςηρη αρταλξϋπ 

πεοιευξμέμξσ, καςά ςημ πλξήγηρή ςξσπ ρςξ διαδίκςσξ. ξ 

ρσγκεκοιμέμξ έμθεμα, ςξπξθεςήθηκε ρε ξοιρμέμα ρημεία ςξσ ΔΔΡ, 

ϊπχπ για παοάδειγμα ρςξ άοθοξ “Λάθε μα μαθαίμειπ -> 

Δκπαίδεσρη -> Οοξρυξλική Δκπαίδεσρη -> Για Δκπαιδεσςικξϋπ και 

Γξμείπ”.  

ξ έμθεμα ςηπ αμαζήςηρηπ για παιδιά απξςελεί ποόρθεςξ 

εκπαιδεσςικό πεοιευόμεμξ και ρσμβάλλει ρςημ αρταλή υοήρη 

ςξσ διαδικςϋξσ απϊ παιδιά μικοήπ ηλικίαπ.  

Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 
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Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή 

 

Ζλεκςοξμικά Λαθήμαςα (Moodle) – Ποξραομξρμέμξ HTML  

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

Όπχπ έυει ήδη αματεοθεί, έμα απϊ ςα υαοακςηοιρςικά ςξσ ΔΔΡ 

είμαι η ρσμμεςξυή ςχμ υοηρςόμ ρε Ζλεκςοξμικά Λαθήμαςα, ςα 

ξπξία σπξρςηοίζξμςαι απϊ ςξ ΡΔΛ Moodle. ξ Moodle παοέυεςαι 

δχοεάμ (λξγιρμικϊ Αμξικςξϋ Ιόδικα) με άδεια υοήρηπ GNU 

(General Public License)19. Σπξρςηοίζει λειςξσογίεπ Διαυείοιρηπ 

Λάθηρηπ (LMS), Διαυείοιρηπ Δκπαιδεσςικξϋ Οεοιευξμέμξσ (LCMS), 

Αμάπςσνηπ και Ρσγγοατήπ Ζλεκςοξμικόμ Λαθημάςχμ (Authoring 

Tool), Αμάπςσνηπ διαδικςσακόμ Ανιξλξγήρεχμ (Assessment Tool) 

και Οαοακξλξϋθηρηπ ςηπ Δκπαιδεσςικήπ Οξοείαπ (Learning 

Monitoring System). Ξ λϊγξπ για ςξμ ξπξίξ επιλέυθηκε ςξ Moodle, 

ρσγκοιςικά με άλλα ΡΔΛ, πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για ςη δημιξσογία 

Ζλεκςοξμικόμ Λαθημάςχμ, είμαι η δσμαμική κξιμϊςηςα απϊ ςημ 

ξπξία σπξρςηοίζεςαι, με απξςέλερμα μα αμαπςϋρρεςαι ρσμευόπ και 

μα δημιξσογξϋμςαι μέα εμθέμαςα, για ςημ εμίρυσρη ςηπ 

εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ. Άλλξπ έμαπ παοάγξμςαπ για ςημ 

επιλξγή ςξσ εογαλείξσ, είμαι η εσυοηρςία ςξσ ςϊρξ για ςξσπ 

υοήρςεπ ϊρξ και για ςξσπ διαυειοιρςέπ ςχμ μαθημάςχμ, εμό και η 

δσμαςϊςηςα διαυχοιρμξϋ οϊλχμ (διαυειοιρςέπ, εκπαιδεσςικξί, 

μαθηςέπ, επιρκέπςεπ), είμαι ρημαμςική για ςημ ξμαλή διεναγχγή 

ςχμ Ζλεκςοξμικόμ Λαθημάςχμ.  

Θδιαίςεοα ρημαμςικϊ είμαι ςξ γεγξμϊπ, πχπ η υοήρη ςξσ είμαι ήδη 

διαδεδξμέμη ρςξ ΟΡΔ (σπηοερία ςηλεκπαίδεσρηπ), ατξϋ ξι 

υοήρςεπ ςξσ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα σλξπξίηρηπ ςηπ δικήπ ςξσπ 

Ζλεκςοξμικήπ άνηπ ασςξμαςξπξιημέμα, ποξραομϊζξμςαπ ςα 

υαοακςηοιρςικά πξσ επιθσμξϋμ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, η σπηοερία 

ςηλεκπαίδεσρηπ παοέυεςαι με ποξρχπξπξιημέμη ποϊρβαρη ρςξσπ 

εκπαιδεσςικξϋπ και ςξσπ διαθέςει έμα ρϋμξλξ δσμαςξςήςχμ και 

υαοακςηοιρςικόμ, επιςοέπξμςαπ ςημ σλξπξίηρη Ζλεκςοξμικόμ 

Λαθημάςχμ με εκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ και φητιακϊ 

εκπαιδεσςικϊ πεοιευϊμεμξ. Δπιπλέξμ, ανιξπξιείςαι για ςιπ αμάγκεπ 

επιμϊοτχρηπ εκπαιδεσςικόμ.  

                                           
19 http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
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Μα ρημειχθεί, επίρηπ, πχπ έυει δημιξσογηθεί απϊ ςημ κξιμϊςηςα 

ςξσ Joomla καςάλληλξ έμθεμα (joomdle20), ςξ ξπξίξ σπξρςηοίζει 

ςη διαρϋμδερη ςξσ Joomla με ςξ Moodle, επιςοέπξμςαπ ςημ είρξδξ 

ςχμ υοηρςόμ ρςα δϋξ ρσρςήμαςα με κξιμά ρςξιυεία (ϊμξμα υοήρςη 

και κχδικϊπ), ςημ εμτάμιρη εμθεμάςχμ απϊ ςξ Moodle ρςξ Joomla 

(π.υ. ρϋμξλξ διαθέριμχμ Ζλεκςοξμικόμ Λαθημάςχμ) κ.λπ. ξ 

ρσγκεκοιμέμξ έμθεμα σπξρςηοίζεςαι απϊ πεοιξοιρμέμεπ εκδϊρειπ 

ςξσ Joomla, ρςιπ ξπξίεπ η επιλεγμέμη για ςημ σλξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ 

(1.7.3) δεμ ρσμπεοιλαμβάμεςαι. Ασςϊ ϊμχπ, δεμ απξςέλερε 

εμπϊδιξ για ςημ επιλξγή ςξσ Moodle χπ εογαλείξσ για ςημ 

σλξπξίηρη Ζλεκςοξμικόμ Λαθημάςχμ, ατξϋ μια μελλξμςική 

επέκςαρη πξσ θα μπξοξϋρε μα ποαγμαςξπξιηθεί, είμαι η αμαμέχρη 

ςηπ ςοέυξσραπ έκδξρηπ ςξσ Joomla και η ανιξπξίηρη ςξσ 

εμθέμαςξπ Joomdle, για ςη διαρϋμδερη ςχμ δϋξ ρσρςημάςχμ.  

α διαθέριμα Ζλεκςοξμικά Λαθήμαςα ρςξ Moodle (εμδεικςικά έυει 

δημιξσογηθεί ςξ μάθημα “ανίδι ρςξμ κϊρμξ ςχμ Πξμπϊς”), θα 

ατξοξϋμ μεγάλη πξικιλία γμχρςικόμ αμςικειμέμχμ, αμάλξγα με ςη 

ζήςηρη πξσ παοξσριάζεςαι απϊ ςξσπ υοήρςεπ (απϊ μαθήμαςα πξσ 

διδάρκξμςαι ρςημ Οοχςξβάθμια και ςη Δεσςεοξβάθμια Δκπαίδεσρη, 

μέυοι μαθήμαςα γεμικξϋ πεοιευξμέμξσ, ϊπχπ η ανιξπξίηρη ςχμ 

ΟΔ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία), εμό ρςημ πξοεία και ξι ίδιξι ξι 

υοήρςεπ, θα μπξοξϋμ μα δημιξσογξϋμ ςα δικά ςξσπ Ζλεκςοξμικά 

Λαθήμαςα, διαμξιοαζϊμεμξι φητιακϊ εκπαιδεσςικϊ πεοιευϊμεμξ, 

καλέπ ποακςικέπ, ιδέεπ και απϊφειπ. 

ξ έμθεμα ςξσ Moodle για ποϊρβαρη ρςα Ζλεκςοξμικά Λαθήμαςα, 

αματέοεςαι ρσγκεκοιμέμα ρςξ RoboMoodle (ατξϋ είμαι ςξ βαρικϊ 

διαθέριμξ ηλεκςοξμικϊ μάθημα ασςήμ ςη ρςιγμή), απξςελεί 

ποόρθεςξ εκπαιδεσςικό πεοιευόμεμξ και ρσμβάλλει ρςημ 

ενξικείχρη ςχμ υοηρςόμ ςξσ ΔΔΡ με ΡΔΛ.  

Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 

 

                                           
20 Ρςημ παοξϋρα τάρη κοίθηκε καλϋςεοη η διαςήοηρη ςξσ Moodle χπ ασςϊμξμξσ 
ρσρςήμαςξπ για ςημ ανιξπξίηρή ςξσ για επιμξοτχςικξϋπ ρκξπξϋπ.  
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Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή 

 

Διαδικςσακά εμιμάοια (Stalona Le@rning) – Ποξραομξρμέμξ HTML  

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Για ςημ επιμϊοτχρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ ςξ ΔΔΡ διαθέςει 

επιποϊρθεςξ έμθεμα, ςξ ξπξίξ ρσμδέεςαι με έμα ρϋρςημα, 
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Ανία καςάλληλξ για ςημ σπξρςήοινη διαδικςσακόμ ρεμιμαοίχμ. Οιξ 

ρσγκεκοιμέμα, ποϊκειςαι για έμα εογαλείξ κξιμχμικήπ δικςϋχρηπ 

(wall.fm - http://wall.fm/), ςξ ξπξίξ επιςοέπει ςη δημιξσογία 

κλειρςόμ κξιμχμικόμ δικςϋχμ με δσμαςϊςηςεπ ϊπχπ εγγοατή 

μελόμ, διαρϋμδερη “διαδικςσακόμ τίλχμ”, ρσμμεςξυή ρε 

δοαρςηοιϊςηςεπ, δημιξσογία γεγξμϊςχμ (events), ποξβξλή ποξτίλ 

μελόμ, διαμξιοαρμϊπ πεοιευξμέμξσ κ.λπ., ξι ξπξίεπ είμαι ξικείεπ 

ρςξσπ υοήρςεπ απϊ ςα κξιμχμικά δίκςσα, πξσ υοηριμξπξιξϋμ ρςημ 

καθημεοιμϊςηςά ςξσπ (π.υ. Facebook και twitter) και δημιξσογξϋμ 

αίρθηρη αρτάλειαπ και εμπιρςξρϋμηπ. 

ξ wall.fm21 ανιξπξιήθηκε για ςη δημιξσογία εμϊπ κξιμχμικξϋ 

δικςϋξσ (Stalona Le@rning), ρςξ ξπξίξ ποαγμαςξπξιξϋμςαι 

εγγοατέπ απϊ ςξσπ ήδη σπάουξμςεπ υοήρςεπ ςξσ ΔΔΡ, με ρκξπϊ ςη 

ρσμμεςξυή ρε ποξγοαμμαςιρμέμα διαδικςσακά ρεμιμάοια. Ζ 

θεμαςξλξγία ςχμ ρεμιμαοίχμ ποξκϋπςει απϊ ςα εμδιατέοξμςα πξσ 

αμαδεικμϋξμςαι ρςξ ΔΔΡ απϊ ςξσπ υοήρςεπ (κσοίχπ ςξσπ 

εκπαιδεσςικξϋπ), ρυεςικά με ςημ ανιξπξίηρη ςχμ ΟΔ ρςημ 

εκπαίδεσρη. ξ εκπαιδεσςικϊ πεοιευϊμεμξ, πξσ σπξρςηοίζει ςιπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ ρεμιμαοίχμ, καλϋπςει ςϊρξ ςξ γμχρςικϊ 

(ρσμβξσλέπ, καλέπ ποακςικέπ, εμημέοχρη) ϊρξ και ςξ 

ρσμαιρθημαςικϊ επίπεδξ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ. Όρξμ ατξοά ρςη 

δξμή ςξσ ρσρςήμαςξπ, δημιξσογήθηκε έμα ιδιαίςεοα εσυάοιρςξ 

πεοιβάλλξμ, ςξ ξπξίξ εμιρυϋει ςα θεςικά ρσμαιρθήμαςα και ςη 

διάθερη ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ και ςασςϊυοξμα, έμα εϋυοηρςξ 

πεοιβάλλξμ, ςξ ξπξίξ επιςοέπει ρε αουάοιξσπ υοήρςεπ μα 

πλξηγηθξϋμ εϋκξλα ρε ασςϊ και μα ρσμμεςέυξσμ εμεογά ρςιπ 

σπάουξσρεπ δοαρςηοιϊςηςεπ, καςέυξμςαπ βαρικέπ δενιϊςηςεπ 

υοήρηπ ηλεκςοξμικόμ σπξλξγιρςόμ και διαδικςϋξσ.  

ξ σπάουξμ διαδικςσακϊ ρεμιμάοιξ αματέοεςαι ρςημ ανιξπξίηρη 

ςξσ YouTube, για ςη δημιξσογία και ςημ ποξόθηρη φητιακξϋ 

εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ, αλλά και για ςημ ποξόθηρη ςχμ 

εκπαιδεσςικόμ δοάρεχμ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρε ρυξλεία και 

εκπαιδεσςικξϋπ ξογαμιρμξϋπ. ξ εκπαιδεσςικϊ πεοιευϊμεμξ ςξσ 

ρσγκεκοιμέμξσ ρεμιμαοίξσ σπξρςηοίζει πληθόοα εκπαιδεσςικόμ 

δοαρςηοιξςήςχμ (π.υ. αμάγμχρη φητιακόμ διαδοαρςικόμ βιβλίχμ 

(flipping books), ποξβξλή βίμςεξ, ποξβξλή διαδοαρςικόμ 

παοξσριάρεχμ, ρσμμεςξυή ρε διαδικςσακέπ ρσζηςήρειπ), εμό 

ανιξπξιξϋμςαι καςάλληλα εογαλεία για ςημ σλξπξίηρη 

δοαρςηοιξςήςχμ ϊπχπ είμαι η ςηλεδιάρκεφη. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, 

μέρχ ςξσ Δλλημικξϋ Ακαδημαψκξϋ Διαδικςϋξσ (GUnet - 

http://www.gunet.gr/), ξι διαυειοιρςέπ ςξσ ΔΔΡ και ξι 

διξογαμχςέπ ςχμ διαδικςσακόμ ρεμιμαοίχμ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα 

                                           
21 Ρςημ παοξϋρα τάρη κοίθηκε καλϋςεοη η διαςήοηρη ςξσ wall.fm χπ ασςϊμξμξσ 
ρσρςήμαςξπ για ςημ ανιξπξίηρή ςξσ για επιμξοτχςικξϋπ ρκξπξϋπ. 

http://wall.fm/
http://www.gunet.gr/
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μα ποαγμαςξπξιξϋμ ποξγοαμμαςιρμέμεπ ςηλεδιαρκέφειπ 

(παοακάςχ παοξσριάζεςαι εμδεικςικϊ ρςιγμιϊςσπξ απϊ ςξ 

πεοιβάλλξμ υοήρςη), υχοίπ ςημ απαίςηρη εγκαςάρςαρηπ κάπξιξσ 

λξγιρμικξϋ, απξκλειρςικά με ςη δσμαςϊςηςα ρϋμδερηπ ρςξ 

διαδίκςσξ. Ζ ρσγκεκοιμέμη εμέογεια ποαγμαςξπξιείςαι ρςημ 

πεοίπςχρη πξσ σπάουξσμ πξλλαπλέπ απξοίεπ ρυεςικά με 

ρσγκεκοιμέμα ζηςήμαςα ή ρςημ πεοίπςχρη πξσ απαιςείςαι 

παοέμβαρη εμϊπ εκπαιδεσςή, για ςημ εκμάθηρη και ςημ 

απξρατήμιρη ξοιρμέμχμ διαδικαριόμ (π.υ. διαδικαρία 

δημιξσογίαπ καμαλιξϋ, η ξπξία απξςελεί μια ρϋμθεςη διεογαρία 

ρςξ YouTube).  

ξ έμθεμα StalonaLe@rning για ποϊρβαρη ρςα σπάουξμςα 

διαδικςσακά ρεμιμάοια, απξςελεί ποόρθεςξ εκπαιδεσςικό 

πεοιευόμεμξ και ρσμβάλλει ρςημ ενξικείχρη ςχμ υοηρςόμ ςξσ 

ΔΔΡ με κξιμχμικά δίκςσα ποξραμαςξλιρμέμα ρςημ εκπαίδεσρη.  

Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 
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Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή 

 

σλλξγέπ Βίμςεξ (Video Gallery) – mod_youtubeplaylist  

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

Λια απϊ ςιπ δημξτιλέρςεοεπ διαδικςσακέπ ρσλλξγέπ είμαι ςξ 

YouTube (3ξπ διαδικςσακϊπ ςϊπξπ παγκξρμίχπ ρε ρϋμξλξ 

επιρκεφιμϊςηςαπ22), ςξ ξπξίξ πεοιλαμβάμει βίμςεξ. Έμα πξλϋ 

μεγάλξ μέοξπ υοηρςόμ δημιξσογεί και δημξριεϋει βίμςεξ ρςξ 

ρσγκεκοιμέμξ δίκςσξ, με απξςέλερμα μα διαθέςει ποξρχπικέπ 

ρσλλξγέπ, εμό ςασςϊυοξμα παοακξλξσθεί ρσλλξγέπ άλλχμ 

υοηρςόμ (καμάλια – channels). ξ γεγξμϊπ ασςϊ, καθιρςά ςξ βίμςεξ 

χπ μέρξ, ιδιαίςεοα δσμαμικϊ, ακϊμη και ρςξμ ςξμέα ςηπ 

εκπαίδεσρηπ (http://www.youtube.com/t/education), με 

απξςέλερμα η ανιξπξίηρη ρσλλξγόμ βίμςεξ ρςξ ΔΔΡ μα θεχοείςαι 

ρημαμςική. Ξι υοήρςεπ, ρσμήθχπ, ποξςιμξϋμ ςημ παοακξλξϋθηρη 

ρϋμςξμχμ βίμςεξ, ρε ρϋγκοιρη με ςημ αμάγμχρη εκςεμόμ 

κειμέμχμ, εμό δεμ είμαι λίγεπ ξι τξοέπ πξσ ςα βίμςεξ 

υοηριμξπξιξϋμςαι για ςημ ποξρέλκσρη ποξρξυήπ και για ςξμ 

εμπλξσςιρμϊ ρςαςικξϋ πεοιευξμέμξσ. Για ςξμ λϊγξ ασςϊ, 

εγκαςαρςάθηκε, παοαμεςοξπξιήθηκε καςάλληλα και ανιξπξιήθηκε 

ρε πξλλαπλά ρημεία ςξσ ΔΔΡ, επιποϊρθεςξ έμθεμα (YouTube 

playlist), ςξ ξπξίξ επιςοέπει ςημ ποξβξλή εμϊπ βίμςεξ ή ςη 

                                           
22 Πηγή: http://www.alexa.com/topsites 

http://www.youtube.com/t/education
http://www.alexa.com/topsites
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δημιξσογία λιρςόμ με πξλλά βίμςεξ. 

ξ έμθεμα YouTube playlist απξςελεί ποόρθεςξ εκπαιδεσςικό 

πεοιευόμεμξ και ρσμβάλλει ρςξμ εμπλξσςιρμό ςξσ σπάουξμςξπ 

πεοιευξμέμξσ με εμδιατέοξμ σλικϊ και ρςημ ποξρέλκσρη ςηπ 

ποξρξυήπ ςχμ υοηρςόμ.  

Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 

 

Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή 

 

σλλξγέπ Δικόμχμ (Image Gallery) – sigplus  

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

Έμα είδξπ εταομξγόμ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ϊλξ και πεοιρρϊςεοξ 

απϊ υοήρςεπ ςξσ διαδικςϋξσ, είμαι εκείμεπ ξι ξπξίεπ απξςελξϋμ 

ρσλλξγέπ εικϊμχμ/ τχςξγοατιόμ, ϊπχπ για παοάδειγμα ςξ 

Instagram23, εμό ακϊμη και ρςα κξιμχμικά δίκςσα (π.υ. Facebook, 

twitter), μια απϊ ςιπ αγαπημέμεπ ρσμήθειεπ ςχμ υοηρςόμ, είμαι ξ 

                                           
23 http://instagram.com/ 

http://instagram.com/
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διαμξιοαρμϊπ τχςξγοατιόμ. Λεγάλξ μέοξπ υοηρςόμ δημξριεϋει 

τχςξγοατίεπ, με απξςέλερμα μα διαθέςει ποξρχπικέπ ρσλλξγέπ, 

εμό ςασςϊυοξμα παοακξλξσθεί ρσλλξγέπ άλλχμ υοηρςόμ. ξ 

γεγξμϊπ ασςϊ, έυει χπ απξςέλερμα ξι υοήρςεπ μα είμαι 

ενξικειχμέμξι με ςη υοήρη ρσλλξγόμ εικϊμχμ και μα αμαζηςξϋμ ςξ 

ρσγκεκοιμέμξ υαοακςηοιρςικϊ ρε πεοιρρϊςεοεπ δοαρςηοιϊςηςεπ. 

Για ςξμ λϊγξ ασςϊ, εγκαςαρςάθηκε, παοαμεςοξπξιήθηκε 

καςάλληλα και ανιξπξιήθηκε ρε πξλλαπλά ρημεία ςξσ ΔΔΡ, 

επιποϊρθεςξ έμθεμα (sigplus), ςξ ξπξίξ επιςοέπει ςημ ποξβξλή 

ρσλλξγόμ εικϊμχμ, με ρςϊυξ ςημ σπξρςήοινη ςηπ εκπαιδεσςικήπ 

διαδικαρίαπ. 

ξ έμθεμα sigplus απξςελεί ποόρθεςξ εκπαιδεσςικό πεοιευόμεμξ 

και ρσμβάλλει ρςξμ εμπλξσςιρμό ςξσ σπάουξμςξπ πεοιευξμέμξσ με 

εμδιατέοξμ σλικϊ και ρςημ ποξρέλκσρη ςηπ ποξρξυήπ ςχμ 

υοηρςόμ.  

Σημείχρη: Για ςη λειςξσογία ςηπ ρσλλξγήπ εικϊμχμ είμαι 

απαοαίςηςη η δημιξσογία τακέλχμ με εικϊμεπ/ τχςξγοατίεπ, ςα 

μξμξπάςια ςχμ ξπξίχμ ξοίζξμςαι ρςιπ οσθμίρειπ ςξσ εμθέμαςξπ, για 

ςημ αμάκςηρη ςξσ πεοιευξμέμξσ πξσ εμταμίζεςαι ρςξσπ υοήρςεπ. 

(ρυεςική εικϊμα διαθέριμη ρςξ πεοιβάλλξμ διαυειοιρςή) 

Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 

 

Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή 
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4.3.2.4 Επιπρόσθετα υποστηρικτικά Ενθέματα 

Δκςϊπ απϊ ςιπ παοαπάμχ βαρικέπ καςηγξοίεπ πξσ αματέοθηκαμ, ξι ξπξίεπ 

πεοιλαμβάμξσμ εμθέμαςα απαοαίςηςα για ςη λειςξσογία ςξσ ΔΔΡ, αλλά και για ςημ 

σπξρςήοινη ςξσ εκπαιδεσςικξϋ υαοακςήοα πξσ ςξ διέπει, ανιξπξιήθηκαμ και 

ξοιρμέμα επιποϊρθεςα εμθέμαςα, ςα ξπξία δεμ θεχοξϋμςαι απαοαίςηςα, αλλά είμαι 

υοήριμα για ςημ πληοέρςεοη λειςξσογία ςξσ ΔΔΡ. α ρσγκεκοιμέμα εμθέμαςα 

αμαζηςήθηκαμ, αμακςήθηκαμ (απϊ διαθέριμεπ ρσλλξγέπ ρςξ διαδίκςσξ, ϊπχπ η 

αμξικςή κξιμϊςηςα Joomla), εγκαςαρςάθηκαμ και παοαμεςοξπξιήθηκαμ καςάλληλα, 

με ρςϊυξ ςημ σπξρςήοινη επιποϊρθεςχμ λειςξσογιόμ, πξσ ρσμβάλλξσμ ρςημ 

ικαμξπξίηρη ςχμ υοηρςόμ ςξσ ΔΔΡ.  

Οαοακάςχ (Πίμακαπ 34) πεοιγοάτξμςαι αμαλσςικά ςα εμθέμαςα, πξσ ανιξπξιήθηκαμ 

για ςημ σπξρςήοινη ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςξσ ΔΔΡ.  

Πίμακαπ 34: Δμθέμαςα πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ σπξρςηοικςικά για ςημ σλξπξίηρη 

ςξσ ΔΔΡ  

Λεςάτοαρη (translate) - GTranslate 

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

Ζ δσμαςϊςηςα μεςάτοαρηπ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ απξςελεί μια 

σπξρςηοικςική λειςξσογία ενίρξσ ρημαμςική, καθόπ επιςοέπει ςημ 

ανιξπξίηρή ςξσ απϊ υοήρςεπ διεθμόπ, ξι ξπξίξι επιθσμξϋμ μα 

ρσμμεςέυξσμ ρε μια παγκϊρμια κξιμϊςηςα μάθηρηπ24. Μα ρημειχθεί 

ρε ασςϊ ςξ ρημείξ, πχπ ςξ διαθέριμξ φητιακϊ εκπαιδεσςικϊ 

πεοιευϊμεμξ είμαι ρε δϋξ (2) γλόρρεπ, ςημ ελλημική (κσοίχπ) αλλά 

και ςημ αγγλική. Για ςη δσμαςϊςηςα μεςάτοαρηπ ςξσ πεοιευξμέμξσ 

ςξσ ΔΔΡ εγκαςαρςάθηκε καςάλληλξ έμθεμα, ςξ ξπξίξ επιςοέπει ςημ 

                                           
24 Ανίζει μα αματεοθεί πχπ ήδη σπάουξσμ εγγεγοαμμέμξι υοήρςεπ ρςξ ρϋρςημα απϊ ςξ 
Λαψάμι (Ζμχμέμεπ Οξλιςείεπ), ςη Εσοίυη (Δλβεςία) και ςημ Ιϋποξ. 
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άμερη μεςάβαρη ρςημ εταομξγή Google Translate, ρςη γλόρρα 

πξσ έυει επιλεγεί απϊ ςξμ υοήρςη. Όπχπ είμαι γμχρςϊ, η ακοίβεια 

ςηπ μεςάτοαρηπ μιαπ ασςξμαςξπξιημέμηπ εταομξγήπ δεμ είμαι 

πάμςξςε ικαμξπξιηςική, για ςξμ λϊγξ ασςϊ, η δημιξσογία εκδϊρεχμ 

επίρημχμ μεςατοάρεχμ ςξσ ΔΔΡ ρε βαρικέπ γλόρρεπ (αγγλικά, 

γαλλικά, γεομαμικά, ιςαλικά), απξςελεί ρκέφη για μελλξμςική 

επέκςαρη.  

ξ έμθεμα ςηπ μεςάτοαρηπ ρσμβάλλει ρςημ εμίρυσρη ςηπ 

λειςξσογικόςηςαπ ςξσ ΔΔΡ και ςημ ανιξπξίηρή ςξσ απϊ μεγαλϋςεοξ 

πξρξρςϊ υοηρςόμ. Όοαμα ςχμ ρυεδιαρςόμ, με ςημ σλξπξίηρη ςηπ 

μελλξμςικήπ επέκςαρηπ (μεςάτοαρη πεοιευξμέμξσ ρε άλλεπ 

γλόρρεπ) και ςη διάδξρη ςξσ ΔΔΡ ρε υοήρςεπ άλλχμ υχοόμ, είμαι 

η δημιξσογία μιαπ δσμαμικήπ και εμεογήπ κξιμόςηςαπ μάθηρηπ με 

υοήρςεπ, ξι ξπξίξι επιθσμξϋμ μα ρσμμεςέυξσμ ξσριαρςικά ρςημ 

εκπαιδεσςική διαδικαρία και μα ανιξπξιξϋμ ρϋγυοξμξ φητιακϊ 

εκπαιδεσςικϊ πεοιευϊμεμξ. 

Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 

 

Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή 

 

Χητξτξοία (poll) - AcePolls 

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

Έμα σπξρςηοικςικϊ έμθεμα, πξσ έυει υοηριμξπξιηθεί ρςημ Αουική 

Ρελίδα ςξσ ΔΔΡ, είμαι η δσμαςϊςηςα φητξτξοίαπ. Ρε ασςϊ έυξσμ 

ξοιρςεί ςέρρεοιπ (4) επιλξγέπ, ξι ξπξίεπ ρυεςίζξμςαι με ςξμ 
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υαοακςηοιρμϊ ςξσ ΔΔΡ ρςξ ρϋμξλϊ ςξσ (Οξλϋ Ιαλή, Ιαλή, Λέςοια, 

Αδιάτξοη) απαμςόμςαπ ρςημ εοόςηρη “Πώπ ρξσ ταίμεςαι η 

πλαςτόομα;”. ξ έμθεμα παοέυει δσμαςϊςηςεπ οϋθμιρηπ ςχμ 

επιςοεπϊμεμχμ καςαυχοήρεχμ φήτξσ απϊ έμαμ υοήρςη, ςχμ 

υοχμάςχμ εμτάμιρηπ ςχμ απξςελερμάςχμ κ.λπ. α απξςελέρμαςα 

ςηπ φητξτξοίαπ εμταμίζξμςαι αμαλσςικά ρε αμςίρςξιυεπ οάβδξσπ, 

ρςιπ ξπξίεπ απεικξμίζξμςαι ςα πξρξρςά, πξσ αμςιρςξιυξϋμ ρε κάθε 

επιλξγή. ξ έμθεμα σπξρςηοίζει ςη δημιξσογία πεοιρρϊςεοχμ 

φητξτξοιόμ, ρςημ πεοίπςχρη πξσ είμαι επιθσμηςϊ. 

Ζ φητξτξοία ρσμβάλλει ρςημ παοξυή δσμαςϊςηςαπ ρσμμεςξυήπ 

ρςξσπ υοήρςεπ, ρε θέμαςα ανιξλϊγηρηπ, λήφηπ απξτάρεχμ κ.λπ., 

ασνάμξμςαπ ςημ αίρθηρη εμπιρςξρύμηπ αμάμερα ρςξσπ υοήρςεπ και 

εμιρυϋξμςαπ ςημ επιθσμία έκτοαρηπ γμώμηπ. 

Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 

               

Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή 
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4.3.3 Επιλογή Προσθέτων (plugins) 

Δκςϊπ απϊ ςα εμθέμαςα, ρημαμςικά για ςη λειςξσογία ςξσ ΔΔΡ είμαι ςα σπάουξμςα 

ποϊρθεςα (plugins), ςα ξπξία μπξοξϋμ μα εμεογξπξιηθξϋμ ή μα απεμεογξπξιηθξϋμ, 

αμάλξγα με ςιπ ποξςιμήρειπ ςχμ διαυειοιρςόμ και ςιπ απαιςήρειπ ςχμ υοηρςόμ, αλλά 

κσοίχπ ςα σπξρςηοικςικά ποϊρθεςα, ςα ξπξία δεμ είμαι ποξεγκαςερςημέμα ρςξ ΔΔΡ 

και απαιςείςαι η αμαζήςηρη, η εγκαςάρςαρη και η παοαμεςοξπξίηρή ςξσπ, όρςε μα 

είμαι ετικςή η ρχρςή λειςξσογία ςξσ ΔΔΡ. Για ςημ επιλξγή ςχμ ποξρθέςχμ πξσ 

υοηριμξπξιήθηκαμ, λήτθηκαμ σπϊφη ςα παοακάςχ κοιςήοια: 

(1) ξι αμάγκεπ και απαιςήρειπ ςχμ υοηρςώμ, ϊπχπ ασςέπ ξοίρςηκαμ καςά ςη 

τάρη ςξσ ρυεδιαρμξϋ,  

(2) ξι ρςόυξι ςξσ ΔΔ, ξι ξπξίξι ποϊκειςαι μα επιςεσυθξϋμ μέρα απϊ ςα 

υαοακςηοιρςικά και ςιπ λειςξσογίεπ ςξσ ΔΔΡ,  

(3) ςα υεδιαρςικά Φμάοια, ϊπχπ ασςά παοξσριάρςηκαμ ρςημ Δμϊςηςα 3.6, για 

ςημ εμίρυσρη ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ και ςηπ εσυοηρςίαπ ςξσ ΔΔΡ,  

(4) η καιμξςξμία ςξσ ΔΔΡ, ϊρξμ ατξοά ρςξ ρϋμξλϊ ςξσ (λειςξσογίεπ, 

πεοιευϊμεμξ, υαοακςηοιρςικά), ρσγκοιςικά με άλλα ΔΔΡ,  

(5) η διεσκόλσμρη ςχμ διαυειοιρςόμ με επιποϊρθεςεπ λειςξσογίεπ ρςξ 

πεοιβάλλξμ διαυείοιρηπ ςξσ ΔΔΡ και ςέλξπ, 

(6) ξι ποξρχπικέπ επιλξγέπ και ποξςιμήρειπ ςχμ διαυειοιρςόμ ςξσ ΔΔΡ.  

α ποϊρθεςα μπξοξϋμ μα διακοιθξϋμ ρε εκείμα, πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι απϊ ςξσπ 

διαυειοιρςέπ (πεοιβάλλξμ διαυείοιρηπ) για λϊγξσπ εσυοηρςίαπ και ρε εκείμα, πξσ 

υοηριμξπξιξϋμςαι για ςημ αϋνηρη ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςξσ ΔΔΡ. Καμβάμξμςαπ 
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σπϊφη ςη ρσγκεκοιμέμη διάκοιρη, ρςιπ επϊμεμεπ εμϊςηςεπ, παοξσριάζξμςαι 

αμαλσςικά ςα ποϊρθεςα, πξσ ανιξπξιήθηκαμ για ςημ σλξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ, με 

ρϋμςξμεπ πεοιγοατέπ ςηπ λειςξσογίαπ ςξσπ, ςημ ποξρςιθέμεμη ανία ςξσπ ρςξ ΔΔΡ 

και εμδεικςικέπ εικϊμεπ απϊ ςξ πεοιβάλλξμ υοήρςη και διαυειοιρςή. 

4.3.3.1 Πρόσθετα για την υποστήριξη του περιβάλλοντος διαχείρισης 

Για ςημ σπξρςήοινη ςηπ διαδικαρίαπ διαυείοιρηπ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ ρςξ 

πεοιβάλλξμ διαυειοιρςόμ, αμαζηςήθηκαμ, αμακςήθηκαμ (απϊ διαθέριμεπ ρσλλξγέπ 

ρςξ διαδίκςσξ, ϊπχπ η αμξικςή κξιμϊςηςα Joomla, ξογαμιρμξί/ παμεπιρςήμια πξσ 

διαθέςξσμ εμθέμαςα ελεϋθεοα κ.λπ.), εγκαςαρςάθηκαμ και παοαμεςοξπξιήθηκαμ 

ποϊρθεςα, με ρςϊυξ ςημ αϋνηρη ςηπ εσυοηρςίαπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ διαυείοιρηπ και 

ςξμ πεοιξοιρμϊ ςξσ απαιςξϋμεμξσ υοϊμξσ, για ςημ σλξπξίηρη ρσγκεκοιμέμχμ 

λειςξσογιόμ. 

Οαοακάςχ (Πίμακαπ 35) πεοιγοάτξμςαι αμαλσςικά ςα ποϊρθεςα, πξσ 

ανιξπξιήθηκαμ για ςημ σπξρςήοινη ςξσ πεοιβάλλξμςξπ διαυείοιρηπ.  

Πίμακαπ 35: Οοϊρθεςα για ςημ σπξρςήοινη ςξσ πεοιβάλλξμςξπ διαυείοιρηπ  

Ιειμεμξγοάτξπ (TinyMCE) – Δμπλξσςιρμέμεπ επιλξγέπ επενεογαρίαπ 
κειμέμξσ  

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

ξ TinyMCE απξςελεί έμα ποϊρθεςξ, ςξ ξπξίξ ανιξπξιήθηκε για ςη 

διεσκϊλσμρη ςχμ διαυειοιρςόμ ρςη ρσγγοατή κειμέμξσ (π.υ. καςά 

ςη διαδικαρία δημιξσογίαπ άοθοχμ). ξ ρσγκεκοιμέμξ ποϊρθεςξ 

διαθέςει ρςξσπ διαυειοιρςέπ έμα πεοιβάλλξμ επενεογαρίαπ 

κειμέμξσ, αμςίρςξιυξ με ασςϊ γμχρςόμ κειμεμξγοάτχμ ϊπχπ ςξ 

Microsoft Office Word25, με δσμαςϊςηςεπ μξοτξπξίηρηπ κειμέμξσ, 

ποξρθήκηπ εικϊμχμ και σπεορσμδέρμχμ κ.λπ., εμό ςασςϊυοξμα, 

ςξ πεοιευϊμεμξ μεςαςοέπεςαι ασςϊμαςα ρε κόδικα HTML, όρςε μα 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι αλλαγέπ και ρε ποξγοαμμαςιρςικϊ πεοιβάλλξμ, 

εάμ ασςϊ είμαι επιθσμηςϊ.  

ξ ποϊρθεςξ ςηπ επενεογαρίαπ κειμέμξσ είμαι βαρικό για ςξσπ 

διαυειοιρςέπ και ρσμβάλλει ρςημ εσκξλόςεοη δημιξσογία 

πεοιευξμέμξσ, καθόπ και ρςημ ενξικξμόμηρη υοόμξσ.  

                                           
25 http://office.microsoft.com/el-gr/word/ 

http://office.microsoft.com/el-gr/word/


υεδιαρμόπ, Τλξπξίηρη και Ανιξλόγηρη Διαδικςσακξύ Δκπαιδεσςικξύ σρςήμαςξπ με Δταομξγή 
Αουώμ Αλληλεπίδοαρηπ Αμθοώπξσ-Τπξλξγιρςή και Ανιξπξίηρη Σευμξλξγιώμ Θρςξύ 2.0 

 

 221 

Ανιξπξίηρη 
Ποξρθέςξσ 

 

 

Πεοιβάλλξμ 
Διαυείοιρηπ 
Ποξρθέςξσ 
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Σξπξθέςηρη εμθεμάςχμ ξπξσδήπξςε (modules anywhere) 

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

Έμα πξλϋ υοήριμξ ποϊρθεςξ για ςη διαυείοιρη ςξσ πεοιευξμέμξσ 

ςξσ ΔΔΡ, απξςελεί ςξ modules anywhere, ςξ ξπξίξ επιςοέπει ςημ 

ανιξπξίηρη ρϋμςξμχμ εμςξλόμ κόδικα για ςημ ςξπξθέςηρη 

εμθεμάςχμ ρε ξπξιαδήπξςε θέρη ρςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ ΔΔΡ, πέοαμ 

απϊ ςιπ επιςοεπϊμεμεπ θέρειπ ςξσ ποξςϋπξσ (template). ξ 

ρσγκεκοιμέμξ ποϊρθεςξ επιςοέπει ρςξσπ διαυειοιρςέπ μα 

εμρχμαςόμξσμ εμθέμαςα ακϊμη και μέρα ρςα άοθοα ςξσπ, με 

απξςέλερμα μα είμαι εϋκξλξπ ξ εμπλξσςιρμϊπ ςξσ πεοιευξμέμξσ και 

η ανιξπξίηρη ποϊρθεςχμ λειςξσογιόμ ρε πξλλαπλά ρημεία ςξσ 

ΔΔΡ.  

ξ ρσγκεκοιμέμξ ποϊρθεςξ είμαι βαρικό για ςξσπ διαυειοιρςέπ και 

ρσμβάλλει ρςξμ εμπλξσςιρμό σπάουξμςξπ πεοιευξμέμξσ.  

Σημείχρη: Για ςημ ανιξπξίηρη ςξσ ποξρθέςξσ μπξοξϋμ μα 

υοηριμξπξιηθξϋμ ξι παοακάςχ καμϊμεπ ρϋμςανηπ, ρςξ ρημείξ πξσ 

είμαι επιθσμηςή η ςξπξθέςηρη ςξσ εμθέμαςξπ: 

Ανιξπξιόμςαπ ςξ ϊμξμα ςξσ επιθσμηςξϋ εμθέμαςξπ: {module 

mod_youtubeplaylist } 

Ανιξπξιόμςαπ ςξ αμαγμχοιρςικϊ (id) ςξσ επιθσμηςξϋ εμθέμαςξπ: 

{module 3} 

Δπιπλέξμ, μπξοεί μα ποαγμαςξπξιηθεί ςξπξθέςηρη πλήοχμ θέρεχμ 

εμθεμάςχμ χπ ενήπ: {modulepos mainmenu} 

Ή μα υοηριμξπξιηθξϋμ διατξοεςικά ρςσλ μξοτξπξίηρηπ, πέοαμ 

ςξσ ποξκαθξοιρμέμξσ: {module Main Menu|horz} 

Οι δσμαςέπ επιλξγέπ είμαι: table, horz, xhtml, rounded, none και 

άλλα ρςσλ, πξσ εμδέυεςαι μα διαςίθεμςαι αμάλξγα με ςξ επιλεγμέμξ 

ποϊςσπξ. 

Ανιξπξίηρη 
Ποξρθέςξσ 
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Πεοιβάλλξμ 
Διαυείοιρηπ 
Ποξρθέςξσ 

 

Ιξσμπιά (Απ)εμεογξπξίηρηπ ρυξλίχμ (JComments On/Off)  

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

Ζ δσμαςϊςηςα ρυξλιαρμξϋ πεοιευξμέμξσ (comments) απξςελεί 

βαρική λειςξσογία ςξσ ΔΔΡ, ϊπχπ έυει ήδη αματεοθεί, για ςξμ 

λϊγξ ασςϊ, έυει επιλεγεί καςάλληλξ ποϊρθεςξ, ςξ ξπξίξ επιςοέπει 

ςημ καςαυόοηρη ρυξλίχμ απϊ ςξσπ υοήρςεπ ςξσ ρσρςήμαςξπ 

(παοξσριάζεςαι ρςημ εμϊςηςα 4.3.3.2). ξ βαρικϊ ποϊρθεςξ πξσ 

επιλέυθηκε (JComments) ρσμξδεϋεςαι απϊ ξοιρμέμα σπξρςηοικςικά 

ποϊρθεςα, ϊπχπ για παοάδειγμα ςα κξσμπιά (απ)εμεογξπξίηρηπ 

ρυξλίχμ ρε ρσγκεκοιμέμξ πεοιευϊμεμξ ςξσ ΔΔΡ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, 

ξι διαυειοιρςέπ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα με ςξ πάςημα εμϊπ κξσμπιξϋ 

(JComments On ή JComments Off) μα εμεογξπξιήρξσμ ή μα 

απεμεογξπξιήρξσμ ςη δσμαςϊςηςα ςχμ υοηρςόμ μα καςαυχοξϋμ 

ρυϊλια, υχοίπ μα υοειάζξμςαι πεοαιςέοχ εμέογειεπ. Για 

παοάδειγμα, ρςξ κείμεμξ καλχρξοίρμαςξπ ςξσ ΔΔΡ δεμ υοειάζεςαι 

η δσμαςϊςηςα ρυξλιαρμξϋ απϊ ςξσπ υοήρςεπ, υαοακςηοιρςικϊ πξσ 

απεμεογξπξιήθηκε ρςξ ρσγκεκοιμέμξ άοθοξ με ςημ έμδεινη 

{jcomments off}, πξσ ςξπξθεςήθηκε ρςξ ςέλξπ ςξσ κειμέμξσ με ςξ 

πάςημα ςξσ αμςίρςξιυξσ κξσμπιξϋ.  

ξ ρσγκεκοιμέμξ ποϊρθεςξ είμαι υοήριμξ για ςξσπ διαυειοιρςέπ και 

ρσμβάλλει ρςημ εσκξλόςεοη (απ)εμεογξπξίηρη μιαπ 

ρσγκεκοιμέμηπ λειςξσογίαπ, καθόπ και ρςημ ενξικξμόμηρη 

υοόμξσ.  
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Ανιξπξίηρη 
Ποξρθέςξσ 

 

Πεοιβάλλξμ 
Διαυείοιρηπ 
Ποξρθέςξσ 

 

 

4.3.3.2 Πρόσθετα για την υποστήριξη της λειτουργικότητας του Διαδικτυακού 

Εκπαιδευτικού Συστήματος 

Για ςημ σπξρςήοινη ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςξσ ΔΔΡ, αμαζηςήθηκαμ, αμακςήθηκαμ 

(απϊ διαθέριμεπ ρσλλξγέπ ρςξ διαδίκςσξ, ϊπχπ η αμξικςή κξιμϊςηςα Joomla, 

ξογαμιρμξί/ παμεπιρςήμια πξσ διαθέςξσμ εμθέμαςα ελεϋθεοα κ.λπ.), 
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εγκαςαρςάθηκαμ και παοαμεςοξπξιήθηκαμ ποϊρθεςα, με ρςϊυξ ςημ παοξυή 

ποϊρθεςχμ λειςξσογιόμ ρςξσπ υοήρςεπ ςξσ ΔΔΡ και ςημ ανιξπξίηρη καςάλληλχμ 

ετέ για ςημ ποξβξλή πεοιευξμέμξσ. 

Οαοακάςχ (Πίμακαπ 36) πεοιγοάτξμςαι αμαλσςικά ςα ποϊρθεςα, πξσ 

ανιξπξιήθηκαμ για ςημ σπξρςήοινη ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςξσ ΔΔΡ.  

Πίμακαπ 36: Οοϊρθεςα για ςημ σπξρςήοινη ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςξσ ΔΔΡ  

υόλια (JComments) – JComments Plugins  

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

Ξ ρυξλιαρμϊπ πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ απξςελεί βαρική λειςξσογία 

ςϊρξ για ςξσπ εγγεγοαμμέμξσπ ϊρξ και για ςξσπ μη 

εγγεγοαμμέμξσπ υοήρςεπ, ϊπχπ έυει ήδη αματεοθεί. Για ςξμ λϊγξ 

ασςϊ έυει εγκαςαρςαθεί και παοαμεςοξπξιηθεί καςάλληλα, 

ποϊρθεςξ, ςξ ξπξίξ επιςοέπει ρςξσπ υοήρςεπ ςημ καςαυόοηρη 

ρυξλίχμ (JComments). Όπχπ ταίμεςαι και ρςημ εικϊμα ςξσ 

πεοιβάλλξμςξπ υοήρςη, για ςημ ποξρθήκη μέξσ ρυξλίξσ είμαι 

απαοαίςηςα έμα ϊμξμα και μια διεϋθσμρη ηλεκςοξμικξϋ 

ςαυσδοξμείξσ (μϊμξ για ςξσπ μη εγγεγοαμμέμξσπ υοήρςεπ), εμό 

καςά ςημ καςαγοατή ςχμ ρυξλίχμ σπάουξσμ δσμαςϊςηςεπ 

ειραγχγήπ σπεορσμδέρμχμ, βίμςεξ, emoticons κ.λπ. Δπίρηπ, για 

λϊγξσπ αρταλείαπ, απϊ ςξσπ μη εγγεγοαμμέμξσπ υοήρςεπ, ζηςείςαι 

η καςαυόοηρη κχδικξϋ αρταλείαπ CAPTCHA26, όρςε μα 

απξτεϋγεςαι η μαζική δημιξσογία αμεπιθϋμηςχμ ρυξλίχμ.  

έλξπ, έμα υοήριμξ υαοακςηοιρςικϊ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ ποξρθέςξσ 

είμαι η δσμαςϊςηςα, πξσ παοέυεςαι ρςξμ υοήρςη, όρςε μα δηλόρει 

αμ ςξσ αοέρει (like) ή δεμ ςξσ αοέρει (dislike) έμα ρσγκεκοιμέμξ 

ρυϊλιξ.  

ξ ποϊρθεςξ ςξσ ρυξλιαρμξϋ πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ απξςελεί 

βαρική λειςξσογία και ρσμβάλλει ρςη δημιξσογία κξιμόςηςαπ 

μεςανϋ ςχμ υοηρςόμ, ςξ διαμξιοαρμό απϊφεχμ και ιδεόμ καθόπ 

και ρςημ έμμερη επικξιμχμία ςχμ εμδιατεοξμέμχμ, ρυεςικά με 

ρσγκεκοιμέμξ πεοιευϊμεμξ.  

                                           
26 http://www.captcha.net/ 

http://www.captcha.net/
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Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 

 

Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή  

 

Ανιξλόγηρη (Rating) – ExtraVote  

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

Έμα επιπλέξμ ποϊρθεςξ, πξσ εγκαςαρςάθηκε και 

παοαμεςοξπξιήθηκε καςάλληλα, είμαι ασςϊ ςηπ ανιξλϊγηρηπ 

(ExtraVote), ςξ ξπξίξ επιςοέπει ρςξσπ εγγεγοαμμέμξσπ υοήρςεπ μα 

ανιξλξγήρξσμ ςα διαθέριμα άοθοα ςξσ ΔΔΡ (ρςα ξπξία έυει 

εμεογξπξιηθεί η δσμαςϊςηςα ανιξλϊγηρηπ), με εϋοξπ απϊ 1 έχπ 5 

αρςέοια. Δπιπλέξμ, ςξ ποϊρθεςξ επιςοέπει ςημ ανιξλϊγηρη 

πεοιευξμέμξσ, ςξ ξπξίξ δεμ πεοιλαμβάμεςαι ρε άοθοξ, ϊπχπ για 

παοάδειγμα έμα βίμςεξ ή μια ρσλλξγή εικϊμχμ. Οαοϊςι ρςξ Joomla 

1.7.3 σπάουει εμρχμαςχμέμη δσμαςϊςηςα ανιξλϊγηρηπ άοθοχμ, ςξ 

Extra Vote θεχοήθηκε καςαλληλϊςεοξ, καθόπ διαθέςει πιξ 

ρϋγυοξμα γοατικά και είμαι πιξ γοήγξοξ ρςη υοήρη ςξσ (Ξ 

υοήρςηπ έυει ςη δσμαςϊςηςα μα πεοάρει ςξ δείκςη ςξσ πξμςικιξϋ 



υεδιαρμόπ, Τλξπξίηρη και Ανιξλόγηρη Διαδικςσακξύ Δκπαιδεσςικξύ σρςήμαςξπ με Δταομξγή 
Αουώμ Αλληλεπίδοαρηπ Αμθοώπξσ-Τπξλξγιρςή και Ανιξπξίηρη Σευμξλξγιώμ Θρςξύ 2.0 

 

 227 

πάμχ απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ αρςεοιόμ πξσ επιθσμεί μα καςαυχοήρει, 

αμςίθεςα με ςξ εμρχμαςχμέμξ ποϊρθεςξ, ϊπξσ ποέπει μα επιλεγεί 

η επιθσμηςή βαθμξλξγία (radio button) και ρςη ρσμέυεια μα 

επιλεγεί ςξ κξσμπί ςηπ καςαυόοηρηπ).  

ξ ποϊρθεςξ ςηπ ανιξλϊγηρηπ απξςελεί βαρική λειςξσογία και 

ρσμβάλλει ρςξ διαμξιοαρμό πξιξςικξϋ εκπαιδεσςικξϋ 

πεοιευξμέμξσ, ρϋμτχμα με ανιξλξγήρειπ ςχμ μελόμ ςξσ ΔΔΡ.  

Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη   

  

Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή  

 

Ιαοςέλεπ (tabs) – contabs  

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

Για ςημ καςηγξοιξπξιημέμη και δξμημέμη παοξσρίαρη 

πεοιευξμέμξσ ρςξ ΔΔΡ, εγκαςαρςάθηκε ποϊρθεςξ, ςξ ξπξίξ 

επιςοέπει ςημ ειραγχγή ρϋμςξμχμ εμςξλόμ κόδικα για ςη 

δημιξσογία καοςελόμ (tabs). Λε ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ, η πλξήγηρη ρςξ 

πεοιευϊμεμξ εμϊπ άοθοξσ είμαι πιξ εϋκξλη, εμό ςξ πεοιευϊμεμξ 

παοξσριάζεςαι ξογαμχμέμξ και πιξ ρϋμςξμξ.  

Σημείχρη: Για ςημ ανιξπξίηρη ςξσ ποξρθέςξσ μπξοξϋμ μα 

υοηριμξπξιηθξϋμ ξι παοακάςχ καμϊμεπ ρϋμςανηπ, ρςξ ρημείξ πξσ 

είμαι επιθσμηςή η δημιξσογία καοςελόμ: 

{contabs options} πεοιευϊμεμξ ποόςηπ καοςέλαπ {/contabs} 

{contabs options} πεοιευϊμεμξ δεϋςεοηπ καοςέλαπ {/contabsend} 

Ή πιξ ρϋμθεςα: 

{contabs title=[title1]} πεοιευϊμεμξ ποόςηπ καοςέλαπ με ςίςλξ 1 

{/contabs} {contabs title=[title2]} πεοιευϊμεμξ δεϋςεοηπ καοςέλαπ 

με ςίςλξ 2 {/contabsend} 

ξ ρσγκεκοιμέμξ ποϊρθεςξ απξςελεί σπξρςηοικςική λειςξσογία 

και ρσμβάλλει ρςημ καλϋςεοη δξμή και ποξβξλή πεοιευξμέμξσ.  
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Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 

 

Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή   

 

Δνχςεοικό Πεοιευόμεμξ (πεοίβλημα) – iframe  

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

ξ ποϊρθεςξ για ςημ ποξρθήκη πεοιβλήμαςξπ ρςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ 

ΔΔΡ, απξςελεί μια λειςξσογία, η ξπξία διαςίθεςαι ρςημ 

ρσγκεκοιμέμη έκδξρη ςξσ Joomla και δεμ απαιςείςαι μέα 

εγκαςάρςαρη για ςημ ανιξπξίηρή ςηπ. ξ πεοίβλημα (iframe) 

επιςοέπει ρςξσπ διαυειοιρςέπ ςξσ ΔΔΡ μα εμρχμαςόρξσμ 

πεοιευϊμεμξ απϊ ενχςεοικξϋπ σπεορσμδέρμξσπ και μα ςξ 

διαθέρξσμ εμςϊπ ςξσ πλαιρίξσ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ. Ζ 

ρσγκεκοιμέμη λειςξσογία είμαι υοήριμη, ρςημ πεοίπςχρη πξσ είμαι 

επιθσμηςή η ποξβξλή πεοιευξμέμξσ, υχοίπ μα ποαγμαςξπξιηθεί 

μεςάβαρη ρε άλλξμ ιρςϊςξπξ (για παοάδειγμα ρςημ εικϊμα πξσ 
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ακξλξσθεί ρςξ πεοιβάλλξμ υοήρςη, διαςίθεςαι άμερη ποϊρβαρη 

ρςξμ ιρςϊςξπξ ςξσ “μικοξϋ αμαγμόρςη”, υχοίπ μα είμαι 

απαοαίςηςη η μεςάβαρη ρε ασςϊμ).  

ξ ρσγκεκοιμέμξ ποϊρθεςξ απξςελεί σπξρςηοικςική λειςξσογία 

και ρσμβάλλει ρςημ καλϋςεοη δξμή και ποξβξλή πεοιευξμέμξσ.  

Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 

 

Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή  
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Δμρχμάςχρη αουείχμ .pdf (embed pdf) – enbed_pdf plugin  

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

Ρςξ ρϋμξλξ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ, πξλλέπ τξοέπ, διαςίθεςαι 

πληοξτξοία μέρα απϊ έγγοατα ρε μξοτή αουείχμ .pdf. Για ςημ 

καλϋςεοη ποξβξλή ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ αουείχμ, υχοίπ μα 

απαιςείςαι η λήφη ςξσπ (download) απϊ ςξσπ υοήρςεπ, 

εγκαςαρςάθηκε καςάλληλξ ποϊρθεςξ, ςξ ξπξίξ επιςοέπει ςημ 

εμρχμάςχρη .pdf αουείχμ ρε επιλεγμέμα ρημεία ςξσ ΔΔΡ είςε 

ποϊκειςαι για άοθοα είςε για εμθέμαςα. Ξ υοήρςηπ, αμάλξγα με ςιπ 

καθξοιρμέμεπ οσθμίρειπ, μπξοεί μα ποξβάλει ςξ αουείξ μέρχ 

acrobat reader ή google viewer, εμό έυει επιλξγέπ πλξήγηρηπ, 

ϊπχπ μεγέθσμρη, ρμίκοσμρη κ.λπ. 

Σημείχρη: Για ςημ ανιξπξίηρη ςξσ ποξρθέςξσ μπξοξϋμ μα 

υοηριμξπξιηθξϋμ ξι παοακάςχ καμϊμεπ ρϋμςανηπ, ρςξ ρημείξ πξσ 

είμαι επιθσμηςή η εμρχμάςχρη ςξσ αουείξσ .pdf: 

{pdf} αμςίρςξιυξ μξμξπάςι αουείξσ ρςξ ΔΔΣ {/pdf} 

{pdf} αμςίρςξιυξπ σπεορϋμδερμξπ αουείξσ {/pdf} 

Δμό μπξοξϋμ μα ποξρςεθξϋμ επιλξγέπ ρςξ ςέλξπ ςχμ ρσμδέρμχμ 

ϊπχπ: 

|app:google 

|app:adobe 

ξι ξπξίεπ ποξρδιξοίζξσμ ςημ εταομξγή με ςημ ξπξία εμταμίζεςαι ςξ 

αουείξ.  

(πεοιρρϊςεοεπ επιλξγέπ είμαι διαθέριμεπ εδό: 

http://heinelt.info/pdf/Enbed_pdf_manual.pdf)  

ξ ρσγκεκοιμέμξ ποϊρθεςξ απξςελεί σπξρςηοικςική λειςξσογία 

και ρσμβάλλει ρςημ εσκξλϊςεοη ποξβξλή πεοιευξμέμξσ ρε μξοτή 

.pdf.  

Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 

 

http://heinelt.info/pdf/Enbed_pdf_manual.pdf
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Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή  

 

 

Δπιρσμάφειπ (attachments) 

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

Δκςϊπ απϊ ςξ εμρχμαςχμέμξ εκπαιδεσςικϊ πεοιευϊμεμξ ρε έμα 

άοθοξ ςξσ ΔΔΡ, πξλλέπ τξοέπ, παοξσριάζεςαι η αμάγκη 

επιρϋμαφηπ αουείχμ με επιποϊρθεςη πληοξτξοία. Για ςξμ λϊγξ 

ασςϊ, επιλέυθηκε και εγκαςαρςάθηκε καςάλληλξ ποϊρθεςξ, ςξ 

ξπξίξ επιςοέπει ςημ επιρϋμαφη αουείχμ ρε έμα άοθοξ. ξ 

επιρσμαπςϊμεμξ αουείξ εμταμίζεςαι με ςη μξοτή σπεορσμδέρμξσ 

και ςημ έμδεινη καςάλληλξσ εικξμιδίξσ (π.υ. Word, zip, pdf), εμό 

ρσμξδεϋεςαι απϊ μια ρϋμςξμη πεοιγοατή, καθόπ και ςξ μέγεθξπ 

ςξσ αουείξσ, όρςε μα γμχοίζει ξ υοήρςηπ ςξμ απαιςξϋμεμξ υοϊμξ 

για ςη λήφη ςξσ. Ξι εγγεγοαμμέμξι υοήρςεπ μπξοξϋμ μα 

“καςεβάρξσμ” (download) ςα επιρσμαπςϊμεμα αουεία και μα ςα 

απξθηκεϋρξσμ ρςξσπ σπξλξγιρςέπ ςξσπ. 

ξ ρσγκεκοιμέμξ ποϊρθεςξ απξςελεί σπξρςηοικςική λειςξσογία 

και ρσμβάλλει ρςημ εϋκξλη διάθερη πεοιευξμέμξσ ρε διάτξοεπ 

μξοτέπ, με πεοιξοιρμξϋπ ποϊρβαρηπ.  
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Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 

 

Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή  
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4.3.4 Παρουσίαση Περιεχομένου (articles)  

Όλα ςα επιποϊρθεςα υαοακςηοιρςικά (ποϊςσπξ, εμθέμαςα, ποϊρθεςα) πξσ 

παοξσριάρςηκαμ, ρσμβάλλξσμ ρςημ καλϋςεοη λειςξσογία ςξσ ΔΔΡ και ςημ 

παοξσρίαρη πεοιευξμέμξσ με ελκσρςικϊ ςοϊπξ ποξπ ςξσπ υοήρςεπ. Όπχπ έυει ήδη 

αματεοθεί, η απλή εγκαςάρςαρη και εμεογξπξίηρή ςξσπ, υχοίπ ςημ ϋπαονη 

καςάλληλξσ πεοιευξμέμξσ και ρςη ρσγκεκοιμέμη πεοίπςχρη φητιακξϋ 

εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ, δεμ θα απξςελξϋρε έμα ξλξκληοχμέμξ ΔΔΡ. Ρςϊυξπ 

ςηπ παοξϋραπ εμϊςηςαπ δεμ είμαι η παοξσρίαρη ςξσ ρσμϊλξσ ςξσ πεοιευξμέμξσ πξσ 

έυει ρσμπεοιλητθεί ρςξ ΔΔΡ (κάςι ςέςξιξ δεμ είμαι ετικςϊ ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ 

ΛΔΔ λϊγχ ςξσ ϊγκξσ ςηπ πληοξτξοίαπ και ςχμ ρσμευόμ αμαμεόρεχμ), αλλά η 

ποξβξλή ςχμ ρημαμςικϊςεοχμ άοθοχμ και ςχμ ςοϊπχμ, με ςξσπ ξπξίξσπ ασςά 

ποξβάλλξμςαι ρςιπ ρελίδεπ ςξσ. Για ςημ επιλξγή ςξσ πεοιευξμέμξσ πξσ 

δημιξσογήθηκε, καθόπ και ςξσ ςοϊπξσ παοξσρίαρήπ ςξσ ρςξσπ υοήρςεπ, λήτθηκαμ 

σπϊφη ςα παοακάςχ κοιςήοια:  

(1) ξι αμάγκεπ και απαιςήρειπ ςχμ υοηρςώμ, ϊπχπ ασςέπ ξοίρςηκαμ καςά ςη 

τάρη ςξσ ρυεδιαρμξϋ,  
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(2) ξι ρςόυξι ςξσ ΔΔ, ξι ξπξίξι ποϊκειςαι μα επιςεσυθξϋμ μέρα απϊ ςα 

υαοακςηοιρςικά και ςιπ λειςξσογίεπ ςξσ ΔΔΡ,  

(3) ςα υεδιαρςικά Φμάοια, ϊπχπ ασςά παοξσριάρςηκαμ ρςημ Δμϊςηςα 3.6, για 

ςημ εμίρυσρη ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ και ςηπ εσυοηρςίαπ ςξσ ΔΔΡ,  

(4) η καιμξςξμία ςξσ ΔΔΡ, ϊρξμ ατξοά ρςξ ρϋμξλϊ ςξσ (λειςξσογίεπ, 

πεοιευϊμεμξ, υαοακςηοιρςικά), ρσγκοιςικά με άλλα ΔΔΡ και ςέλξπ,  

(5) ξι ποξρχπικέπ επιλξγέπ και ποξςιμήρειπ ςχμ διαυειοιρςόμ ςξσ ΔΔΡ.  

Οαοακάςχ (Πίμακαπ 37) πεοιγοάτξμςαι αμαλσςικά ξι ςοϊπξι, πξσ ανιξπξιήθηκαμ 

για ςημ παοξσρίαρη πεοιευξμέμξσ ρςξ ΔΔΡ.  

Πίμακαπ 37: Οαοξσρίαρη Οεοιευξμέμξσ ρςξ ΔΔΡ  

Άοθοα (Articles)  

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

α άοθοα απξςελξϋμ ςξ βαρικϊ πεοιευϊμεμξ ςξσ ΔΔΡ. Ρςξ Joomla 

ξι διαυειοιρςέπ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα δημιξσογίαπ καςηγξοιώμ 

(π.υ. Αμακξιμόρειπ) και ρςη ρσμέυεια, ξοιρμξϋ άοθοχμ ρε ασςέπ. 

Λε ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ, ποαγμαςξπξιείςαι δξμημέμη δημιξσογία 

πεοιευξμέμξσ, ςξ ξπξίξ μπξοεί μα διαςηοηθεί, μα 

επαμαυοηριμξπξιηθεί και μα σπξρςεί πεοεςαίοχ επενεογαρία, με 

ςημ εμρχμάςχρη κειμέμξσ, εικϊμχμ, βίμςεξ και επιποϊρθεςχμ 

ρςξιυείχμ, ϊπχπ ασςά έυξσμ παοξσριαρςεί παοαπάμχ.  

ξ λεγϊμεμξ “Άοθοξ Ποχςξρέλιδξσ” είμαι εκείμξ, ςξ ξπξίξ 

εμταμίζεςαι ρςημ Αουική Ρελίδα ςξσ ΔΔΡ, εμό ϊλα ςα σπϊλξιπα 

άοθοα μπξοξϋμ μα ρσμδεθξϋμ είςε με κάπξια επιλξγή ςξσ μεμξϋ 

είςε με κάπξιξ απϊ ςα εμθέμαςα, πξσ έυξσμ εμεογξπξιηθεί.  

Βαρικά υαοακςηοιρςικά ςχμ άοθοχμ ςα ξπξία μπξοξϋμ μα 

(απ)εμεογξπξιηθξϋμ ϊπξσ είμαι επιθσμηςϊ, ποξρτέοξμςαπ 

υοήριμεπ πληοξτξοίεπ ρςξσπ υοήρςεπ, είμαι λεπςξμέοειεπ ϊπχπ 

ρσμςάκςηπ άοθοξσ, ημεοξμημία δημξρίεσρηπ και επενεογαρίαπ, 

ρϋμξλξ ποξβξλόμ άοθοξσ, δσμαςϊςηςα εκςϋπχρηπ, δσμαςϊςηςα 

κξιμξπξίηρηπ με απξρςξλή ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ κ.λπ.  

έλξπ, ςα άοθοα μπξοξϋμ μα υαοακςηοιρςξϋμ με ρσγκεκοιμέμεπ 

λένειπ κλειδιά (μεςαδεδξμέμα), απϊ ςιπ ξπξίεπ ποξκϋπςξσμ ξι ϊοξι 

πξσ ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ρςξ έμθεμα ςξσ “Ρϋμμετξσ Θδεόμ”.  
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Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 

 

Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή  
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Θρςξλόγιξ Ιαςηγξοιώμ (blog)  

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

Ζ μεμξμχμέμη ποξβξλή άοθοχμ απξςελεί έμαμ ρσμηθιρμέμξ ςοϊπξ 

ποξβξλήπ πεοιευξμέμξσ, ρυεςικά με ρσγκεκοιμέμη θεμαςξλξγία. Ρε 

κάπξιεπ πεοιπςόρειπ, είμαι απαοαίςηςη η ποξβξλή πεοιρρϊςεοχμ 

ςξσ εμϊπ άοθοξσ μιαπ καςηγξοίαπ, με απξςέλερμα μα ανιξπξιείςαι 

ςξ ιρςξλϊγιξ καςηγξοιόμ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ, 

ςα άοθοα μιαπ επιλεγμέμηπ καςηγξοίαπ (π.υ. Δπαγγελμαςικϊπ 

Οοξραμαςξλιρμϊπ), εμταμίζξμςαι με μξοτή ιρςξλξγίξσ ρε ρςήλεπ, 

ρϋμτχμα με ςιπ επιλξγέπ πξσ έυξσμ ξοιρςεί απϊ ςξσπ διαυειοιρςέπ.  

Βαρικά υαοακςηοιρςικά, ςα ξπξία μπξοξϋμ μα 

(απ)εμεογξπξιηθξϋμ, είμαι λεπςξμέοειεπ ϊπχπ ρϋμξλξ ρςηλόμ, 

ρϋμξλξ παοξσριαρμέμχμ άοθοχμ, ςανιμϊμηρη ρςηλόμ καςά μήκξπ 

ή καςά πλάςξπ, κοιςήοια ςανιμϊμηρηπ παοξσριαρθέμςχμ άοθοχμ, 

παοξσρίαρη ποξβξλόμ κάθε άοθοξσ κ.λπ.  

Ξι υοήρςεπ, καςά ςημ πλξήγηρή ςξσπ ρςξ ρϋμξλξ ςχμ 

ποξβαλλϊμεμχμ άοθοχμ, μπξοξϋμ μα επιλένξσμ εκείμξ πξσ ςξσπ 

εμδιατέοει πεοιρρϊςεοξ και ρςη ρσμέυεια, μα μεςαβξϋμ ρε ασςϊ, 

απξκςόμςαπ ποϊρβαρη ρςξ ρϋμξλξ ςχμ ρυξλίχμ, πξσ εμδέυεςαι μα 

έυξσμ καςαυχοηθεί.  

Μα ρημειχθεί πχπ βαρικέπ εμέογειεπ ϊπχπ ανιξλϊγηρη, εκςϋπχρη 

πεοιευξμέμξσ και κξιμξπξίηρη με ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ, 

μπξοξϋμ μα ποαγμαςξπξιηθξϋμ και καςά ςη διάοκεια ςηπ ποξβξλήπ 

πεοιευξμέμξσ ρε μξοτή ιρςξλξγίξσ.  
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Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 

 

Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή  

 



Λεςαπςσυιακή Διπλχμαςική Δογαρία – Οιςρικάληπ Ρςαϋοξπ 

 

 238 

Κίρςεπ Τπεορσμδέρμχμ (Links Lists)  

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

Δκςϊπ απϊ ςημ παοξσρίαρη πεοιευξμέμξσ με ςη μξοτή άοθοχμ, ςξ 

Joomla παοέυει ςη δσμαςϊςηςα παοξσρίαρηπ πεοιευξμέμξσ με ςη 

μξοτή ενχςεοικόμ σπεορσμδέρμχμ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ξι 

διαυειοιρςέπ μπξοξϋμ μα ξοίρξσμ ρε επιλξγέπ μεμξϋ ή ρε 

εμθέμαςα, ςημ εμτάμιρη ενχςεοικόμ ρσμδέρμχμ, παοξσριαρμέμχμ 

ρε λίρςεπ. Όπχπ ςα άοθοα, αμςίρςξιυα και ξι σπεορϋμδερμξι, 

μπξοξϋμ μα ςξπξθεςηθξϋμ ρε εσοϋςεοεπ καςηγξοίεπ (π.υ. γεμικξί 

σπεορϋμδερμξι), όρςε μα ποαγμαςξπξιείςαι δξμημέμη δημιξσογία 

πεοιευξμέμξσ, ςξ ξπξίξ μπξοεί μα διαςηοηθεί, μα 

επαμαυοηριμξπξιηθεί και μα αμαμεχθεί.  

Ιαςά ςημ παοξσρίαρη μιαπ λίρςαπ καςηγξοιόμ σπεορσμδέρμχμ 

μπξοξϋμ μα (απ)εμεογξπξιηθξϋμ υαοακςηοιρςικά ϊπχπ, ποξβξλή 

σπξκαςηγξοιόμ, πεοιγοατέπ καςηγξοιόμ, ρϋμξλξ διαθέριμχμ 

σπεορσμδέρμχμ αμά καςηγξοία κ.λπ., ποξρτέοξμςαπ υοήριμεπ 

πληοξτξοίεπ ρςξσπ υοήρςεπ, εμό αμςίρςξιυα, καςά ςημ 

παοξσρίαρη ςχμ σπεορσμδέρμχμ μιαπ καςηγξοίαπ, μπξοξϋμ μα 

(απ)εμεογξπξιηθξϋμ υαοακςηοιρςικά ϊπχπ, ρϋμξλξ επιρκέφεχμ, 

ποξξοιρμϊπ σπεορσμδέρμξσ, ρσμξδεσςικϊ εικξμίδιξ 

σπεορσμδέρμξσ κ.λπ.  

έλξπ, η διάθερη υοήριμχμ σπεορσμδέρμχμ ρςα ρημεία ςξσ ΔΔΡ 

πξσ είμαι απαοαίςηςξ, ενσπηοεςεί ςξσπ υοήρςεπ, διεσκξλϋμξμςαπ 

ςημ πλξήγηρή ςξσπ ρε επιποϊρθεςξ πεοιευϊμεμξ και επιςοέπξμςαπ 

ςημ άμερη ποϊρβαρη ρε εκπαιδεσςικξϋπ τξοείπ και ξογαμιρμξϋπ, 

ασνημέμξσ εμδιατέοξμςξπ (π.υ. Σ.ΟΑΘ.Η.Ο.Α).  

Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 
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Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή  

 

 



Λεςαπςσυιακή Διπλχμαςική Δογαρία – Οιςρικάληπ Ρςαϋοξπ 

 

 240 

 

 

Έμθεμα Πεοιευξμέμξσ (module) – Ποξραομξρμέμξ HTML 

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

Έμαπ επιπλέξμ ςοϊπξπ ποξβξλήπ πεοιευξμέμξσ ρςξ ρϋμξλξ ςξσ 

ΔΔΡ, είμαι με ςημ ανιξπξίηρη εμθεμάςχμ, ρςα ξπξία παοξσριάζεςαι 

πληοξτξοία μικοϊςεοηπ έκςαρηπ (ρσγκοιςικά με μεμξμχμέμα 

άοθοα) ή σπάουει διαρϋμδερη ρϋμςξμξσ κειμέμξσ με έμα 

εκςεμέρςεοξ άοθοξ (π.υ. Αμξικςά Λαθήμαςα). Λε ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ, 

ποαγμαςξπξιείςαι δξμημέμη δημιξσογία πεοιευξμέμξσ (ρε ρημεία 

ςξσ ποξςϋπξσ πξσ είμαι επιςοεπςϊ), ςξ ξπξίξ μπξοεί μα 

διαςηοηθεί, μα επαμαυοηριμξπξιηθεί και μα σπξρςεί πεοεςαίοχ 

επενεογαρία, με ςημ εμρχμάςχρη κειμέμξσ, σπεορσμδέρμχμ, 

εικϊμχμ και βίμςεξ. 
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Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 

  

Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή  

 

Δπιρήμαμρη Πεοιευξμέμξσ (Highlighted Content) 

Κειςξσογία/ 
Δπιποόρθεςη 

Ανία 

Για ςημ απξςελερμαςικϊςεοη παοξσρίαρη πεοιευξμέμξσ, εκςϊπ απϊ 

ςξσπ ςοϊπξσπ πξσ αματέοθηκαμ παοαπάμχ, ανιξπξιήθηκαμ 

ποϊρθεςα εμθέμαςα, ςα ξπξία επιρημαίμξσμ ποξςειμϊμεμξ 

πεοιευϊμεμξ ρςξσπ υοήρςεπ, όρςε μα εμημεοόμξμςαι άμερα για ςιπ 

ρημαμςικϊςεοεπ ενελίνειπ. Όπχπ ταίμεςαι και ρςιπ εικϊμεπ απϊ ςξ 

πεοιβάλλξμ υοήρςη, δημιξσογήθηκε έμα έμθεμα, ρςξ ξπξίξ 

αμακςόμςαι ασςϊμαςα ρσγκεκοιμέμα άοθοα, με βάρη κοιςήοια πξσ 

καθξοίζξμςαι απϊ ςξσπ διαυειοιρςέπ. Αμαλσςικϊςεοα, ξι επιλξγέπ 

πξσ έυει ξ υοήρςηπ είμαι: (α) Σα πιξ δημξτιλή άοθοα, ςα ξπξία 

ποξκϋπςξσμ απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ ποξβξλόμ κάθε άοθοξσ ςξσ ΔΔΡ 

και εμταμίζξμςαι ρςξσπ υοήρςεπ ςα πέμςε (5) άοθοα με ςημ 

σφηλϊςεοη επιρκεφιμϊςηςα, (β) Σα πιξ ποόρταςα άοθοα, ςα 

ξπξία ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ ημεοξμημία ςελεσςαίαπ επενεογαρίαπ 

εμϊπ άοθοξσ, με απξςέλερμα μα εμταμίζξμςαι ρςξσπ υοήρςεπ ςα 

πέμςε (5) άοθοα, πξσ έυξσμ επενεογαρςεί ςελεσςαία ξι διαυειοιρςέπ 

ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ, (γ) Σα πιξ ρσζηςημέμα άοθοα, ςα 
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ξπξία ποξκϋπςξσμ απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ ρυξλίχμ, πξσ έυξσμ 

καςαυχοηθεί ρε έμα άοθοξ απϊ ςξσπ εγγεγοαμμέμξσπ υοήρςεπ, με 

απξςέλερμα μα εμταμίζξμςαι ςα πέμςε (5) άοθοα, πξσ έυξσμ 

ρυξλιαρςεί πεοιρρϊςεοξ με αμςίρςξιυη έμδεινη ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ 

ρυξλίχμ και (δ) Δίπαμ ςελεσςαία, ςα ξπξία πεοιλαμβάμξσμ ςα 

πέμςε (5) άοθοα, πξσ ρυξλιάρςηκαμ ποϊρταςα απϊ ςξσπ 

εγγεγοαμμέμξσπ υοήρςεπ ςξσ ΔΔΡ, αμενάοςηςα απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ 

ρυξλίχμ κάθε άοθοξσ.  

Ξ ρσγκεκοιμέμξπ ςοϊπξπ παοξσρίαρηπ πεοιευξμέμξσ είμαι 

ιδιαίςεοα υοήριμξπ, ατξϋ επιςοέπει ςημ άμερη εμημέοχρη ςχμ 

υοηρςόμ ρυεςικά με άοθοα σφηλξϋ εμδιατέοξμςξπ, αλλά και ςημ 

παοακξλξϋθηρη ποόρταςχμ καςαυχοήρεχμ/ εμημεοώρεχμ.  

Πεοιβάλλξμ 
Φοήρςη 
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Πεοιβάλλξμ 
Διαυειοιρςή  
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Ρε ασςϊ ςξ ρημείξ, έυξμςαπ ξλξκληοόρει ςημ αμαλσςική παοξσρίαρη ςχμ βαρικόμ 

υαοακςηοιρςικόμ και λειςξσογιόμ ςξσ ΔΔΡ, ανίζει μα παοξσριαρςξϋμ επιλεγμέμα 

άοθοα με εκπαιδεσςικϊ πεοιευϊμεμξ, ςξ ξπξίξ θεχοήθηκε εμδιατέοξμ και 

ανιξλξγήθηκε θεςικά απϊ ςξσπ υοήρςεπ. Ρςιπ παοακάςχ εικϊμεπ παοξσριάζξμςαι 

μϊμξ ξοιρμέμα απϊ ςα άοθοα ςξσ ΔΔΡ πξσ έυει δημιξσογηθεί (Δικόμα 35, Δικόμα 

36, Δικόμα 37, Δικόμα 38, Δικόμα 39, Δικόμα 40, Δικόμα 41).  
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Δικόμα 35: Αουική Ρελίδα ΔΔΡ 
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Δικόμα 36: Άοθοξ ρυεςικά με ςα Διεθμή Απξθεςήοια Φητιακόμ Λαθηριακόμ 

Αμςικειμέμχμ 
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Δικόμα 37: Άοθοξ ρυεςικά με ςα Δλλημικά Απξθεςήοια Φητιακόμ Λαθηριακόμ 

Αμςικειμέμχμ 
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Δικόμα 38: Άοθοξ ρυεςικά με ςα Δικξμικά ανίδια  
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Δικόμα 39: Άοθοξ ρυεςικά με ςημ Αρταλή Υοήρη Διαδικςϋξσ  
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Δικόμα 40: Άοθοξ ρυεςικά με ςη υοήρη υαοακςήοχμ πξσ μιλξϋμ (Voki)  
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Δικόμα 41: Δημιξσογ…όοα – Άοθοξ με υοήριμα διαδικςσακά εογαλεία  
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4.4 ύνοψη  

Ρςξ ρσγκεκοιμέμξ κετάλαιξ παοξσριάρςηκε αμαλσςικά η Τλξπξίηρη ςξσ 

Διαδικςσακξύ Δκπαιδεσςικξύ σρςήμαςξπ, ρϋμτχμα με ςιπ Αουέπ Αλληλεπίδοαρηπ 

Αμθοόπξσ-Υπξλξγιρςή, ςιπ Δταομξγέπ Παγκϊρμιξσ Ιρςξϋ 2.0 και ςα εκπαιδεσςικά 

κοιςήοια, πξσ μελεςήθηκαμ ρςξ Ιετάλαιξ 2, αλλά και ρϋμτχμα με ςξμ αμαλσςικϊ 

Συεδιαρμϊ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε ρςξ Ιετάλαιξ 3. Ρε ασςϊ ςξ ρημείξ, έυει 

ξλξκληοχθεί η δημιξσογία εμϊπ ξλξκληοχμέμξσ Διαδικςσακξϋ Δκπαιδεσςικξϋ 

Ρσρςήμαςξπ, ςξ ξπξίξ αμςαπξκοίμεςαι ρςη θεχοηςική ςεκμηοίχρη, πξσ ποξέκσφε 

απϊ ςη μελέςη ςηπ διεθμξϋπ και ελλημικήπ βιβλιξγοατίαπ και ρυεςικέπ εοεσμηςικέπ 

εμπειοίεπ. Για μα είμαι ετικςή η εναγχγή ρσμπεοαρμάςχμ, ρυεςικά με ςημ 

αμςαπϊκοιρη ρςξσπ ρςϊυξσπ πξσ έυξσμ ςεθεί και ρςημ ικαμξπξίηρη ςχμ υοηρςόμ 

απϊ ςημ ανιξπξίηρη ςξσ Διαδικςσακξϋ Δκπαιδεσςικξϋ Ρσρςήμαςξπ ρςημ εκπαιδεσςική 

διαδικαρία, είμαι απαοαίςηςη η ςελική Ανιξλϊγηρή ςξσ απϊ ποαγμαςικξϋπ υοήρςεπ 

και απϊ ειδικξϋπ ανιξλϊγηρηπ διαδικςσακόμ ρσρςημάςχμ. Ρςξ επϊμεμξ κετάλαιξ, 

πεοιγοάτεςαι αμαλσςικά η μεθξδξλξγία Ανιξλϊγηρηπ ςξσ Διαδικςσακξϋ 

Δκπαιδεσςικξϋ Ρσρςήμαςξπ ςηπ παοξϋραπ Λεςαπςσυιακήπ Διπλχμαςικήπ Δογαρίαπ.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5  

Μεθοδολογία Έρευνας για την Αξιολόγηση του 

Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού υστήματος  

“Test with real users early in product development and 

frequently thereafter” 

The First Law of Usability Engineering (1998) 

5.1 Εισαγωγή 

ξ παοϊμ κετάλαιξ είμαι ςξ ςελεσςαίξ ςηπ παοξϋραπ Λεςαπςσυιακήπ Διπλχμαςικήπ 

Δογαρίαπ και αματέοεςαι ρςη Λεθξδξλξγία Έοεσμαπ για ςημ Ανιξλόγηρη ςξσ 

Διαδικςσακξύ Δκπαιδεσςικξύ σρςήμαςξπ, πξσ ρυεδιάρςηκε και σλξπξιήθηκε ρε 

ποξηγξϋμεμεπ εμϊςηςεπ. Αουικά, πεοιγοάτεςαι ξ υεδιαρμόπ ςηπ Λεθξδξλξγίαπ 

Ανιξλόγηρηπ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε, με αματξοά ρςξμ ρκξπό ςηπ ανιξλόγηρηπ, 

ρςη διαδικαρία πξσ ακξλξσθήθηκε για ςημ ςελική επιλξγή ςξσ δείγμαςξπ, ρςημ 

επιλξγή ςχμ μέρχμ ανιξλόγηρηπ, ϊπξσ παοξσριάζεςαι και ςξ διαδικςσακϊ εογαλείξ 

σλξπξίηρηπ εοεσμόμ Lime Survey, ρςημ ανιξπιρςία και ρςημ εγκσοόςηςα ςηπ 

ανιξλϊγηρηπ, καθόπ και ρε βαρικά ηθικά ζηςήμαςα. Ρςη ρσμέυεια, παοξσριάζξμςαι 

αμαλσςικά ςα απξςελέρμαςα, πξσ ποξέκσφαμ απϊ ςημ ανιξλϊγηρη ςϊρξ απϊ ςξσπ 

έμπειοξσπ ϊρξ και απϊ ςξσπ ποαγμαςικξϋπ υοήρςεπ, εμό ανιξπξιξϋμςαι καςάλληλξι 

ρςαςιρςικξί δείκςεπ για ςημ εναγχγή υοήριμχμ ρσμπεοαρμάςχμ.  

5.2 χεδιασμός Μεθοδολογίας Αξιολόγησης Διαδικτυακού 

Εκπαιδευτικού υστήματος 

Ζ παοξϋρα εμϊςηςα ενεςάζει θέμαςα ςηπ μεθξδξλξγίαπ, πξσ ακξλξσθήθηκε για ςημ 

ανιξλϊγηρη ςξσ Διαδικςσακξϋ Δκπαιδεσςικξϋ Ρσρςήμαςξπ, ϊπχπ ασςά ποξκϋπςξσμ 

μέρα απϊ ςη διεθμή και ςημ ελλημική βιβλιξγοατία, αλλά και απϊ εμπειοικέπ 

μελέςεπ και παοαςηοήρειπ. ξ θεχοηςικϊ σπϊβαθοξ, ρυεςικά με ςα κοιςήοια 
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ανιξλϊγηρηπ πξσ σιξθεςήθηκαμ, πεοιγοάτεςαι αμαλσςικά ρε ποξηγξϋμεμεπ 

εμϊςηςεπ [Αουέπ Δσυοηρςίαπ Διεπατόμ Χοήρςη (Δμϊςηςα 2.2.4.1), Κοιςήοια 

Ανιξλϊγηρηπ Διαδικςσακόμ Δκπαιδεσςικόμ Σσρςημάςχμ (Δμϊςηςα 3.7)]. Ιϋοιξπ 

ρκξπϊπ ςηπ εμϊςηςαπ, είμαι η εναγχγή ρσμπεοαρμάςχμ απϊ ειδικξϋπ και 

ποαγμαςικξϋπ υοήρςεπ, υοηριμξπξιόμςαπ και αμαλϋξμςαπ μεθϊδξσπ ανιξλϊγηρηπ 

και ςα κσοιϊςεοα υαοακςηοιρςικά ςξσπ.  

Ζ μεθξδξλξγία ανιξλϊγηρηπ ςξσ παοϊμςξπ ΔΔΡ, πεοιλαμβάμει αουικά “εμδιάμερη 

ανιξλόγηρη” (διαμξοτχςική ανιξλϊγηρη - formative evaluation) απϊ ειδικξϋπ 

(έμπειοξσπ) υοήρςεπ, όρςε μα σλξπξιηθξϋμ βελςιχςικέπ παοεμβάρειπ εγκαίοχπ, 

ποιμ ςη διάθερη ςξσ ΔΔΡ ρε ποαγμαςικξϋπ υοήρςεπ (Λαςραγγξϋοαπ, 2005). Ζ 

εμδιάμερη ανιξλϊγηρη είμαι ρσμευήπ και ποαγμαςξπξιείςαι καθ‟ ϊλη ςη διάοκεια 

σλξπξίηρηπ ςξσ ΔΔΡ, καθόπ ρε ςακςά υοξμικά ρημεία, πξσ έυξσμ ξοιρςεί απϊ ςξμ 

δημιξσογϊ ςηπ ανιξλϊγηρηπ, καλξϋμςαι μα ρσμμεςέυξσμ ρε ασςήμ ειδικξί υοήρςεπ, 

αλλά και κάπξιξι μελλξμςικξί ποαγμαςικξί υοήρςεπ (Πεςάληπ, 2005).  

Ρςη ρσμέυεια, ςξ ΔΔΡ διαςίθεςαι ρε ποαγμαςικξϋπ υοήρςεπ, όρςε μα εναυθξϋμ 

απξςελέρμαςα και μα διαπιρςχθεί η επίςεσνη ςχμ ρςϊυχμ πξσ έυξσμ ςεθεί, με 

καςάλληλα εοχςημαςξλϊγια, αμεπίρημεπ ρσμεμςεϋνειπ και παοαςηοήρειπ απϊ ςξμ 

δημιξσογϊ ςηπ ανιξλϊγηρηπ, ρε ποαγμαςικϊ πεοιβάλλξμ εογαρίαπ.  

α βήμαςα πξσ ακξλξσθήθηκαμ καςά ςη μεθξδξλξγία έοεσμαπ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ 

πεοιγοάτξμςαι αμαλσςικά ρςη ρσμέυεια και είμαι ςα ενήπ: 

 Οοξρδιξοιρμϊπ ρκξπξϋ ανιξλϊγηρηπ. 

 Οεοιγοατή διαδικαρίαπ δειγμαςξληφίαπ και επιλξγήπ ςελικόμ δειγμάςχμ. 

 Δπιλξγή μέρχμ σλξπξίηρηπ ανιξλϊγηρηπ, ρσλλξγήπ δεδξμέμχμ και 

ρςαςιρςικήπ αμάλσρηπ. 

 Λελέςη Ανιξπιρςίαπ και Δγκσοϊςηςαπ ςηπ έοεσμαπ ρςξ ρϋμξλϊ ςηπ. 

 Αματξοά ρε ηθικά ζηςήμαςα πξσ ρυεςίζξμςαι με ςη διαδικαρία ςηπ έοεσμαπ.  

Μα ρημειχθεί πχπ η ρσμξλική διάοκεια ςηπ ανιξλϊγηρηπ απϊ ποαγμαςικξϋπ υοήρςεπ 

ήςαμ ςέρρεοιπ (4) εβδξμάδεπ (πεοίξδξπ Αποιλίξσ – Λαΐξσ) και ξ ρσμξλικϊπ αοιθμϊπ 

ρσμμεςευϊμςχμ ήςαμ εκαςόμ δέκα (110) υοήρςεπ.  

5.2.1 Σκοπός Αξιολόγησης 

Ρςα ποξηγξϋμεμα κετάλαια παοξσριάρςηκε αμαλσςικά ξ υεδιαρμόπ και η 

Δημιξσογία εμϊπ Διαδικςσακξϋ Δκπαιδεσςικξϋ Ρσρςήμαςξπ με ςημ εταομξγή Αουόμ 

Αλληλεπίδοαρηπ Αμθοόπξσ-Υπξλξγιρςή και ςημ ανιξπξίηρη Τευμξλξγιόμ Ιρςξϋ 2.0. 

Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ Σλξπξίηρηπ ςξσ ΔΔΡ, θεχοείςαι ρημαμςική η Έοεσμα για 
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ςημ Ανιξλόγηρη ςχμ βαρικόμ λειςξσογιόμ ςξσ, όρςε (α) μα μελεςηθεί ξ βαθμόπ 

επίςεσνηπ ςχμ αουικώμ ρςόυχμ, πξσ έυξσμ ςεθεί, αλλά και (β) μα λητθεί 

αμαςοξτξδϊςηρη ρυεςικά με ςιπ μελλξμςικέπ διαδικαρίεπ βελςιρςξπξίηρήπ ςξσ.  

Ζ ανιξλόγηρη (evaluation) ςξσ ΔΔΡ, αλλά και γεμικϊςεοα εμϊπ ρσρςήμαςξπ, δεμ 

απξςελεί έμα μεμξμχμέμξ καςαληκςικϊ ρημείξ, αλλά ςξ μέρξ, ςξ ξπξίξ επιςοέπει 

ςημ αμαθεόοηρη και ςημ αμαποξραομξγή ςχμ αουικόμ ρςϊυχμ και ςχμ ςευμικόμ, 

πξσ έυξσμ σιξθεςηθεί (Αθαμαριάδηπ, 2007). Για ςξμ λϊγξ ασςϊ, δεμ ποέπει μα 

αμςιμεςχπίζεςαι χπ μια νευχοιρςή τάρη ςηπ διαδικαρίαπ σλξπξίηρηπ ή μια 

δοαρςηοιϊςηςα, πξσ ποαγμαςξπξιείςαι μία τξοά ρςξ ςέλξπ, εάμ σπάουει διαθέριμξπ 

υοϊμξπ, αλλά μα ρσμξδεϋει πεοιρρϊςεοεπ τάρειπ καςά ςημ σλξπξίηρη, επιςοέπξμςαπ 

με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ςη βελςίχρη ςχμ απαιςξϋμεμχμ ρςξιυείχμ, ρϋμτχμα με ςα 

απξςελέρμαςα πξσ έυξσμ ποξκϋφει. Ζ εναρτάλιρη ςηπ πξιϊςηςαπ ςξσ ςελικξϋ 

απξςελέρμαςξπ (π.υ. ΔΔΡ) και ςηπ απξςελερμαςικήπ διαυείοιρήπ ςξσ, μπξοξϋμ μα 

επιςεσυθξϋμ μέρα απϊ ςημ ανιξλϊγηρη. Δπιπλέξμ, είμαι ρημαμςικϊ η ανιξλϊγηρη μα 

μημ απξςελεί απξκλειρςικά μια διαδικαρία απξςίμηρηπ, ϊπχπ ρσμβαίμει ρσμήθχπ, 

αλλά μια διαδικαρία ελέγυξσ και σπξρςήοινηπ, με ρςϊυξ ςη μελλξμςική βελςίχρη. 

Όρξμ ατξοά ρςημ εκπαίδεσρη και ρσγκεκοιμέμα, ρςημ ανιξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ, η 

ανιξλϊγηρη μπξοεί μα πεοιγοατεί χπ μια κσκλική διαδικαρία, η ξπξία νεκιμά με 

μια εκπαιδεσςική ποξρπάθεια και ξλξκληοόμεςαι με ςημ αμαςοξτξδϊςηρη, ρυεςικά 

με ςη βελςίχρη και ςημ ποξαγχγή ςξσ ΔΔΡ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία.  

Λε βάρη ςιπ Αουέπ Δσυοηρςίαπ Διεπατόμ Χοήρςη (Δμϊςηςα 2.2.4.1), ςα Κοιςήοια 

Ανιξλϊγηρηπ Διαδικςσακόμ Δκπαιδεσςικόμ Σσρςημάςχμ (Δμϊςηςα 3.7) και ςιπ 

Καςηγξοίεπ Χοηρςόμ ςξσ ΔΔΣ (Δμϊςηςα 3.4), πξσ έυξσμ παοξσριαρςεί ρςα 

ποξηγξϋμεμα κετάλαια, χπ βαρικξί ρςϊυξι ςηπ Ανιξλϊγηρηπ, πξσ πεοιγοάτεςαι 

ρςιπ παοακάςχ εμϊςηςεπ, μπξοξϋμ μα ξοιρςξϋμ ξι ενήπ: 

 βαθμϊπ ικαμξπξίηρηπ υοηρςόμ απϊ ςη γεμικϊςεοη εμτάμιρη ςξσ ΔΔΡ 

(διεπατή, απεικϊμιρη πεοιευξμέμξσ κ.λπ.), 

 βαθμϊπ ικαμξπξίηρηπ υοηρςόμ απϊ ςη δξμή ςξσ ΔΔΡ (πλξήγηρη ρςξ 

πεοιευϊμεμξ, 

 βαθμϊπ ικαμξπξίηρηπ υοηρςόμ απϊ ςξ εκπαιδεσςικό πεοιευόμεμξ ςξσ ΔΔΡ 

και ςιπ ποξξπςικέπ ανιξπξίηρήπ ςξσ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία, 

 βαθμϊπ ικαμξπξίηρηπ υοηρςόμ απϊ ςιπ δσμαςϊςηςεπ αλληλεπίδοαρήπ ςξσπ με 

ςξ ΔΔΡ ρςξ ρϋμξλϊ ςξσ, 
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 βαθμϊπ ικαμξπξίηρηπ υοηρςόμ απϊ ςημ εσυοηρςία ςξσ ΔΔΡ.  

έλξπ, ρςξσπ παοαπάμχ βαρικξϋπ ρςϊυξσπ ανιξλϊγηρηπ πξσ ατξοξϋμ ρςξ ΔΔΡ, 

μπξοεί μα ποξρςεθεί και η ικαμξπξίηρη ςχμ υοηρςόμ απϊ ςξ ίδιξ ςξ εογαλείξ 

ανιξλϊγηρηπ πξσ υοηριμξπξιήθηκε (Lime Survey), χπ ποξπ ςημ εσκξλία ρςημ 

απάμςηρη ςχμ εοχςήρεχμ και ςη ρσμξλική ρσμμεςξυή ρςξ εοχςημαςξλϊγιξ 

(πεοιρρϊςεοα ρςημ Δμϊςηςα 5.2.3).  

5.2.2 Επιλογή Δείγματος Αξιολόγησης 

ξ Διαδικςσακά Δκπαιδεσςικά Ρσρςήμαςα ανιξλξγξϋμςαι απξςελερμαςικϊςεοα μέρα 

απϊ ςη υοήρη ςξσπ απϊ ποαγμαςικξϋπ υοήρςεπ, ξι ξπξίξι αλληλεπιδοξϋμ άμερα με 

ασςά και έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα παοξυήπ ανιϊπιρςχμ απξςελερμάςχμ (Gunn, 1995; 

Jones et al., 1999). Ζ διαδικαρία επιλξγήπ δείγμαςξπ για ςημ σλξπξίηρη μιαπ 

ανιξλϊγηρηπ, ξμξμάζεςαι δειγμαςξληφία. Ωπ βαρικϊςεοεπ ςευμικέπ δειγμαςξληφίαπ 

ανιξπξιξϋμςαι (α) η λήφη ςσυαίξσ δείγμαςξπ (probability sample) και (β) η λήφη 

ποξκαθξοιρμέμξσ δείγμαςξπ (non-probability sample). Ρςημ ποόςη πεοίπςχρη, 

κάθε μξμάδα (ρςξιυείξ) ςξσ δείγμαςξπ, έυει ςιπ ίδιεπ πιθαμϊςηςεπ μα επιλεγεί, 

ρσγκοιςικά με ςιπ σπϊλξιπεπ μξμάδεπ, εμό ρςη δεϋςεοη πεοίπςχρη, η ανιξλϊγηρη 

ρςξυεϋει ρε ρσγκεκοιμέμξ σπξρϋμξλξ, ςξ ξπξίξ ϊμχπ δεμ είμαι αμςιποξρχπεσςικϊ 

ςξσ εσοϋςεοξσ δείγμαςξπ (Cohen, Manion & Morrison, 2008). Ρςξ πλαίριξ ςηπ 

παοξϋραπ Λεςαπςσυιακήπ Διπλχμαςικήπ Δογαρίαπ καθξοίρςηκαμ δϋξ (2) 

διατξοεςικά δείγμαςα υοηρςόμ.  

Για ςημ επιλξγή ςξσ ποόςξσ δείγμαςξπ (ειδικξί ανιξλϊγηρηπ), ανιξπξιήθηκε η 

ςευμική λήφηπ ποξκαθξοιρμέμξσ δείγμαςξπ υοηρςόμ, όρςε η ιδιϊςηςα ςχμ 

ρσμμεςευϊμςχμ μα ρυεςίζεςαι πλήοχπ ή ρε κάπξιξ βαθμϊ με ςξ αμςικείμεμξ 

ανιξλϊγηρηπ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, επιλέυθηκαμ 10 έμπειοξι (ειδικξί) υοήρςεπ, ξι 

ξπξίξι έυξσμ αρυξληθεί με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ ΑΑΣ, ςξμ Ρυεδιαρμϊ και ςημ 

ανιξλϊγηρη διαδικςσακόμ ρσρςημάςχμ. Αμαλσςικά, ξι δϋξ (2) απϊ ασςξϋπ 

ρσμευίζξσμ ςημ εμαρυϊληρη ςξσπ με ςημ ΑΑΣ ρε ακαδημαψκό επίπεδξ (Δλλημικά 

Οαμεπιρςήμια), δϋξ (2) ρε εοεσμηςικό επίπεδξ (Management & Decision Support 

Systems Laboratory (EPU-NTUA), Department of Electrical and Computer 

Engineering National Technical University of Athens and EPETYP, Net Media 

Laboratory (IMM) of Institute of Informatics and Telecommunications (IIT) of 

"N.C.S.R. DEMOKRITOS"), εμό ξι σπϊλξιπξι ένι (6) ρε επαγγελμαςικό επίπεδξ, ρε 
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ρυεςικέπ με ςξ αμςικείμεμξ εςαιοείεπ (π.υ. NSN-Nokia Siemens Networks, IT 

Department Piraeus Bank). 

Για ςημ επιλξγή ςξσ δεϋςεοξσ δείγμαςξπ (ποαγμαςικξί υοήρςεπ ΔΔΡ), ανιξπξιήθηκαμ 

ρσμδσαρςικά ξι ςευμικέπ πξσ αματέοθηκαμ, καθόπ ςξ δείγμα επιλέυθηκε απϊ ςξμ 

δημιξσογϊ ςηπ ανιξλϊγηρηπ (υοήρςεπ ξι ξπξίξι έδειναμ εμδιατέοξμ, σπήουαμ 

ρςξιυεία και δεδξμέμα ρυεςικά με ςξ ποξτίλ ςξσπ και ποξςάθηκαμ απϊ πηγέπ ξι 

ξπξίεπ θεχοήθηκαμ “ανιϊπιρςεπ” απϊ ςξμ δημιξσογϊ), όρςε μα εναρταλιρςεί η 

αμςαπϊκοιρή και η ρσμμεςξυή ςξσπ ρςημ ανιξλϊγηρη (διάθερη ρσμμεςξυήπ), ϊμχπ η 

επιλξγή δεμ ποαγμαςξπξιήθηκε με ρσγκεκοιμέμα κοιςήοια, όρςε μα σπάουξσμ 

ρσμμεςέυξμςεπ απϊ ϊλεπ ςιπ καςηγξοίεπ υοηρςόμ (εκπαιδεσϊμεμξι, εκπαιδεσςικξί, 

γξμείπ, τξοείπ και εκπαιδεσςικξί ξογαμιρμξί), με πξικιλία υαοακςηοιρςικόμ 

(εμπειοία υοήρηπ ΟΔ, ηλικιακϊ εϋοξπ, ιδιϊςηςα κ.λπ.). Λε ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ, 

επιςεϋυθηκε η αμεοξληφία ρςιπ απαμςήρειπ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ, ξι ξπξίξι 

απξςελξϋμ αμςιποξρχπεσςικϊ δείγμα ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ υοηρςόμ, πξσ 

υοηριμξπξιξϋμ ήδη ςξ ΔΔΡ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία ή ποϊκειςαι μα ςξ 

εμρχμαςόρξσμ μελλξμςικά. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, για ςημ ανιξλϊγηρη ςξσ ΔΔΡ 

επιλέυθηκε έμα δείγμα εκαςόμ δέκα (110) ρσμμεςευϊμςχμ: (α) εκπαιδεσςικώμ 

(Α‟θμιαπ και Β‟θμιαπ Δκπαίδεσρηπ), ξι ξπξίξι είυαμ εκτοάρει εμδιατέοξμ για ςημ 

ανιξπξίηρη Διαδικςσακόμ Δκπαιδεσςικόμ Ρσρςημάςχμ, (β) μελώμ ςηπ ακαδημαψκήπ 

κξιμόςηςαπ (μέλη ΔΔΟ, Σπξφήτιξι Διδάκςξοεπ, Αμενάοςηςξι Δοεσμηςέπ), (γ) 

απξτξίςχμ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ Λεςαπςσυιακόμ Ρπξσδόμ (Ο.Λ.Ρ.) “Διδακςική ςηπ 

Σευμξλξγίαπ & Χητιακά σρςήμαςα” ρςημ καςεϋθσμρη ςηπ Ζλεκςοξμικήπ 

Λάθηρηπ, (δ) γξμέχμ και (ε) μαθηςώμ. 

5.2.3 Επιλογή Μέσων Αξιολόγησης 

Λε βάρη ςιπ Αουέπ Δσυοηρςίαπ Διεπατόμ Χοήρςη (Δμϊςηςα 2.2.4.1), ςα Κοιςήοια 

Ανιξλϊγηρηπ Διαδικςσακόμ Δκπαιδεσςικόμ Σσρςημάςχμ (Δμϊςηςα 3.7) και ςιπ 

Καςηγξοίεπ Χοηρςόμ ςξσ ΔΔΣ (Δμϊςηςα 3.4), πξσ έυξσμ παοξσριαρςεί ρςα 

ποξηγξϋμεμα κετάλαια, επιλέυθηκαμ ςα μέρα για ςημ σλξπξίηρη ςηπ ανιξλϊγηρηπ, 

ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, η μεθξδξλξγία πξσ σιξθεςήθηκε 

έυει διςςϊ υαοακςήοα (Nielsen 1993): 

(1) πξρξςικό, µε ςη μξοτή ρσμπλήοχρηπ διαδικςσακώμ εοχςημαςξλξγίχμ και 

ςημ ανιξλϊγηρη ςξσ ΔΔΡ με καςάλληλα διαδικςσακά εογαλεία, ςα ξπξία 

ενάγξσμ πξρξςικά απξςελέρμαςα (π.υ. W3C Markup Validator) και  
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(2) πξιξςικό, με ρσμεμςεύνειπ απϊ ςξμ δημιξσογϊ ρε εθελξμςέπ, ειδικξϋπ ρςημ 

ανιξλϊγηρη Διαδικςσακόμ Ρσρςημάςχμ, ανιξλϊγηρη ςξσ ΔΔΡ με καςάλληλα 

διαδικςσακά εογαλεία, ςα ξπξία ενάγξσμ πξιξςικά απξςελέρμαςα (π.υ. 

Wave), αλλά και ςημ εθελξμςική ανιξλόγηρη εκπαιδεσςικώμ ιρςξςόπχμ 

απϊ ςημ εκπαιδεσςική κξιμϊςηςα ςξσ Οαμελλήμιξσ Ρυξλικξϋ Δικςϋξσ27 

(πεοιρρϊςεοεπ απϊ 440 φήτξι με έμδεινη 5 αρςεοιόμ - Δικόμα 42). 

  

Δικόμα 42: Ανιξλϊγηρη ΔΔΡ απϊ ςημ εκπαιδεσςική κξιμϊςηςα ςξσ ΟΡΔ  

Δπιπλέξμ, ανίζει μα ρημειχθεί πχπ ποαγμαςξπξιήθηκε παοαςήοηρη ςσυαίξσ 

δείγμαςξπ υοηρςώμ απϊ ςξμ δημιξσογϊ ςηπ ανιξλϊγηρηπ, ρε αμεπίρημη μξοτή ρςξ 

ποαγμαςικϊ πεοιβάλλξμ εογαρίαπ ςξσπ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ξι υοήρςεπ 

παοαςηοήθηκαμ καςά ςιπ διαδικαρίεπ εγγοατήπ και ειρϊδξσ ρςξ ΔΔΡ, αμαζήςηρηπ 

πεοιευϊμεμξσ για εκπαιδεσςικξϋπ, ανιξλϊγηρηπ και καςαυόοηρηπ ρυξλίχμ και 

καςαγοάτηκαμ ξι υοϊμξι, πξσ υοειάρςηκαμ για ςημ ποαγμαςξπξίηρη ςχμ παοαπάμχ 

εμεογειόμ, καθόπ και η ρσμπεοιτξοά ςχμ υοηρςόμ (ςοϊπξπ πλξήγηρηπ, ςοϊπξπ 

αμαζήςηρηπ κ.λπ.). 

Ρςιπ επϊμεμεπ εμϊςηςεπ παοξσριάζξμςαι αμαλσςικά ξι μέθξδξι ανιξλϊγηρηπ πξσ 

ανιξπξιήθηκαμ ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ και γίμεςαι αματξοά ρςξ εογαλείξ, 

πξσ επιλέυθηκε για ςη δημιξσογία ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ. 

5.2.3.1 Εργαλείο Δημιουργίας Ερωτηματολογίων – Lime Survey  

Λελεςόμςαπ ςη βιβλιξγοατία και λαμβάμξμςαπ σπϊφη ποξρχπικέπ εμπειοίεπ, 

ρυεςικά με ςη ρσμμεςξυή ρε εοχςημαςξλϊγια ανιξλϊγηρηπ, ποαγμαςξπξιήθηκε η 

επιλξγή ςξσ επιθσμηςξϋ εογαλείξσ για ςη δημιξσογία ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ. Ζ 

ρσγκεκοιμέμη απϊταρη κοίθηκε ιδιαίςεοα ρημαμςική ςϊρξ για ςη δημιξσογία ςχμ 

εοχςημαςξλξγίχμ (εϋκξλη και επαοκήπ ρσλλξγή δεδξμέμχμ, πξικιλία ρςξ εϋοξπ 

ςχμ εοχςήρεχμ, επιλξγέπ εναγχγήπ δεδξμέμχμ ρε καςάλληλεπ μξοτέπ κ.λπ.) ϊρξ 

                                           
27 http://www.sch.gr/index.php?option=com_schsites&view=units&Itemid=318 

http://www.sch.gr/index.php?option=com_schsites&view=units&Itemid=318
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και για ςη ρσμπλήοχρη ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ (τιλική και 

εϋυοηρςη διεπατή, εϋκξλη και άμερη ποϊρβαρη κ.λπ.). 

Λελεςόμςαπ ςα διαθέριμα εογαλεία, θεχοήθηκε απαοαίςηςξ υαοακςηοιρςικϊ, ςξ 

επιλεγμέμξ εογαλείξ μα είμαι διαθέριμξ διαδικςσακά και μα μημ απαιςείςαι η λήφη 

κάπξιξσ αουείξσ και η ρσμπλήοχρή ςξσ (π.υ. αουείξ excel) ή η εγκαςάρςαρη 

ασςϊμξμξσ εογαλείξσ, για ςη ρσμμεςξυή ςχμ υοηρςόμ ρςημ ανιξλϊγηρη. Ζ εσκξλία 

ποϊρβαρηπ (μεςάβαρη ρε σπεορϋμδερμξ) και η εσκξλία ρσμπλήοχρηπ 

διαδικςσακόμ τξομόμ, απξςελξϋμ παοάγξμςεπ, πξσ επηοεάζξσμ ςη διάθερη ςχμ 

υοηρςόμ μα ρσμμεςέυξσμ ρςημ ανιξλϊγηρη.  

Έυξμςαπ λάβει ςημ παοαπάμχ απϊταρη, επϊμεμξ βήμα απξςελεί η μελέςη ςχμ 

διαθέριμχμ διαδικςσακόμ εογαλείχμ ανιξλϊγηρηπ και η ςελική επιλξγή ςξσ 

καςάλληλξσ. Ρε ασςϊ ςξ ρημείξ, ανίζει μα αματεοθεί πχπ ρςξ Διαδίκςσξ σπάουξσμ 

πξλλά εογαλεία διαθέριμα, για ςημ σλξπξίηρη διαδικςσακήπ έοεσμαπ. Λεςά απϊ 

μελέςη πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε διαπιρςόθηκαμ ςα ενήπ:  

(1) Οξλλά απϊ ςα ρϋγυοξμα εογαλεία ανιξλϊγηρηπ (π.υ. Survey Monkey, 

Wufoo, SurveyGizmo) διαθέςξσμ εϋυοηρςεπ διεπατή (διαυειοιρςόμ και 

υοηρςόμ) τιλικέπ ποξπ ςξσπ υοήρςεπ (ρϋγυοξμα γοατικά, εσυάοιρςξι 

υοχμαςικξί ρσμδσαρμξί, δσμαςϊςηςεπ ανιξπξίηρηπ ποξςϋπχμ) και 

πξλλαπλέπ δσμαςϊςηςεπ εναγχγήπ ρσμπεοαρμάςχμ. Όμχπ, ποϊκειςαι για 

εμπξοικά εογαλεία με πεοιξοιρμξϋπ ρε βαρικά ρςξιυεία ςηπ έοεσμαπ, ϊπχπ 

ςξ ρσμξλικϊ δείγμα (π.υ. μέυοι 10 ρσμμεςέυξμςεπ), ςξ ρϋμξλξ ςχμ 

εοχςήρεχμ (π.υ. μέυοι δέκα εοχςήρειπ) κ.λπ. 

(2) Ξοιρμέμα εογαλεία ανιξλϊγηρηπ, εμό διαςίθεμςαι δχοεάμ ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ, 

δεμ έυξσμ ςϊρξ τιλικϊ πεοιβάλλξμ υοήρηπ (π.υ. Google Forms), ξι 

δσμαςϊςηςεπ εναγχγήπ ρσμπεοαρμάςχμ είμαι πεοιξοιρμέμεπ, εμό πξλλέπ 

τξοέπ, ςίθεμςαι και θέμαςα αρτάλειαπ ςχμ δεδξμέμχμ.  

(3) Δογαλεία ανιξλϊγηρηπ ϊπχπ ςξ kwiksurveys, διαςίθεμςαι δχοεάμ (ρςξ 

μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςχμ λειςξσογιόμ ςξσπ), διαθέςξσμ εσυάοιρςεπ διεπατέπ 

και ανιξπξιξϋμςαι απϊ εςαιοείεπ διεθμξϋπ τήμηπ για ςημ εναγχγή εοεσμόμ, 

ϊμχπ έμα βαρικϊ μειξμέκςημα, είμαι η διαςήοηρη ςχμ δεδξμέμχμ ρε 

ενχςεοικξϋπ ενσπηοεςηςέπ (servers), ρςξσπ ξπξίξσπ δεμ έυξσμ ποϊρβαρη ξι 

δημιξσογξί ςηπ έοεσμαπ.  

Καμβάμξμςαπ σπϊφη ςα παοαπάμχ, για ςη 

δημιξσογία ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ, επιλέυθηκε ςξ LimeSurvey, 

έμα διαδικςσακϊ εογαλείξ Αμξικςξϋ Ιόδικα, ςξ ξπξίξ (α) διαςίθεςαι ελεϋθεοα ρςξσπ 
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υοήρςεπ ρςξ http://www.limesurvey.org/, υχοίπ πεοιξοιρμξϋπ ρςη υοήρη ςξσ, (β) 

έυει εσυάοιρςη διεπατή (Δικόμα 43) ςϊρξ για ςξσπ διαυειοιρςέπ ϊρξ και για ςξσπ 

ρσμμεςέυξμςεπ και δσμαςϊςηςεπ εμαλλαγήπ ποξςϋπχμ (templates), (γ) επιςοέπει ςημ 

εναγχγή απξςελερμάςχμ ρε πξλλέπ μξοτέπ, εσμξόμςαπ ςημ πεοαιςέοχ αμάλσρή 

ςξσπ και (δ) θεχοείςαι αρταλέπ, καθόπ, ϊλα ςα δεδξμέμα και ςα απξςελέρμαςα ςηπ 

έοεσμαπ, διαςηοξϋμςαι ρε ενσπηοεςηςέπ ςηπ επιλξγήπ ςχμ δημιξσογόμ (απαιςείςαι η 

διαςήοηρη διεϋθσμρηπ (domain) και υόοξσ τιλξνεμίαπ (host) απϊ ςξσπ διαυειοιρςέπ, 

όρςε μα ανιξπξιηθξϋμ ςα εοχςημαςξλϊγια).  

 

Δικόμα 43: Δμδεικςική εικϊμα απϊ ςη διεπατή ςξσ εοχςημαςξλξγίξσ  

Ξοιρμέμα απϊ ςα υαοακςηοιρςικά ςξσ εογαλείξσ πξσ ανιξπξιήθηκαμ καςά ςη 

δημιξσογία ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ είμαι: 

 Διατξοεςικξί ςϋπξι εοχςήρεχμ (πξλλαπλήπ επιλξγήπ, καςαυόοηρηπ 

κειμέμξσ, διαβαθμιρμέμηπ ανιξλϊγηρηπ κ.λπ.). 

 Ζ ποξραομξγή ςξσ ποξςϋπξσ ρςιπ απξυοόρειπ ςξσ ΔΔΡ και η ανιξπξίηρη ςξσ 

λξγϊςσπξσ Learn2Learn. 

 Διαμϊοτχρη και απξρςξλή μημσμάςχμ ρσμμεςξυήπ και σπεμθϋμιρηπ ρςξσπ 

ρσμμεςέυξμςεπ. 

 Ξμαδξπξίηρη Δοχςήρεχμ για ςημ καλϋςεοη δξμή ςηπ ανιξλϊγηρηπ. 

 Ξοιρμϊπ επιλξγόμ αρτάλειαπ (εοχςημαςξλϊγια κλειρςξϋ ςϋπξσ, αμχμσμία 

κ.λπ.) 

 Δναγχγή εοχςημαςξλξγίχμ ρε εκςσπόριμη μξοτή.  

 Κήφη απαμςήρεχμ ρε μξοτή καςάλληλη για εναγχγή ρσμπεοαρμάςχμ (SPSS, 

excel κ.λπ.) 

http://www.limesurvey.org/
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 Οοξβξλή απαμςήρεχμ ρε διαγοάμμαςα. 

Σημείχρη: Τα εοχςημαςξλϊγια αμαοςήθηκαμ ρε υόοξ πξσ διέθεςε ξ δημιξσογϊπ ςηπ 

ανιξλϊγηρηπ για ποξρχπική υοήρη. 

5.2.3.2 Ερωτηματολόγια  

α εοχςημαςξλϊγια ανιξπξιξϋμςαι εσοέχπ για ςημ ανιξλϊγηρη διαδικςσακόμ 

ρσρςημάςχμ, καθόπ είμαι εϋκξλη η διαμξμή ςξσπ, η ρσγκέμςοχρη 

αμςιποξρχπεσςικξϋ δείγμαςξπ με μικοϊ κϊρςξπ και λιγϊςεοξ υοξμξβϊοεπ 

διαδικαρίεπ, αλλά και η ασςϊμαςη ρσλλξγή και επενεογαρία ςχμ απξςελερμάςχμ 

(Avouris, Tselios & Tatakis, 2001). Οαοϊλα ασςά, πξλλέπ έοεσμεπ επιρημαίμξσμ ϊςι 

ξ μεγάλξπ αοιθμϊπ αμαπάμςηςχμ εοχςημαςξλξγίχμ διακσβεϋει ςημ εγκσοϊςηςα και 

ανιξπιρςία ςξσπ, εμό ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξι ρσμμεςέυξμςεπ δεμ αλληλεπιδοξϋμ με 

καμέμαμ ςοϊπξ με ςξσπ ανιξλξγηςέπ, σπάουει η πεοίπςχρη ρταλμάςχμ, εναιςίαπ ςηπ 

διατξοεςικήπ εομημείαπ ςχμ ξδηγιόμ ρσμμεςξυήπ ή ςξσ πεοιευξμέμξσ 

ρσγκεκοιμέμχμ εοχςήρεχμ (Οαπάμηπ, 2011). Δπιπλέξμ, ανίζει μα αματεοθεί πχπ ςα 

ηλεκςοξμικά εοχςημαςξλϊγια διαμέμξμςαι ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ με πξλλξϋπ 

ςοϊπξσπ, ϊπχπ για παοάδειγμα επιρσμάφειπ αουείχμ ρε μημϋμαςα ηλεκςοξμικξϋ 

ςαυσδοξμείξσ ή σπεορϋμδερμξι, πξσ ξδηγξϋμ ρε ιρςϊςξπξ, ϊπξσ είμαι διαθέριμξ ςξ 

εοχςημαςξλϊγιξ.  

Λε βάρη ςα παοαπάμχ και ςιπ Λεθϊδξσπ Ανιξλϊγηρηπ πξσ παοξσριάζξμςαι ρςημ 

Δμϊςηςα 2.2.4.3, ξι βαρικέπ αουέπ πξσ ακξλξσθήθηκαμ για ςη δημιξσογία ςχμ 

εοχςημαςξλξγίχμ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ ρσμξφίζξμςαι ρςα ενήπ (Travis, 2009):  

 Για ςη δημιξσογία ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ ανιξπξιήθηκε καςάλληλξ 

διαδικςσακϊ εογαλείξ, ςξ ξπξίξ επιςοέπει ςη ρσλλξγή δεδξμέμχμ με 

τϊομεπ, διαθέριμεπ ρε ενσπηοεςηςέπ (server) ςηπ επιλξγήπ ςχμ δημιξσογόμ, 

όρςε μα είμαι εϋκξλη η διαμξμή ςξσ, η καςαυόοηρη ςχμ απαμςήρεχμ απϊ 

ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ και η επενεογαρία ςχμ δεδξμέμχμ. 

 Για ςη ρσμμεςξυή ρςξ εοχςημαςξλϊγιξ, επιλέυθηκε δείγμα με ρσγκεκοιμέμξ 

αοιθμϊ υοηρςόμ, έυξμςαπ εναρταλίρει πχπ ποξωπήουε η διάθερη 

ρσμμεςξυήπ και ξ απαοαίςηςξπ υοϊμξπ, όρςε μα μειχθεί ρε μεγάλξ βαθμϊ ξ 

αοιθμϊπ ςχμ αμαπάμςηςχμ εοχςημαςξλξγίχμ και μα μημ σπάονει αλλξίχρη 

ςχμ απξςελερμάςχμ. 

 Ζ διαμξμή ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ ποαγμαςξπξιήθηκε με ςημ απξρςξλή 

μημσμάςχμ ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ μέρα απϊ ςξ εογαλείξ ανιξλϊγηρηπ 
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(ασςξμαςξπξιημέμα μημϋμαςα), δίμξμςαπ πληοξτξοίεπ ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ 

για επικξιμχμία με ςξμ δημιξσογϊ, ρε πεοίπςχρη επίλσρηπ απξοιόμ. 

 α εοχςημαςξλϊγια είμαι ποξρβάριμα με ςη μεςάβαρη ρε ρυεςικϊ 

σπεορϋμδερμξ, υχοίπ μα είμαι απαοαίςηςη η λήφη επιποϊρθεςχμ αουείχμ, 

εμό η ρσμπλήοχρή ςξσπ ποαγμαςξπξιείςαι μέρα απϊ απλέπ τϊομεπ.  

 Ιάθε εοχςημαςξλϊγιξ απξςελείςαι απϊ έμαμ ικαμξπξιηςικϊ αοιθμό 

ξμαδξπξιημέμχμ εοχςήρεχμ (30-40), όρςε ςασςϊυοξμα μα μημ είμαι 

κξσοαρςικϊ για ςξσπ υοήρςεπ και μα καλϋπςει ϊλα ςα θέμαςα, πξσ ποέπει μα 

ανιξλξγηθξϋμ.  

 Ιάθε εοχςημαςξλϊγιξ πεοιέυει εοχςήρειπ διαβαθμιρμέμηπ απάμςηρηπ, 

ϊπχπ για παοάδειγμα ςηπ κλίμακαπ Likert (εϋοξπ 1-5, 1-κακή σλξπξίηρη 

καμϊμα και 5-πξλϋ καλή σλξπξίηρη καμϊμα), όρςε μα δίμξμςαι πεοιρρϊςεοεπ 

επιλξγέπ ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ.  

 Ιάθε εοχςημαςξλϊγιξ διαθέςει ςη δσμαςϊςηςα καςαυόοηρηπ ρυξλίχμ, όρςε 

ξι ρσμμεςέυξμςεπ μα μπξοξϋμ μα εκτοάζξσμ ςημ ποξρχπική ςξσπ άπξφη, 

εάμ ςξ επιθσμξϋμ.  

Όπχπ έυει ήδη αματεοθεί, για ςημ ανιξλϊγηρη ςξσ ΔΔΡ δημιξσογήθηκαμ δϋξ (2) 

εοχςημαςξλϊγια, έμα για ςξσπ ςσπικξϋπ υοήρςεπ, με εοχςήρειπ πξσ απεσθϋμξμςαι 

ρςξ ρϋμξλξ ςχμ υοηρςόμ ςξσ ΔΔΡ και έμα για ςξσπ ειδικξϋπ ανιξλϊγηρηπ, με 

εοχςήρειπ, πξσ ρυεςίζξμςαι με ςευμικά θέμαςα και λεπςξμέοειεπ, για ςξμ ρυεδιαρμϊ, 

ςημ σλξπξίηρη και ςημ ανιξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ ρςημ εκπαίδεσρη.  

Όρξμ ατξοά ρςξ εοχςημαςξλόγιξ για ςημ ανιξλόγηρη ςξσ ΔΔ από ςξσπ 

ποαγμαςικξύπ υοήρςεπ, ατξϋ ποαγμαςξπξίηραμ πλξήγηρη ρςξ ΔΔΡ, ξι υοήρςεπ 

κλήθηκαμ μα απαμςήρξσμ ρε έμα εοχςημαςξλϊγιξ, ςξ ξπξίξ απξςελείςαι απϊ 27 

ξμάδεπ εοχςήρεχμ, πξλλαπλήπ επιλξγήπ, διαβαθμιρμέμηπ απάμςηρηπ ρε µια 

κλίμακα 1 έχπ 5 και καςαυόοηρηπ κειμέμξσ (πιθαμά ποϊρθεςα ρυϊλια ςχμ 

υοηρςόμ). Για ςη ρυεδίαρη και ςη ρϋμςανη ςξσ εοχςημαςξλξγίξσ σιξθεςήθηκε και 

παοαμεςοξπξιήθηκε µια ρειοά εοχςήρεχμ, η ξπξία είυε χπ βάρη αμαγμχοιρμέμα 

κοιςήοια28, ρυεςικά με ςημ απξςελερμαςικϊςηςα ςξσ ΔΔΡ, ςξ παιδαγχγικϊ 

πεοιευϊμεμξ, ςη διαδικαρία εκμάθηρηπ και ςημ ςευμική ςξσ αοςιϊςηςα, ϊπχπ ασςά 

παοξσριάζξμςαι ρςημ Δμϊςηςα 3.7, αλλά και ρσγκεκοιμέμα κοιςήοια εσυοηρςίαπ, 

ϊπχπ ασςά παοξσριάζξμςαι ρςημ Δμϊςηςα 2.2.4. Αμαλσςικϊςεοα ελέγυθηκε, ςξ καςά 

                                           
28 WAMMI questionnaire διαθέριμξ ρςξ http://www.wammi.com/questionnaire.html  

http://www.wammi.com/questionnaire.html
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πϊρξ ξι ποξδιαγοατέπ και ξι απαιςήρειπ πξσ ςέθηκαμ καςά ςξμ ρυεδιαρμϊ ςξσ 

ρσρςήμαςξπ, ςασςίζξμςαι µε ςα απξςελέρμαςα ςηπ ανιξλϊγηρηπ.  

Ξι καςηγξοίεπ εοχςήρεχμ, πξσ δημιξσογήθηκαμ ρςξ πλαίριξ ςξσ εοχςημαςξλξγίξσ 

ταίμξμςαι ρςξ υήμα 31. 

  

υήμα 31: Ιαςηγξοίεπ Δοχςημαςξλξγίξσ Ανιξλϊγηρηπ ΔΔΡ απϊ υοήρςεπ  

Όρξμ ατξοά ρςξ εοχςημαςξλόγιξ για ςημ ανιξλόγηρη ςξσ ΔΔ από ςξσπ ειδικξύπ 

ανιξλόγηρηπ, ξι ειδικξί, ατξϋ μελέςηραμ και υοηριμξπξίηραμ ςξ ΔΔΡ, κλήθηκαμ μα 

απαμςήρξσμ ρε έμα εοχςημαςξλϊγιξ, ςξ ξπξίξ απξςελείςαι απϊ είκξρι ςοείπ (23) 

ξμάδεπ εοχςήρεχμ (Travis, 2009), με ρκξπϊ ςημ ανιξλϊγηρη ςηπ πξιϊςηςάπ ςξσ, 

καθόπ και ςηπ πληοϊςηςαπ ςχμ ποξδιαγοατόμ, με ςιπ ξπξίεπ δημιξσογήθηκε. Ξι 

εοχςήρειπ πξσ δημιξσογήθηκαμ είμαι πξλλαπλήπ επιλξγήπ, διαβαθμιρμέμηπ 

απάμςηρηπ ρε µια κλίμακα 1 έχπ 3 (1-Όυι, 2-Λεοικόπ, 3-Μαι) και καςαυόοηρηπ 

κειμέμξσ (πιθαμά ποϊρθεςα ρυϊλια ςχμ υοηρςόμ). Ξι καςηγξοίεπ εοχςήρεχμ, πξσ 

δημιξσογήθηκαμ ρςξ πλαίριξ ςξσ εοχςημαςξλξγίξσ ταίμξμςαι ρςξ υήμα 32. 

 

υήμα 32: Ιαςηγξοίεπ Δοχςημαςξλξγίξσ Ανιξλϊγηρηπ ΔΔΡ απϊ ειδικξϋπ  

 

ςξιυεία 
σμμεςέυξμςα 

Υιλξρξτία - 
ςόυξι ΔΔ 

Διεπατή Φοήρςη - 
Πλξήγηρη - 
Απεικόμιρη 

Δκπαιδεσςικό 
Πεοιευόμεμξ 

Αλληλεπίδοαρη Δσυοηρςία 

ςξιυεία 
Διδικξύ 

Αουική ελίδα 
Κειςξσογικόςηςα 

ΔΔ 

Πλξήγηρη και 
Αουιςεκςξμική 
Πληοξτξοιώμ  

Υόομεπ και 
Διραγχγή 

Δεδξμέμχμ 

Ανιξπιρςία και 
Δμπιρςξρύμη 

Πεοιευόμεμξ 
ελιδξπξίηρη 
και Δμτάμιρη 

Αμαζήςηρη 
Βξήθεια, Αμαςοξτξδόςηρη 

& Αμςιμεςώπιρη 
ταλμάςχμ 
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5.2.3.3 Συνεντεύξεις 

Όπχπ έυει ήδη αματεοθεί ρε ποξηγξϋμεμη εμϊςηςα, ξι ρσμεμςεϋνειπ απξςελξϋμ μια 

μέθξδξ ανιξλϊγηρηπ ϊμξια με ςα εοχςημαςξλϊγια, ϊμχπ ξι εοχςήρειπ ςίθεμςαι 

ρςξσπ υοήρςεπ δια ζόρηπ και δημιξσογείςαι ποαγμαςικϊπ διάλξγξπ (Αβξϋοηπ, 2000). 

Ζ ρσγκεκοιμέμη μέθξδξπ, ανιξπξιήθηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ ρε άςσπη 

μξοτή (υχοίπ ςημ ηυξγοάτηρη ή μαγμηςξρκϊπηρη ςχμ ρσμεμςεϋνεχμ), απϊ ςξμ ίδιξ 

ςξμ δημιξσογϊ ςηπ ανιξλϊγηρηπ, ρε ςσυαίξ δείγμα υοηρςόμ. 

Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ρε ξοιρμέμξσπ υοήρςεπ, ξι ξπξίξι βοίρκξμςαμ ρε ποαγμαςικϊ 

πεοιβάλλξμ εογαρίαπ, ςέθηκαμ εοχςήρειπ ϊπχπ: 

 Οξιξ είμαι ςξ βαρικϊςεοξ πλεξμέκςημα ςξσ ΔΔΡ, πξσ παοαςήοηρεπ καςά ςη 

διάοκεια ςηπ υοήρηπ ςξσ; 

 Οξιξ είμαι ςξ βαρικϊςεοξ μειξμέκςημα ςξσ ΔΔΡ, πξσ παοαςήοηρεπ καςά ςη 

διάοκεια ςηπ υοήρηπ ςξσ; 

 Έυειπ υοηριμξπξιήρει παοϊμξια ρσρςήμαςα ρςξ παοελθϊμ και αμ μαι, πξια 

ήςαμ ασςά; 

 Ηα ποϊςειμεπ ςξ ΔΔΡ ρε ρσμαδέλτξσπ/ τίλξσπ/ μαθηςέπ/ καςαοςιζϊμεμξσπ 

κ.λπ.; Ηα ςξ ποϊςειμεπ ρςα παιδιά ρξσ; 

 Σπάουει κάςι, ςξ ξπξίξ θα ήθελεπ μα βοειπ ρςξ ΔΔΡ και δεμ σπήουε; 

Δπιπλέξμ, ποαγμαςξπξιήθηκαμ ρσζηςήρειπ με ςξσπ ειδικξϋπ ανιξλϊγηρηπ (δια ζόρηπ 

και ρσμδέρειπ μέρχ εογαλείχμ ςηλεδιάρκεφηπ, ϊπχπ ςξ Skype), ξι ξπξίξι αμέτεοαμ 

ςα ρυϊλια και ςιπ παοαςηοήρειπ ςξσπ ρυεςικά με ςξ ΔΔΡ, ποϊςειμαμ βελςιόρειπ και 

αματέοθηκαμ ρε ςευμικά θέμαςα. 

έλξπ, ανίζει μα ποαγμαςξπξιηθεί αματξοά ρςα μημϋμαςα ηλεκςοξμικξϋ 

ςαυσδοξμείξσ, πξσ λήτθηκαμ απϊ πλήθξπ υοηρςόμ (απλξί υοήρςεπ, εοεσμηςέπ, 

εκπαιδεσςικξί), ρυεςικά με ςη λειςξσογικϊςηςα και ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ ΔΔΡ, ξι 

ξπξίξι θέληραμ μα εμθαοοϋμξσμ ςημ ποξρπάθεια ρςξ ρϋμξλϊ ςηπ, μα εκτοάρξσμ ςα 

θεςικά ςξσπ ρυϊλια και μα επαιμέρξσμ ςημ ιδέα και ςξμ ςοϊπξ, με ςξμ ξπξίξ ασςή 

σλξπξιήθηκε. ξ γεγξμϊπ ασςϊ, απξςέλερε ιρυσοϊ κίμηςοξ για ςημ ενέλινη ςξσ ΔΔΡ, 

αλλά και ςημ αμάγκη σλξπξίηρηπ μελλξμςικόμ επεκςάρεχμ. 

5.2.3.4 Διαδικτυακά εργαλεία αξιολόγησης  

Έμα επιποϊρθεςξ μέρξ, πξσ ανιξπξιήθηκε για ςημ ανιξλϊγηρη ςξσ ΔΔΡ πξιξςικά και 

πξρξςικά, είμαι ξοιρμέμα διαδικςσακά εογαλεία, με ςα ξπξία μπξοεί μα ανιξλξγηθεί 

η ποξρβαριμόςηςα εμϊπ διαδικςσακξϋ ςϊπξσ (π.υ. Wave) και η ανιξπιρςία ςξσ 
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ποξγοαμμαςιρςικξύ κώδικα (π.υ. W3C Markup Validator), ϊρξμ ατξοά ρςη 

ρσμβαςϊςηςα με ςα διεθμή ποϊςσπα (W3C Standards29). Ξι ρσγκεκοιμέμξι έλεγυξι 

ποαγμαςξπξιήθηκαμ εμδεικςικά, με ρςϊυξ ςη μελλξμςική αμςιμεςόπιρη ςχμ 

ρταλμάςχμ (errors) και ςχμ ποξειδξπξιήρεχμ (alerts/ warnings) πξσ 

παοξσριάρςηκαμ. Ρςιπ παοακάςχ εικϊμεπ (Δικόμα 44, Δικόμα 45) παοξσριάζξμςαι 

ρςιγμιϊςσπα απϊ ςιπ ανιξλξγήρειπ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ.  

 

Δικόμα 44: Ανιξλϊγηρη ΔΔΡ με ςξ διαδικςσακϊ εογαλείξ Wave  

  

Δικόμα 45: Ανιξλϊγηρη ΔΔΡ με ςξ διαδικςσακϊ εογαλείξ W3C Validator  

                                           
29 http://www.w3.org/ 

http://www.w3.org/
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5.2.4 Αξιοπιστία και Εγκυρότητα Αξιολόγησης 

Βαρικά υαοακςηοιρςικά, πξσ ποέπει μα λητθξϋμ σπϊφη καςά ςη διάοκεια μιαπ 

Έοεσμαπ, είμαι η ανιξπιρςία και η εγκσοόςηςα ςχμ απξςελερμάςχμ ςηπ, όρςε μα 

ποαγμαςξπξιηθεί εναγχγή έγκσοχμ ρσμπεοαρμάςχμ (Cohen, Manion & Morrison, 

2008). Ζ έμμξια ςηπ ανιξπιρςίαπ, ατξοά ρςξμ βαθμϊ, ρςξμ ξπξίξ μια έοεσμα μπξοεί 

μα επαμαλητθεί και εναοςάςαι απϊ ςη λεπςξμεοή πεοιγοατή ςηπ μεθξδξλξγίαπ, πξσ 

ακξλξσθείςαι για ςημ σλξπξίηρη ςηπ έοεσμαπ (Bryman, 2008). Ζ έμμξια ςηπ 

εγκσοϊςηςαπ, ατξοά ρςξμ βαθμϊ, ρςξμ ξπξίξ ςα απξςελέρμαςα μιαπ έοεσμαπ 

μπξοξϋμ μα υαοακςηοιρςξϋμ ακέοαια (Cohen, Manion & Morrison, 2008), δηλαδή αμ 

ςα μέςοα πξσ έυξσμ καθξοιρςεί ρςημ ανιξλϊγηρη, αμςαπξκοίμξμςαι ποαγμαςικά ρε 

ασςϊ πξσ ιρυσοίζξμςαι.  

Λε βάρη ςξ γεγξμϊπ πχπ μια πξιξςική έοεσμα, ρςεοείςαι μαθημαςικόμ 

ποξρεγγίρεχμ ελέγυξσ, ρυεςικά με ςημ ανιξπιρςία και ςημ εγκσοϊςηςά ςηπ (δεμ 

αματέοξμςαι ρςη βιβλιξγοατία μαθημαςικέπ ρυέρειπ, πξσ μα απξδεικμϋξσμ πχπ μια 

έοεσμα είμαι ανιϊπιρςη ή έγκσοη), ξι δημιξσογξί ςηπ, ξτείλξσμ μα ποξρένξσμ 

πιθαμά λάθη πξσ ποξκϋπςξσμ καςά ςημ καςηγξοιξπξίηρη, ςημ κχδικξπξίηρη, ςη 

μεςαγοατή, ςημ αμάλσρη δεδξμέμχμ, αλλά ςα ρσμπεοάρμαςα πξσ ενάγξμςαι απϊ 

έμα ρσγκεκοιμέμξ δείγμα (Οαπάμηπ, 2011). 

Έμα ρςξιυείξ, πξσ μπξοεί μα ξδηγήρει ρε πιθαμά λάθη, καςά ςημ σλξπξίηρη μιαπ 

έοεσμαπ, είμαι ξι αμανιόπιρςξι υοήρςεπ, ξι ξπξίξι διακσβεϋξσμ ςημ εγκσοϊςηςα 

μιαπ έοεσμαπ, εναιςίαπ ιδιαίςεοχμ υαοακςηοιρςικόμ ςηπ ποξρχπικϊςηςάπ ςξσπ ή 

εναιςίαπ ρσγκεκοιμέμχμ πεπξιθήρεχμ. Ρςη βιβλιξγοατία, ξι αμανιϊπιρςξι υοήρςεπ 

διακοίμξμςαι ρε ςέρρεοιπ (4) καςηγξοίεπ (Οαπάμηπ, 2011): (α) υοήρςεπ με 

ποξρχπικά ρσμτέοξμςα, ξι ξπξίξι καςαυχοξϋμ αμακοιβείπ ή φεσδείπ πληοξτξοίεπ 

για ρσγκεκοιμέμξ λϊγξ, με ρςϊυξ μα εναπαςήρξσμ, (β) υοήρςεπ με ελλιπή ποξρξυή, 

ξι ξπξίξι ρσμμεςέυξσμ ρςημ ανιξλϊγηρη επιταμειακά είςε εναιςίαπ έλλειφηπ υοϊμξσ 

είςε εναιςίαπ ςηπ μεγάληπ έκςαρηπ ςηπ ανιξλϊγηρηπ, (γ) υοήρςεπ “από υόμπι”, ξι 

ξπξίξι για διάτξοξσπ λϊγξσπ, ρσμμεςέυξσμ ρε ανιξλξγήρειπ, υχοίπ πξλλέπ τξοέπ 

μα γμχοίζξσμ ςξ αμςικείμεμξ πξσ ανιξλξγξϋμ και (δ) υοήρςεπ με εμπειοία ρε 

ανιξλξγήρειπ, ξι ξπξίξι με βάρη ςη ποξγεμέρςεοη ρσμμεςξυή ςξσπ ρε άλλεπ 

έοεσμεπ, διατξοξπξιξϋμ ςιπ απαμςήρειπ ςξσπ, υχοίπ μα απξδίδξσμ ιδιαίςεοη 

ποξρξυή ρςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσπ.  

Δκςϊπ ϊμχπ απϊ ςξσπ αμανιϊπιρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρε μια έοεσμα, έμα άλλξ 

υαοακςηοιρςικϊ, πξσ μπξοεί μα ξδηγήρει ρε λάθη, είμαι ξι “διακοιςικέπ” 
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ρσμπεοιτξοέπ, πξσ ρσμηθίζξμςαι καςά ςη διάοκεια μιαπ ανιξλϊγηρηπ. Για 

παοάδειγμα, ξι ρσμμεςέυξμςεπ ρσυμά απξτεϋγξσμ ςημ αματξοά αομηςικόμ 

ρςξιυείχμ, ποαγμαςξπξιξϋμ ασθαίοεςεπ γεμικεϋρειπ, ποξρδιξοίζξσμ ρσγκεκοιμέμξσπ 

ϊοξσπ και έμμξιεπ με ςξμ ςοϊπξ πξσ ξι ίδιξι καςαμξξϋμ κ.λπ. έςξιεπ ρσμπεοιτξοέπ, 

ξδηγξϋμ ρςη δημιξσογία καςαιγιρςικόμ, αρατόμ δεδξμέμχμ, η επενεογαρία ςχμ 

ξπξίχμ ποαγμαςξπξιείςαι ρϋμτχμα με ςημ ποξρχπική εμπειοία, ςη ταμςαρία και ςξ 

θεχοηςικϊ σπϊβαθοξ ςχμ δημιξσογόμ, γεγξμϊπ πξσ δημιξσογεί ςιπ πεοιρρϊςεοεπ 

αρςξυίεπ ρςημ εναγχγή ςχμ ρσμπεοαρμάςχμ.  

ξ θεχοηςικϊ σπϊβαθοξ, ρςξ ξπξίξ ρςηοίυθηκε η σλξπξίηρη ςηπ έοεσμαπ, πξσ 

ατξοά ρςη υοήρη και ανιξλϊγηρη ςξσ παοϊμςξπ ΔΔΡ, για ςη λεπςξμεοή πεοιγοατή 

ςηπ μεθξδξλξγίαπ πξσ ακξλξσθήθηκε, απξςελεί κοιςήοιξ για ςημ ανιξπιρςία ςηπ 

ρσμξλικήπ διαδικαρίαπ. Δίμαι ρημαμςικϊ μα αματεοθεί, πχπ καςά ςη διεναγχγή ςηπ 

έοεσμαπ, ξι υοήρςεπ δεμ εμημεοόθηκαμ ϊςι η ανιξλϊγηρη ποαγμαςξπξιείςαι ρςξ 

πλαίριξ Λεςαπςσυιακήπ Διπλχμαςικήπ Δογαρίαπ (απξτσγή πξλϋ θεςικήπ ή πξλϋ 

αομηςικήπ ανιξλϊγηρηπ για ποξρχπικξϋπ λϊγξσπ), ρε μια ποξρπάθεια μα 

ποξρξμξιχθξϋμ πλήοχπ, ρσμθήκεπ ποαγμαςικήπ υοήρηπ ςξσ ΔΔΡ και κας‟ 

επέκςαρη, ποαγμαςικήπ ανιξλϊγηρηπ. έλξπ, η επιλξγή ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ, με 

κοιςήοιξ ςη διάθερη ρσμμεςξυήπ, αλλά και η παοξυή δσμαςϊςηςαπ παοαίςηρηπ (ρε 

πεοίπςχρη έλλειφηπ υοϊμξσ ή άομηρηπ ρσμμεςξυήπ), έυει χπ απξςέλερμα ςη μείχρη 

ςχμ πιθαμξςήςχμ παοξσρίαπ αμανιϊπιρςχμ υοηρςόμ.  

5.2.5 Ηθικά Ζητήματα Αξιολόγησης 

Ζ ανιξπξίηρη ςξσ Διαδικςϋξσ καθιρςά ςη ρσλλξγή πληοξτξοιόμ 

εϋκξλη σπϊθερη, διαρταλίζξμςαπ ανιϊπιρςα απξςελέρμαςα με 

υαμηλϊςεοξ κϊρςξπ και ρε λιγϊςεοξ υοϊμξ (Οαπάμηπ, 2011). Λε 

βάρη ασςϊ ςξ ρςξιυείξ, αιςιξλξγείςαι ξ ρσμευόπ ασναμϊμεμξπ 

αοιθμϊπ εοεσμόμ, πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι μέρχ Διαδικςϋξσ και η ανιξπξίηρη μέχμ 

εογαλείχμ ανιξλϊγηρηπ. Όμχπ, ρςξ Διαδίκςσξ, εναιςίαπ ςηπ ελεσθεοίαπ πξσ 

παοέυεςαι ρςξ ρϋμξλξ ςχμ υοηρςόμ ςξσ, ξι αμθοόπιμεπ ανίεπ είμαι οεσρςέπ και 

παοξσριάζξμςαι ζηςήμαςα ηθικήπ. Ωπ ηθικό ζήςημα μπξοεί μα θεχοηθεί η ρςάρη και 

η ρσμπεοιτξοά πξσ σιξθεςεί έμα άςξμξ, καςά ςημ άρκηρη μιαπ εμέογειαπ (Οαπάμηπ, 

2011). Ρςξ πλαίριξ ςηπ σλξπξίηρηπ μιαπ έοεσμαπ, ςα ηθικά ζηςήμαςα ερςιάζξσμ ρςημ 

κξιμχμική εσθϋμη ςξσ δημιξσογξϋ ςηπ, ρυεςικά με: (α) ςημ απόκςηρη ςηπ 

ζηςξϋμεμηπ πληοξτξοίαπ, (β) ςη δημιξσογία ςηπ έοεσμαπ και (γ) ςημ ανιξπξίηρη 

ςχμ απξςελερμάςχμ.  



Λεςαπςσυιακή Διπλχμαςική Δογαρία – Οιςρικάληπ Ρςαϋοξπ 

 

 268 

Ξ Bryman (2008), για ςη διατϋλανη ςχμ ηθικόμ ζηςημάςχμ καςά ςημ σλξπξίηρη 

μιαπ ανιξλϊγηρηπ, καθξοίζει ρσγκεκοιμέμεπ εοχςήρειπ, ςιπ ξπξίεπ καλξϋμςαι μα 

απαμςήρξσμ ξι δημιξσογξί ςηπ έοεσμαπ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ξι εοχςήρειπ ασςέπ 

αματέοξμςαι: (α) ρςημ πιθαμή εναπάςηρη ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ (έυξσμ εμημεοχθεί ξι 

ρσμμεςέυξμςεπ ρυεςικά με ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ ανιξλϊγηρηπ και ςξσπ ρςϊυξσπ πξσ 

έυξσμ ςεθεί; έυει διαρταλιρςεί η ρσγκαςάθερη ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ; σπάουει η 

δσμαςϊςηςα παοαίςηρηπ εμϊπ υοήρςη απϊ ςη διαδικαρία, ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ 

επιθσμεί;), (β) ρςημ παοαβίαρη ςχμ ποξρχπικόμ δεδξμέμχμ (διαςηοείςαι η 

αμχμσμία ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ; σπάουει η πεοίπςχρη παοαβίαρηπ εσαίρθηςχμ 

ποξρχπικόμ δεδξμέμχμ, μέρα απϊ κάπξια εοόςηρη, καςά ςη διάοκεια ςηπ 

ανιξλϊγηρηπ;) και (γ) ρςη δημξρίεσρη ςχμ απαμςήρεχμ μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ 

ανιξλϊγηρηπ (διαςηοείςαι η αμχμσμία ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ, ρε πεοίπςχρη 

αμάοςηρηπ ρσγκεκοιμέμχμ ρυξλίχμ; έυξσμ εμημεοχθεί ξι ρσμμεςέυξμςεπ για ςξμ 

ςοϊπξ δημξρίεσρηπ και ανιξπξίηρηπ ςχμ απαμςήρεόμ ςξσπ;).  

Ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ, θεχοήθηκε πχπ η ειλικοίμεια και η αμερϊςηςα, 

απξςελξϋμ ιρυσοά “ϊπλα”, επξμέμχπ ςα ηθικά ζηςήμαςα ςηπ έοεσμαπ πξσ 

ακξλξσθήθηκε διαρταλίζξμςαι χπ ενήπ: 

 Για ςημ σλξπξίηρη ςηπ ανιξλϊγηρηπ, δημιξσογήθηκαμ δϋξ εοχςημαςξλόγια 

κλειρςξύ ςύπξσ (έμα για ςξ αμςιποξρχπεσςικϊ δείγμα υοηρςόμ και έμα για 

ςξσπ ειδικξϋπ ανιξλϊγηρηπ), ρςα ξπξία η ρσμμεςξυή εναρταλίρςηκε με 

καςάλληλα κξσπϊμια (κχδικξϋπ), πξσ καςαμεμήθηκαμ ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ. 

 Για ςη ρσμμεςξυή ςχμ υοηρςόμ ρςημ ανιξλϊγηρη, απερςάλη μήμσμα 

ηλεκςοξμικξύ ςαυσδοξμείξσ, μέρα απϊ ςξ ξπξίξ μπξοξϋρε μα γίμει 

απξδεκςή ή μα απξοοιτθεί η ρσμμεςξυή κάθε υοήρςη, με ςημ επιλξγή ςξσ 

καςάλληλξσ σπεορσμδέρμξσ, εναρταλίζξμςαπ έςρι ςη δσμαςϊςηςα 

παοαίςηρηπ ρε ϊρξσπ ςξ επιθσμξϋραμ (Δικόμα 46 και Δικόμα 47).  

 ξ πεοιευόμεμξ ςηπ ανιξλόγηρηπ γμχρςξπξιείςαι ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ςϊρξ 

ρςξ μήμσμα, πξσ έυει απξρςαλεί μέρχ ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ ϊρξ και 

με εμημεοχςικϊ μήμσμα, πξσ εμταμίζεςαι καςά ςημ έμαονη ςξσ 

εοχςημαςξλξγίξσ (Δικόμα 46, Δικόμα 47, Δικόμα 48). 

 Διαςηοείςαι η αμχμσμία ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ (δεμ καςαγοάτξμςαι ρςξιυεία 

ϊπχπ ξμξμαςεπόμσμξ, ςϊπξπ διαμξμήπ κ.λπ.) καςά ςη διάοκεια ςηπ 

ανιξλϊγηρηπ, γεγξμϊπ πξσ ςξσπ γμχρςξπξιείςαι, καςά ςημ έμαονη ςξσ 

εοχςημαςξλξγίξσ με καςάλληλξ μήμσμα (Δικόμα 48). 
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 Ρςξ ρϋμξλξ ςηπ ανιξλϊγηρηπ δεμ ζηςξϋμςαι εσαίρθηςα ποξρχπικά 

δεδξμέμα, παοά μϊμξ ρςξιυεία πξσ ρυεςίζξμςαι με ςξ τϋλξ, ςημ ηλικιακή 

ξμάδα, ςξ επίπεδξ ρπξσδόμ, ςημ ιδιϊςηςα και ςξ επίπεδξ ρσγκοιςικά με ςημ 

ανιξπξίηρη ΤΠΔ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία, ρςξιυεία ςα ξπξία είμαι 

απαοαίςηςα για ςημ εναγχγή ρσμπεοαρμάςχμ, αλλά ρε καμία πεοίπςχρη 

δεμ ποξδίδξσμ ςημ ςασςϊςηςα ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ.  

 α ποξρχπικά ρυόλια, πξσ έυξσμ καςαγοατεί είςε απϊ ςξ δείγμα υοηρςόμ 

ςξσ ΔΔΡ είςε απϊ ςξσπ ειδικξϋπ ανιξλϊγηρηπ, έυξσμ διαςηοηθεί αμώμσμα, με 

ςημ έμδεινη ςηπ ιδιϊςηςαπ ςξσ ρσμμεςέυξμςα. 

 α απξςελέρμαςα ςηπ ανιξλϊγηρηπ παοξσριάζξμςαι αμόμσμα με ςη υοήρη 

πξρξςικόμ δεικςόμ, υχοίπ μα εκθέςξσμ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ. 

 

Δικόμα 46: Λήμσμα ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ για ςη ρσμμεςξυή δείγμαςξπ 

υοηρςόμ ρςημ ανιξλϊγηρη ςξσ ΔΔΡ  

 

Δικόμα 47: Λήμσμα ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ για ςη ρσμμεςξυή ειδικόμ ρςημ 

ανιξλϊγηρη ςξσ ΔΔΡ 
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Δικόμα 48: Λήμσμα σπξδξυήπ εοχςημαςξλξγίξσ για ςημ εμημέοχρη ςχμ 

ρσμμεςευϊμςχμ ρυεςικά με ςη διαςήοηρη ςηπ αμχμσμίαπ ςξσπ 

5.3 Ανάλυση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Διαδικτυακού 

Εκπαιδευτικού υστήματος 

Ρςημ εμϊςηςα ασςή παοξσριάζεςαι η αμάλσρη ςχμ απξςελερμάςχμ απϊ ςημ 

ανιξλϊγηρη ςξσ ποξςειμϊμεμξσ Διαδικςσακξϋ Δκπαιδεσςικξϋ Ρσρςήμαςξπ, µε ςη 

υοήρη πεοιγοατικώμ όοχμ και καςάλληλχμ ρςαςιρςικώμ μεθόδχμ. Δπιπλέξμ, 

πεοιγοάτξμςαι ςα εοχςημαςξλϊγια πξσ δημιξσογήθηκαμ και αμαλϋξμςαι ςα 

απξςελέρμαςα πξσ ποξέκσφαμ απϊ ςιπ απαμςήρειπ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ, ρε ρυέρη µε 

ςξμ βαθμϊ ςαϋςιρηπ µε ςα βαρικά κοιςήοια εσυοηρςίαπ και λειςξσογικϊςηςαπ πξσ 

καθξοίρςηκαμ, καςά ςη ρυεδίαρη και σλξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ. Ρςξ ρςάδιξ ςηπ αμάλσρηπ, 

ποαγμαςξπξιήθηκε η ρσλλξγή ςχμ απαοαίςηςχμ δεδξμέμχμ ρυεςικά με 

παοαμέςοξσπ, πξσ παοέυξσμ ςη δσμαςϊςηςα ξσριαρςικήπ αμαςοξτξδϊςηρηπ για ςη 

διϊοθχρη ρταλμάςχμ. Ρςη ρσμέυεια, ανιξπξιήθηκαμ ςα δεδξμέμα ςηπ αμάλσρηπ, ξι 

εμπειοικέπ και εοεσμηςικέπ γμόρειπ, καθόπ και ξι πληοξτξοίεπ ςηπ βιβλιξγοατικήπ 

έοεσμαπ για ςη βελςίχρη ςξσ πεοιβάλλξμςξπ ςξσ ∆ΔΡ. Ρημαμςικά είμαι και ςα 
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πξοίρμαςα πξσ ποξέκσφαμ, ρυεςικά με ςη υοηριμϊςηςα ςξσ παοϊμςξπ Διαδικςσακξϋ 

Δκπαιδεσςικξϋ Ρσρςήμαςξπ. 

Δπιπλέξμ, λαμβάμξμςαπ σπϊφη πχπ η Σςαςιρςική ρςη ρϋγυοξμη ξικξμξμική, 

κξιμχμική και εκπαιδεσςική έοεσμα, απξςελεί ρημαμςικϊ εογαλείξ κάθε εοεσμηςή, ξ 

ξπξίξπ αρυξλείςαι με ςημ Αμάλσρη Δεδξμέμχμ, μπξοεί μα θεχοηθεί πχπ έμαπ 

βαρικϊπ ρςϊυξπ ςηπ παοξϋραπ εμϊςηςαπ, είμαι η ανιξπξίηρη ςχμ κσοιϊςεοχμ 

εταομξγόμ ςηπ ρςαςιρςικήπ μεθξδξλξγίαπ, για ςημ παοξσρίαρη και ςημ αμάλσρη 

ςχμ απξςελερμάςχμ ςηπ ανιξλϊγηρηπ, δίμξμςαπ έμταρη ρςα ενήπ: 

 ημ παοξσρίαρη ςχμ κσοιϊςεοχμ απξςελερμάςχμ απϊ ςημ σλξπξίηρη ςηπ 

ανιξλϊγηρηπ ςξσ ΔΔΡ. 

 ημ εομημεία ςχμ απξςελερμάςχμ με ςημ ανιξπξίηρη ρσγκεκοιμέμχμ 

μεςαβληςόμ. 

 ημ επιλξγή και παοξσρίαρη ςξσ ρςαςιρςικξύ κοιςηοίξσ, ςξ ξπξίξ κοίθηκε 

καςάλληλξ ρε κάθε πεοίπςχρη. 

 ημ εναγχγή ρσμπεοαρμάςχμ, ρυεςικά με ςα απξςελέρμαςα πξσ έυξσμ 

παοξσριαρςεί.  

α δεδξμέμα, πξσ ποξέκσφαμ απϊ ςιπ απαμςήρειπ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ μπξοξϋμ μα 

διακοιθξϋμ ρε πξρξςικά δεδξμέμα (π.υ. πξρξρςά ικαμξπξίηρηπ, υοϊμξπ 

αμςαπϊκοιρηπ, βαθμϊπ ενξικείχρηπ με ΟΔ) και ρε πξιξςικά δεδξμέμα (π.υ. 

ρημειόρειπ και παοαςηοήρειπ ρυεςικά με ςημ πλξήγηρη ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ, πιθαμά 

ποξβλήμαςα, υοϊμξπ σλξπξίηρηπ βαρικόμ εμεογειόμ). Ζ μεθξδξλξγία αμάλσρηπ, 

πξσ υοηριμξπξιήθηκε για ςημ εναγχγή υοήριμχμ ρσμπεοαρμάςχμ, ρυεςικά με ςη 

υοήρη ςξσ ΔΔΡ ρςημ ποάνη, καθξοίρςηκε απϊ ςξσπ ρςϊυξσπ πξσ ςέθηκαμ 

παοαπάμχ, όρςε μα ποξρδιξοιρςξϋμ ξι εκπαιδεσςικέπ και παιδαγχγικέπ επιπςόρειπ 

ςηπ υοήρηπ ςξσ ΔΔΡ απϊ ποαγμαςικξϋπ υοήρςεπ.  

Για ςημ ξογάμχρη και ςημ παοξσρίαρη ςχμ απξςελερμάςχμ απϊ ςημ ανιξλϊγηρη, 

πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε ςϊρξ απϊ ςξσπ ειδικξϋπ υοήρςεπ ϊρξ και απϊ ποαγμαςικξϋπ 

υοήρςεπ, ανιξπξιήθηκαμ ξι παοακάςχ πεοιγοατικξί ρςαςιρςικξί δείκςεπ: 

 Ιαςαμξμέπ συμόςηςαπ (frequency distributions): ποϊκειςαι για πίμακεπ ή 

γοατικέπ παοαρςάρειπ, με ρςϊυξ ςημ απϊδξρη μιαπ γεμικήπ εικϊμαπ, ρυεςικά 

με ςημ καςαμξμή δεδξμέμχμ ρςημ κλίμακα μέςοηρηπ. 

 Λέςοα Ιεμςοικήπ Σάρηπ (measures of central tendency): ςα πιξ 

ρσμηθιρμέμα είμαι η μέρη ςιμή (mean) ή αοιθμηςικϊπ μέρξπ, η διάμερξπ 

(median) και η επικοαςξϋρα ςιμή (mode), ςα ξπξία επιςοέπξσμ ςη ρσμξπςική 
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πεοιγοατή και ςη ρϋγκοιρη δεδξμέμχμ, ποξρδιξοίζξμςαπ ρςαςικά μεγέθη 

για ςημ αμςιποξρόπεσρη εμϊπ εσοϋςεοξσ ρσμϊλξσ. 

 Λέςοα Διαρπξοάπ (measures of variability): ςα πιξ ρσμηθιρμέμα είμαι ςξ 

εϋοξπ (range), η ςσπική απϊκλιρη (standard deviation) και η διακϋμαμρη 

(variance), ςα ξπξία απεικξμίζξσμ ςη ρσγκέμςοχρη ςχμ παοαςηοήρεχμ ρε 

έμα ρϋμξλξ δεδξμέμχμ.  

5.3.1 Αποτελέσματα Αξιολόγησης Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού 

Συστήματος από Ειδικούς 

Όπχπ παοξσριάρςηκε ρςημ Δμϊςηςα 5.2.3.2, ςα εοχςημαςξλϊγια πξσ 

δημιξσογήθηκαμ για ςξσπ ειδικξϋπ, πεοιλαμβάμξσμ 10 διατξοεςικέπ καςηγξοίεπ 

εοχςήρεχμ, ρςιπ ξπξίεπ ξοίζξμςαι ρςξιυεία ελέγυξσ. Ρημαμςικϊπ, είμαι ξ βαθμϊπ 

ρξβαοϊςηςαπ εμϊπ ρςξιυείξσ ελέγυξσ, ξ ξπξίξπ μπξοεί μα ξοιρςεί με κλίμακα ςοιόμ 

επιπέδχμ, όρςε ςελικά μα δηλχθεί η ρξβαοϊςηςα μιαπ καςάρςαρηπ (ρέλιξπ, 2002; 

Ιχρςαοάπ, 2009). Λια ποξςειμϊμεμη κλίμακα, μπξοεί μα ξοιρςεί χπ ενήπ: 

 Αμαρςαλςικόπ παοάγξμςαπ - ξβαοόπ παοάγξμςαπ (ΟΦΘ): εάμ ςξ ρςξιυείξ 

δεμ δημιξσογηθεί ή δεμ βελςιχθεί, ξι υοήρςεπ δεμ μπξοξϋμ μα 

ξλξκληοόρξσμ με επιςσυία ςημ εμέογεια. Δπιπλέξμ, ξοιρμέμξι υοήρςεπ 

εμδέυεςαι μα δσραοερςηθξϋμ απϊ ςη υοήρη ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ εμέογειαπ 

(ίρχπ εγκαςαλείφξσμ ςημ ποξρπάθεια) και κας‟ επέκςαρη απξθαοοσμθξϋμ 

απϊ ςη ρσμξλική υοήρη ςξσ ΔΔΡ. 

 Φαμηλήπ ρημαρίαπ (Λεοικώπ): εάμ ςξ ρςξιυείξ δεμ βελςιχθεί, ξοιρμέμξι 

υοήρςεπ εμδέυεςαι μα εμξυληθξϋμ, γεγξμϊπ πξσ δεμ θα ςξσπ απξςοέφει απϊ 

ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ εμέογειαπ και απϊκςηρηπ θεςικήπ διάθερηπ για ςη 

υοήρη ςξσ ΔΔΡ ρςξ ρϋμξλϊ ςξσ. 

 Απξδεκςόπ παοάγξμςαπ (ΜΑΘ): η ϋπαονη και η ξοθή λειςξσογία ςξσ 

ρςξιυείξσ έυει χπ απξςέλερμα ςημ ικαμξπξίηρη ςχμ υοηρςόμ και ςημ 

απϊκςηρη θεςικήπ ρςάρηπ, απέμαμςι ρςημ ανιξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ ρςημ 

εκπαιδεσςική διαδικαρία. 

Όλξι ξι ειδικξί υοήρςεπ θεχοξϋμ απαοαίςηςη ςημ εταομξγή ςχμ διαδικαριόμ, πξσ 

ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ ποξςειμϊμεμη μεθξδξλξγία για ςη ρχρςή ρυεδίαρη 

εϋυοηρςχμ αμθοχπξκεμςοικόμ ρσρςημάςχμ. Καμβάμξμςαπ σπϊφη ςα παοαπάμχ, 

πεοιγοάτεςαι και παοξσριάζεςαι η αμάλσρη ςχμ απξςελερμάςχμ απϊ ςημ 

ανιξλϊγηρη ςχμ ειδικόμ (έμπειοχμ) υοηρςόμ, αμά καςηγξοία εοχςήρεχμ. Μα 

ρημειχθεί πχπ ςξ ρϋμξλξ ςχμ ειδικόμ πξσ ρσμμεςείυαμ είμαι δέκα (10), εκ ςχμ 
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ξπξίχμ ξι εμμέα ξλξκλήοχραμ ςξ εοχςημαςξλϊγιξ, εμό έμαπ (1), νεκίμηρε ςη 

διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ, αλλά λϊγχ πεοιξοιρμέμξσ υοϊμξσ, δεμ ςημ ξλξκλήοχρε.  

(1) Στοιχεία Ειδικών  

Όρξμ ατξοά ρςα ρςξιυεία ςχμ ειδικόμ πξσ ρσμμεςείυαμ ρςξ εοχςημαςξλϊγιξ, 

αμαλσςική πεοιγοατή ςχμ ιδιξςήςχμ ςξσπ έυει ποαγμαςξπξιηθεί ρςημ Δμϊςηςα 

5.2.2. Ρε ασςϊ ςξ ρημείξ, ανίζει μα αματεοθεί η ρσμξλική εμπειοία ςξσπ ρςημ 

ανιξλϊγηρη διαδικςσακόμ ρσρςημάςχμ, η ξπξία, ϊπχπ ταίμεςαι ρςημ Δικόμα 49, 

για ςξ 80% ςχμ υοηρςόμ είμαι μεγαλϋςεοη απϊ 6 έςη, γεγξμϊπ πξσ ποξρμεςοάςαι 

θεςικά ρςημ ανιξπιρςία ςχμ απξςελερμάςχμ.  

 

Δικόμα 49: Έςη εμπειοίαπ ειδικόμ ρςημ Ανιξλϊγηρη Ρσρςημάςχμ 

(2) Αρχική Σελίδα  

Ζ δεϋςεοη καςηγξοία εοχςήρεχμ, αματέοεςαι ρςημ Αουική Ρελίδα ςξσ ΔΔΡ. Ξι 

κσοιϊςεοεπ απαμςήρειπ ςχμ ειδικόμ πξσ ανίζει μα αματεοθξϋμ, ρυεςίζξμςαι με ςη 

δξμή ςηπ Αουικήπ Ρελίδαπ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, δηλόρειπ ϊπχπ: 

 ξ διαθέριμξ πεοιευόμεμξ παοξσριάζεςαι δξμημέμα 

 Ξι επιλξγέπ πλξήγηρηπ είμαι ςανιμξμημέμεπ με λξγικό ςοόπξ (ξι λιγϊςεοξ 

ρημαμςικέπ λεπςξμέοειεπ ςελεσςαίεπ) 

 Υοήριμξ πεοιευϊμεμξ παοξσριάζεςαι ρςημ αουική ρελίδα ή με έμα κλικ 

απϊ ασςήμ 

θεχοξϋμςαι ρε πξρξρςϊ μεγαλϋςεοξ απϊ 90% ςχμ ειδικόμ, χπ απξδεκςξί 

παοάγξμςεπ (Δικόμα 50).  
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Δικόμα 50: Δηλόρειπ ρυεςικέπ με ςη δξμή ςηπ Αουικήπ Ρελίδαπ 

Δπιπλέξμ, δηλόρειπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ρημαμςικϊ πεοιευϊμεμξ, ϊπχπ δημξτιλή 

άοθοα, ςελεσςαία μέα κ.λπ. θεχοξϋμςαι απξδεκςξί παοάγξμςεπ απϊ ϊλξσπ ςξσπ 

ειδικξϋπ (Δικόμα 51).  

 

Δικόμα 51: Δήλχρη ρυεςική με ρημαμςικϊ πεοιευϊμεμξ διαθέριμξ ρςημ Αουική 

Ρελίδα 

έλξπ, ανίζει μα αματεοθεί πχπ ςξ 80% ςχμ ειδικόμ θεχοξϋμ, πχπ ξ ρυεδιαρμϊπ 

ςηπ αουικήπ ρελίδαπ εμθαοοϋμει ςξσπ υοήρςεπ μα διεοεσμήρξσμ ςξ ΔΔΡ, εμό ςξ 20%, 

θεχοξϋμ πχπ είμαι υοήριμεπ ξοιρμέμεπ παοαμεςοξπξιήρειπ (μεοικόπ απξδεκςϊ). 
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(3) Λειτουργικότητα ΔΕΣ  

Ζ ςοίςη καςηγξοία εοχςήρεχμ θεχοήθηκε ιδιαίςεοα ρημαμςική, καθόπ 

πεοιλαμβάμει δηλόρειπ, ρυεςικέπ με ςη λειςξσογικϊςηςα ςξσ ΔΔΡ. Ρσγκεκοιμέμα, ξι 

ειδικξί υαοακςηοίζξσμ ςξ ΔΔΡ λειςξσογικϊ για μέςοιξσπ και έμπειοξσπ υοήρςεπ, εμό 

ποξςείμξσμ ρσγκεκοιμέμεπ σπξρςηοικςικέπ λειςξσογίεπ, ϊπχπ εμτάμιρη 

καθξδηγηςικόμ μημσμάςχμ, παοξσρίαρη καθξδηγηςικξϋ κειμέμξσ, παοξυή 

επιποϊρθεςηπ βξήθειαπ, για ςημ εμίρυσρη ςχμ αουάοιχμ υοηρςόμ, καςά ςημ 

πλξήγηρή ςξσπ ρςξ ΔΔΡ (ξι απαμςήρειπ κσμαίμξμςαι αμάμερα ρε Ναι και Μεοικόπ, με 

πξρξρςά μεγαλϋςεοα απϊ 50% ρςξ δείκςη Μεοικόπ, γεγξμϊπ πξσ ρημαίμει, πχπ 

σπάουξσμ πεοιθόοια βελςιρςξπξιήρεχμ) (Δικόμα 52, Δικόμα 53).  

  

Δικόμα 52: Δήλχρη ρυεςική με ςημ σλξπξίηρη εογαριόμ ρςξ ΔΔΡ απϊ αουάοιξσπ 

υοήρςεπ 

 

Δικόμα 53: Δήλχρη ρυεςική με ςημ σπξρςήοινη αουάοιχμ και έμπειοχμ υοηρςόμ 

ρςξ ΔΔΡ 

Βαρικϊ ρςξιυείξ ρςη λειςξσογικϊςηςα ςξσ ΔΔΡ είμαι η ςήοηρη Ρυεδιαρςικόμ 

Υμαοιόμ, η ξπξία, ϊπχπ σπξρςηοίζεςαι απϊ ςξσπ ειδικξϋπ (Δικόμα 54), σιξθεςείςαι 
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ρε βαρικέπ λειςξσογίεπ (π.υ. μέγεθξπ μξμξπαςιόμ, δσμαςϊςηςα ποξραομξγήπ 

γοαμμαςξρειοάπ). 

 

 

Δικόμα 54: Δηλόρειπ ρυεςικέπ με ςημ ςήοηρη Ρυεδιαρςικόμ Υμαοιόμ ϊρξμ ατξοά 

ρςημ λειςξσογικϊςηςα ςξσ ΔΔΡ 

έλξπ, ιδιαίςεοα ρημαμςική, ρυεςικά με ςη λειςξσογικϊςηςα ςξσ ΔΔΡ απξςελεί η 

δήλχρη πχπ “Ο υοήρςηπ ποαγμαςξπξιεί εσκξλόςεοα και γοηγξοόςεοα 

ρσγκεκοιμέμεπ εμέογειεπ (π.υ. αμαζήςηρη εογαλείξσ Ζλεκςοξμικήπ Λάθηρηπ) 

από όςι θα ςιπ ποαγμαςξπξιξύρε υχοίπ ςξ ΔΔ”, ρςημ ξπξία ϊλξι ξι ειδικξί, 

απάμςηραμ θεςικά. 

(4) Πλοήγηση και Αρχιτεκτονική Πληροφοριών  

Ρςημ ςέςαοςη καςηγξοία εοχςήρεχμ παοξσριάζξμςαι δηλόρειπ, ρυεςικέπ με ςημ 

Ολξήγηρη και ςημ Αουιςεκςξμική ςχμ Οληοξτξοιόμ ςξσ ΔΔΡ. Δδό, η ρσμξλική 

απξςίμηρη ςχμ ειδικόμ είμαι, πχπ ςξ ΔΔΡ υαοακςηοίζεςαι απϊ δξμημέμη και λξγική 

πλξήγηρη, καθόπ ξι απαμςήρειπ ρε δηλόρειπ ϊπχπ: 

 Σπάουει έμαπ εύκξλξπ και ποξταμήπ ςοϊπξπ μεςακίμηρηπ μεςανϋ ρυεςικόμ 

ρελίδχμ/ εμξςήςχμ και είμαι εϋκξλη η επιρςοξτή ρςημ αουική ρελίδα 

 Ξι επιλξγέπ πλξήγηρηπ είμαι ςανιμξμημέμεπ με λξγικό ςοϊπξ 

 Ζ δξμή ςξσ ΔΔΡ είμαι απλή και υχοίπ μα πεοιέυει μη απαοαίςηςα επίπεδα 

είμαι ρε πξρξρςϊ μεγαλϋςεοξ απϊ 80%, απξδεκςξί παοάγξμςεπ και ρε πξρξρςϊ 

μϊλιπ 10%, μεοικόπ απξδεκςξί (Δικόμα 55). 
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Δικόμα 55: Δηλόρειπ ρυεςικέπ με ςημ πλξήγηρη ρςξ ΔΔΡ 

Βαρικϊ ρςξιυείξ ρςη ρσγκεκοιμέμη καςηγξοία, θεχοήθηκε η ςήοηρη Ρυεδιαρςικόμ 

Υμαοιόμ, ςα ξπξία, ϊπχπ σπξρςηοίζεςαι απϊ ςξσπ ειδικξϋπ, ρε πξρξρςϊ πεοίπξσ 

70% (Δικόμα 56, Δικόμα 57), σιξθεςξϋμςαι ρε βαρικέπ λειςξσογίεπ (π.υ. επίπεδα 

μεμξϋ πλξήγηρηπ, εμτάμιρη σπεορσμδέρμχμ) ή μπξοξϋμ μα βελςιχθξϋμ ρε κάπξιξ 

βαθμϊ. 

 

Δικόμα 56: Δήλχρη ρυεςική με ςα επίπεδα πλξήγηρηπ ρςξ ΔΔΡ 
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Δικόμα 57: Δήλχρη ρυεςική με ςημ ακοίβεια πεοιγοατήπ σπεορσμδέρμχμ ρςξ ΔΔΡ 

Ρημαμςική ποξπ βελςίχρη θεχοήθηκε η δήλχρη ςχμ ειδικόμ (60% θεχοξϋμ πχπ 

καλϋπςεςαι μεοικόπ) για εσκξλϊςεοη διάκοιρη ςχμ σπεορσμδέρμχμ πξσ ποξκαλξϋμ 

ρσγκεκοιμέμεπ εμέογειεπ (π.υ. καςέβαρμα αουείχμ, μέα παοάθσοα), όρςε ξι 

υοήρςεπ μα γμχοίζξσμ ςημ εμέογεια πξσ ποϊκειςαι μα ακξλξσθήρει (Δικόμα 58). 

 

Δικόμα 58: Δήλχρη ρυεςική με ςημ πεοιγοατή σπεορσμδέρμχμ ρςξ ΔΔΡ 

(5) Φόρμες και Εισαγωγή Δεδομένων  

Ζ πέμπςη καςηγξοία εοχςήρεχμ, αματέοεςαι ρςιπ τϊομεπ, πξσ πεοιλαμβάμξμςαι 

ρςξ ΔΔΡ. Ρε ασςϊ ςξ ρημείξ, ανίζει μα δξθεί έμταρη ρςα ρυϊλια ςχμ ειδικόμ 

υοηρςόμ, ρυεςικά με βελςιόρειπ ρςξ ΔΔΡ, πξσ ατξοξϋμ ρςη δσμαςϊςηςα διϊοθχρηπ 

λαθόμ απϊ ςξσπ υοήρςεπ, καςά ςη διάοκεια ρσμπλήοχρηπ μιαπ τϊομαπ, αλλά και 

ρςημ αμαςοξτξδϊςηρη πξσ λαμβάμξσμ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, απαμςήρειπ ρε δηλόρειπ 

ϊπχπ: 

 α πεδία ςχμ τξομόμ πεοιέυξσμ ξδηγίεπ, παοαδείγμαςα ή ποόςσπεπ 

απαμςήρειπ για μα επιδείνξσμ ςημ αμαμεμϊμεμη καςαυόοηρη 

 ξ ΔΔΡ καθιρςά εύκξλη ςη διόοθχρη λαθώμ (π.υ. ϊςαμ μια τϊομα είμαι 

ημιςελήπ, ςξπξθεςόμςαπ ςξμ κέορξοα ρςη θέρη πξσ απαιςείςαι η διϊοθχρη) 
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 ξ ΔΔΡ ποαγμαςξπξιεί ελέγυξσπ για ςημ εγκσοϊςηςα ρε επίπεδξ πεδίξσ και 

ρε επίπεδξ τϊομαπ ςιπ καςάλληλεπ υοξμικέπ ρςιγμέπ 

είμαι ρε πξρξρςϊ πεοίπξσ 66.67%, μεοικόπ απξδεκςέπ, εμό έυει δξθεί και μία 

αομηςική απάμςηρη (Δικόμα 59, Δικόμα 60), υαοακςηοιρςικά πξσ ποξρδιξοίζξσμ, 

πχπ η ρσγκεκοιμέμεπ λειςξσογίεπ έυξσμ πεοιθόοια βελςίχρηπ, για ςημ εσκξλϊςεοη 

ρσμπλήοχρη ςχμ διαθέριμχμ τξομόμ (π.υ. εγγοατήπ, επικξιμχμίαπ). 

 

Δικόμα 59: Δήλχρη ρυεςική με ςημ καθξδήγηρη ςχμ υοηρςόμ καςά ςη ρσμπλήοχρη 

τξομόμ ρςξ ΔΔΡ 

 

 

Δικόμα 60: Δηλόρειπ ρυεςικέπ με ςημ αμαςοξτξδϊςηρη καςά ςη ρσμπλήοχρη 

τξομόμ ρςξ ΔΔΡ 

Δπιπλέξμ, απαμςήρειπ ςχμ ειδικόμ ρε δηλόρειπ, ρυεςικέπ με ςημ ςήοηρη 

Ρυεδιαρςικόμ Υμαοιόμ ρςιπ τϊομεπ ςξσ ΔΔΡ, ϊπχπ νεκάθαοεπ εςικέςεπ, διαρςάρειπ 
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πεδίχμ, πεοιξοιρμέμα πεδία καςαυόοηρηπ κειμέμξσ, έμδεινη σπξυοεχςικόμ πεδίχμ 

κ.λπ. (Δικόμα 61), παοξσριάζξσμ σφηλά πξρξρςά χπ απξδεκςξί παοάγξμςεπ (πάμχ 

απϊ 88%), γεγξμϊπ πξσ σπξδηλόμει ςημ σιξθέςηρή ςξσπ καςά ςξμ ρυεδιαρμϊ ςχμ 

τξομόμ. 

 

 

 

Δικόμα 61: Δηλόρειπ ρυεςικέπ με ςα Ρυεδιαρςικά Υμάοια ρςιπ τϊομεπ ςξσ ΔΔΡ 

(6) Αξιοπιστία και Εμπιστοσύνη  

Ρςημ έκςη καςηγξοία εοχςήρεχμ πεοιλαμβάμξμςαι δηλόρειπ, ρυεςικέπ με ςημ 

ανιξπιρςία και ςημ εμπιρςξρϋμη πξσ “εμπμέει” ςξ ΔΔΡ ρςξσπ υοήρςεπ ςξσ. Ρε ασςϊ 

ςξ ρημείξ, ξι ειδικξί δήλχραμ ιδιαίςεοα εμςσπχριαρμέμξι απϊ ςξ γεγξμϊπ, πχπ ςξ 

πεοιευϊμεμξ ςξσ ΔΔΡ (με πξρξρςϊ μεγαλϋςεοξ απϊ 88%), διαθέςει αματξοέπ ρε 

πηγέπ, ρυεςική βιβλιξγοατία και ςξσπ δημιξσογξϋπ ςξσ, υαοακςηοιρςικϊ ςξ ξπξίξ 

δεμ ρσμηθίζεςαι ρςξ ρϋμξλξ ςχμ διαδικςσακόμ ρσρςημάςχμ και απξςελεί ρημαμςικϊ 

ηθικϊ ζήςημα (Δικόμα 62).  
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Δικόμα 62: Δήλχρη ρυεςική με ςιπ πηγέπ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ 

Έμα υαοακςηοιρςικϊ, πξσ απξςελεί παοάγξμςα επιςσυίαπ για ςα διαδικςσακά 

ρσρςήμαςα, είμαι η διαοκήπ ποξρθήκη μέξσ πεοιευξμέμξσ και η ρσμευήπ αμαμέχρη 

ςξσ σπάουξμςξπ, ειδικϊςεοα ρςημ πεοίπςχρη πξσ ποϊκειςαι για ΔΔΡ. Δηλόρειπ ςχμ 

ειδικόμ, ρυεςικέπ με ςη διαοκή εμημέοχρη ςξσ πεοιευξμέμξσ και ςημ εσκξλία 

επικξιμχμίαπ με ςξσπ σπεϋθσμξσπ ςξσ ΔΔΡ, ρσμβάλλξσμ ρημαμςικά ρςημ ανιξπιρςία 

ςξσ (Δικόμα 63). 

 

Δικόμα 63: Δήλχρη ρυεςική με ςημ εσκξλία επικξιμχμίαπ με σπεϋθσμξσπ ςξσ ΔΔΡ 

(7) Περιεχόμενο  

Ζ έβδξμη καςηγξοία εοχςήρεχμ αματέοεςαι ρςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ ΔΔΡ. Ξι ειδικξί 

υαοακςήοιραμ θεςικά (ρε πξρξρςϊ 78% - 89%) ςημ καςαμξμή πξσ πεοιευξμέμξσ ρςξ 

ρϋμξλξ ςξσ ΔΔΡ (εμτάμιρη ρημαμςικήπ πληοξτξοίαπ ρςξ επάμχ μέοξπ ςηπ ρελίδαπ, 

ιεοαουική καςαμξμή πληοξτξοίαπ απϊ ςα πεοιρρϊςεοξ ρςα λιγϊςεοξ εμδιατέοξμςα 

ρςξιυεία κ.λπ.), με ανιξπξίηρη υαοακςηοιρςικόμ ϊπχπ λίρςεπ, πίμακεπ, 

διαγοάμμαςα κ.λπ., ςα ξπξία καθιρςξϋμ ςα εκςεμή κείμεμα πιξ εσαμάγμχρςα και 

δεμ κξσοάζξσμ ςξμ υοήρςη (Δικόμα 64). 
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Δικόμα 64: Δηλόρειπ ρυεςικέπ με ςημ καςαμξμή ςξσ πεοιευξμέμξσ ρςξ ΔΔΡ 

Θδιαίςεοα θεςικά ήςαμ και ςα ρυϊλια, ρυεςικά με ςξ ϋτξπ και ςξμ ςοϊπξ ρσγγοατήπ 

ςχμ άοθοχμ ςξσ ΔΔΡ, καθόπ υαοακςηοίζξμςαι απϊ αμερϊςηςα και ξικειϊςηςα, 

δημιξσογόμςαπ εσυάοιρςα ρσμαιρθήμαςα και διάθερη αμάγμχρηπ πεοιευξμέμξσ, ςξ 

ξπξίξ ρε διατξοεςική πεοίπςχρη, εμδευξμέμχπ μα μημ ποξρέλκσε ςημ ποξρξυή 

εμϊπ υοήρςη. έλξπ, έμα υαοακςηοιρςικϊ πξσ εκςιμήθηκε θεςικά, ϊρξμ ατξοά ρςξ 

πεοιευϊμεμξ ςξσ ΔΔΡ, είμαι η ρατήμεια ςχμ ςίςλχμ και ςχμ επικεταλίδχμ, γεγξμϊπ 

πξσ εσμξεί ςημ πλξήγηρη ςχμ υοηρςόμ ρςξ ρσμξλικϊ πεοιευϊμεμξ και ρςημ 

καλϋςεοη καςαμϊηρή ςξσ (Δικόμα 65). 
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Δικόμα 65: Δηλόρειπ ρυεςικέπ με ςημ ανιξπξίηρη ςίςλχμ και επικεταλίδχμ ρςξ ΔΔΡ 

(8) Σελιδοποίηση και Εμφάνιση  

Ρςημ ϊγδξη καςηγξοία εοχςήρεχμ πεοιλαμβάμξμςαι δηλόρειπ, ρυεςικέπ με ςη 

Ρελιδξπξίηρη και ςημ Δμτάμιρη ςξσ ΔΔΡ. Ανίζει μα αματεοθεί, πχπ ξοιρμέμεπ απϊ 

ςιπ αουικέπ επιλξγέπ ςχμ διαυειοιρςόμ, ϊπχπ π.υ. ςξ εμταμιζϊμεμξ σπϊβαθοξ, 

επαμαποξρδιξοίρςηκαμ, καθόπ ςα ετέ πξσ είυαμ ανιξπξιηθεί (π.υ. εμαλλαγέπ 

εικϊμχμ ρςξ σπϊβαθοξ, αμςίθερη υοχμάςχμ γοαμμαςξρειοόμ και τϊμςξσ), 

θεχοήθηκε πχπ απξρπξϋμ ςημ ποξρξυή ςχμ υοηρςόμ. Όπχπ ταίμεςαι ρςημ Δικόμα 

66, ςξ 66.67% ςχμ ειδικόμ, δήλχραμ πχπ ρςξιυεία πξσ ποξρελκϋξσμ ςημ ποξρξυή, 

ποέπει μα πεοιξοιρςξϋμ και μα ανιξπξιξϋμςαι με τειδό.  

  

Δικόμα 66: Δήλχρη ρυεςική με ςημ ανιξπξίηρη ρςξιυείχμ πξσ ποξρελκϋξσμ ςημ 

ποξρξυή 

Ιαι ρςημ καςηγξοία ςηπ Ρελιδξπξίηρηπ και Δμτάμιρηπ πεοιευξμέμξσ, ξι ειδικξί 

σπξρςηοίζξσμ πχπ έυξσμ σιξθεςηθεί καςάλληλα Ρυεδιαρςικά Υμάοια, ρε πξρξρςϊ 

μεγαλϋςεοξ ςξσ 77%, ϊπχπ για παοάδειγμα η πεοιξοιρμέμη κϋλιρη ρςιπ ρελίδεπ ςξσ 
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ΔΔΡ και η εμτάμιρη ςχμ σπεορσμδέρμχμ (Δικόμα 67, Δικόμα 68), εμό ρε ξοιρμέμεπ 

πεοιπςόρειπ σπάουει απόλσςη απξδξυή μιαπ δήλχρηπ (π.υ. Ρυεδιαρςικά Υμάοια για 

ςημ παοξσρίαρη ςχμ σπεορσμδέρμχμ). 

  

Δικόμα 67: Δήλχρη ρυεςική με ςημ κϋλιρη ρςξ ρϋμξλξ ςξσ ΔΔΡ 

 

 

Δικόμα 68: Δηλόρειπ ρυεςικέπ με ςξσπ σπεορσμδέρμξσπ ρςξ ρϋμξλξ ςξσ ΔΔΡ 

έλξπ, ρημαμςικέπ θεχοξϋμςαι ξι απαμςήρειπ, ρυεςικά με ςημ πσκμϊςηςα ςξσ 

κειμέμξσ ρςξ ΔΔΡ, υαοακςηοιρςικϊ πξσ ρσμβάλλει ρςη δημιξσογία θεςικήπ διάθερηπ 

ρςξσπ υοήρςεπ και ποϊθερηπ για αμάγμχρη (Δικόμα 69). 
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Δικόμα 69: Δήλχρη ρυεςική με ςημ πσκμϊςηςα ςξσ κειμέμξσ ρςξ ΔΔΡ 

(9) Αναζήτηση  

Ρςημ έμαςη καςηγξοία εοχςήρεχμ, η ξπξία αματέοεςαι ρςιπ δσμαςϊςηςεπ 

αμαζήςηρηπ, δεμ παοξσριάζεςαι κάπξιξ ρσγκεκοιμέμξ ποϊβλημα, παοϊλα ασςά, 

σπξλείπξμςαι ξοιρμέμεπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ, ξι ξπξίεπ δεμ δημιξσογξϋμ 

ποϊβλημα ρςξσπ ςσπικξϋπ υοήρςεπ, αλλά επιρημάμθηκαμ απϊ ςξσπ ειδικξϋπ. Οιξ 

ρσγκεκοιμέμα, ξι ειδικξί υοήρςεπ, σπξρςηοίζξσμ πχπ ξοιρμέμα υαοακςηοιρςικά, 

ϊπχπ η παοξσρίαρη παοαδειγμάςχμ, ρυεςικά με ςξμ ςοϊπξ ποαγμαςξπξίηρηπ μιαπ 

αμαζήςηρηπ, απξςελξϋμ υαοακςηοιρςικά πξσ δεμ σπάουξσμ ρςξ ΔΔΡ ή καλϋπςξμςαι 

μεοικόπ (Δικόμα 70). Όμχπ, απϊ ςιπ ποξρχπικέπ ρσμεμςεϋνειπ πξσ 

ποαγμαςξπξιήθηκαμ, διαπιρςόθηκε πχπ ςα ρσγκεκοιμέμα υαοακςηοιρςικά είμαι 

δεσςεοεϋξμςα και μπξοξϋμ μα μελεςηθξϋμ ρε επϊμεμη τάρη.  

 

 

Δικόμα 70: Δηλόρειπ ρυεςικέπ με δσμαςϊςηςεπ αμαζήςηρηπ πξσ μπξοξϋμ μα 

ποξρςεθξϋμ ρςξ ΔΔΡ 

Απαμςήρειπ ςχμ ειδικόμ ρε δηλόρειπ, ρυεςικά με ςημ ςήοηρη Ρυεδιαρςικόμ Υμαοιόμ 

ρςημ αμαζήςηρη, ϊπχπ θέρη πλαιρίξσ αμαζήςηρηπ, παοξσρίαρη απξςελερμάςχμ 
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αμαζήςηρηπ, κ.λπ. (Δικόμα 71), ταμεοόμξσμ ςημ σιξθέςηρη βαρικόμ υμαοιόμ (ςξ 

88.89% ςχμ ειδικόμ απάμςηραμ πχπ ξι δηλόρειπ καλϋπςξμςαι πλήοχπ), γεγξμϊπ 

πξσ καθιρςά ςη λειςξσογία αμαζήςηρηπ τιλική ποξπ ςξσπ υοήρςεπ. 

 

 

Δικόμα 71: Δηλόρειπ ρυεςικέπ με Ρυεδιαρςικά Υμάοια πξσ σιξθεςήθηκαμ για ςημ 

αμαζήςηρη ρςξ ΔΔΡ 

(10) Βοήθεια – Ανατροφοδότηση - Σφάλματα  

Ζ δέκαςη και ςελεσςαία καςηγξοία εοχςήρεχμ, πεοιλαμβάμει δηλόρειπ ρυεςικέπ με 

ςη Βξήθεια και ςημ Αμαςοξτξδϊςηρη, πξσ παοέυεςαι ρε πεοίπςχρη ρταλμάςχμ ρςξ 

ΔΔΡ. Ρσγκεκοιμέμα, ξι απαμςήρειπ ςχμ ειδικόμ ρε δηλόρειπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ 

αμαςοξτξδϊςηρη ςξσ ΔΔΡ ρε πεοίπςχρη ρταλμάςχμ, ταμεοόμξσμ πχπ σπάουξσμ 

πεοιθόοια βελςίχρηπ, κσοίχπ ρυεςικά με ςη υοξμική ρςιγμή παοξσρίαρηπ βξήθειαπ 

(ςξ 33.33% ςχμ ειδικόμ, δήλχραμ πχπ η αμαςοξτξδϊςηρη απϊ ςξ ΔΔΡ χπ ποξπ ςξμ 

υοϊμξ παοξσρίαρήπ ςηπ, καλϋπςεςαι μεοικόπ, δηλαδή μπξοεί μα λαμβάμεςαι πιξ 

έγκαιοα) (Δικόμα 72).  

  

Δικόμα 72: Δήλχρη ρυεςική με ςξμ υοϊμξ λήφηπ αμαςοξτξδϊςηρηπ ρςξ ΔΔΡ 
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Δπιπλέξμ, έμα υαοακςηοιρςικϊ ποξπ βελςίχρη (ςξ 89% ςχμ ειδικόμ σπξρςηοίζξσμ 

πχπ καλϋπςεςαι μεοικόπ ή καθϊλξσ), είμαι η εμημέοχρη ςχμ υοηρςόμ ρςημ 

πεοίπςχρη τϊοςχρηπ μεγάλχμ ρελίδχμ (π.υ. έμδεινη “παοακαλώ πεοιμέμεςε…”), 

όρςε μα είμαι εμταμέπ πχπ ποαγμαςξπξιείςαι κάπξια εμέογεια και δεμ έυει 

ρςαμαςήρει (“κξλλήρει”) η λειςξσογία ςξσ ΔΔΡ (Δικόμα 73). 

  

Δικόμα 73: Δήλχρη ρυεςική με ςη τϊοςχρη ρελίδχμ ρςξ ΔΔΡ 

5.3.2 Αποτελέσματα Αξιολόγησης Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού 

Συστήματος από Δείγμα Χρηστών 

Όπχπ παοξσριάρςηκε ρςημ Δμϊςηςα 5.2.3.2, ςα εοχςημαςξλϊγια πξσ 

δημιξσογήθηκαμ για ςξσπ ποαγμαςικξϋπ υοήρςεπ πεοιλαμβάμξσμ ένι (6) 

διατξοεςικέπ καςηγξοίεπ εοχςήρεχμ, ρςιπ ξπξίεπ ξοίζξμςαι ρςξιυεία ελέγυξσ και 

μπξοξϋμ μα υαοακςηοιρςξϋμ με κλίμακα απϊ έμα (1 - ελάυιρςξ) έχπ πέμςε (5 - 

μέγιρςξ), αμάλξγα με ςξμ βαθμϊ πξσ θεχοείςαι απϊ ςξσπ υοήρςεπ ϊςι πληοξϋμςαι.  

Καμβάμξμςαπ σπϊφη ςα παοαπάμχ, πεοιγοάτεςαι και παοξσριάζεςαι η αμάλσρη 

ςχμ απξςελερμάςχμ απϊ ςημ ανιξλϊγηρη ποαγμαςικόμ υοηρςόμ, αμά καςηγξοία 

εοχςήρεχμ. Μα ρημειχθεί, πχπ ςξ ρϋμξλξ ςχμ ποαγμαςικόμ υοηρςόμ, πξσ 

ρσμμεςείυαμ ρςημ ανιξλϊγηρη είμαι 110, εκ ςχμ ξπξίχμ ξι 78 ξλξκλήοχραμ ςξ 

εοχςημαςξλϊγιξ, 10 νεκίμηραμ ςημ ανιξλϊγηρη, αλλά λϊγχ πεοιξοιρμέμξσ υοϊμξσ 

ςημ άτηραμ ημιςελή και 22 (20%) δεμ αμςαπξκοίθηκαμ ρςημ ποϊρκληρη ρσμμεςξυήπ 

ρςημ ανιξλϊγηρη. Λια απϊ ςιπ αιςίεπ μη αμςαπϊκοιρηπ ςχμ υοηρςόμ, εμςξπίζεςαι ρςξ 

γεγξμϊπ πχπ ςξ εγυείοημα ποαγμαςξπξιήθηκε ποξπ ςξ ςέλξπ ςξσ ρυξλικξϋ/ 

ακαδημαψκξϋ έςξσπ, ϊπξσ ςξ εμδιατέοξμ ςηπ εκπαιδεσςικήπ κξιμϊςηςαπ ερςιάζεςαι 

ρςιπ ενεςάρειπ. Οαοϊλα ασςά, η υοήρη ςξσ εοχςημαςξλξγίξσ απξδείυθηκε ιδιαίςεοα 

υοήριμη, γιαςί ρσμπλήοχρε ςημ πξιξςική ποξρέγγιρη ςξσ θέμαςξπ και παοείυε 
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πληοέρςεοη εικϊμα για ςημ έκςαρη και ςξμ ςοϊπξ υοήρηπ ςξσ ΔΔΡ ρε ϊλη ςημ 

επικοάςεια, γι‟ ασςϊμ ςξμ λϊγξ, ςξ πξρξρςϊ ρσμμεςξυήπ (80%), θεχοείςαι 

παοαπάμχ απϊ ικαμξπξιηςικϊ. Ζ διαμϊοτχρη θεςικξϋ κλίμαςξπ απϊ ςημ ποξρχπική 

επικξιμχμία και ςξ εμδιατέοξμ ςχμ δημιξσογόμ ςξσ ΔΔΡ μέρα ρςξσπ 

ρσγκεκοιμέμξσπ υοξμικξϋπ πεοιξοιρμξϋπ, ρσμέβαλε ρςξ ασνημέμξ πξρξρςϊ 

αμςαπϊκοιρηπ.  

(1) Στοιχεία Χρηστών  

Όρξμ ατξοά ρςα ρςξιυεία ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ, αμαλσςική πεοιγοατή ςχμ ιδιξςήςχμ 

ςξσπ έυει ποαγμαςξπξιηθεί ρςημ Δμϊςηςα 5.2.2. Ρε ασςϊ ςξ ρημείξ, ανίζει μα 

αματεοθξϋμ δημξγοατικά υαοακςηοιρςικά, ϊπχπ ςξ γεγξμϊπ πχπ 51.16% 

απξςελξϋμ γσμαίκεπ και ςξ 48.84%, άμδοεπ, πξσ ταμεοόμει πχπ και ςα δϋξ τϋλα 

παοξσριάζξσμ διάθερη ρσμμεςξυήπ ρςημ ανιξλϊγηρη, εμό ςασςϊυοξμα, έυξσμ 

θεςική ρςάρη απέμαμςι ρςημ ανιξπξίηρη ςχμ ΟΔ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία.  

Δπιπλέξμ, βαρικϊ ρςξιυείξ για ςημ εναγχγή ρσμπεοαρμάςχμ απξςελεί ςξ επίπεδξ 

ςχμ υοηρςόμ, ρυεςικά με ςημ ανιξπξίηρη ΟΔ ρςημ εκπαίδεσρη (ξι ρσμμεςέυξμςεπ 

υαοακςήοιραμ ξι ίδιξι ςξσπ εασςξϋπ ςξσπ ρυεςικά με ασςϊ), ϊπξσ ςξ 52.33% 

δήλχραμ έμπειοξι υοήρςεπ (ανιξπξιξϋμ ρσυμά ΟΔ ρςημ εκπαίδεσρη, δξκιμάζξσμ 

μέα εογαλεία-μεθϊδξσπ, πειοαμαςίζξμςαι με ςιπ μέεπ ςευμξλξγίεπ, είμαι πλήοχπ 

ενξικειχμέμξι με ςη υοήρη Ζ/Σ), ςξ 38.37% δήλχραμ μέςοιξι υοήρςεπ (ανιξπξιξϋμ 

ΟΔ ρςημ εκπαίδεσρη ϊςαμ υοειάζεςαι, δξκιμάζξσμ μέα εογαλεία-μεθϊδξσπ, είμαι 

αοκεςά ενξικειχμέμξι με ςη υοήρη Ζ/Σ), ςξ 5.81% δήλχραμ αουάοιξι υοήρςεπ 

(ανιξπξιξϋμ ελάυιρςα ΟΔ ρςημ εκπαίδεσρη, δεμ αμαζηςξϋμ μέα εογαλεία-μεθϊδξσπ, 

δεμ είμαι ενξικειχμέμξι με ςη υοήρη Ζ/Σ), εμό έμα πξρξρςϊ 3.49% δήλχραμ, πχπ 

δεμ υοηριμξπξιξϋμ ΟΔ ρςημ εκπαίδεσρη (Δικόμα 74). Όπχπ ταίμεςαι απϊ ςα 

πξρξρςά, ςξ δείγμα ςχμ ανιξλξγηςόμ αμςιποξρχπεϋει ϊλεπ ςιπ καςηγξοίεπ ςχμ 

επιπέδχμ υοήρηπ, έςρι όρςε ςξ εϋοξπ ςχμ ικαμξςήςχμ ςξσπ μα ξδηγεί ρςξ μα 

ανιξλξγηθξϋμ ξι αμάγκεπ και ξι απϊφειπ ϊλχμ ςχμ υοηρςόμ. 
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Δικόμα 74: Δμπειοία υοηρςόμ ρςη υοήρη ΟΔ ρςημ εκπαίδεσρη 

(2) Φιλοσοφία – Στόχοι ΔΕΣ  

Όρξμ ατξοά ρςη Τιλξρξτία ςξσ ΔΔΡ, ξι υοήρςεπ αμέτεοαμ ϊςι ρςιπ αουικέπ ρελίδεπ 

παοέυξμςαι ρατείπ πληοξτξοίεπ για ςξμ ρκξπϊ και ςξσπ ρςϊυξσπ ςξσ ρσρςήμαςξπ, 

ξι ξπξίεπ είμαι ιδιαίςεοα υοήριμεπ και ρσμβάλλξσμ ρςημ πλήοη έμςανή ςξσπ, ρςξ 

πλαίριξ υοήρηπ ςξσ ΔΔΡ. Δπίρηπ, σπξρςήοιναμ ϊςι ξι ρςϊυξι πξσ αματέοξμςαι 

ξοίζξμςαι ρατόπ, με απξςέλερμα μα γίμεςαι πλήοχπ αμςιληπςϊ ςξ ςι ποϊκειςαι μα 

“μάθξσμ”. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ανιϊλξγεπ είμαι ξι δηλόρειπ, ρυεςικά με ςξ εϋοξπ ςχμ 

υοηρςόμ ρςξσπ ξπξίξσπ απεσθϋμεςαι ςξ ΔΔΡ και ρςη ρσμέπεια μεςανϋ ςχμ ρςϊυχμ 

πξσ έυξσμ ςεθεί και ςξσ σπάουξμςξπ πεοιευξμέμξσ, καθόπ πεοιρρϊςεοξ απϊ ςξ 84% 

(ρσγκεκοιμέμα ςξ 84.88% και ςξ 87.21%) ςχμ υοηρςόμ, ανιξλϊγηραμ ςιπ αμςίρςξιυεπ 

δηλόρειπ με κλίμακα απϊ 4 έχπ 5 (Δικόμα 75), διαμξοτόμξμςαπ ςξμ αοιθμηςικό 

μέρξ* ρε μ = 4.55 και μ = 4.29 αμςίρςξιυα. 

*Σημείχρη : Έρςχ η ςσυαία μεςαβληςή X και n παοαςηοήρειπ {X1, …, Xn} ςϊςε 

ξοίζξσμε ςημ μέρη ςιμή (αοιθμηςικϊπ μέρξπ) ςχμ n παοαςηοήρεχμ ραμ: 
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πιξ ρσγκεκοιμέμα, εάμ ξι ρςαςιρςικέπ μξμάδεπ Xi απξςελξϋμ ςξ ρϋμξλξ εμϊπ 

πληθσρμξϋ μεγέθξσπ n=N ςξ μ είμαι ξ πληθσρμιακϊπ μέρξπ, εμό εάμ n<N, δηλαδή ξι 

παοαςηοήρειπ Xi απξςελξϋμ απλόπ έμα δείγμα μεγέθξσπ n απϊ ςξμ ποξηγξϋμεμξ 

πληθσρμϊ, ςϊςε ςξ 2ξ μέλξπ ρςη ρυέρη ρσμήθχπ ρσμβξλίζεςαι με και 

ξμξμάζεςαι δειγμαςικϊπ μέρξπ με ςϋπξ: 

 

 

Δικόμα 75: Δηλόρειπ ρυεςικέπ με ςη τιλξρξτία ςξσ ΔΔΡ 

Δπιπλέξμ, ρημαμςική είμαι η δήλχρη πξσ αματέοεςαι ρςξ εάμ ξι υοήρςεπ έυξσμ 

ανιξπξιήρει ρςξ παοελθϊμ παοϊμξια Διαδικςσακά Δκπαιδεσςικά Ρσρςήμαςα (Δικόμα 

76), ϊπξσ η πλειξφητία ςχμ υοηρςόμ απάμςηραμ αομηςικά (78%), εμό ξι υοήρςεπ 

πξσ απάμςηραμ θεςικά (12%), αμέτεοαμ πχπ ςα παοϊμξια ρσρςήμαςα πξσ έυξσμ 

υοηριμξπξιήρει είμαι ςξ Moodle, ςξ e-yliko, κ.α., ξι λειςξσογίεπ ςχμ ξπξίχμ 

απξςελξϋμ μϊμξ έμα μικοϊ μέοξπ ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ λειςξσογιόμ ςξσ παοϊμςξπ ΔΔΡ. 
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Λάλιρςα, έμαπ έμπειοξπ υοήρςηπ ακαδημαψκξϋ επιπέδξσ, αμέτεοε πχπ αμςίρςξιυα 

ΔΔΡ έυει ρσμαμςήρει μϊμξ ρε διεθμέπ επίπεδξ.  

 

Δικόμα 76: Οοξηγξϋμεμη υοήρη παοϊμξιχμ ρσρςημάςχμ απϊ ςξσπ υοήρςεπ  

έλξπ, σφηλϊ παοξσριάζεςαι ςξ πξρξρςϊ (84.88%) ςχμ υοηρςόμ, πξσ δήλχραμ ϊςι 

ςξ ΔΔΡ μπξοεί μα ανιξπξιηθεί απξςελερμαςικά ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία (με 

κλίμακα 4-5), εμό ανίζει μα αματεοθεί και ϊςι ςξ 68.60% ςχμ υοηρςόμ δήλχραμ, 

πχπ ποϊκειςαι μα ανιξπξιήρει ςξ ΔΔΡ ποξρχπικά (Δικόμα 77, Δικόμα 78), με ςημ 

ςσπική απϊκλιρη μα διαμξοτόμεςαι ρςξ s = 0.87*. 

*Σημείχρη : Τσπική απϊκλιρη ξμξμάζεςαι η ςεςοαγχμική οίζα ςηπ διακϋμαμρηπ και 

σπξλξγίζεςαι για πληθσρμϊ (ρ) και για δείγμα (s) χπ ενήπ:  

 

 

Δικόμα 77: Δήλχρη ρυεςική με ςημ απξςελερμαςική ανιξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ ρςημ 

εκπαιδεσςική διαδικαρία  
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Δικόμα 78: Δήλχρη ρυεςική με ςημ ανιξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ απϊ ςξμ κάθε υοήρςη 

ποξρχπικά  

(3) Διεπαφή Χρήστη – Πλοήγηση - Απεικόνιση  

Απϊ ςιπ απαμςήρειπ ςχμ υοηρςόμ, ρυεςικά με ςημ πλξήγηρη ρςξ ρϋμξλξ ςξσ ΔΔΡ και 

ςη διεπατή υοήρςη, ποξκϋπςξσμ ρημαμςικά ρσμπεοάρμαςα, καθόπ σπξρςηοίυθηκε 

πχπ είμαι απϊ αοκεςά έχπ πξλϋ ελκσρςική (4-5). Ζ ποξρεκςική υοήρη γοατικόμ και 

απεικξμίρεχμ ποξρελκϋει ςξ εμδιατέοξμ και ρσμβάλλει ρςημ εσκξλϊςεοη 

καςαμϊηρη ξοιρμέμχμ εκςεμόμ κειμέμχμ απϊ ςξσπ υοήρςεπ. Δπιπλέξμ, ςξ μέγεθξπ 

και ςξ υοόμα ςηπ γοαμμαςξρειοάπ, πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι αματέοθηκε πχπ δεμ 

“κξσοάζει” καςά ςη διάοκεια ςηπ πλξήγηρηπ. Ρημαμςικϊ δε πλεξμέκςημα απξςελεί 

και ςξ γεγξμϊπ ϊςι, ρε κάθε ρελίδα ςξσ ΔΔΡ είμαι εμταμήπ η εμϊςηςα και η θεμαςική 

πεοιξυή, ρςημ ξπξία ποαγμαςξπξιείςαι πλξήγηρη, με απξςέλερμα ξ υοήρςηπ μα έυει 

πλήοη αίρθηρη ςηπ θέρηπ ςξσ. Αματξοικά με ςξμ υοϊμξ τϊοςχρηπ ςχμ γοατικόμ, 

ρϋμτχμα με ςιπ απαμςήρειπ ποξκϋπςει ςξ ρσμπέοαρμα, πχπ δεμ αμςιμεςχπίρςηκαμ 

ιδιαίςεοα ποξβλήμαςα, παοϊλξ πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ δξκιμαρςικά, διαδικςσακέπ 

ρσμδέρειπ ςηπ ςάνεχπ ςχμ 2Mbps30.  

Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ϊπχπ ταίμεςαι και ρςημ Δικόμα 79, μϊμξ ςξ 68.97% ςχμ 

υοηρςόμ ανιξλϊγηραμ χπ “καςαμξηςή (με κλίμακα 4-5) ρε ϊλεπ ςιπ καςηγξοίεπ 

υοηρςόμ” ςη δξμή ςξσ πεοιευξμέμξσ, υαοακςηοιρςικϊ πξσ μπξοεί μελλξμςικά μα 

απλξπξιηθεί, όρςε ξι αουάοιξι υοήρςεπ μα διεσκξλϋμξμςαι καςά ςημ πλξήγηρή ςξσπ 

ρςξ ΔΔΡ, μα θσμξϋμςαι ςξμ ςοϊπξ σλξπξίηρηπ βαρικόμ εμεογειόμ και μα μπξοξϋμ 

μα ςιπ επαμαλάβξσμ. Βέβαια, ςξ γεγξμϊπ πχπ ξ αοιθμηςικϊπ μέρξπ ιρξϋςαι με μ = 

                                           
30 ξ απξςέλερμα ασςϊ αματέοεςαι ρςξμ εμαλλακςικϊ υόοξ τιλξνεμίαπ (server), ξ ξπξίξπ 
επιλέυθηκε, λϊγχ ποξβλήμαςξπ πξσ παοξσριάζεςαι απϊ ςημ πξλϋ μεγάλη κίμηρη 
πξσ δημιξσογείςαι ρςα ρσρςήμαςα απξθήκεσρηπ ςξσ ΟΡΔ, με απξςέλερμα μα μημ μπξοξϋμ μα 
αμςαπενέλθξσμ με απξδεκςά επίπεδα απϊκοιρηπ, αλλά και ςηπ παλαιϊςηςαπ ασςόμ ςχμ 
ρσρςημάςχμ. 
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4.04 δηλόμει, πχπ εμό μπξοξϋμ μα ποαγμαςξπξιηθξϋμ βελςιόρειπ, ξι υοήρςεπ δεμ 

εμταμίζξμςαι δσραοερςημέμξι απϊ ςημ σπάουξσρα καςάρςαρη.  

 

Δικόμα 79: Δήλχρη ρυεςική με ςημ καςαμϊηρη ςηπ δξμήπ ςξσ πεοιευξμέμξσ απϊ ςξ 

ρϋμξλξ ςχμ υοηρςόμ ςξσ ΔΔΡ  

Έμα άλλξ ρςξιυείξ, ςξ ξπξίξ ανίζει μα αματεοθεί, είμαι η ανιξπξίηρη κϋλιρηπ ρςξ 

ρϋμξλξ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ, ϊπξσ, ρςξμ κάθεςξ άνξμα ςξπξθεςήθηκε 

καςάλληλξ κξσμπί με έμδεινη επιρςοξτήπ ρςημ αουή ςηπ ρελίδαπ. ξ ρσγκεκοιμέμξ 

υαοακςηοιρςικϊ ανιξλξγήθηκε θεςικά (4-5) πεοίπξσ απϊ ςξ 90% ςχμ υοηρςόμ 

(Δικόμα 80) με ςξμ αοιθμηςικϊ μέρξ μα διαμξοτόμεςαι ρςξ μ = 4.48, 

υαοακςηοιρςικϊ πξσ ταμεοόμει πχπ ξι απαμςήρειπ κσμάμθηκαμ κξμςά ρςη βέλςιρςη 

ςιμή (5). 

 

Δικόμα 80: Ανιξπξίηρη κάθεςηπ κϋλιρηπ ρςξ ΔΔΡ  

Δπιπλέξμ, λϊγχ ςξσ πλήθξσπ ςχμ υοηρςόμ, πξσ ρσμμεςείυε ρςημ ανιξλϊγηρη, 

ανιξπξιήθηκαμ ξι πεοιρρϊςεοξι γμχρςξί τσλλξμεςοηςέπ (Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera), καθόπ ξι ποξςιμήρειπ ςχμ 

ρσμμεςευϊμςχμ είμαι διατξοεςικέπ, με απξςέλερμα μα μπξοεί μα εναυθεί 

ρσμπέοαρμα, ρυεςικά με ςημ εμτάμιρη ςξσ ΔΔΡ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ςξ 83.91% 

δήλχραμ, πχπ ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ ΔΔΡ εμταμίζεςαι ρχρςά ρςξμ τσλλξμεςοηςή 

ςξσπ, με ςσπική απϊκλιρη s = 0.71, ρςξιυείξ πξσ ρημαίμει, πχπ η εμτάμιρη ςξσ ΔΔΡ 

είμαι αμενάοςηςη απϊ ςξμ τσλλξμεςοηςή, πξσ ανιξπξιεί ξ υοήρςηπ (Δικόμα 81). 
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Δικόμα 81: Δήλχρη ρυεςική με ςημ παοξσρίαρη ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ ρε 

διατξοεςικξϋπ τσλλξμεςοηςέπ  

Ζ ϋπαονη δσμαςϊςηςαπ ςοξπξπξίηρηπ ςηπ εμτάμιρηπ ςξσ πεοιευξμέμξσ (ρε επίπεδξ 

μεγέθξσπ και υοχμάςχμ γοαμμαςξρειοάπ) (Δικόμα 82), καθόπ και δσμαςϊςηςαπ 

αμαζήςηρηπ (είςε μέρχ καςάλληλξσ πλαιρίξσ είςε μέρχ ςξσ ρϋμμετξσ ιδεόμ) 

(Δικόμα 83), απξςελξϋμ δϋξ υαοακςηοιρςικά, πξσ παοξσρίαραμ ςξ ίδιξ πξρξρςϊ 

ικαμξπξίηρηπ (κλίμακα 4-5) απϊ ςξσπ υοήρςεπ (77.01%), με ςξσπ αμςίρςξιυξσπ 

μέρξσπ μα κσμαίμξμςαι ρςξ μ = 4.37 και μ = 4.48. 

 

Δικόμα 82: Δήλχρη ρυεςική με ςιπ επιλξγέπ ςοξπξπξίηρηπ ςηπ εμτάμιρηπ ςξσ 

πεοιευξμέμξσ  
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Δικόμα 83: Δήλχρη ρυεςική με ςημ ϋπαονη μηυαμιρμόμ αμαζήςηρηπ  

Ανίζει μα αματεοθεί η ρσμξλική ανιξλϊγηρη ςηπ δήλχρηπ, πχπ ρςξ ΔΔΡ πεοιέυεςαι 

πξλσμερικϊ εκπαιδεσςικϊ πεοιευϊμεμξ, ςξ ξπξίξ δεμ κξσοάζει ςξμ υοήρςη και 

ρσμβάλλει ρςη δημιξσογία επιθσμίαπ επαμαυοηριμξπξίηρήπ ςξσ. Ρσγκεκοιμέμα, 

μϊλιπ ςξ 4.65% ςχμ υοηρςόμ ανιξλϊγηραμ ςη ρσγκεκοιμέμη δήλχρη με υαμηλή 

κλίμακα (1-2) με ςξμ αμςίρςξιυξ μέρξ μα διαμξοτόμεςαι ρςξ μ = 4.16 και ςημ 

ςσπική απϊκλιρη ρςξ s = 0.88, υαοακςηοιρςικά πξσ ταμεοόμξσμ ςημ ασνημέμη 

ικαμξπξίηρη ςχμ υοηρςόμ απϊ ςημ πξικιλία ςξσ πξλσμερικξϋ πεοιευξμέμξσ (Δικόμα 

84). 

 

Δικόμα 84: Δήλχρη ρυεςική με ςημ ϋπαονη πξλσμερικξϋ σλικξϋ  

έλξπ, ιδιαίςεοα ρημαμςική είμαι η ανιξλϊγηρη ςηπ δήλχρη, πχπ η ρσμξλική 

παοξσρίαρη ςξσ ΔΔΡ είμαι εσυάοιρςη, διαςηοεί αμείχςξ ςξ εμδιατέοξμ ςξσ υοήρςη 

και ςξμ παοακιμεί μα μείμει και μα επιρκετθεί ςξ ΔΔΡ ναμά, ρςημ ξπξία ςξ 82% ςχμ 

υοηρςόμ δήλχραμ ικαμξπξιημέμξι ρε μεγάλξ βαθμϊ (4-5), με ςξμ αοιθμηςικϊ μέρξ 

μα διαμξοτόμεςαι ρςξ μ = 4.23 (Δικόμα 85). 
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Δικόμα 85: Θκαμξπξίηρη υοηρςόμ απϊ ςη ρσμξλική παοξσρίαρη ςξσ ΔΔΡ  

(4) Περιεχόμενο  

Ζ ρσγκεκοιμέμη καςηγξοία εοχςήρεχμ αματέοεςαι ρςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ ΔΔΡ. Ξι 

ποαγμαςικξί υοήρςεπ υαοακςήοιραμ θεςικά (ρε πξρξρςϊ 76.14%) ςημ πξικιλία ςξσ 

διαθέριμξσ φητιακξϋ εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ (κείμεμα, παοξσριάρειπ, βίμςεξ, 

εικϊμεπ, ςοιρδιάρςαςεπ απεικξμίρειπ, εικξμικά εογαρςήοια κ.λπ.) ρςξ ρϋμξλξ ςξσ 

ΔΔΡ και αμέτεοαμ ϊςι ποξρτέοει εσκαιοίεπ ανιξπξίηρηπ, εμό ςασςϊυοξμα, 

ποξρελκϋει ςξ εμδιατέοξμ ςξσπ (Δικόμα 86). Όρξμ ατξοά ρςη ρςαςιρςική αμάλσρη 

ςχμ δεδξμέμχμ, μπξοεί μα διαπιρςχθεί η ρσμέπεια μεςανϋ ςχμ ρςϊυχμ, πξσ έυξσμ 

ςεθεί απϊ ςξσπ δημιξσογξϋπ ςξσ ΔΔΡ και ςχμ απξςελερμάςχμ απϊ ςημ ανιξλϊγηρη 

ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ δήλχρηπ, καθόπ ξ αοιθμηςικϊπ μέρξπ διαμξοτόμεςαι ρε μ = 

4.34 και η ςσπική απϊκλιρη ρε s = 0.73. 

 

Δικόμα 86: Δήλχρη ρυεςική με ςημ πξικιλία ρςη μξοτή ςξσ διαθέριμξσ φητιακξϋ 

εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ  

Δπιπλέξμ, ρημαμςική δήλχρη απξςελεί η άπξφη ςχμ ποαγμαςικόμ υοηρςόμ, για ςη 

ρσυμϊςηςα αμαμέχρηπ ςξσ διαθέριμξσ φητιακξϋ εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ αμά 

ςακςά υοξμικά διαρςήμαςα, γεγξμϊπ πξσ ταμεοόμει πχπ δεμ παοαμέμει ρςάριμξ, 

ασνάμξμςαπ ςη δσμαςϊςηςα ανιξπξίηρηπ ςξσ (Δικόμα 87). Ρςη ρσγκεκοιμέμη 
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εοόςηρη η πλειξφητία ςχμ υοηρςόμ απάμςηραμ αοκεςά ικαμξπξιηςικά (68.18%), 

εμό ρςαςιρςικϊ εμδιατέοξμ παοξσριάζξσμ ξι ςιμέπ ςξσ αοιθμηςικξύ μέρξσ (μ = 

4.13) και ςηπ ςσπικήπ απόκλιρηπ (s = 0.81). 

 

Δικόμα 87: Δήλχρη ρυεςική με ςη ρσυμϊςηςα αμαμέχρηπ ςξσ διαθέριμξσ φητιακξϋ 

εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ  

Όρξμ ατξοά ρςη δξμή ςξσ φητιακξϋ εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ, με καςεϋθσμρη 

ςημ εϋκξλη αμαζήςηρη και ςη ρσυμή αμαμέχρή ςξσ, ςξ πξρξρςϊ θεςικήπ 

ανιξλϊγηρηπ αμεβαίμει ρςξ (76.14%), υαοακςηοίζξμςάπ ςημ καςαμξηςή. Ρε ασςήμ 

ςημ πεοίπςχρη ξ αοιθμηςικϊπ μέρξπ διαμξοτόθηκε ρε μ = 4.28 και η ςσπική 

απϊκλιρη ρε s = 0.75 (Δικόμα 88). 

 

 

Δικόμα 88: Δήλχρη ρυεςική με ςη δξμή ςξσ διαθέριμξσ φητιακξϋ εκπαιδεσςικξϋ 

πεοιευξμέμξσ  
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Ρημαμςικϊ ρςξιυείξ για ςημ εναγχγή ρσμπεοαρμάςχμ απξςελεί η απάμςηρη ςχμ 

υοηρςόμ, για ςξ καςά πϊρξ αμαδεικμϋξμςαι “καλέπ ποακςικέπ”, απϊ ςη υοήρη και 

ανιξπξίηρη ςξσ παοϊμςξπ ΔΔΡ. Ζ ανιξλϊγηρη ςχμ ποαγμαςικόμ υοηρςόμ ήςαμ 

ιδιαίςεοα θεςική, με ςξ πξρξρςϊ ςχμ σφηλόμ ανιξλξγήρεχμ μα απξςελεί ςξ 84% ςξσ 

ρσμϊλξσ (Δικόμα 89). 

 

Δικόμα 89: Δήλχρη ρυεςική με ςημ αμάδεινη “καλόμ ποακςικόμ” απϊ ςημ 

ανιξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ  

Έμα υαοακςηοιρςικϊ, ςξ ξπξίξ μπξοεί μα βελςιχθεί, είμαι η σπξρςήοινη, πξσ 

παοέυει ςξ ΔΔΡ για ςημ σλξπξίηρη εκπαιδεσςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ. Αμ και ξι 

ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ ανιξλϊγηρη δήλχραμ αοκεςά ικαμξπξιημέμξι (πξρξρςϊ 

68.18%), σπξλείπεςαι ςξσ ρςϊυξσ, πξσ είυε ςεθεί καςά ςξμ ρυεδιαρμϊ (Δικόμα 90). 

Ρςαςιρςικϊ εμδιατέοξμ παοξσριάζξσμ ϊμχπ, ξι ςιμέπ ςξσ αοιθμηςικξύ μέρξσ (μ = 

4.18) και ςηπ ςσπικήπ απόκλιρηπ (s = 0.83), απϊ ςιπ ξπξίεπ επιβεβαιόμεςαι η 

ρυέρη ρσμέπειαπ ςξσ αουικξϋ ρςϊυξσ με ςξμ ρςϊυξ, πξσ ςελικά επιςεϋυθηκε.  

 
Δικόμα 90: Δήλχρη ρυεςική με ςημ παοξυή σπξρςήοινηπ ρε Δκπαιδεσςικέπ 

Δοαρςηοιϊςηςεπ απϊ ςξ ΔΔΡ 
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Δμδιατέοξμ παοξσριάζξσμ ξι απαμςήρειπ ςχμ υοηρςόμ (πξρξρςϊ 84.09%), ϊρξμ 

ατξοά ρςιπ δσμαςϊςηςεπ ανιξπξίηρηπ ςξσ ΔΔΡ απϊ ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ, για ςη 

βελςίχρη ςχμ γμόρεχμ/ δενιξςήςχμ ρυεςικά με ςη υοήρη ΟΔ, ςξμ εμπλξσςιρμϊ ςξσ 

μαθήμαςξπ, ςξ διαμξιοαρμϊ εμπειοιόμ και ςελικά, ςη ρσμβξλή ρςη βελςίχρη ςηπ 

Δκπαιδεσςικήπ Διαδικαρίαπ, ϊπξσ ξ αοιθμηςικϊπ μέρξπ διαμξοτόθηκε ρε αοκεςά 

σφηλή ςιμή (μ = 4.38) και η ςσπική απόκλιρη ρε s = 0.65 (Δικόμα 91).  

 
Δικόμα 91: Δήλχρη ρυεςική με ςημ ανιξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ απϊ εκπαιδεσςικξϋπ 

Ρσγκοίμξμςαπ ςα απξςελέρμαςα ςηπ παοαπάμχ δήλχρηπ, με ςημ εοόςηρη “εάμ έμαπ 

εκπαιδεσϊμεμξπ, μπξοεί μα ανιξπξιήρει ςξ παοϊμ πεοιβάλλξμ για μα σπξρςηοίνει 

ςξμ ςοϊπξ μάθηρήπ ςξσ και γεμικά για μα λάβει ρσμβξσλέπ για ςιπ εκπαιδεσςικέπ και 

επαγγελμαςικέπ ςξσ επιλξγέπ” (πξρξρςϊ 72.73%), παοξσριάζεςαι μια μικοή 

ρςαςιρςική διατξοά ςηπ ςάνηπ ςξσ 11.36% (Δικόμα 92). Ρσμπεοαρμαςικά, 

παοξσριάζεςαι μια ςάρη ςηπ μαθηςικήπ κξιμϊςηςαπ μα εμςαυθεί ρςξ μέξ Φητιακϊ 

Οεοιβάλλξμ Γμόρηπ, ςξ ξπξίξ ρσμευόπ αμαπςϋρρεςαι και ενελίρρεςαι, 

ρσμμεςέυξμςαπ εμεογά και δημιξσογόμςαπ μια μέα δσμαμική αλληλεπίδοαρη, με 

βαρικά υαοακςηοιρςικά ςη ρσμεογαρία και ςη δημιξσογικϊςηςα. 

 
Δικόμα 92: Δήλχρη ρυεςική με ςημ ανιξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ απϊ εκπαιδεσϊμεμξσπ 
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Ρημαμςικϊπ παοάγξμςαπ για ςη ρσρυέςιρη επιςσυίαπ ςχμ ρςϊυχμ ςξσ παοϊμςξπ ΔΔΡ, 

είμαι η ανιξλϊγηρη ρςημ εοόςηρη, εάμ ςξ παοϊμ ΔΔΡ μπξοεί μα υαοακςηοιρςεί, χπ 

δσμαμική κξιμϊςηςα μάθηρηπ (Δικόμα 93). Ζ θεςική ανιξλϊγηρη (81%) ςχμ υοηρςόμ 

επιβεβαίχρε ςξμ ρςϊυξ, πξσ είυε ςεθεί αουικά (αοιθμηςικϊπ μέρξπ μ > 4). 

 
Δικόμα 93: Δήλχρη ρυεςική με ςξμ υαοακςηοιρμϊ ςξσ ΔΔΡ χπ μια κξιμϊςηςα 

μάθηρηπ 

Ζ αμάλσρη ασςόμ ςχμ απξςελερμάςχμ παοξσριάζει ςη διάθερη ςχμ υοηρςόμ, ξι 

ξπξίξι υαοακςηοίζξμςαι απϊ ςη διδακςική ςξσπ ιδιϊςηςα (Δκπαιδεσςικξί Δημξρίξσ/ 

Θδιχςικξϋ, Ακαδημαψκϊ ποξρχπικϊ) και απξςελξϋμ ςξ 58.14% ςξσ ρσμξλικξϋ 

δείγμαςξπ, μα υοηριμξπξιξϋμ ςξ ΔΔΡ χπ “κξιμϊςηςα μάθηρηπ” και μα 

διαμξιοάζξμςαι φητιακϊ εκπαιδεσςικϊ πεοιευϊμεμξ, καλέπ ποακςικέπ, ρυέδια 

μαθήμαςξπ κ.λπ. Ζ ςελική διαμϊοτχρη για ςξμ αοιθμηςικϊ μέρξ είμαι μ = 4.27 και 

ςηπ ςσπικήπ απόκλιρηπ s = 0.90.  

Ρςη ρσμξλική εικϊμα ςχμ υοηρςόμ ςϊρξ για ςημ πληοϊςηςα ϊρξ και για ςημ πξιϊςηςα 

ςξσ φητιακξϋ εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ, η ανιξλϊγηρή ςξσπ μπξοεί μα 

υαοακςηοιρςεί χπ “κάςι παοαπάμχ απϊ ικαμξπξιηςική”, διαμξοτόμξμςαπ ςξ ςελικϊ 

πξρξρςϊ σφηλόμ ανιξλξγήρεχμ (4-5) ρςξ 79.55% και ςημ ςιμή ςξσ αοιθμηςικξύ 

μέρξσ ρε (μ = 4.37) (Δικόμα 94).  

 
Δικόμα 94: Δηλόρειπ ρυεςικέπ με ςημ πξρϊςηςα και ςημ πξιϊςηςα ςξσ φητιακξϋ 

εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ 



υεδιαρμόπ, Τλξπξίηρη και Ανιξλόγηρη Διαδικςσακξύ Δκπαιδεσςικξύ σρςήμαςξπ με Δταομξγή 
Αουώμ Αλληλεπίδοαρηπ Αμθοώπξσ-Τπξλξγιρςή και Ανιξπξίηρη Σευμξλξγιώμ Θρςξύ 2.0 

 

 301 

Οαοϊλα ασςά, ξι υοήρςεπ δεμ μπϊοεραμ μα αμςιλητθξϋμ πλήοχπ ςημ ϋπαονη 

ποχςξγεμξϋπ φητιακξϋ εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ (πξρξρςό 68.18%) (Δικόμα 

95), διαμξοτόμξμςαπ ςιπ ςιμέπ ςξσ αοιθμηςικξϋ μέρξσ και ςηπ ςσπικήπ απϊκλιρηπ ρε 

μ = 4.03 και ρε s = 0.91, αμςίρςξιυα.  

 
Δικόμα 95: Δήλχρη ρυεςική με ςημ ϋπαονη ποχςξγεμξϋπ φητιακξϋ εκπαιδεσςικξϋ 

πεοιευξμέμξσ 

Οξλϋ ρημαμςική καςηγξοία ανιξλϊγηρηπ ςξσ ΔΔΡ ατξοά ρςα Ομεσμαςικά 

Δικαιόμαςα, ϊπξσ είυε ςεθεί χπ αουικϊπ ρςϊυξπ για ςξμ αοιθμηςικϊ μέρξ μια ςιμή 

μεγαλϋςεοη απϊ μ = 4.20, η ξπξία ςελικά διαμξοτόθηκε ρε μ = 4.35 (Δικόμα 96). 

Ζ επίςεσνη ασςξϋ ςξσ ρςϊυξσ απξςελεί βαρικϊ παοάγξμςα εγκσοϊςηςαπ ςξσ ΔΔΡ.  

Ξοιρμέμξι υοήρςεπ ρυξλίαραμ υαοακςηοιρςικά ϊςι, δεμ είμαι ρσυμϊ ταιμϊμεμξ μα 

παοξσριάζξμςαι ξι πηγέπ, μα αματέοεςαι η παοαπξμπή ρςξσπ δημιξσογξϋπ 

(βιβλιξγοατία και καςάλληλεπ αματξοέπ) και μα ςηοξϋμςαι ξι αουέπ ποξρςαρίαπ 

ποξρχπικόμ δεδξμέμχμ (μη ςαϋςιρη ξμξμάςχμ με απεικξμιζϊμεμα ποϊρχπα). Για 

ςξσπ παοαπάμχ λϊγξσπ ανιξλϊγηραμ θεςικά (4-5) με πξρξρςϊ 81.27%, καςά μέρξ 

ϊοξ, ςιπ δηλόρειπ ρυεςικά με ςα πμεσμαςικά δικαιόμαςα και ςημ ανιξπξίηρη 

παοαπξμπόμ. Ξ αοιθμηςικϊπ μέρξπ διαμξοτόθηκε ρε ςιμέπ σφηλϊςεοεπ απϊ μ = 

4.35 και ρε καμία δήλχρη δεμ δϊθηκε ςιμή μικοϊςεοη απϊ 3 ρςημ κλίμακα Likert. 
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Δικόμα 96: Δηλόρειπ ρυεςικέπ με ςιπ αουέπ ποξρςαρίαπ ποξρχπικόμ δεδξμέμχμ 

(5) Αλληλεπίδραση  

Ζ αλληλεπίδοαρη ςχμ υοηρςόμ με ςξ ΔΔΡ απξςελεί βαρικϊ υαοακςηοιρςικϊ ρςη 

ρσμξλική ανιξλϊγηρη. Γεμικϊςεοα, μπξοεί μα σπξρςηοιυθεί, πχπ ξι υοήρςεπ είμαι 

ιδιαίςεοα ικαμξπξιημέμξι απϊ ςημ αλληλεπίδοαρή ςξσπ με ςξ ΔΔΡ, καθόπ η 

ανιξλϊγηρη ςχμ δηλόρεχμ ςηπ αμςίρςξιυηπ καςηγξοίαπ εμταμίζεςαι ρε σφηλά 

πξρξρςά. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ρςημ Δικόμα 97 παοξσριάζεςαι, πχπ ςξ 89% ςχμ 

υοηρςόμ ανιξλϊγηραμ ςημ εμεογϊ ρσμμεςξυή ςχμ υοηρςόμ θεςικά (4-5), 

λαμβάμξμςαπ σπϊφη λειςξσογίεπ, ϊπχπ η δσμαςϊςηςα σπξβξλήπ αουείχμ, 

ανιξλϊγηρηπ και ρυξλιαρμξϋ πεοιευξμέμξσ κ.λπ. Μα ρημειχθεί, πχπ ξ αοιθμηςικϊπ 

μέρξπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ δήλχρηπ είμαι μ = 4.43, γεγξμϊπ πξσ σπξδηλόμει 

ρσμξλικά ςημ σφηλή ικαμξπξίηρη απϊ ςη ρσμμεςξυή ςχμ υοηρςόμ.  
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Δικόμα 97: Θκαμξπξίηρη υοηρςόμ απϊ ςημ εμεογϊ ρσμμεςξυή ρςξ ΔΔΡ  

Έμα υαοακςηοιρςικϊ, ςξ ξπξίξ ανιξλξγήθηκε θεςικά απϊ ςξσπ υοήρςεπ, ϊρξμ ατξοά 

ρςημ αλληλεπίδοαρή ςξσπ με ςξ ΔΔΡ, είμαι η δσμαςϊςηςα κξιμξπξίηρηπ 

πεοιευξμέμξσ ρε κξιμχμικά δίκςσα, λϊγχ ςηπ σφηλήπ ενξικείχρηπ ςχμ 

πεοιρρξςέοχμ με εταομξγέπ, ϊπχπ ςξ Facebook και ςξ Twitter. Αμαλσςικά, ϊπχπ 

ταίμεςαι ρςημ Δικόμα 98 ξι υοήρςεπ ανιξλϊγηραμ θεςικά (4-5) ςη ρσγκεκοιμέμη 

λειςξσογία ρε ρσμςοιπςικϊ πξρξρςϊ (93%) (77% ςξ υαοακςήοιραμ με μέγιρςξ 5), εμό 

ξ αοιθμηςικϊπ μέρξπ τςάμει ςξ μ = 4.7.  

 

Δικόμα 98: Θκαμξπξίηρη υοηρςόμ απϊ ςη δσμαςϊςηςα κξιμξπξίηρηπ πεοιευξμέμξσ ρε 

κξιμχμικά δίκςσα  

Δπιπλέξμ, ρημαμςική είμαι η εοόςηρη ρυεςικά με ςα διαθέριμα ρςσλ 

αλληλεπίδοαρηπ, ρςημ ξπξία ξι υοήρςεπ δήλχραμ πχπ είμαι ιδιαίςεοα 

ικαμξπξιημέμξι (4-5) ρε πξρξρςϊ 78.16% (Δικόμα 99). Απϊ ςα ρυϊλια ςχμ υοηρςόμ 

ρςημ αμςίρςξιυη καςηγξοία, διακοίμεςαι έμςξμη η επιθσμία μεγαλϋςεοηπ 

αλληλεπίδοαρηπ με ςη διεπατή υοήρςη (διαμϊοτχρη ρϋμτχμα με ποξρχπικέπ 

επιλξγέπ κ.λπ.), υαοακςηοιρςικϊ, ςξ ξπξίξ έυει λητθεί σπϊφη και απξςελεί 

μελλξμςική επέκςαρη ςξσ ΔΔΡ.  
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Δικόμα 99: Δήλχρη ρυεςική με ςη διάθερη διατξοεςικόμ ρςσλ αλληλεπίδοαρηπ απϊ 

ςξ ΔΔΡ  

Υαοακςηοιρςικϊ ςηπ αλληλεπίδοαρηπ ςξσ ΔΔΡ με ςξσπ υοήρςεπ, για ςξ ξπξίξ 

ξοίρςηκε σφηλϊπ ρςϊυξπ, ϊρξμ ατξοά ρςξμ ζηςξϋμεμξ αοιθμηςικϊ μέρξ (μ > 4), 

είμαι η ϋπαονη αμαςοξτξδϊςηρηπ, με καςάλληλα μημϋμαςα εμημέοχρηπ, παοξυή 

βξήθειαπ καςά ςη ρσμπλήοχρη μιαπ τϊομαπ κ.λπ. Όπχπ ταίμεςαι και ρςημ Δικόμα 

100 ςξ 50% ςχμ υοηρςόμ δήλχραμ απϊλσςα ικαμξπξιημέμξ (μέγιρςη ανιξλϊγηρη 5), 

εμό ξ αοιθμηςικϊπ μέρξπ διαμξοτόμεςαι ρςξ μ = 4.41, δηλαδή μεγαλϋςεοξπ απϊ 

ςξμ ρςϊυξ, πξσ είυε ςεθεί αουικά.  

 

Δικόμα 100: Δήλχρη ρυεςική με ςημ αμαςοξτξδϊςηρη ρςξ ΔΔΡ 

έλξπ, μια δήλχρη ρςημ ξπξία ανίζει μα δξθεί ιδιαίςεοη έμταρη, είμαι ξ 

υαοακςηοιρμϊπ ςξσ ΔΔΡ χπ μια δσμαμική κξιμόςηςα μάθηρηπ, ρςημ ξπξία ςξ 

84.09% ςχμ υοηρςόμ καςαυόοηραμ σφηλή ανιξλϊγηρη (4-5), αμεβάζξμςαπ ςξμ 

αοιθμηςικϊ μέρξ ρε μ = 4.43 (Δικόμα 101).  
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Δικόμα 101: Δήλχρη ρυεςική με ςξμ υαοακςηοιρμϊ ςξσ ΔΔΡ χπ δσμαμική κξιμϊςηςα 

μάθηρηπ  

(6) Ευχρηστία 

Ζ ςελεσςαία καςηγξοία εοχςήρεχμ, ςιπ ξπξίεπ κλήθηκαμ μα ανιξλξγήρξσμ ξι 

ποαγμαςικξί υοήρςεπ, ατξοά ρςημ εσυοηρςία ςξσ ΔΔΡ. Ρε δήλχρη ρυεςική με ςημ 

εσκξλία εκμάθηρηπ ςξσ ΔΔΡ, ςξ 78.41% απάμςηραμ με ςιμή 4-5 ςηπ κλίμακαπ Likert, 

εμό δϋξ υοήρςεπ (ξι ξπξίξι είυαμ υαοακςηοίρει ςξμ εασςϊ ςξσπ χπ αουάοιξ υοήρςη), 

ανιξλϊγηραμ ςη δήλχρη με ςιμή 2 ςηπ κλίμακαπ Likert, γεγξμϊπ πξσ θα ποέπει μα 

μελεςηθεί ρςιπ μελλξμςικέπ επεκςάρειπ ςξσ ΔΔΡ. Βέβαια, ρημαμςικϊ ρςαςιρςικϊ 

ρςξιυείξ είμαι ξ αοιθμηςικϊπ μέρξπ, ξ ξπξίξπ διαμξοτόμεςαι ρε μ = 4.33 και η 

ςσπική απϊκλιρη ρε s = 0.76 (Δικόμα 102).  

 

Δικόμα 102: Δήλχρη ρυεςική με ςημ εσκξλία εκμάθηρηπ ςξσ ΔΔΡ  

Ρυεςικά µε ςξμ υοϊμξ, πξσ υοειάρςηκαμ ξι υοήρςεπ για ςημ καςαμϊηρη ςξσ ςοϊπξσ 

λειςξσογίαπ ςξσ ΔΔΡ και ςημ ενξικείχρη με ςιπ λειςξσογίεπ ςξσ, ςξ 76.14% ςξμ 

ανιξλϊγηραμ χπ λξγικϊ (4-5 ρε κλίμακα Likert), πξρξρςϊ ςξ ξπξίξ υοειάζεςαι 

βελςίχρη, ρϋμτχμα με ςξμ αουικϊ ρυεδιαρμϊ ςξσ ΔΔΡ, εμό και ρε ασςήμ ςημ 

εοόςηρη, δϋξ απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ, ξι ξπξίξι ήςαμ αουάοιξι υοήρςεπ, 
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ανιξλϊγηραμ ςξμ υοϊμξ πξσ υοειάρςηκαμ με ςιμή 2 ςηπ κλίμακαπ Likert (Δικόμα 

103).  

 

Δικόμα 103: Δήλχρη ρυεςική με ςξμ απαιςξϋμεμξ υοϊμξ ενξικείχρηπ με λειςξσογίεπ 

ςξσ ΔΔΡ  

Ξσριαρςικέπ δηλόρειπ, ρυεςικέπ με ςημ εσυοηρςία ςξσ ΔΔΡ, είμαι εκείμεπ, πξσ 

ατξοξϋμ ρςημ ικαμξπξίηρη ςχμ υοηρςόμ απϊ ςημ απξςελερμαςική σλξπξίηρη 

βαρικόμ λειςξσογιόμ, ϊπχπ εγγοατή, είρξδξπ, ρυξλιαρμϊπ, ανιξλϊγηρη κ.λπ., 

ϊπξσ ξι υοήρςεπ ταίμεςαι μα είμαι εσυαοιρςημέμξι ρε πξρξρςϊ 84%, με ςημ ςσπική 

απϊκλιρη μα διαμξοτόμεςαι ρςξ s = 0.77 (Δικόμα 104). Λϊλιπ 2 υοήρςεπ δήλχραμ, 

πχπ αμςιμεςόπιραμ πεοιρρϊςεοα απϊ έμα ρτάλμαςα καςά ςημ ανιξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ, 

εμό ξ αοιθμηςικϊπ μέρξπ ρςη δήλχρη για ςημ ικαμξπξίηρη ςχμ υοηρςόμ, ρυεςικά με 

ςξ ρϋμξλξ ςχμ ρταλμάςχμ πξσ παοξσριάρςηκαμ, διαμξοτόμεςαι ρςξ μ = 4.19, ςξ 

ξπξίξ ταμεοόμει ςα σφηλά επίπεδα ικαμξπξίηρηπ ρσμξλικά. 

 

Δικόμα 104: Θκαμξπξίηρη υοηρςόμ απϊ ςημ απξςελερμαςική σλξπξίηρη βαρικόμ 

λειςξσογιόμ ςξσ ΔΔΡ  

Ρε αμςίρςξιυη δήλχρη, με έμταρη ρςημ ικαμξπξίηρη ςχμ υοηρςόμ απϊ ςξμ 

απαιςξϋμεμξ υοϊμξ για ςημ σλξπξίηρη βαρικόμ λειςξσογιόμ, ϊπχπ εγγοατή, 

είρξδξπ, ρυξλιαρμϊπ, ανιξλϊγηρη, κ.λπ., ξι απαμςήρειπ παοξσρίαραμ ελάυιρςα 

μικοϊςεοξ πξρξρςϊ ικαμξπξίηρηπ (80.68%) και ςσπική απϊκλιρη ρςξ s = 0.7 

(Δικόμα 105), υαοακςηοιρςικϊ ςξ ξπξίξ εναοςάςαι απϊ ςξσπ ενσπηοεςηςέπ ςξσ ΟΡΔ, 
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ϊπχπ έυει αματεοθεί ρε ποξηγξϋμεμεπ εμϊςηςεπ και ϊυι απϊ ςξμ ρυεδιαρμϊ και ςημ 

σλξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ. 

 

Δικόμα 105: Δήλχρη ρυεςικά με ςημ ικαμξπξίηρη ςχμ υοηρςόμ απϊ ςξμ υοϊμξ 

σλξπξίηρηπ βαρικόμ λειςξσογιόμ ςξσ ΔΔΡ  

Οξλϋ σφηλϊ (93%) είμαι ςξ πξρξρςϊ ικαμξπξίηρηπ ςχμ υοηρςόμ, ρυεςικά με ςημ 

εσκξλία αμάκληρηπ μμήμηπ, δηλαδή καςά πϊρξ ξι ίδιξι, επιρςοέτξμςαπ ρςξ ΔΔΡ 

μελλξμςικά, θα θσμξϋμςαι ςξμ ςοϊπξ σλξπξίηρηπ ςχμ λειςξσογιόμ ςξσ, υχοίπ μα 

υοειάζεςαι εκ μέξσ ενξικείχρη με ασςϊ (Δικόμα 106). Λϊλιπ έμαπ υοήρςηπ απάμςηρε 

με ςιμή 2 ςηπ κλίμακαπ Likert (ξ ξπξίξπ είυε δηλόρει πχπ δεμ ανιξπξιεί ΟΔ ρςημ 

εκπαίδεσρη), εμό ξ αοιθμηςικϊπ μέρξπ διαμξοτόμεςαι ρςξ μ = 4.38, γεγξμϊπ πξσ 

ρσμβάλλει πξλϋ θεςικά ρςη ρσμξλική εσυοηρςία ςξσ ΔΔΡ. 

 

Δικόμα 106: Δήλχρη ρυεςικά με ςημ ικαμξπξίηρη ςχμ υοηρςόμ απϊ ςημ εσκξλία 

εμθϋμηρηπ βαρικόμ λειςξσογιόμ ςξσ ΔΔΡ  

έλξπ, θεχοείςαι πξλϋ ρημαμςικϊ μα αματεοθεί ςξ ρσμςοιπςικϊ πξρξρςϊ ςχμ 

υοηρςόμ, ςηπ ςάνηπ ςξσ 92%, ςξ ξπξίξ δήλχραμ πχπ είμαι πξλϋ ικαμξπξιημέμξι (4-

5 ςηπ κλίμακαπ Likert) απϊ ςη ρσμξλική εσκξλία υοήρηπ ςξσ ΔΔΡ (Δικόμα 107), 

γεγξμϊπ πξσ θεχοήθηκε ιδιαίςεοα εμθαοοσμςικϊ και ξσριαρςικϊ, καθόπ δϊθηκε 

μεγάλη έμταρη ρςη ρυεδίαρη και ςημ αμςαπϊκοιρη ςξσ ΔΔΡ ρςιπ βαρικέπ αουέπ 

εσυοηρςίαπ. 
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Δικόμα 107: Ρσμξλική ικαμξπξίηρη ςχμ υοηρςόμ απϊ ςημ εσυοηρςία ςξσ ΔΔΡ 

Ξλξκληοόμξμςαπ ςημ αμάλσρη ςχμ απξςελερμάςχμ απϊ ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ 

ποαγμαςικόμ υοηρςόμ και έυξμςαπ ανιξπξιήρει ρυεςικξϋπ ρςαςιρςικξϋπ δείκςεπ για 

ςημ εναγχγή υοήριμχμ ρσμπεοαρμάςχμ, θεχοήθηκε ρημαμςικϊ μα αματεοθξϋμ 

ξοιρμέμεπ ανιϊλξγεπ παοαςηοήρειπ, ξι ξπξίεπ μπξοξϋμ μα απξςελέρξσμ αμςικείμεμξ 

έοεσμαπ και μελέςηπ, μελλξμςικήπ επέκςαρηπ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα, 

απϊ ςιπ απαμςήρειπ ςχμ υοηρςόμ καςαγοάτηκαμ ςα ενήπ: 

 Ζ θεςική διάθερη ςχμ υοηρςόμ χπ ποξπ ςημ ξσριαρςική ανιξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ 

απϊ εκπαιδεσςικξϋπ (58.14% επί ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ υοηρςόμ) ρςημ 

καθημεοιμή εκπαιδεσςική ποακςική , γεγξμϊπ πξσ επιβεβαιόμει ςημ επίςεσνη 

ςξσ αουικξϋ ρςϊυξσ πξσ ςέθηκε, ρυεςικά με ςη υοήρη ςξσ ΔΔΡ. 

 Αοκεςξί γξμείπ, πξσ υοηριμξπξίηραμ ςξ ΔΔΡ, έδειναμ εμπιρςξρϋμη ρςξ 

πεοιευϊμεμϊ ςξσ, ποξςείμξμςάπ ςξ ρςη ρσμέυεια ρςα παιδιά ςξσπ, για ςη 

ρσμμεςξυή ςξσπ ρε εκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ και κσοίχπ, για ςημ 

αλληλεπίδοαρή ςξσπ με ρϋγυοξμξ πεοιευϊμεμξ, ϊπχπ ασςϊ ςχμ 

ποξρξμξιόρεχμ. 

 ξ ρϋμξλξ ςχμ αουάοιχμ υοηρςόμ, πξσ ανιξλϊγηρε ςξ ΔΔΡ (ρϋμτχμα με ςιπ 

ιδιϊςηςεπ πξσ καςαυχοήθηκαμ, ποξέουεςαι απϊ θεχοηςικά επιρςημξμικά 

πεδία, ϊπχπ τιλϊλξγξι, μηπιαγχγξί, δάρκαλξι κ.λπ.), αμ και αουικά 

δήλχραμ πχπ υοειάρςηκαμ υοϊμξ για ςημ ενξικείχρή ςξσπ με ςξ ΔΔΡ (λϊγχ 

ςξσ εϋοξσπ ςχμ λειςξσογιόμ και ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ), ρςη ρσμέυεια, 

διαπιρςόθηκε απϊ ςιπ ρυεςικέπ εοχςήρειπ η εσκξλία αμάκληρηπ μμήμηπ, 

υχοίπ μα υοειάζεςαι επιπλέξμ υοϊμξπ ενξικείχρηπ.  

 ξ ασνημέμξ πξρξρςϊ ςχμ υοηρςόμ, πξσ είμαι ενξικειχμέμξι με ςιπ ΟΔ 

(διαθέςξσμ ρσματείπ με ςιπ ΟΔ Λεςαπςσυιακξϋπ ίςλξσπ) και δήλχραμ 

ςξσλάυιρςξμ μέςοιξι υοήρςεπ, μπξοεί μα θεχοηθεί χπ κοιςήοιξ εγκσοϊςηςαπ 

ςχμ απξςελερμάςχμ πξσ ρσλλέυθηκαμ, καθόπ είμαι πιξ απαιςηςικξί ρςημ 
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ανιξλϊγηρη ςξσ ΔΔΡ, λϊγχ ςηπ εμπειοίαπ ςξσπ ρε άλλα ρσρςήμαςα 

ηλεκςοξμικήπ μάθηρηπ.  

 Ζ καςαμξμή ςχμ τϋλχμ (άμδοεπ, γσμαίκεπ) παοξσριάρςηκε ρυεςικά 

ιρξοοξπημέμη και απϊ ςξ δείκςη διαρπξοάπ ρε επίπεδξ ηλικιόμ, σπάουει μια 

ςάρη ανιξπξίηρηπ ςξσ ΔΔΡ ρε έμα ηλικιακϊ εϋοξπ απϊ 25 έχπ 44 εςόμ, 

γεγξμϊπ πξσ ταμεοόμει ςη διάθερη ανιξπξίηρηπ ΟΔ απϊ ςξσπ μέξσπ και 

ςξσπ ρυεςικά έμπειοξσπ ρςημ εκπαιδεσςική κξιμϊςηςα.  

 Όπχπ αμαμεμϊςαμ, επιβεβαιόθηκε η εμπειοία ανιξπξίηρηπ διαδικςσακόμ 

πεοιβαλλϊμςχμ μάθηρηπ και κας‟ επέκςαρη, η ςάρη ανιξπξίηρηπ ςξσ 

παοϊμςξπ ΔΔΡ απϊ ςευμικέπ ειδικϊςηςεπ (π.υ. Οληοξτξοικήπ και Ληυαμικόμ), 

λϊγχ ςξσ ςευμξλξγικξϋ ςξσπ σπϊβαθοξσ.  

 Ζ επιθσμία διαμξιοαρμξϋ ανιξπξιήριμξσ και ανιϊλξγξσ εκπαιδεσςικξϋ 

πεοιευξμέμξσ, επιβεβαιόθηκε απϊ ςξμ υαοακςηοιρμϊ αμςίρςξιυχμ 

λειςξσογιόμ, ϊπχπ ανιξλϊγηρη, ρυξλιαρμϊπ, κξιμξπξίηρη κ.λπ., χπ 

“ιδιαίςεοα ρημαμςικέπ”, ρϋμτχμα με ςιπ ςιμέπ ςχμ ρςαςιρςικόμ αοιθμηςικόμ 

μέρχμ ρςημ κλίμακα Likert. 

Ιαςά ρσμέπεια, εκςιμάςαι ϊςι θα σπάουει ρημαμςική χτέλεια απϊ ςέςξιξσ είδξσπ 

μξμςελξπξιήρειπ (ρυεδιαρμϊπ και μεθξδξλξγία ανιξπξίηρηπ παοϊμςξπ ΔΔΡ), ακϊμη 

κι αμ δεμ πεοιγοάτξσμ ρε εναμςληςικϊ βαθμϊ δοαρςηοιϊςηςεπ και λειςξσογίεπ, 

γεγξμϊπ πξσ, ϊπχπ αμέτεοαμ ξι υοήρςεπ, θα απαιςξϋρε πεοιρρϊςεοξ υοϊμξ. 

5.4 ύνοψη  

Ρςξ ρσγκεκοιμέμξ κετάλαιξ παοξσριάρςηκε αμαλσςικά η Λεθξδξλξγία Έοεσμαπ 

για ςημ Ανιξλόγηρη ςξσ Διαδικςσακξύ Δκπαιδεσςικξύ σρςήμαςξπ, πξσ 

ρυεδιάρςηκε και σλξπξιήθηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ Λεςαπςσυιακήπ 

Διπλχμαςικήπ Δογαρίαπ. Δπιπλέξμ, αμαλϋθηκαμ ςα απξςελέρμαςα πξσ ποξέκσφαμ, 

με ςη υοήρη καςάλληλχμ ρςαςιρςικόμ δεικςόμ, όρςε μα εναυθξϋμ ςα ρυεςικά 

ρσμπεοάρμαςα. Ρε ασςϊ ςξ ρημείξ, ξλξκληοόμεςαι η εκπϊμηρη ςηπ παοξϋραπ 

Λεςαπςσυιακήπ Διπλχμαςικήπ Δογαρίαπ. Ρςξ κετάλαιξ πξσ ακξλξσθεί, 

καςαγοάτξμςαι ςα ρσμπεοάρμαςα και διαςσπόμξμςαι πιθαμέπ μελλξμςικέπ 

επεκςάρειπ και καςεσθϋμρειπ.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6  

υμπεράσματα - Μελλοντικές Επεκτάσεις 

6.1 υμπεράσματα  

Ρςξ κετάλαιξ ασςϊ παοξσριάζξμςαι ρσμπεοάρμαςα, πξσ απξοοέξσμ απϊ ςημ 

παοξϋρα Λεςαπςσυιακή Διπλχμαςική Δογαρία. Ζ αμάπςσνη εμϊπ Διαδικςσακξϋ 

Δκπαιδεσςικξϋ Ρσρςήμαςξπ θεχοείςαι ξλξκληοχμέμη, ϊςαμ καλϋπςξμςαι ςα ρςάδια 

Αμάλσρηπ, υεδίαρηπ, Τλξπξίηρηπ και Ανιξλόγηρηπ. ξ παοϊμ Διαδικςσακϊ 

Δκπαιδεσςικϊ Ρϋρςημα εταομϊζει βαρικέπ αουέπ ςηπ Αλληλεπίδοαρηπ Αμθοόπξσ-

Σπξλξγιρςή και ανιξπξιεί ςευμξλξγίεπ Θρςξϋ 2.0, καλϋπςξμςαπ παοάλληλα ςημ 

αμάγκη εμρχμάςχρήπ ςξσπ μέρα ρε μια ξλξκληοχμέμη μεθξδξλξγία 

αμθοχπξκεμςοικήπ ρυεδίαρηπ. Λε βάρη ςξσπ ρςϊυξσπ πξσ ςέθηκαμ αουικά, 

μπξοξϋμε πλέξμ μα διαςσπόρξσμε ςα ενήπ ρσμπεοάρμαςα: 

 ξ ποξςειμϊμεμξ μεθξδξλξγικϊ πλαίριξ ρυεδιαρμξϋ ΔΔΡ έδχρε έμταρη ρε 

εςεοξγεμή θεχοηςικά μξμςέλα και διδακςικέπ ποξρεγγίρειπ, για ςημ 

σπξρςήοινη ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ. Λε ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ, 

επιλέυθηκαμ ςα εογαλεία για ςημ σλξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ (ΡΔΟ, Ιξιμχμικά 

Δίκςσα, ΡΔΛ κ.λπ.) και εταομϊρςηκαμ για ςη δημιξσογία εμϊπ ρσμϊλξσ 

εκπαιδεσςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ, πξσ σπξρςήοιναμ ςη λειςξσογία ςξσ ΔΔΡ, 

με ρκξπϊ ςημ αμάδεινη ςηπ εταομξριμϊςηςαπ και υοηριμϊςηςάπ ςξσπ. 

 Διεοεσμήθηκε η έμμξια ςηπ εσυοηρςίαπ, χπ παοάμεςοξπ Ρυεδιαρμξϋ ΔΔΡ και 

με ςημ ανιξπξίηρη καςάλληλχμ Ρυεδιαρςικόμ Υμαοιόμ, δξμήθηκε η 

ποξςειμϊμεμη διεπατή υοήρςη και γεμικϊςεοα, η σλξπξίηρη ςξσ παοϊμςξπ 

ΔΔΡ. Ξι μεθξδξλξγίεπ πξσ αμαπςϋυθηκαμ είυαμ ρκξπϊ μα πιρςξπξιήρξσμ 

ςημ εσυοηρςία ςηπ διεπατήπ υοήρςη ςξσ μαθηριακξϋ πεοιβάλλξμςξπ, όρςε, 

ςελικά ασςή μα σπξρςηοίνει ςη μαθηριακή διαδικαρία. 

 Απϊ ςη μελέςη και αμάλσρη ςχμ αμαγκόμ και απαιςήρεχμ ςϊρξ ςξσ ΔΔΡ ϊρξ 

και ςχμ υοηρςόμ ςξσ, καςαγοάτηκαμ ξι λειςξσογικέπ και μη λειςξσογικέπ 
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απαιςήρειπ ςξσ ΔΔΡ, καθόπ και ςα υαοακςηοιρςικά απϊ ςιπ καςηγξοίεπ 

υοηρςόμ, ςα ξπξία απξςέλεραμ ςη βάρη για ςημ επιςσυή σλξπξίηρή ςξσ.  

 Ανιξπξιήθηκε και ποξςάθηκε μια παοαμεςοξπξιημέμη αμάλσρη διεογαριόμ, 

βαριρμέμη ρςημ ιεοαουική αμάλσρη διεογαριόμ ΖΑ, για ςξμ ρυεδιαρμϊ και 

ςημ σλξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ. Ζ ρσγκεκοιμέμη μέθξδξπ υοηριμξπξιήθηκε για μα 

πεοιγοάφει ϊοξσπ, αματξοικά με ςημ αουιςεκςξμική εμϊπ ΔΔΡ, για ςη 

ρϋμςανη πλάμχμ, πξσ ξοίζξσμ ςξσπ ϊοξσπ και ςη ρειοά εκςέλερηπ ςχμ 

διεογαριόμ. Βαρική παοάμεςοξπ ςηπ αουιςεκςξμικήπ ρυεδίαρηπ απξςέλερε η 

ρσρυέςιρη λειςξσογιόμ ςξσ ΔΔΡ με ποϊςσπα Ρυεδιαρςικά Υμάοια, ςα ξπξία 

σιξθεςήθηκαμ για ςη ρυεδίαρη ςηπ διεπατήπ υοήρςη.  

 Απϊ ςη μελέςη ςχμ κοιςηοίχμ ανιξλϊγηρηπ ΔΔΡ ποξέκσφε ςξ ρσμπέοαρμα, 

πχπ εκςϊπ απϊ ςιπ βαρικέπ αουέπ ΑΑΣ είμαι ρημαμςικϊ μα λαμβάμξμςαι 

σπϊφη παιδαγχγικά κοιςήοια, ρυεςικά με ςξ φητιακϊ εκπαιδεσςικϊ 

πεοιευϊμεμξ, ςημ αλληλεπίδοαρη ςχμ υοηρςόμ μεςανϋ ςξσπ και ςημ 

εταομξριμϊςηςά ςχμ κοιςηοίχμ ρςημ εκπαιδεσςική ποακςική. Για ασςξϋπ 

ςξσπ λϊγξσπ, ϊπχπ αματέοεςαι ςϊρξ ρςη διεθμή ϊρξ και ρςημ ελλημική 

βιβλιξγοατία, ανιξπξιήθηκαμ ρσμδσαρςικά, κοιςήοια, ςα ξπξία κοίθηκαμ 

καςάλληλα για ςημ απξςελερμαςική ανιξλϊγηρη ςξσ παοϊμςξπ ΔΔΡ. 

 Λελεςόμςαπ κσοίχπ ςη διεθμή βιβλιξγοατία, μελέςεπ πεδίξσ και απϊ ςημ 

εοεσμηςική εμπειοία, επιλέυθηκε για ςημ σλξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ, η ανιξπξίηρη 

εμϊπ ΡΔΟ και ρσγκεκοιμέμα ςξσ Joomla, ςξ ξπξίξ κοίθηκε χπ ςξ 

καςαλληλϊςεοξ. Λε βάρη ςα υαοακςηοιρςικά και ςιπ ποϊρθεςεπ λειςξσογίεπ 

ςξσ, αλλά και ρςξ ρϋμξλϊ ςξσ, θεχοείςαι ςξ πλέξμ ανιϊπιρςξ και ςελικά, 

σπξρςήοινε ξλξκληοχμέμα και έγκσοα ςιπ ασνημέμεπ λειςξσογίεπ, πξσ 

ρυεδιάρςηκαμ για ςη δημιξσογία ΔΔΡ ανιξπξιήριμξσ ρςημ εκπαιδεσςική 

διαδικαρία.  

 Ζ επιλξγή ςχμ ποϊρθεςχμ και ςχμ εμθεμάςχμ ςξσ ΔΔΡ σπξρςήοινε δσμαμικά 

ςη διαυείοιρη ςξσ πεοιευξμέμξσ πξσ δημιξσογήθηκε, ςξ διαμξιοαρμϊ καλόμ 

ποακςικόμ και εκπαιδεσςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ, ςημ ανιξλϊγηρη, ςξ 

ρυξλιαρμϊ εμδιατέοξμςχμ άοθοχμ κ.λπ. ϊρξ η δξμή και ξι λειςξσογίεπ 

ςξσ ΔΔΡ ϊρξ και ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσ, είμαι δσμαμικά και σπξρςηοίζξμςαι 

απϊ ςη δσμαςϊςηςα ενέλινηπ και επέκςαρηπ ςξσ παοϊμςξπ ΡΔΟ.  
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 Ιαςά ςη διαδικαρία Ρυεδίαρηπ και Σλξπξίηρηπ ςξσ ΔΔΡ, ποξςάθηκε μια 

ςοξπξπξιημέμη μέθξδξπ ανιξλϊγηρηπ ςϊρξ διαμξοτχςικξϋ-πξιξςικξϋ ϊρξ 

και ρσμπεοαρμαςικξϋ-πξρξςικξϋ υαοακςήοα, βαριρμέμη ρςημ εσοεςική 

ανιξλϊγηρη, η ξπξία σλξπξιήθηκε απϊ ειδικξϋπ υοήρςεπ. Απϊ ασςήμ, 

ποξέκσφαμ ρυϊλια και παοαςηοήρειπ, ςα ξπξία υοηριμξπξιήθηκαμ για ςη 

βελςίχρη ξοιρμέμχμ λειςξσογιόμ, ποξςξϋ διαςεθεί ςξ ΔΔΡ για ανιξλϊγηρη 

ρε ποαγμαςικξϋπ υοήρςεπ. Καμβάμξμςαπ σπϊφη ςα επξικξδξμηςικά ρυϊλια 

βελςίχρηπ ςχμ έμπειοχμ-ειδικόμ υοηρςόμ, πξσ ανιξλϊγηραμ ςξ παοϊμ ΔΔΡ, 

ρημειόμεςαι πχπ μια πιθαμή ποϊςαρη για πεοαιςέοχ αμάπςσνή ςξσ, μπξοεί 

μα απξςελέρει ξ εμπλξσςιρμϊπ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ. Δπιπλέξμ, για ςημ 

σπξρςήοινη ςχμ αουάοιχμ υοηρςόμ ςξσ ΔΔΡ, μπξοξϋμ μα εμρχμαςχθξϋμ 

κάπξια εκπαιδεσςικά βίμςεξ, με ρσμξδεσςικά ρυϊλια και ςημ καθξδήγηρη 

κάπξιξσ “ειδικξϋ” εκπαιδεσςή.  

 Δπιποϊρθεςα, πεοιγοάτεςαι μια έοεσμα εσοείαπ κλίμακαπ, η ξπξία 

ποαγμαςξπξιήθηκε με βάρη ςιπ αουέπ ςηπ εκπαιδεσςικήπ και διαδικςσακήπ 

έοεσμαπ ρε δϋξ πεδία (ειδικξϋπ και ποαγμαςικξϋπ υοήρςεπ). Ρςϊυξπ, ήςαμ η 

μέςοηρη ςηπ εσυοηρςίαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ, ςξ ξπξίξ μπξοεί μα υαοακςηοιρςεί 

και χπ κϊμβξπ εκπαίδεσρηπ απϊ απϊρςαρη. Ρςη διάοκεια ςηπ έοεσμαπ 

υοηριμξπξιήθηκε αμξικςϊ λξγιρμικϊ ρσλλξγήπ και αμάλσρηπ δεδξμέμχμ 

(Lime Survey), με ασνημέμεπ δσμαςϊςηςεπ και θεςική ανιξλϊγηρη απϊ ςημ 

παγκϊρμια εοεσμηςική κξιμϊςηςα. ξ ρσγκεκοιμέμξ εογαλείξ είυε ςξ 

πλεξμέκςημα ςηπ δσμαςϊςηςαπ εγκαςάρςαρηπ ρε ιδιϊκςηςξσπ ενσπηοεςηςέπ. 

 Ζ αμάγκη καςαρκεσήπ εμϊπ πλαιρίξσ ανιξλϊγηρηπ εσυοηρςίαπ ποξέκσφε 

απϊ ςη διαπίρςχρη ςχμ ιδιαιςεοξςήςχμ, πξσ παοξσριάζξσμ ςα Διαδικςσακά 

Δκπαιδεσςικά Ρσρςήμαςα. Ιϋοιξ λϊγξ, για ςημ έμταρη ρςημ αμάλσρη 

διεογαριόμ και ρςη βελςίχρη ρταλμάςχμ ςηπ διεπατήπ υοήρςη, απξςελεί η 

εμπλξκή ςχμ εκπαιδεσξμέμχμ, πξσ ποξκαλείςαι απϊ ςη τϋρη ςχμ 

δοαρςηοιξςήςχμ και η ξπξία ρσμδέεςαι άμερα με ςη διαδικαρία μάθηρηπ, 

όρςε μα μημ δημιξσογείςαι ποϊβλημα ρςη δσμαςϊςηςα μάθηρηπ απϊ ςξ 

ποξςειμϊμεμξ πεοιβάλλξμ. ϊρξ ξι έμπειοξι ϊρξ και ξι ποαγμαςικξί 

υοήρςεπ, σπξρςήοιναμ πχπ ςξ ΔΔΡ είμαι εϋυοηρςξ και ελκσρςικϊ, εμό 

μπξοεί μα εμρχμαςχθεί ρε καθημεοιμέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρςημ εκπαιδεσςική 

διαδικαρία (ρυεςικέπ εοχςήρειπ ρςα εοχςημαςξλϊγια ανιξλξγήθηκαμ με 

κλίμακα Likert 4-5, υαοακςηοιρςικϊ πξσ ξδήγηρε ρςξ παοαπάμχ 
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ρσμπέοαρμα και επιβεβαιόμεςαι απϊ ςη ρϋγκοιρη ςξσ αοιθμηςικξϋ μέρξσ, 

πξσ σπξλξγίρςηκε και ςξσ αμαμεμϊμεμξσ αοιθμηςικξϋ μέρξσ, πξσ ξοίρςηκε 

χπ ρςϊυξπ για θεςική ανιξλϊγηρη). 

 Για ςημ ανιξλϊγηρη ςξσ ΔΔΡ, εκςϊπ απϊ ςα εοχςημαςξλϊγια, ςιπ 

ρσμεμςεϋνειπ και ςημ παοαςήοηρη υοηρςόμ, υοηριμξπξιήθηκαμ εμδεικςικά, 

διαδικςσακά εογαλεία ανιξλϊγηρηπ ποξρβαριμϊςηςαπ, ςα ξπξία 

σπξρςηοίζξσμ ςημ απξθήκεσρη μξμςέλχμ αμάλσρηπ διεογαριόμ με ξπςικϊ 

ςοϊπξ. Λε ασςά, ποαγμαςξπξιήθηκε η ρσλλξγή και αμάλσρη δεδξμέμχμ 

απϊ παοαςηοήρειπ και δξκιμέπ ποξρβαριμϊςηςαπ, ϊπχπ ρςιγμιϊςσπα απϊ ςιπ 

ξθϊμεπ διεπατήπ. Ρσμπεοαρμαςικά, παοξσριάρςηκαμ ξοιρμέμεπ 

ποξειδξπξιήρειπ και λιγξρςά ρτάλμαςα, ςα ξπξία μπξοξϋμ μα βελςιχθξϋμ 

ρςξ πλαίριξ μελλξμςικήπ επέκςαρηπ ςξσ ΔΔΡ. 

 Ζ ρςαςιρςική αμάλσρη ςχμ απξςελερμάςχμ ςηπ ανιξλϊγηρηπ αμέδεινε ςη 

ρσρυέςιρη μεςανϋ ςηπ εσυοηρςίαπ ςξσ ΔΔΡ και ςηπ ικαμξπξίηρηπ ςχμ 

υοηρςόμ. Άλλξ έμα ξσριαρςικϊ ρσμπέοαρμα, αματέοεςαι ρςη γεμική άπξφη 

ςχμ εκπαιδεσςικόμ, ρε πξρξρςϊ 85%, ϊςι ςξ ρσγκεκοιμέμξ ΔΔΡ, μπξοεί μα 

εμςαυθεί ρςξ πλαίριξ ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ και μα σπξρςηοίνει ςη 

μάθηρη.  

 Ζ επαμαυοηριμξπξίηρη ανιϊλξγχμ εκπαιδεσςικόμ πηγόμ είμαι πξλϋςιμη ρε 

πξλλέπ πεοιπςόρειπ. Ξι υοήρςεπ εκςίμηραμ ιδιαίςεοα και ανιξλϊγηραμ πξλϋ 

θεςικά, ςξ γεγξμϊπ ϊςι σπήουε δσμαςϊςηςα διαμξιοαρμξϋ ανιϊπιρςξσ 

ποχςξγεμξϋπ φητιακξϋ εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ, ςξ ξπξίξ είυε 

δημιξσογηθεί για ςξ ρσγκεκοιμέμξ ΔΔΡ και μπξοξϋρε μα 

επαμαυοηριμξπξιηθεί απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ υοηρςόμ. Ζ επαμαυοηριμξπξίηρη 

ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ πεοιευξμέμξσ δίμει ςη δσμαςϊςηςα δημιξσογίαπ 

ηλεκςοξμικόμ μαθημάςχμ και γεμικϊςεοα, εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ 

σφηλήπ πξιϊςηςαπ, ρε λιγϊςεοξ υοϊμξ, καλϋπςξμςαπ έμα εσοϋ τάρμα 

γμχρςικόμ αμςικειμέμχμ. 

Απϊ ςα δεδξμέμα πξσ ρσλλέυθηκαμ, ποαγμαςξπξιήθηκε αμάλσρη με 

ρσγκεκοιμέμξσπ ρςαςιρςικξϋπ δείκςεπ, η ξπξία ξδήγηρε ρε υοήριμα και 

ανιξπξιήριμα ρσμπεοάρμαςα. ξ εϋοξπ ςηπ έοεσμαπ ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ ρϋμξλξ 

ςχμ σπαουϊμςχμ δεδξμέμχμ, απξςελξϋμ δσμαςϊςηςα επέκςαρηπ επενεογαρίαπ και 

αμάλσρηπ ςχμ απξςελερμάςχμ, πξσ είμαι δσμαςϊ μα ξδηγήρει ρε ρσμπεοάρμαςα 

απϊ ςημ ανιξπξίηρη πεοιρρϊςεοχμ μεςαβληςόμ και γεμικϊςεοα, εκςεμέρςεοηπ 
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ρςαςιρςικήπ επενεογαρίαπ, ςξ ξπξίξ δεμ εμςάρρεςαι ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ ΛΔΔ, 

αλλά μπξοεί μα απξςελέρει μελλξμςική καςεϋθσμρη.  

Έμα γεμικϊ ρσμπέοαρμα ςξ ξπξίξ ποξκϋπςει, είμαι πχπ διατξοεςικά ςευμξλξγικά 

σπξρςηοιζϊμεμα πεοιβάλλξμςα μάθηρηπ, παοξσριάζξσμ διατξοξπξιήρειπ ρςξ 

ρυεδιαρμϊ, ςημ σλξπξίηρη και ςη μελέςη ανιξλϊγηρήπ ςξσπ ρσμξλικά. Δίμαι 

ρημαμςικϊ ξι υοήρςεπ ςξσ ΔΔΡ και κσοίχπ ξι εκπαιδεσςικξί, μα αμςιλητθξϋμ πχπ ςα 

θεχοηςικά ή ποακςικά ζηςήμαςα πξσ μελεςξϋμ, δεμ ποέπει μα αμςιμεςχπίζξμςαι χπ 

μια ακϊμη υοήριμη πηγή, αλλά μα ανιξπξιξϋμςαι επξικξδξμηςικά, ρςξ πλαίριξ μιαπ 

αμθοχπξκεμςοικήπ μεθξδξλξγίαπ, για ςημ επίςεσνη ςξσ ρςϊυξσ, πξσ είμαι η 

ρυεδίαρη και αμάπςσνη εϋυοηρςχμ ΔΔΡ και η ξσριαρςική έμςανη ςξσπ, με ρκξπϊ ςημ 

σπξρςήοινη ςηπ καθημεοιμήπ εκπαιδεσςικήπ ποακςικήπ.  

έλξπ, ςξ παοϊμ ΔΔΡ απξςελεί έμασρμα για ςη δημιξσογία μιαπ κξσλςξϋοαπ 

σπξρςήοινηπ ςηπ εμεογηςικήπ και δημιξσογικήπ μάθηρηπ, σιξθεςόμςαπ ςη ρκέφη ένχ 

απϊ ρςεμά πλαίρια και πεοιξοιρμξϋπ, ςχμ μέυοι ςόοα ςσπξπξιημέμχμ και 

παοχυημέμχμ εκπαιδεσςικόμ πεοιβαλλϊμςχμ. 

6.2 Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Καμβάμξμςαπ σπϊφη ςα εναγϊμεμα ρσμπεοάρμαςα και έυξμςαπ ξλξκληοόρει ςη 

μελέςη και σλξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ, ρϋμτχμα με ςξσπ αουικξϋπ ρςϊυξσπ ςηπ παοξϋραπ 

Λεςαπςσυιακήπ Διπλχμαςικήπ Δογαρίαπ, δημιξσογξϋμςαι ρκέφειπ, ξι ξπξίεπ 

απξςελξϋμ έμασρμα για μελλξμςικέπ επεκςάρειπ ςξσ θέμαςξπ πξσ παοξσριάρςηκε. 

Ιαθόπ ςξ διαδίκςσξ απξςελεί ρημαμςικϊ μέρξ ρςημ καθημεοιμή ζχή, ρε ςξμείπ ϊπχπ 

η εογαρία, η φσυαγχγία, ξι ηλεκςοξμικέπ αγξοέπ και τσρικά η εκπαίδεσρη, η 

εταομξγή ςευμικόμ ποξρβαριμϊςηςαπ επιςοέπει ρε πεοιρρϊςεοεπ ξμάδεπ αμθοόπχμ 

μα αλληλεπιδοξϋμ και μα μαθαίμξσμ. Δπξμέμχπ, η εκςεμέρςεοη ενέςαρη ςξσ πεδίξσ 

ςηπ ποξρβαριμϊςηςαπ, είμαι ρημαμςική ρςξ πλαίριξ βελςίχρηπ ςξσ παοϊμςξπ ΔΔΡ, 

όρςε μα γίμει ϊρξ πιξ ποξρβάριμξ γίμεςαι. 

Άλλη μια μελλξμςική επέκςαρη ςξσ ΔΔΡ, ατξοά ρςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσ και 

ρσγκεκοιμέμα ρςημ επέκςαρή ςξσ ρε γμχρςικά πεδία, πέοα απϊ ςα ήδη σπάουξμςα. 

Ασςϊ μπξοεί μα επιςεσυθεί με ςξμ εμςξπιρμϊ παοαμέςοχμ, μέρα απϊ ςιπ ξπξίεπ θα 

ελέγυεςαι η αλλαγή ρςιπ ρςάρειπ και ςα ρςσλ μάθηρηπ ςχμ εκπαιδεσξμέμχμ, όρςε 

μα υοηριμξπξιξϋμςαι ρςημ αμάπςσνη ένσπμχμ εταομξγόμ και εογαλείχμ.  
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Δπιπλέξμ, εοεσμηςικϊ εμδιατέοξμ παοξσριάζει η μελέςη ρςξ πεδίξ ςξσ 

Ρημαριξλξγικξϋ Θρςξϋ και ςχμ Ξμςξλξγιόμ, με ρςϊυξ ςημ επίςεσνη καλϋςεοηπ 

ποξραομξγήπ και εσυοηρςίαπ για ςξσπ υοήρςεπ, καθόπ και μέχμ μεθϊδχμ και 

ςϋπχμ ΔΔΡ, ςα ξπξία ρσμμξοτόμξμςαι µε ςημ ιδέα και ςα ποϊςσπα ςξσ 

Ρημαριξλξγικξϋ Θρςξϋ. Δίμαι ρημαμςικϊ μα ποξρτέοεςαι η δσμαςϊςηςα ποξρθήκηπ 

μεςαδεδξμέμχμ (υαοακςηοιρςικϊ για ςξ ξπξίξ σπάουει ήδη η σπξδξμή ρςξ 

ποξςειμϊμεμξ ΔΔΡ), όρςε κάθε εκπαιδεσςική πηγή μα εμπλξσςίζεςαι με πεοιγοατικά 

δεδξμέμα (π.υ. ρσγγοατέαπ, ςίςλξπ, εμδείνειπ πμεσμαςικξϋ πεοιευξμέμξσ), 

ρςηοιζϊμεμα ρε αμαγμχοιρμέμα διεθμή ποϊςσπα. α μελλξμςικά ΔΔΡ ποέπει μα 

μπξοξϋμ μα δημιξσογηθξϋμ, ρϋμτχμα με έμα εναςξμικεσμέμξ αμθοχπξκεμςοικϊ 

ρυεδιαρμϊ, με αμςίληφη ςχμ απαιςήρεχμ ςχμ υοηρςόμ ςξσπ και μα διαθέςξσμ ςημ 

απαιςξϋμεμη μξημξρϋμη, για ςη ρςξυεσμέμη παοξσρίαρη ςηπ καςάλληληπ 

πληοξτξοίαπ ρςξμ καςάλληλξ υοήρςη. Ξι παιδαγχγικξί ποάκςξοεπ απξςελξϋμ 

εταομξγέπ ςξσ Ρημαριξλξγικξϋ Θρςξϋ, ξι ξπξίεπ μπξοξϋμ μα εμρχμαςχθξϋμ ρε 

ΔΔΡ, καθόπ επικξιμχμξϋμ υοηριμξπξιόμςαπ δηλόρειπ, θέςξσμ εοχςήρειπ, ζηςξϋμ 

και δίμξσμ απαμςήρειπ και παίομξσμ ςημ ποξηγξϋμεμη γμόρη ραμ ειραγχγή 

δεδξμέμχμ (input), επιςοέπξμςαπ ςη διαυείοιρη και ςημ αμςαλλαγή γμόρηπ. 

Θδιαίςεοξ εμδιατέοξμ ϊρξμ ατξοά ρςημ ανιξπξίηρη ποϊρθεςχμ εμθεμάςχμ ρε ΡΔΟ, 

ϊπχπ ςξ Joomla, παοξσριάζει η ασςϊμαςη παοξσρίαρη εμδεικςικόμ ποξςάρεχμ 

(recommendations), ρϋμτχμα με ανιξλξγήρειπ ςχμ υοηρςόμ και ρϋμτχμα με 

παοϊμξιξ πεοιευϊμεμξ, πξσ εμδέυεςαι μα έυει επιρκετθεί έμαπ υοήρςηπ (ιρςξοικϊ 

πλξήγηρηπ).  

Όπχπ διαπιρςόθηκε και παοαπάμχ, ςξ εϋοξπ ςηπ έοεσμαπ ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ 

ρϋμξλξ ςχμ σπαουϊμςχμ δεδξμέμχμ, απξςελξϋμ δσμαςϊςηςα επέκςαρηπ 

επενεογαρίαπ και αμάλσρηπ ςχμ απξςελερμάςχμ, πξσ είμαι δσμαςϊ μα ξδηγήρει ρε 

ρσμπεοάρμαςα απϊ ςημ ανιξπξίηρη πεοιρρϊςεοχμ μεςαβληςόμ και γεμικϊςεοα, 

εκςεμέρςεοηπ ρςαςιρςικήπ επενεογαρίαπ, κάςι πξσ δεμ εμςάρρεςαι ρςξ πλαίριξ ςηπ 

παοξϋραπ ΛΔΔ, αλλά μπξοεί μα απξςελέρει μελλξμςική καςεϋθσμρη. 

έλξπ, η μελέςη και διεοεϋμηρη ςηπ δσμαςϊςηςαπ ανιξπξίηρηπ ΔΔΡ ρε τξοηςέπ 

(κιμηςέπ) ρσρκεσέπ (π.υ. ςαμπλέςεπ, ένσπμα κιμηςά ςηλέτχμα), ϊπξσ 

διατξοξπξιείςαι η διεπατή υοήρςη, μπξοεί μα σλξπξιηθεί ρε ρϋγυοξμα, καςάλληλα 

διαμξοτχμέμα πλαίρια για ςη βελςίχρη ςξσ μαθηριακξϋ απξςελέρμαςξπ. 
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Πίμακαπ 38: Οίμακαπ Ρϋγκοιρηπ Δημξτιλέρςεοχμ Ρσρςημάςχμ Διαυείοιρηπ 

Οεοιευξμέμξσ Αμξικςξϋ Ιόδικα (Πηγή: http://www.cmsmatrix.org)  

 

  

http://www.cmsmatrix.org/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β : Οδηγίες Εγκατάστασης Joomla στο 

Πανελλήνιο χολικό Δίκτυο  

Ζ έκδξρη ςξσ Joomla, πξσ επιλέυθηκε για ςημ σλξπξίηρη ςξσ ΔΔΡ είμαι η 1.7.3, 

καθόπ, ϊπχπ μελεςήθηκε, ξι επιθσμηςέπ λειςξσογίεπ ήςαμ διαθέριμεπ ρε ασςήμ, εμό 

λϊγχ ςευμικόμ πεοιξοιρμόμ ρςξ ΟΡΔ, η σπξρςήοινη πιξ ποϊρταςχμ εκδϊρεχμ 

μπξοεί μα παοξσρίαζε ποξβλήμαςα ρςη λειςξσογία ςξσ ΔΔΡ31. Για ςημ εγκαςάρςαρη 

ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ έκδξρηπ, ποαγμαςξπξιήθηκε λήφη ςξσ ρυεςικξϋ αουείξσ απϊ ςξ 

http://www.joomla.org/download.html.  

Οοξςξϋ νεκιμήρει η εγκαςάρςαρη ςηπ επιλεγμέμηπ έκδξρηπ ςξσ Joomla ρςξ ΟΡΔ, ξ 

υοήρςηπ ποέπει μα εναρταλίρει ςα ρςξιυεία ςξσ διαδικςσακξϋ ςϊπξσ για ςξμ 

λξγαοιαρμϊ ςξσ (ϊμξμα υοήρςη, κχδικϊπ για ςξ ΟΡΔ, καθόπ επίρηπ, ςα ρςξιυεία για 

ςη βάρη δεδξμέμχμ MySQL, πξσ αμςιρςξιυξϋμ ρςξμ λξγαοιαρμϊ). Για ςημ αμάκςηρη 

ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ ρςξιυείχμ, ποέπει μα ποαγμαςξπξιηθεί ρϋμδερη ρςξμ 

λξγαοιαρμϊ ςξσ υοήρςη ρςξ www.sch.gr (Δικόμα 108, Δικόμα 109).  

 

Δικόμα 108: Δπιλξγή Ρϋμδερηπ Υοήρςη ρςξ ΟΡΔ 

                                           
31 Μα ρημειχθεί πχπ μελλξμςική βελςίχρη ςχμ ενσπηοεςηςόμ ςξσ ΟΡΔ, μπξοεί μα επιςοέφει 
ςη λειςξσογία μεϊςεοχμ εκδϊρεχμ υχοίπ πεοιξοιρμξϋπ, επξμέμχπ μα δημιξσογηθεί η 
αμάγκη αμαβάθμιρηπ ςξσ πεοιευξμέμξσ ρε άλλη έκδξρη. 

http://www.joomla.org/download.html
http://www.sch.gr/
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Δικόμα 109: Ιαςαυόοηρη Ρςξιυείχμ για Ρϋμδερη ρςξ ΟΡΔ 

Ρςη ρσμέυεια, μεςαβαίμξμςαπ ρςξ μεμξϋ Mysch (Δικόμα 108) και επιλέγξμςαπ ςξμ 

Οίμακα Δλέγυξσ (Δικόμα 110) (για ςημ ποξβξλή ςξσ πίμακα ελέγυξσ ζηςείςαι ναμά η 

καςαυόοηρη ςξσ κχδικξϋ υοήρςη, για λϊγξσπ αρταλείαπ), μπξοεί μα 

ποαγμαςξπξιηθεί μεςάβαρη ρςημ επιλξγή “Πσθμίρειπ βάρηπ δεδξμέμχμ MySQL”, 

ϊπξσ εμταμίζξμςαι ςα εναςξμικεσμέμα ρςξιυεία ςχμ βάρεχμ δεδξμέμχμ κάθε 

υοήρςη (Δικόμα 111).  

 

Δικόμα 110: Λεςάβαρη ρςξμ Οίμακα Δλέγυξσ και ρςη διαυείοιρη βάρηπ δεδξμέμχμ 
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Δικόμα 111: Διαυείοιρη βάρεχμ δεδξμέμχμ υοήρςη 

Για ςημ εγκαςάρςαρη ςξσ Joomla είμαι απαοαίςηςη η εμεογξπξίηρη ςηπ βάρηπ 

δεδξμέμχμ MySQL. Δτϊρξμ ποαγμαςξπξιηθεί ασςή η διαδικαρία ςημ ποόςη τξοά, 

ποέπει μα δημιξσογηθεί κχδικϊπ ποϊρβαρηπ, εμό ςιπ επϊμεμεπ τξοέπ, δίμεςαι η 

δσμαςϊςηςα αλλαγήπ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ κχδικξϋ32. α ρςξιυεία πξσ υοειάζξμςαι 

για ςημ εγκαςάρςαρη είμαι ξ ενσπηοεςηςήπ (host ή server), ςξ όμξμα υοήρςη, ξ 

κχδικόπ ποϊρβαρηπ MySQL και ςξ όμξμα ςηπ βάρηπ δεδξμέμχμ (ποξςείμεςαι η 

αμςιγοατή ςξσπ ρε έμα ποϊυειοξ π.υ. notepad). 

Έυξμςαπ λξιπϊμ καςεβάρει ςξ αουείξ ςξσ Joomla και εναρταλίρει ςα ποξρχπικά 

ρςξιυεία απϊ ςξ ΟΡΔ, μπξοεί μα νεκιμήρει η εγκαςάρςαρη, απξρσμπιέζξμςαπ ςξ zip 

αουείξ ρςημ επιτάμεια εογαρίαπ (μπξοεί μα διαοκέρει λίγα λεπςά) και 

μεςξμξμάζξμςάπ ςξ με ςημ επιθσμηςή ξμξμαρία (ρςη ρσγκεκοιμέμη πεοίπςχρη 

υοηριμξπξιείςαι η ξμξμαρία L2L). Ρςη ρσμέυεια, ποξςείμεςαι μα υοηριμξπξιηθεί 

κάπξιξπ ftp client33 (π.υ. Filezilla, Windows Explorer – αμαλσςικέπ ξδηγίεπ για ςημ 

ανιξπξίηρη ςξσ Filezilla είμαι διαθέριμεπ ρςξ http://www.sch.gr/1551-filezilla) για 

ςη μεςατϊοςχρη (upload) ςξσ τακέλξσ L2L ρςξ διαθέριμξ υόοξ ςξσ ΟΡΔ (Δικόμα 

112). Δάμ ςξ ρϋμξλξ ςχμ αουείχμ ςξσ τακέλξσ L2L ςξπξθεςηθεί απεσθείαπ ρςξμ 

υόοξ ςξσ ΟΡΔ, ςϊςε η ποϊρβαρη ρςξ ΔΔΡ μπξοεί μα ποαγμαςξπξιείςαι μέρα απϊ ςξμ 

σπεορϋμδερμξ http://users.sch.gr/username, ϊπξσ username είμαι ςξ ϊμξμα ςξσ 

εκάρςξςε υοήρςη (π.υ. http://users.sch.gr/pitsikalis/). Διατξοεςικά, αμ 

ςξπξθεςηθεί ρςξμ υόοξ ςξσ ΟΡΔ τάκελξπ με ςξ ρϋμξλξ ςχμ αουείχμ, η ποϊρβαρη 

                                           
32 Ξ κχδικϊπ δημιξσογείςαι ασςϊμαςα και υοειάζεςαι πεοίπξσ μια όοα για ςημ εμεογξπξίηρή 
ςξσ απϊ ςξ ΟΡΔ.  

 
33 Για ςη ρϋμδερη ρςξμ ftp client απαιςείςαι ξ κϊμβξπ (users.sch.gr), ςξ ϊμξμα υοήρςη και ξ 
κχδικϊπ ρϋμδερηπ ρςξ ΟΡΔ. 

http://www.sch.gr/1551-filezilla
http://users.sch.gr/pitsikalis/
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ρςξ ΔΔΡ μπξοεί μα ποαγμαςξπξιείςαι μέρα απϊ ςξμ σπεορϋμδερμξ 

http://users.sch.gr/username/τάκελξπ, ϊπξσ τάκελξπ, η ξμξμαρία πξσ έυει δξθεί 

ρςξμ απξρσμπιερμέμξ τάκελξ (π.υ. http://users.sch.gr/pitsikalis/L2L). 

 

Δικόμα 112: Ανιξπξίηρη ςξσ Filezilla για ςη μεςατϊοςχρη ςχμ αουείχμ ρςξ ΟΡΔ 

Ρε ασςϊ ςξ ρημείξ μπξοεί μα νεκιμήρει η διαδικαρία ςηπ εγκαςάρςαρηπ. Αμξίγξμςαπ 

ξπξιξμδήπξςε τσλλξμεςοηςή (IE, Mozilla, Chrome κ.λπ.) και πληκςοξλξγόμςαπ ρςη 

γοαμμή διεσθϋμρεχμ ςξ ϊμξμα ςηπ ιρςξρελίδαπ (http://users.sch.gr/pitsikalis/), 

ποαγμαςξπξιείςαι μεςάβαρη ρςημ αουική ρελίδα ςηπ εγκαςάρςαρηπ, ϊπξσ ποέπει μα 

επιλεγεί η επιθσμηςή γλόρρα (η επιλξγή ςηπ γλόρραπ ρε ασςϊ ςξ ρημείξ ατξοά 

μϊμξ ρςη διαδικαρία ςηπ εγκαςάρςαρηπ και ϊυι ρςη λειςξσογία ςξσ Joomla). 

Δπιλέγξμςαπ ςα ελλημικά (ή και ςα αγγλικά εάμ ποξςιμάςαι), η διαδικαρία 

εγκαςάρςαρηπ ρσμευίζεςαι με ςξ κξσμπί “Δπϊμεμξ” (Δικόμα 113).  

http://users.sch.gr/pitsikalis/L2L
http://users.sch.gr/pitsikalis/
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Δικόμα 113: Έμαονη Διαδικαρίαπ Δγκαςάρςαρηπ Joomla  

Ρςη ρσμέυεια, ποαγμαςξπξιείςαι έλεγυξπ ςχμ οσθμίρεχμ απϊ ςξ ρϋρςημα, όρςε μα 

μπξοέρει μα ρσμευιρςεί η εγκαςάρςαρη. Λε κϊκκιμα γοάμμαςα εμταμίζξμςαι πιθαμά 

ποξβλήμαςα και με ποάριμξ ξι εμδείνειπ, πξσ είμαι ρϋμτχμεπ με ςιπ απαιςήρειπ 

(Δικόμα 114). Ρςημ πεοίπςχρη ςξσ ΟΡΔ, ξι ποξειδξπξιήρειπ πξσ εμταμίζξμςαι 

μπξοξϋμ μα αγμξηθξϋμ, καθόπ δεμ σπάουει δσμαςϊςηςα αλλαγήπ ςξσπ και δεμ 

δημιξσογξϋμ κάπξιξ ξσριαρςικϊ ποϊβλημα ρςημ εγκαςάρςαρη. Ζ εγκαςάρςαρη 

ρσμευίζεςαι με ςξ κξσμπί “Δπϊμεμξ”. 

 

Δικόμα 114: Έλεγυξπ παοαμέςοχμ καςά ςημ εγκαςάρςαρη ςξσ Joomla  
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ξ επϊμεμξ βήμα ατξοά ρςημ άδεια υοήρηπ ςξσ εογαλείξσ, επξμέμχπ για μα 

ρσμευιρςεί η εγκαςάρςαρη, ποέπει μα επιλεγεί ςξ κξσμπί “Δπϊμεμξ” (Δικόμα 115). 

 

Δικόμα 115: Απξδξυή άδειαπ υοήρηπ καςά ςημ εγκαςάρςαρη ςξσ Joomla  

Ακξλξσθεί η οϋθμιρη ςηπ βάρηπ δεδξμέμχμ, ϊπξσ είμαι απαοαίςηςα ςα ρςξιυεία ςξσ 

υοήρςη πξσ αμακςήθηκαμ μχοίςεοα. Ξοιρμέμα ρημεία, ρςα ξπξία ποέπει μα δξθεί 

ποξρξυή είμαι ςα ενήπ (Δικόμα 116):  

 ξ ϊμξμα διακξμιρςή (userdb) είμαι κξιμϊ για ϊλξσπ ςξσπ λξγαοιαρμξϋπ ςξσ 

ΟΡΔ. 

 ξ όμξμα υοήρςη και ξ κχδικόπ πξσ απαιςείςαι, είμαι ασςά ςηπ βάρηπ 

δεδξμέμχμ και ϊυι ςα ρςξιυεία ειρϊδξσ υοήρςη ρςξ ΟΡΔ. 

 Ρε πεοίπςχρη, πξσ καςά ςη διαδικαρία ςηπ εγκαςάρςαρηπ ρσμβεί κάπξιξ 

ρτάλμα, ςϊςε η εγκαςάρςαρη νεκιμά απϊ ςημ αουή. Ακξλξσθείςαι η ίδια 

διαδικαρία, με ςη διατξοά ϊςι ρςιπ “Ποξυχοημέμεπ Ρσθμίρειπ” ποέπει μα 

επιλεγεί η “Διαγοατή Ττιρςαμέμχμ Πιμάκχμ”. 

 Αμ καςαυχοηθξϋμ λαμθαρμέμα κάπξια απϊ ςα ρςξιυεία πξσ απαιςξϋμςαι, η 

διαδικαρία δεμ ρσμευίζεςαι και εμταμίζεςαι αμάλξγξ μήμσμα ρτάλμαςξπ. 

 Ιαςά ςημ εγκαςάρςαρη ςξσ Joomla δημιξσογξϋμςαι διάτξοξι πίμακεπ ρςη 

MySQL, ξι ξπξίξι εν‟ ξοιρμξϋ έυξσμ ςξ ποϊθεμα jos_ (ποξςείμεςαι η 

διαςήοηρη ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ ποξθέμαςξπ). Ρςημ πεοίπςχρη πξσ είμαι 

απαοαίςηςη η αλλαγή ςξσ, μπξοεί μα ποαγμαςξπξιηθεί απϊ ςιπ 

“Ποξυχοημέμεπ Ρσθμίρειπ”. 
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Έυξμςαπ ξοίρει ςιπ βαρικέπ οσθμίρειπ και έυξμςαπ καςαυχοήρει ςα ρςξιυεία ςηπ 

βάρηπ δεδξμέμχμ, μπξοεί μα ποαγμαςξπξιηθεί μεςάβαρη ρςξ επϊμεμξ βήμα, 

επιλέγξμςαπ ςξ κξσμπί “Δπϊμεμξ”. 

 

Δικόμα 116: Πσθμίρειπ Βάρηπ Δεδξμέμχμ καςά ςημ εγκαςάρςαρη ςξσ Joomla  

Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςχμ οσθμίρεχμ ςηπ βάρηπ δεδξμέμχμ, ακξλξσθξϋμ ξι 

οσθμίρειπ ςξσ ftp (Δικόμα 117). Δδό καςαυχοξϋμςαι ςα ρςξιυεία υοήρςη (ϊμξμα 

υοήρςη και κχδικϊπ), ςα ξπξία υοηριμξπξιξϋμςαι για ςη ρϋμδερη ςχμ υοηρςόμ ρςξ 

ΟΡΔ και ρςξμ ftp client. Θδιαίςεοη ποξρξυή ποέπει μα δξθεί ρςξμ κεμςοικϊ τάκελξ 

ftp (L2L ρςη ρσγκεκοιμέμη πεοίπςχρη). Ξι “Οοξυχοημέμεπ Πσθμίρειπ” ποέπει μα 

διαςηοηθξϋμ ϊπχπ είμαι εν‟ ξοιρμξϋ (ftp host: users.sch.gr, θϋοα ftp: 21). 

 

Δικόμα 117: Πσθμίρειπ ftp καςά ςημ εγκαςάρςαρη ςξσ Joomla  

ξ έκςξ και ςξ έβδξμξ βήμα, ατξοξϋμ βαρικέπ οσθμίρειπ ςξσ ΔΔΡ πξσ ποϊκειςαι μα 

δημιξσογηθεί. Οληκςοξλξγόμςαπ ςα ρςξιυεία ςξσ ΔΔΡ (Όμξμα ΔΔΡ, διεϋθσμρη 
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ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ και κχδικϊπ διαυειοιρςή (admin) – ξοίζεςαι εδό για 

ποόςη τξοά και δεμ ρυεςίζεςαι με καμέμαμ απϊ ςξσπ κχδικξϋπ πξσ έυξσμ 

υοηριμξπξιηθεί μέυοι ςόοα), μπξοεί μα επιλεγεί η τϊοςχρη εμδεικςικξϋ 

πεοιευξμέμξσ ςξσ Joomla (ποξςείμεςαι για αουάοιξσπ υοήρςεπ, ξι ξπξίξι δεμ είμαι 

ενξικειχμέμξι με βαρικέπ λειςξσογίεπ ςξσ εογαλείξσ) ή η δημιξσογία εμϊπ ΔΔΡ 

υχοίπ πεοιευϊμεμξ (ποξςείμεςαι για έμπειοξσπ, ξι ξπξίξι μπξοξϋμ άμερα μα 

διαμξοτόρξσμ ςξ επιθσμηςϊ πεοιευϊμεμξ) και ρςη ρσμέυεια, η μεςάβαρη ρςξ 

ςελεσςαίξ βήμα (Δικόμα 118). 

 

Δικόμα 118: Βαρικέπ οσθμίρειπ μέξσ ιρςξςϊπξσ καςά ςημ εγκαςάρςαρη ςξσ Joomla  

Ξλξκληοόμξμςαπ επιςσυόπ ςημ εγκαςάρςαρη, υχοίπ ςημ παοξσρίαρη ρταλμάςχμ, 

εμταμίζεςαι καςάλληλξ μήμσμα, ςξ ξπξίξ εμημεοόμει ςξμ υοήρςη για ςημ επιςσυή 

πξοεία ςηπ διαδικαρίαπ (Δικόμα 119). Ζ μξμαδική εμέογεια πξσ απξμέμει, είμαι η 

διαγοατή ςξσ τακέλξσ installation, η ξπξία αμάλξγα με ςημ έκδξρη Joomla πξσ 

υοηριμξπξιείςαι, μπξοεί μα διαγοατεί είςε απεσθείαπ, με ςημ επιλξγή ςξσ 

αμςίρςξιυξσ κξσμπιξϋ “Διαγοατή τακέλξσ Installation” είςε με ςη μεςάβαρη ρςξμ 

υόοξ ςξσ διαυειοιρςή (administration area) (ιρυϋει για παλιϊςεοεπ εκδϊρειπ).  
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Δικόμα 119: Δπιςσυήπ ξλξκλήοχρη ςηπ εγκαςάρςαρηπ ςξσ Joomla  

Λε ςημ επιςσυή ξλξκλήοχρη ςχμ παοαπάμχ βημάςχμ, μπξοεί μα ποαγμαςξπξιηθεί 

μεςάβαρη ρςη ρελίδα διαυείοιρηπ ςξσ Joomla, αμξίγξμςαπ ξπξιξμδήπξςε 

τσλλξμεςοηςή και πληκςοξλξγόμςαπ http://users.sch.gr/pitsikalis/administrator/ 

ρςη γοαμμή διεϋθσμρηπ (pitsikalis είμαι ςξ ϊμξμα υοήρςη ρςξ ΟΡΔ και administrator 

η έμδεινη για μεςάβαρη ρςξμ υόοξ ςξσ διαυειοιρςή). 

 

Δικόμα 120: Οεοιξυή Διαυειοιρςή μεςά ςημ επιςσυημέμη εγκαςάρςαρη ςξσ Joomla  

 

http://users.sch.gr/pitsikalis/administrator/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ : Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης 

Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού υστήματος από απλούς 

χρήστες 

Ανιξλόγηρη Διαδικςσακξύ Δκπαιδεσςικξύ σρςήμαςξπ (ΔΔ) 

Καλόπ ήοθαςε ρςξ εοχςημαςξλϊγιξ για ςημ ανιξλϊγηρη ςξσ Διαδικςσακξύ Εκπαιδεσςικξύ 

Σσρςήμαςξπ (L2L) πξσ δημιξσογήθηκε, με ςημ ανιξπξίηρη ςευμξλξγιόμ Web 2.0 και Αουόμ 

Αλληλεπίδοαρηπ Αμθοόπξσ-Υπξλξγιρςή. Δάμ δεμ έυεςε ακϊμη επιρκετθεί ςξμ ιρςϊςξπξ, 

παοακαλείρθε ποόςα μα μεςαβείςε εδώ. Δσυαοιρςξϋμε πξλϋ για ςη διάθερη και ςη ρσμμεςξυή 

ραπ. Θα υοειαρςξϋμ μϊμξ 15 λεπςά απϊ ςξμ υοϊμξ ραπ για μα μαπ βξηθήρεςε ρςη βελςίχρη 

ςχμ λειςξσογιόμ ςξσ ΔΔΣ. Αμαμέμξσμε ςα ειλικοιμή ρυϊλιά ραπ και ςημ αμςικειμεμική 

ανιξλϊγηρη ςχμ ζηςξϋμεμχμ κοιςηοίχμ. Απ νεκιμήρξσμε! 

Σπάουξσμ 27 εοχςήρειπ ρε ασςϊ ςξ εοχςημαςξλϊγιξ 

 ςξιυεία ρσμμεςέυξμςα 

Θέλξσμε λίγεπ πληοξτξοίεπ ρυεςικέπ με εράπ, όρςε μα μπξοέρξσμε μα καςαλήνξσμε ρε πιξ 

ανιϊπιρςα ρσμπεοάρμαςα. Καμία απϊ ςιπ παοακάςχ εοχςήρειπ ΔΔΝ επηοεάζει ςημ αμχμσμία 

ςηπ ρσμμεςξυήπ ραπ. 

1 [Α1] Διράγεςε ςξ τύλξ ραπ. * 

Παοακαλό επιλένςε μϊμξ έμα απϊ ςα παοακάςχ: 

 Γσμαίκα 

 Άμδοαπ 

 
2 [Α2] Δπιλένςε ςημ Ζλικιακή Ομάδα ρςημ ξπξία αμήκεςε. * 

Παοακαλό επιλένςε μϊμξ έμα απϊ ςα παοακάςχ: 

 κάςχ ςχμ 18 

 18-24 

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 55-64 

 άμχ ςχμ 65 

http://users.sch.gr/pitsikalis/L2L
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3 [Α3] Δπιλένςε ςξ Δπίπεδξ πξσδώμ ραπ. * 

Παοακαλό επιλένςε μϊμξ έμα απϊ ςα παοακάςχ: 

 Απξλσςήοιξ Γσμμαρίξσ 

 Απξλσςήοιξ Λέρηπ Γεμικήπ Δκπαίδεσρηπ (ΓΔΚ, ΔΚ) 

 Απξλσςήοιξ Λέρηπ Δπαγγελμαςικήπ Δκπαίδεσρηπ (ΔΟΚ, ΔΚ, ΔΟΑΚ) 

 Οςσυίξ Λέρηπ Δπαγγελμαςικήπ Δκπαίδεσρηπ (ΔΟΚ, ΔΚ, ΔΔ, ΔΟΑΚ, ΔΟΑΡ)  

 Δίπλχμα Θμρςιςξϋςξσ Δπαγγελμαςικήπ Ιαςάοςιρηπ 

 Οςσυίξ Αμόςεοηπ Ρυξλήπ 

 Οςσυίξ Α..Δ.Θ.  

 Οςσυίξ Α.Δ.Θ. 

 Λεςαπςσυιακϊπ ίςλξπ Ρπξσδόμ  

 Διδακςξοικϊπ ίςλξπ Ρπξσδόμ  

 Λεςαδιδακςξοικϊπ ίςλξπ Ρπξσδόμ  

 
4 [A4] Δπιλένςε ςημ Θδιόςηςά ραπ. * 

Παοακαλό επιλένςε μϊμξ έμα απϊ ςα παοακάςχ: 

 Λαθηςήπ 

 Ρπξσδαρςήπ/ Τξιςηςήπ 

 Γξμέαπ 

 Δκπαιδεσςικϊπ/ Δκπαιδεσςήπ (Δημϊριξ) 

 Δκπαιδεσςικϊπ/ Δκπαιδεσςήπ (Θδιχςικϊ) 

 Αμενάοςηςξπ Δοεσμηςήπ 

 Διδάκςχο/ Σπξφήτιξπ Διδάκςχο 

 Διδικϊπ Ανιξλϊγηρηπ Ρσρςημάςχμ 

 Άλλξ  

(Σςημ πεοίπςχρη "Άλλξ" ποξρδιξοίρςε ρσγκεκοιμέμα) 

 
5 [Α4_1] Δπιλένςε ςημ Ιαςηγξοία Δκπαίδεσρηπ ρςημ ξπξία αμήκεςε. * 

Ασςή η εοόςηρη εμταμίζεςαι, μϊμξ αμ ιρυϋξσμ ξι παοακάςχ ρσμθήκεπ: 
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Ζ απάμςηρη ήςαμ 'Δκπαιδεσςικόπ/ Δκπαιδεσςήπ (Δημόριξ)' ή 'Δκπαιδεσςικόπ/ Δκπαιδεσςήπ (Θδιχςικό)' ρςημ 

εοόςηρη '4 [A4]' (Δπιλένςε ςημ Θδιϊςηςά ραπ. ) 

Παοακαλό επιλένςε μϊμξ έμα απϊ ςα παοακάςχ: 

 Α'θμια Δκπαίδεσρη 

 Β'θμια Δκπαίδεσρη (ΟΔ) 

 Β'θμια Δκπαίδεσρη (Δ, ΔΔ, ΔΛ) 

 Γ'θμια Δκπαίδεσρη 

 Ιαςάοςιρη (ΟΔ) 

 Ιαςάοςιρη (Δ, ΔΔ, ΔΛ) 

 Τξοέαπ/ Ξογαμιρμϊπ 

 
6 [Α4_2] Δπιλένςε ςημ Διδικόςηςά ραπ. * 

Ασςή η εοόςηρη εμταμίζεςαι, μϊμξ αμ ιρυϋξσμ ξι παοακάςχ ρσμθήκεπ: 

Ζ απάμςηρη ήςαμ 'Α'θμια Δκπαίδεσρη' ή 'Β'θμια Δκπαίδεσρη (ΠΔ)' ή 'Ιαςάοςιρη (ΠΔ)' ρςημ εοόςηρη '5 [Α4_1]' 

(Δπιλένςε ςημ Ιαςηγξοία Δκπαίδεσρηπ ρςημ ξπξία αμήκεςε.) 

Παοακαλό επιλένςε μϊμξ έμα απϊ ςα παοακάςχ: 

 ΟΔ.01-Ηεξλϊγξι 

 ΟΔ.02-Τιλϊλξγξι 

 ΟΔ.02.50-Τιλξλϊγχμ Διδικήπ Αγχγήπ 

 ΟΔ.03-Λαθημαςικξί 

 ΟΔ.03.50-Λαθημαςικόμ Διδικήπ Αγχγήπ 

 ΟΔ.04.01-Τσρικξί 

 ΟΔ.04.02-Υημικξί 

 ΟΔ.04.03-Τσριξγμόρςεπ 

 ΟΔ.04.04-Βιξλϊγξι 

 ΟΔ.04.05-Γεχλϊγξι 

 ΟΔ.04.50-Διδικήπ Αγχγήπ 

 ΟΔ.05-Γαλλικήπ 

 ΟΔ.06-Αγγλικήπ 

 ΟΔ.07-Γεομαμικήπ 



Λεςαπςσυιακή Διπλχμαςική Δογαρία – Οιςρικάληπ Ρςαϋοξπ 

 

 342 

 ΟΔ.08-Ιαλλιςευμικόμ 

 ΟΔ.09-Ξικξμξμξλϊγξι 

 ΟΔ.10-Ιξιμχμιξλϊγξι 

 ΟΔ.11-Τσρικήπ Αγχγήπ 

 ΟΔ.11.01-Τσρικήπ Αγχγήπ Διδικήπ Αγχγήπ 

 ΟΔ.12.01-Οξλιςικξί Ληυαμικξί 

 ΟΔ.12.02-Αουιςέκςξμεπ 

 ΟΔ.12.03-ξπξγοάτξι 

 ΟΔ.12.04-Ληυαμξλϊγξι 

 ΟΔ.12.05-Ζλεκςοξλϊγξι 

 ΟΔ.12.06-Ζλεκςοξμικξί Ληυαμικξί 

 ΟΔ.12.07-Μασπηγξί 

 ΟΔ.12.08-Υημικξί Ληυαμικξί - Λεςαλλειξλϊγξι 

 ΟΔ.12.10-Τσρικξί Παδιξηλεκςοξλϊγξι 

 ΟΔ.12.11-Ληυαμικξί Οαοαγχγήπ Ιαι Διξίκηρηπ 

 ΟΔ.12.12-Ληυαμικξί Ιλχρςξωταμςξσογίαπ 

 ΟΔ.12.13-Οεοιβαλλξμςξλϊγχμ 

 ΟΔ.13-Μξμικόμ - Οξλιςικόμ Δπιρςημόμ 

 ΟΔ.14.01-Θαςοξί 

 ΟΔ.14.02-Ξδξμςίαςοξι 

 ΟΔ.14.03-Ταομακξπξιξί 

 ΟΔ.14.04-Γεχπϊμξι 

 ΟΔ.14.05-Δαρξλξγίαπ & Τσρικξϋ Οεοιβάλλξμςξπ 

 ΟΔ.14.06-Μξρηλεσςικήπ 

 ΟΔ.15-Ξικιακήπ Ξικξμξμίαπ 

 ΟΔ.16.01-Λξσρικήπ Οαμεπιρςημίχμ 

 ΟΔ.16.02-Λξσρικήπ ΔΘ 

 ΟΔ.17.01-Οξλιςικξί ΑΡΔΔΛ 

 ΟΔ.17.02-Ληυαμξλϊγξι ΑΡΔΔΛ 



υεδιαρμόπ, Τλξπξίηρη και Ανιξλόγηρη Διαδικςσακξύ Δκπαιδεσςικξύ σρςήμαςξπ με Δταομξγή 
Αουώμ Αλληλεπίδοαρηπ Αμθοώπξσ-Τπξλξγιρςή και Ανιξπξίηρη Σευμξλξγιώμ Θρςξύ 2.0 

 

 343 

 ΟΔ.17.03-Ζλεκςοξλϊγξι ΑΡΔΔΛ 

 ΟΔ.17.04-Ζλεκςοξμικξί ΑΡΔΔΛ 

 ΟΔ.17.05-Οξλιςικξί ΔΘ - ΙΑΔΔ 

 ΟΔ.17.06-Ληυαμξλϊγξι ΔΘ - Μασς. Δμπ. Μ. ΔΘ-ΙΑΔΔ 

 ΟΔ.17.07-Ζλεκςοξλϊγξι - Ζλεκςοξσογξί - Ληυαμξσογξί ΔΘ-ΙΑΔΔ 

 ΟΔ.17.08-Ζλεκςοξμικξί ΔΘ-ΙΑΔΔ 

 ΟΔ.17.09-ευμξλϊγξι Θαςοικόμ Ξογάμχμ 

 ΟΔ.17.10-ευμξλϊγξι Δμεογειακήπ ευμικήπ 

 ΟΔ.17.11-ξπξγοάτξι ΔΘ-ΙΑΔΔ 

 ΟΔ.17.12-ευμξλϊγξι Οεςοελαίξσ Ιαι Τσρικξϋ Αεοίξσ 

 ΟΔ.18.01-Γοατικόμ ευμόμ 

 ΟΔ.18.02-Διξίκηρη Δπιυειοήρεχμ 

 ΟΔ.18.03-Κξγιρςικήπ 

 ΟΔ.18.04-Αιρθηςικήπ 

 ΟΔ.18.05-Ιξμμχςικήπ 

 ΟΔ.18.06-Ιξπςικήπ Παπςικήπ 

 ΟΔ.18.07-Θαςοικόμ Δογαρςηοίχμ 

 ΟΔ.18.08-Ξδξμςξςευμικήπ 

 ΟΔ.18.09-Ιξιμχμικήπ Δογαρίαπ 

 ΟΔ.18.10-Μξρηλεσςικήπ 

 ΟΔ.18.11-Λαιεσςικήπ 

 ΟΔ.18.12-Τσςικήπ Οαοαγχγήπ 

 ΟΔ.18.13-Εχικήπ Οαοαγχγήπ 

 ΟΔ.18.14-Θυθσξκξμίαπ - Αλιείαπ 

 ΟΔ.18.15-Γεχογικόμ Ληυαμόμ & Αοδεϋρεχμ 

 ΟΔ.18.16-Δαρξπξμίαπ 

 ΟΔ.18.17-Διξίκηρη Γεχογικόμ Δκμεςαλλεϋρεχμ 

 ΟΔ.18.18-Ξυημάςχμ ΔΘ 
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 ΟΔ.18.19-Ρςαςιρςικήπ 

 ΟΔ.18.20-Ιλχρςξωταμςξσογίαπ 

 ΟΔ.18.21-Παδιξλξγίαπ - Ακςιμξλξγίαπ 

 ΟΔ.18.22-Λεςαλλειξλϊγξι 

 ΟΔ.18.23-Μασςικόμ Λαθημάςχμ 

 ΟΔ.18.24-Δογαριξθεοαπείαπ 

 ΟΔ.18.25-Τσριξθεοαπείαπ 

 ΟΔ.18.26-Γοατιρςικήπ 

 ΟΔ.18.27-Διακξρμηςικήπ 

 ΟΔ.18.28-Ρσμςηοηςέπ Έογχμ έυμηπ & Αουαιξλ. Δσοημάςχμ 

 ΟΔ.18.29-Τχςξγοατίαπ 

 ΟΔ.18.30-Ηεομξκηπιακόμ Ιαλλιεογειόμ & Αμθξκξμίαπ 

 ΟΔ.18.31-Ληυαμικξί Δμπξοικξϋ Μασςικξϋ 

 ΟΔ.18.32-Ληυαμξρσμθ. Αεοξρκατόμ 

 ΟΔ.18.33-Βοετξμηπιξκϊμχμ 

 ΟΔ.18.34-Αογσοξυοσρξυξΐαπ 

 ΟΔ.18.35-ξσοιρςικόμ Δπιυειοήρεχμ 

 ΟΔ.18.36-ευμξλϊγξι οξτίμχμ - Διαςοξτήπ 

 ΟΔ.18.37-Δημϊριαπ Σγιειμήπ 

 ΟΔ.18.38-Ιεοαμικήπ 

 ΟΔ.18.39-Δπιρκέπςεπ Σγείαπ 

 ΟΔ.18.40-Δμπξοίαπ Ιαι Διατήμιρηπ (Marketing) 

 ΟΔ.18.41-Δοαμαςικήπ έυμηπ 

 ΟΔ.19-Οληοξτξοικήπ ΑΔΘ 

 ΟΔ.20-Οληοξτξοικήπ ΔΘ 

 ΟΔ.21-Κξγξθεοαπεσςόμ 

 ΟΔ.22-Δπαγγελμαςικόμ Ρσμβξϋλχμ 

 ΟΔ.23-Φσυξλϊγχμ 

 ΟΔ.24-Οαιδξφσυίαςοχμ 
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 ΟΔ.25-Ρυξλικόμ Μξρηλεσςόμ 

 ΟΔ.26-Κξγξθεοαπεσςόμ 

 ΟΔ.28-Τσρικξθεοαπεσςόμ 

 ΟΔ.29-Δογξθεοαπεσςόμ 

 ΟΔ.30-Ιξιμχμικόμ Κειςξσογόμ 

 ΟΔ.32-Ηεαςοικόμ Ρπξσδόμ 

 ΟΔ.31-Διδικϊ Δκπαιδεσςικϊ Οοξρχπικϊ (ΔΔΟ) 

 ΟΔ.33-Λεθξδξλξγίαπ Θρςξοίαπ Ιαι Ηεχοίαπ ηπ Δπιρςήμηπ (ΛΘΗΔ) 

 ΟΔ.34-Θςαλικήπ Γλόρραπ 

 ΟΔ.35-Οαιδιάςοχμ 

 ΟΔ.36-Λξσρικξθεοαπεσςόμ 

 ΟΔ.42-Δοαμαςικήπ έυμηπ - Αμόςεοηπ Δκπαίδεσρηπ 

 ΟΔ.60-Μηπιαγχγόμ 

 ΟΔ.61-Μηπιαγχγόμ Διδικήπ Αγχγήπ Ιαι Δκπαίδεσρηπ 

 ΟΔ.70-Δαρκάλχμ 

 ΟΔ.71-Δαρκάλχμ Διδικήπ Αγχγήπ Ιαι Δκπαίδεσρηπ 

 ΟΔ.72-Δκπαιδεσςόμ Δμηλίκχμ 

 
7 [Α4_2] Δπιλένςε ςημ Διδικόςηςά ραπ. * 

Ασςή η εοόςηρη εμταμίζεςαι, μϊμξ αμ ιρυϋξσμ ξι παοακάςχ ρσμθήκεπ: 

Ζ απάμςηρη ήςαμ 'Ιαςάοςιρη (ΣΔ, ΔΔ, ΔΛ)' ή 'Β'θμια Δκπαίδεσρη (ΣΔ, ΔΔ, ΔΛ)' ρςημ εοόςηρη '5 [Α4_1]' (Δπιλένςε 

ςημ Ιαςηγξοία Δκπαίδεσρηπ ρςημ ξπξία αμήκεςε.)  

Παοακαλό επιλένςε μϊμξ έμα απϊ ςα παοακάςχ: 

 Δ.01.01-Ρυεδιαρςέπ 

 Δ.01.02-Ληυαμξλϊγξι 

 Δ.01.03-Ληυαμ. Ασςξκιμήςχμ 

 Δ.01.04-Φσκςικξί 

 Δ.01.05-Δξμικξί 

 Δ.01.06-Ζλεκςοξλϊγξι 
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 Δ.01.07-Ζλεκςοξμικξί 

 Δ.01.08-Υημικξί Δογαρςηοίχμ 

 Δ.01.09-Ληυαμ. Δμπξοικξϋ Μασςικξϋ 

 Δ.01.10-Σπάλληλξι Γοατείξσ 

 Δ.01.11-Σπάλληλξι Κξγιρςηοίξσ 

 Δ.01.12-Διακξρμηςικήπ 

 Δ.01.13-Οοξγοαμμαςιρςέπ Ζ/Σ 

 Δ.01.14-Γοατικόμ ευμόμ 

 Δ.01.15-Φητιδξγοάτξι - Σαλξγοάτξι 

 Δ.01.17-Ρσμςηοηςέπ Δογ. έυμηπ & Αουαιξλ. Δσοημάςχμ 

 Δ.01.19-Ιξμμχςικήπ 

 Δ.01.20-Αιρθηςικήπ 

 Δ.01.22-Ιξπςικήπ - Παπςικήπ 

 Δ.01.23-Λεςαλλειξλϊγξι 

 Δ.01.24-Ωοξλξγξπξιίαπ 

 Δ.01.25-Αογσοξυοσρξυξΐαπ 

 Δ.01.26-Ξδξμςξςευμίςεπ 

 Δ.01.27-Ιλχρςξωταμςξσογίαπ 

 Δ.01.28-Ληυαμξρσμθέςεπ Αεοξρκατόμ 

 Δ.01.29-Βξηθόμ Θαςο. & Βιξλξγ. Δογαρςηοίχμ 

 Δ.01.30-Βξηθξί Βοετξκϊμχμ - Οαιδξκϊμχμ 

 Δ.01.31-Υειοιρςέπ Θαςοικόμ Ρσρκεσόμ (Βξηθξί Ακςιμ.) 

 TE.01.32-Αμθξκξμίαπ - Ιηπξςευμίαπ 

 Δ.01.33-Τσςικήπ Οαοαγχγήπ 

 Δ.01.34-Εχικήπ Οαοαγχγήπ 

 Δ.01.35-Γεχογικόμ Ληυαμημάςχμ 

 Δ.01.36-Αγοξςικόμ Ρσμ/Λχμ & Δκμεςαλλεϋρεχμ 

 Δ.16-Λξσρικήπ Λη Αμχςάςχμ Θδοσμάςχμ Αλλξδαπήπ 

 ΔΔ.01.01-Ζλεκςοξςευμίςεπ 
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 ΔΔ.01.02-Ληυαμξςευμίςεπ 

 ΔΔ.01.04-Ζλεκςοξμικξί 

 ΔΔ.01.05-Ξικξδϊμξι 

 ΔΔ.01.06-Δμπειοικξί Ληυαμξλϊγξι 

 ΔΔ.01.07-Δμπειοικξί Ζλεκςοξλϊγξι 

 ΔΔ.01.08-Ζλεκςοξρσγκξλληςέπ 

 ΔΔ.01.09-Βξηθξί Υημικξϋ 

 ΔΔ.01.10-ευμίςεπ Ασςξκιμήςχμ 

 ΔΔ.01.11-ευμίςεπ Φϋνεχπ 

 ΔΔ.01.12-Σδοασλικξί 

 ΔΔ.01.13-Νσλξσογξί 

 ΔΔ.01.14-Ιξπςικήπ - Παπςικήπ 

 ΔΔ.01.15-Αογσοξυοσρξυϊξι 

 ΔΔ.01.16-ευμ. Αμανχμάςχμ 

 ΔΔ.01.17-Ιξμμχςικήπ 

 ΔΔ.01.18-Αιρθηςικήπ 

 ΔΛ.16-Λξσρικήπ 

 
8 [Α4_2] Δπιλένςε ςημ Ιαςηγξοία Διδακςικξύ Ποξρχπικξύ ρςημ ξπξία αμήκεςε. * 

Ασςή η εοόςηρη εμταμίζεςαι, μϊμξ αμ ιρυϋξσμ ξι παοακάςχ ρσμθήκεπ: 

Ζ απάμςηρη ήςαμ 'Γ'θμια Δκπαίδεσρη' ρςημ εοόςηρη '5 [Α4_1]' (Δπιλένςε ςημ Ιαςηγξοία Δκπαίδεσρηπ ρςημ ξπξία 

αμήκεςε.) 

Παοακαλό επιλένςε μϊμξ έμα απϊ ςα παοακάςχ: 

 Δπιρκέπςηπ Ιαθηγηςήπ 

 Διδάρκχμ Ο.Δ. 407/80 

 Κέκςξοαπ 

 Δπίκξσοξπ Ιαθηγηςήπ 

 Αμαπληοχςήπ Ιαθηγηςήπ 

 Ιαθηγηςήπ 



Λεςαπςσυιακή Διπλχμαςική Δογαρία – Οιςρικάληπ Ρςαϋοξπ 

 

 348 

 Διδικϊ ευμικϊ Δογαρςηοιακϊ Οοξρχπικϊ (ΔΔΟ) 

 Διδικϊ και Δογαρςηοιακϊ Διδακςικϊ Οοξρχπικϊ (ΔΔΔΘΟ) 

 
9 [Α4_1] σμπληοώρςε ςξμ Υξοέα/ Οογαμιρμό/ Δςαιοεία/ Δπιυείοηρη πξσ 

αμήκεςε. * 

Ασςή η εοόςηρη εμταμίζεςαι, μϊμξ αμ ιρυϋξσμ ξι παοακάςχ ρσμθήκεπ: 

Ζ απάμςηρη ήςαμ 'Διδικόπ Ανιξλόγηρηπ σρςημάςχμ' ρςημ εοόςηρη '4 [A4]' (Δπιλένςε ςημ Θδιϊςηςά ραπ. ) 

Παοακαλό γοάφςε ςημ απάμςηρή ραπ εδό: 

 

 

 
10 [Α4_2] Δπιλένςε ςα έςη ςηπ εμπειοίαπ ραπ ρςημ Ανιξλόγηρη σρςημάςχμ. * 

Ασςή η εοόςηρη εμταμίζεςαι, μϊμξ αμ ιρυϋξσμ ξι παοακάςχ ρσμθήκεπ: 

Ζ απάμςηρη ήςαμ 'Διδικϊπ Ανιξλϊγηρηπ Ρσρςημάςχμ' ρςημ εοόςηρη '4 [A4]' (Δπιλένςε ςημ Θδιϊςηςά ραπ. ) 

Παοακαλό επιλένςε μϊμξ έμα απϊ ςα παοακάςχ: 

 λιγϊςεοξ απϊ 1 έςξπ 

 1 έχπ 2 έςη 

 3 έχπ 5 έςη 

 6 έχπ 10 έςη 

 11 έχπ 20 έςη 

 πεοιρρϊςεοα απϊ 20 έςη 

(Σσμξλικά έςη - ϊυι μϊμξ ρςημ ςοέυξσρα εογαρία ραπ) 

 
11 [Α5] Φαοακςηοίρςε ςξ επίπεδό ραπ ρσγκοιςικά με ςημ ανιξπξίηρη/ υοήρη 

Σευμξλξγιώμ Πληοξτξοίαπ και Δπικξιμχμιώμ (ΣΠΔ) ρςημ εκπαίδεσρη. * 

Παοακαλό επιλένςε μϊμξ έμα απϊ ςα παοακάςχ: 

 Δεμ υοηριμξπξιό ΟΔ ρςημ εκπαίδεσρη 

 Αουάοιξπ Υοήρςηπ (ανιξπξιό ελάυιρςα ΟΔ ρςημ εκπαίδεσρη, δεμ αμαζηςό μέα 

εογαλεία-μεθϊδξσπ, δεμ είμαι ενξικειχμέμξπ με ςη υοήρη Ζ/Σ) 
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 Λέςοιξπ Υοήρςηπ (ανιξπξιό ΟΔ ρςημ εκπαίδεσρη ϊςαμ υοειάζεςαι, δξκιμάζχ μέα 

εογαλεία-μεθϊδξσπ, είμαι αοκεςά ενξικειχμέμξπ με ςη υοήρη Ζ/Σ) 

 Έμπειοξπ Υοήρςηπ (ανιξπξιό ρσυμά ΟΔ ρςημ εκπαίδεσρη, δξκιμάζχ μέα εογαλεία-

μεθϊδξσπ, πειοαμαςίζξμαι με ςιπ μέεπ ςευμξλξγίεπ, είμαι πλήοχπ ενξικειχμέμξπ με ςη 

υοήρη Ζ/Σ) 

 Υιλξρξτία-ςόυξι ΔΔ 

Τα κοιςήοια πξσ ακξλξσθξϋμ, απξρκξπξϋμ ρςημ εναγχγή ρσμπεοαρμάςχμ ρυεςικά με ςη 

γεμική Φιλξρξτία ςξσ ΔΔΣ και ςξσπ Σςϊυξσπ πξσ έυξσμ ςεθεί. 

12 [Β1] ςιπ παοακάςχ καςηγξοίεπ εοχςήρεχμ ανιξπξιήρςε κλίμακα από έμα (1 - 

ελάυιρςξ) έχπ πέμςε (5 - μέγιρςξ), αμάλξγα με ςξμ βαθμό πξσ θεχοείςε όςι 

πληοξύμςαι ςα κοιςήοια. * 

Παοακαλό επιλένςε ςημ καςάλληλη απάμςηρη για κάθε ρςξιυείξ: 

 1 2 3 4 5 

Ζ ςασςόςηςα ςχμ δημιξσογόμ ςξσ ΔΔΡ γμχρςξπξιείςαι επαοκόπ και 
ρε εμταμέπ ρημείξ      

ξ εύοξπ ςχμ υοηρςώμ, ρςξσπ ξπξίξσπ απεσθϋμεςαι ςξ ΔΔΡ, είμαι 
ρατέπ      

Ξι ρςόυξι ςξσ ΔΔΡ δηλόμξμςαι με ρατήμεια ποξπ ςξσπ υοήρςεπ ςξσ      

Σπάουει ρσμέπεια μεςανϋ ςχμ ρςόυχμ, πξσ έυξσμ ςεθεί και ςξσ 
πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ      

ξ ΔΔΡ μπξοεί μα ανιξπξιηθεί απξςελερμαςικά ρςημ εκπαιδεσςική 
διαδικαρία      

Ποξρχπικά, ρκξπεϋχ μα εμςάνχ ςξ ρσγκεκοιμέμξ ΔΔΡ ρςιπ 
δοαρςηοιϊςηςέπ μξσ      

 
13 [Β2] Έυεςε ανιξπξιήρει παλαιόςεοα παοόμξιξ ΔΔ; (Αμ μαι, ρημειώρςε πξιξ 

ήςαμ ασςό ςξ ΔΔ) * 

Παοακαλό επιλένςε μϊμξ έμα απϊ ςα παοακάςχ: 

 Μαι, έυχ ναμαυοηριμξπξιήρει παοϊμξιξ ΔΔΡ 

 Όυι, δεμ έυχ ναμαυοηριμξπξιήρει παοϊμξιξ ΔΔΡ 

Συξλιάρςε ςημ επιλξγή ραπ εδό: 
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14 [Β3] Πξιξ θεχοείςε πχπ είμαι ςξ μεγαλύςεοξ πλεξμέκςημα ςξσ ΔΔ; 

Παοακαλό γοάφςε ςημ απάμςηρή ραπ εδό: 

 

 

Δε θέλξσμε μα ραπ κξσοάζξσμε, αλλά αμ ραπ δίμαμε ποξκαθξοιρμέμεπ επιλξγέπ θα 

πεοιξοίζαμε ςη ταμςαρία ραπ!  

 
15 [Β4] Πξιξ θεχοείςε πχπ είμαι ςξ μεγαλύςεοξ μειξμέκςημα ςξσ ΔΔ; 

Παοακαλό γοάφςε ςημ απάμςηρή ραπ εδό: 

 

 

 

 
16 [Β5] Ηα θέλαςε μα ποξρθέρεςε/ ρυξλιάρεςε/ παοαςηοήρεςε κάςι άλλξ 

ρυεςικά με ςη Υιλξρξτία και ςξσπ ςόυξσπ ςξσ ΔΔ; 

Παοακαλό γοάφςε ςημ απάμςηρή ραπ εδό: 

 

 

 

 Διεπατή Φοήρςη-Πλξήγηρη-Απεικόμιρη 

Τα κοιςήοια πξσ ακξλξσθξϋμ, απξρκξπξϋμ ρςημ εναγχγή ρσμπεοαρμάςχμ ρυεςικά με ςη 

Διεπατή ςξσ υοήρςη, ςη ρσμξλική Πλξήγηρή ςξσ ρςξ πεοιευϊμεμξ και ςημ Απεικϊμιρη ςξσ 

σπάουξμςξπ πεοιευξμέμξσ. 

17 [Γ1] Διεπατή Φοήρςη - ςιπ παοακάςχ καςηγξοίεπ εοχςήρεχμ ανιξπξιήρςε 

κλίμακα από έμα (1 - ελάυιρςξ) έχπ πέμςε (5 - μέγιρςξ), αμάλξγα με ςξμ βαθμό 

πξσ θεχοείςε όςι πληοξύμςαι ςα κοιςήοια. * 

Παοακαλό επιλένςε ςημ καςάλληλη απάμςηρη για κάθε ρςξιυείξ: 

 1 2 3 4 5 

ΔΔΜ απαιςείςαι επιποόρθεςξ λξγιρμικό για ςη λειςξσογία ςξσ ΔΔΡ      
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Ζ δξμή ςξσ πεοιευξμέμξσ είμαι καςαμξηςή ρε ϊλεπ ςιπ καςηγξοίεπ 
υοηρςόμ      

Ξ ςοόπξπ εμτάμιρηπ (ςξπξθέςηρη, μέγεθξπ κ.ά.) ςχμ γοατικόμ 
και ςχμ άλλχμ δξμικόμ ρςξιυείχμ ςξσ ΔΔΡ ελκϋξσμ ςξμ υοήρςη      

ξ πεοιευϊμεμξ ςξσ ΔΔΡ ρσμμξοτόμεςαι με διεθμή ρυεδιαρςικά 
ποϊςσπα (π.υ. αμαγμχοίριμα εικξμίδια εκςύπχρηπ & 
διαμξιοαρμξύ, τόομα εγγοατήπ & ειρόδξσ, επίπεδα μεμξύ) 

     

ξ πεοιευϊμεμξ εμταμίζεςαι ρχρςά, αμενάοςηςα απϊ ςξμ 
τσλλξμεςοηςή (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer) 
ςξσ υοήρςη (ακϊμη και ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ εμταμίζξμςαι ξι 
εικϊμεπ, σπάουει εμαλλακςικϊ κείμεμξ ρυεςικά με ςημ απεικϊμιρή 
ςξσπ) 

     

Σπάουξσμ επιλξγέπ ςοξπξπξίηρηπ εμτάμιρηπ ςξσ πεοιευξμέμξσ, 
ρϋμτχμα με ςιπ ποξςιμήρειπ ςχμ υοηρςόμ (π.υ. μέγεθξπ και υοόμα 
γοαμμαςξρειοάπ) 

     

 
18 [Γ2] Πλξήγηρη - ςιπ παοακάςχ καςηγξοίεπ εοχςήρεχμ ανιξπξιήρςε κλίμακα 

από έμα (1 - ελάυιρςξ) έχπ πέμςε (5 - μέγιρςξ), αμάλξγα με ςξμ βαθμό πξσ 

θεχοείςε όςι πληοξύμςαι ςα κοιςήοια. * 

Παοακαλό επιλένςε ςημ καςάλληλη απάμςηρη για κάθε ρςξιυείξ: 

 1 2 3 4 5 

Ζ πλξήγηρη ρςξ ρϋμξλξ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ είμαι ρατήπ και 
εϋκξλη      

Όλξι ξι σπεορύμδερμξι είμαι ρατείπ, εμεογξί, ξδηγξϋμ ρςξμ ρχρςϊ 
ποξξοιρμϊ και αμξίγξσμ ρε μέξ παοάθσοξ, ϊπξσ υοειάζεςαι      

Ξι ρελίδεπ πξσ απαιςξϋμ κάθεςη κύλιρη διαθέςξσμ ρϋμδερμξ 
επιρςοξτήπ ρςξ επάμχ μέοξπ ςηπ ρελίδαπ (είςε καςάλληλξ 
εικξμίδιξ-βέλξπ είςε ρυεςικϊ κείμεμξ) 

     

Διαςίθεςαι ερχςεοικϊπ μηυαμιρμόπ αμαζήςηρηπ (μηυαμή 
αμαζήςηρηπ, tag cloud κ.λπ.)      

ξ λξγόςσπξ ςξσ ΔΔΡ είμαι εμταμέπ ρε ϊλεπ ςιπ ρελίδεπ 
πεοιευξμέμξσ και απξςελεί σπεορύμδερμξ, πξσ ξδηγεί ρςημ αουική 
ρελίδα 

     

 
19 [Γ3] Απεικόμιρη - ςιπ παοακάςχ καςηγξοίεπ εοχςήρεχμ ανιξπξιήρςε 

κλίμακα από έμα (1 - ελάυιρςξ) έχπ πέμςε (5 - μέγιρςξ), αμάλξγα με ςξμ βαθμό 

πξσ θεχοείςε όςι πληοξύμςαι ςα κοιςήοια. * 

Παοακαλό επιλένςε ςημ καςάλληλη απάμςηρη για κάθε ρςξιυείξ: 

 1 2 3 4 5 

Ζ γοαμμαςξρειοά ςχμ κειμέμχμ είμαι εσκοιμήπ (ςϋπξπ, μέγεθξπ, 
υοόμα)      
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α κείμεμα δεμ έυξσμ εμταμή ρσμςακςικά και ξοθξγοατικά λάθη      

Έυξσμ επιλεγεί ρχρςξί υοχμαςικξί ρσμδσαρμξί (γοαμμαςξρειοέπ, 
τϊμςξ, άλλα γοατικά ρςξιυεία), λειςξσογόμςαπ θεςικά ρςημ 
αιρθηςική ςξσ ΔΔΡ 

     

Ρςξ ΔΔΡ πεοιέυεςαι καςάλληλξ πξλσμερικό σλικό, πξσ δεμ 
"κξσοάζει", ενσπηοεςεί ςξμ ρκξπϊ ςξσ, ελκϋει ςξ εμδιατέοξμ ςξσ 
υοήρςη και ρσμβάλλει ρςη δημιξσογία επιθσμίαπ 
επαμαυοηριμξπξίηρήπ ςξσ 

     

Ζ ρσμξλική παοξσρίαρη είμαι εσυάοιρςη, διαςηοεί αμείχςξ ςξ 
εμδιατέοξμ ςξσ υοήρςη και ςξμ παοακιμεί μα μείμει και μα 
επιρκετθεί ναμά ςξ ΔΔΡ  

     

 
20 [Γ4] Ηα θέλαςε μα ποξρθέρεςε/ ρυξλιάρεςε/ παοαςηοήρεςε κάςι άλλξ 

ρυεςικά με ςη Διεπατή Φοήρςη-Πλξήγηρη-Απεικόμιρη ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ 

ΔΔ; 

Παοακαλό γοάφςε ςημ απάμςηρή ραπ εδό: 

 

 

 

 Δκπαιδεσςικό Πεοιευόμεμξ 

Τα κοιςήοια πξσ ακξλξσθξϋμ, απξρκξπξϋμ ρςημ εναγχγή ρσμπεοαρμάςχμ ρυεςικά με ςξ 

Δκπαιδεσςικϊ Πεοιευϊμεμξ πξσ είμαι διαθέριμξ ρςξ ΔΔΣ. 

21 [Δ1] Δκπαιδεσςικό Πεοιευόμεμξ - ςιπ παοακάςχ καςηγξοίεπ εοχςήρεχμ 

ανιξπξιήρςε κλίμακα από έμα (1 - ελάυιρςξ) έχπ πέμςε (5 - μέγιρςξ), αμάλξγα με 

ςξμ βαθμό πξσ θεχοείςε όςι πληοξύμςαι ςα κοιςήοια. * 

Παοακαλό επιλένςε ςημ καςάλληλη απάμςηρη για κάθε ρςξιυείξ: 

 1 2 3 4 5 

ξ διαθέριμξ Φητιακϊ Δκπαιδεσςικϊ Οεοιευϊμεμξ παοξσριάζει 
πξικιλία ρςη μξοτή ςξσ (κείμεμα, παοξσριάρειπ, βίμςεξ, εικόμεπ, 
ςοιρδιάρςαςεπ απεικξμίρειπ, εικξμικά εογαρςήοια κ.λπ.) 

     

ξ διαθέριμξ Φητιακϊ Δκπαιδεσςικϊ Οεοιευϊμεμξ αμαμεώμεςαι ρε 
ςακςά υοξμικά διαρςήμαςα και δεμ παοαμέμει ρςάριμξ (ςελεσςαία 
εμημέοχρη ΔΔΡ, ςελεσςαία επενεογαρία άοθοχμ, ημεοξμημίεπ 
ρυξλίχμ κ.λπ.) 

     

ξ διαθέριμξ Φητιακϊ Δκπαιδεσςικϊ Οεοιευϊμεμξ αματέοεςαι ρε 
διατξοεςικά επιρςημξμικά/ γμχρςικά πεδία (σπξρςηοίζξμςαπ ςξ 
διαθεμαςικϊ υαοακςήοα ςξσ ΔΔΡ) και ρε όλεπ ςιπ βαθμίδεπ 
εκπαίδεσρηπ, ρϋμτχμα με ςξσπ ρςϊυξσπ πξσ έυξσμ ςεθεί 
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Σπάουει Φητιακϊ Δκπαιδεσςικϊ Οεοιευϊμεμξ και ρε άλλεπ γλώρρεπ 
(π.υ. αγγλική) με ρατή διάκοιρη και γμχρςξπξίηρη ρςξσπ υοήρςεπ 
ςξσ ΔΔΡ 

     

Ζ δξμή ςξσ διαθέριμξσ Φητιακξϋ Δκπαιδεσςικξϋ Οεοιευξμέμξσ 
είμαι καςαμξηςή, ενσπηοεςεί ρςημ αμαζήςηρή ςξσ και ρσμβάλλει 
θεςικά ρςη ρσυμή αμαμέχρή ςξσ 

     

Λέρα απϊ ςξ ΔΔΡ αμαδεικμϋξμςαι "καλέπ ποακςικέπ" και ξ ςοϊπξπ 
επίςεσνήπ ςξσπ (π.υ. εν απξρςάρεχπ εκπαίδεσρη, δοάρειπ για ςη 
τιλαμαγμχρία, αρτάλεια ρςξ διαδίκςσξ, αμςιμεςόπιρη ςξσ bullying 
κ.ά.) 

     

ξ ΔΔΡ παοέυει σπξρςήοινη ρςξσπ υοήρςεπ για ςημ σλξπξίηρη 
εκπαιδεσςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ (π.υ. επιπλέξμ σλικϊ, έμςσπα, 
εκπαιδεσςική μξμξθερία, ρσμδέρμξσπ ρυεςικξϋπ με ςα μαθήμαςα 
κ.ά.) 

     

Έμαπ εκπαιδεσςικόπ μπξοεί μα ανιξπξιήρει ςξ ΔΔΡ για μα βελςιόρει 
ςιπ γμόρειπ/ δενιϊςηςέπ ςξσ ρυεςικά με ςημ ανιξπξίηρη ςχμ ΟΔ, μα 
εμπλξσςίρει ςξ μάθημά ςξσ, μα διαμξιοαρςεί ςιπ δικέπ ςξσ εμπειοίεπ 
με ρσμαδέλτξσπ και μα ρσμβάλει ρςη βελςίχρη ςηπ εκπαιδεσςικήπ 
διαδικαρίαπ 

     

Έμαπ εκπαιδεσόμεμξπ μπξοεί μα ανιξπξιήρει ςξ ΔΔΡ για μα 
σπξρςηοίνει ςξμ ςοϊπξ μάθηρήπ ςξσ, μα δημιξσογεί εμδιατέοξσρεπ 
εογαρίεπ και μα ςιπ παοξσριάζει ποχςϊςσπα, μα διαμξιοάζεςαι ςιπ 
ιδέεπ και ςξσπ ποξβλημαςιρμξϋπ ςξσ και μα λαμβάμει ρσμβξσλέπ και 
σπξρςήοινη ρςιπ εκπαιδεσςικέπ και επαγγελμαςικέπ ςξσ επιλξγέπ 

     

ξ ΔΔΡ θα μπξοξϋρε μα υαοακςηοιρςεί χπ κξιμόςηςα μάθηρηπ, 
καθόπ ρσμβάλλει ρςξ διαμξιοαρμό εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ, 
καλόμ ποακςικόμ, ρυεδίχμ μαθημάςχμ, ρυξλικόμ και ακαδημαψκόμ 
δοάρεχμ κ.λπ., ςα ξπξία είμαι υοήριμα για ςημ εκπαιδεσςική 
κξιμϊςηςα 

     

Ηεχοώ πχπ ςξ ΔΔΡ έυει ήδη αοκεςϊ πξιξςικϊ ανιξπξιήριμξ Φητιακϊ 
Δκπαιδεσςικϊ Οεοιευϊμεμξ, εμό σπάουει η σπξδξμή για ποξρθήκη 
μέξσ 

     

 
22 [Δ2] Πμεσμαςικά Δικαιώμαςα - ςιπ παοακάςχ καςηγξοίεπ εοχςήρεχμ 

ανιξπξιήρςε κλίμακα από έμα (1 - ελάυιρςξ) έχπ πέμςε (5 - μέγιρςξ), αμάλξγα με 

ςξμ βαθμό πξσ θεχοείςε όςι πληοξύμςαι ςα κοιςήοια. * 

Παοακαλό επιλένςε ςημ καςάλληλη απάμςηρη για κάθε ρςξιυείξ: 

 1 2 3 4 5 

Σπάουει ποχςξγεμέπ Φητιακϊ Δκπαιδεσςικϊ Οεοιευϊμεμξ ρςξ ΔΔΡ 
(ποξέκσφε μεςά απϊ επενεογαρία ςχμ δημιξσογόμ)      

ξ Φητιακϊ Δκπαιδεσςικϊ Οεοιευϊμεμξ πξσ έυει δημιξσογηθεί απϊ 
ςοίςξσπ, διαςίθεςαι με καςάλληλεπ αματξοέπ και άδειεπ υοήρηπ 
(ανιξπξιείςαι βιβλιξγοατία και γίμεςαι "δίκαιη υοήρη") 

     

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξι άδειεπ υοήρηπ αμήκξσμ ρε ςοίςξσπ, ξι 
υοήρςεπ παοαπέμπξμςαι ρε ασςξϋπ (π.υ. επιρςημξμικά άοθοα, 
εμπξοικά ποξψϊμςα) 
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Ρςημ πεοίπςχρη πξσ παοξσριάζξμςαι τχςξγοατίεπ και βίμςεξ, 
ςηοξϋμςαι ξι βαρικέπ αουέπ ποξρςαρίαπ ποξρχπικώμ δεδξμέμχμ 
(δεμ ποαγμαςξπξιείςαι ςαϋςιρη ξμξμάςχμ με ςα απεικξμιζϊμεμα 
ποϊρχπα) 

     

 
23 [Δ3] Ηα θέλαςε μα ποξρθέρεςε/ ρυξλιάρεςε/ παοαςηοήρεςε κάςι άλλξ 

ρυεςικά με ςξ Δκπαιδεσςικό Πεοιευόμεμξ ςξσ ΔΔ; 

Παοακαλό γοάφςε ςημ απάμςηρή ραπ εδό: 

 

 

 

 Αλληλεπίδοαρη 

Τα κοιςήοια πξσ ακξλξσθξϋμ, απξρκξπξϋμ ρςημ εναγχγή ρσμπεοαρμάςχμ ρυεςικά με 

ςημ Αλληλεπίδοαρη ςξσ υοήρςη με ςξ ΔΔΣ. 

24 [Δ1] ςιπ παοακάςχ καςηγξοίεπ εοχςήρεχμ ανιξπξιήρςε κλίμακα από έμα (1 - 

ελάυιρςξ) έχπ πέμςε (5 - μέγιρςξ), αμάλξγα με ςξμ βαθμό πξσ θεχοείςε όςι 

πληοξύμςαι ςα κοιςήοια. * 

Παοακαλό επιλένςε ςημ καςάλληλη απάμςηρη για κάθε ρςξιυείξ: 

 1 2 3 4 5 

Ξι υοήρςεπ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα εκςύπχρηπ ςξσ επιθσμηςξϋ 
πεοιευξμέμξσ      

Ξι υοήρςεπ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα κξιμξπξίηρηπ (share) ςξσ 
επιθσμηςξϋ πεοιευξμέμξσ (κξιμχμικά δίκςσα, απξρςξλή e-mail)      

Ζ αμαςοξτξδόςηρη ςξσ ΔΔΡ ποξπ ςξσπ υοήρςεπ είμαι ρατήπ 
(μημϋμαςα εμημέοχρηπ, βξήθεια για ρσμπλήοχρη τξομόμ κ.λπ.)      

ξ ΔΔΡ διαθέςει διατξοεςικά ρςσλ αλληλεπίδοαρηπ (τϊομεπ 
ρσμπλήοχρηπ, μεμξϋ επιλξγήπ, γοατικϊ πεοιβάλλξμ, πξλσμέρα)      

ξ ΔΔΡ διαθέςει δσμαςϊςηςεπ επικξιμχμίαπ (τϊομα επικξιμχμίαπ, 
chat, forum, κξιμχμικϊ δίκςσξ)      

ξ ΔΔΡ παοέυει ςη δσμαςϊςηςα απξρςξλήπ ποξρχπικώμ 
εμημεοώρεχμ (mail, newsletters, RSS κ.λπ.) ρςξσπ 
εμδιατεοϊμεμξσπ υοήρςεπ 

     

ξ ΔΔΡ ποξχθεί ςημ εμεογό ρσμμεςξυή ςχμ υοηρςόμ (σπάουει 
δσμαςϊςηςα ανιξλϊγηρηπ, ρυξλιαρμξϋ, σπξβξλήπ εοχςήρεχμ, 
μεςατϊοςχρηπ σλικξϋ κ.λπ.) 

     

ξ ΔΔΡ θα μπξοξϋρε μα υαοακςηοιρθεί χπ μια δσμαμική "κξιμόςηςα 
μάθηρηπ"      
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25 [Δ2] Ηα θέλαςε μα ποξρθέρεςε/ ρυξλιάρεςε/ παοαςηοήρεςε κάςι άλλξ 

ρυεςικά με ςημ Αλληλεπίδοαρη ςξσ ΔΔ με ςξμ υοήρςη; 

Παοακαλό γοάφςε ςημ απάμςηρή ραπ εδό: 

 

 

 

 Δσυοηρςία 

Τα κοιςήοια πξσ ακξλξσθξϋμ, απξρκξπξϋμ ρςημ εναγχγή ρσμπεοαρμάςχμ ρυεςικά με ςημ 

Δσυοηρςία ςξσ ΔΔΣ. 

26 [Σ1] ςιπ παοακάςχ καςηγξοίεπ εοχςήρεχμ ανιξπξιήρςε κλίμακα από έμα (1 

- ελάυιρςξ) έχπ πέμςε (5 - μέγιρςξ), αμάλξγα με ςξμ βαθμό πξσ θεχοείςε όςι 

πληοξύμςαι ςα κοιςήοια. * 

Παοακαλό επιλένςε ςημ καςάλληλη απάμςηρη για κάθε ρςξιυείξ: 

 1 2 3 4 5 

Ζ εκμάθηρη υοήρηπ ςξσ ΔΔΡ ήςαμ εϋκξλη      

Ξ υοόμξπ πξσ υοειάρςηκε για ςημ ενξικείχρη με ςιπ λειςξσογίεπ ςξσ 
ΔΔΡ ήςαμ λξγικϊπ      

Δίμαι ικαμξπξιημέμξπ/η απϊ ςξμ υοόμξ σλξπξίηρηπ βαρικόμ 
λειςξσογιόμ (εγγοατή, είρξδξπ, ρυξλιαρμϊπ, ανιξλϊγηρη, 
αμαζήςηρη, διαμξιοαρμϊπ, εκςϋπχρη) 

     

Δίμαι ικαμξπξιημέμξπ/η απϊ ςημ σλξπξίηρη βαρικόμ λειςξσογιόμ 
(έλαβα μήμσμα καςά ςημ εγγοατή, ποαγμαςξπξίηρα είρξδξ ρςξ 
ΔΔΡ, ρυξλίαρα/ανιξλϊγηρα άοθοα, βοήκα απξςελέρμαςα ρε 
αμαζήςηρη, διαμξιοάρςηκα πεοιευϊμεμξ, ποαγμαςξπξίηρα 
εκςϋπχρη) 

     

Ξ αοιθμόπ ςχμ ρταλμάςχμ πξσ αμςιμεςχπίρςηκε ρςξ ρϋμξλξ ςχμ 
εμεογειόμ ήςαμ μικοϊπ (0-1 ρτάλμαςα/ εμέογεια)      

Ζ αμαςοξτξδόςηρη ρςημ πεοίπςχρη ρτάλμαςξπ ήςαμ επαοκήπ για 
ςη διϊοθχρη ςηπ εμέογειαπ (καςάλληλα εμημεοχςικά μημϋμαςα)      

Ζ ρσμπλήοχρη τξομώμ ήςαμ ρϋμςξμη (δεμ σπήουαμ πεοιςςά πεδία) 
και διέθεςε ςημ απαοαίςηςη βξήθεια (σπξδείνειπ)      

Ανιξπξιόμςαπ ςξ ΔΔΡ ρςξ παοϊμ και επιρςοέτξμςαπ μελλξμςικά ρε 
ασςϊ, είμαι ετικςή η εμθϋμηρη ςξσ ςοϊπξσ σλξπξίηρηπ ςχμ 
λειςξσογιόμ ςξσ, υχοίπ μα υοειάζεςαι εκ μέξσ ενξικείχρη (εσκξλία 
αμάκληρηπ μμήμηπ) 

     

Ζ απόδξρη ςχμ λειςξσογιώμ ςξσ ΔΔΡ είμαι σφηλή 
(ποαγμαςξπξιείςαι ασςϊ πξσ αμαμέμεςαι απϊ ςξμ υοήρςη)       



Λεςαπςσυιακή Διπλχμαςική Δογαρία – Οιςρικάληπ Ρςαϋοξπ 

 

 356 

Δίμαι ικαμξπξιημέμξπ/η απϊ ςη ρσμξλική εσκξλία υοήρηπ ςξσ ΔΔΡ      

 
27 [Σ2] Ηα θέλαςε μα ποξρθέρεςε/ ρυξλιάρεςε/ παοαςηοήρεςε κάςι άλλξ 

ρυεςικά με ςημ Δσυοηρςία ςξσ ΔΔ; 

Παοακαλό γοάφςε ςημ απάμςηρή ραπ εδό: 

 

 

 

 

Δσυαοιρςξϋμε πξλϋ για ςξμ υοϊμξ ραπ! Η ρσμβξλή ραπ ρςη βελςίχρη ςξσ Διαδικςσακξϋ 

Δκπαιδεσςικξϋ Σσρςήμαςξπ (L2L) είμαι ξσριαρςική για εμάπ! Σσμευίρςε μα ανιξπξιείςε ςξ ΔΔΣ 

ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία, διαδόρςε ςξ ρςξσπ ρσμαδέλτξσπ ραπ και ποξςείμεςε ςξ 

εκπαιδεσςικϊ πεοιευϊμεμξ πξσ θεχοείςε ϊςι μπξοεί μα ποξρςεθεί ρςξ ήδη σπάουξμ! Να είρςε 

πξλϋ καλά! Καλή ρσμέυεια! 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ : Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης 

Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού υστήματος από Ειδικούς 

Αξιολόγησης  

Ανιξλόγηρη Διαδικςσακξύ Δκπαιδεσςικξύ σρςήμαςξπ (ΔΔ) – Διδικξί 

Ανιξλόγηρηπ 

Καλόπ ήοθαςε ρςξ εοχςημαςξλϊγιξ για ςημ ανιξλϊγηρη ςξσ Διαδικςσακξύ Εκπαιδεσςικξύ 

Σσρςήμαςξπ (L2L) πξσ δημιξσογήθηκε, με ςημ ανιξπξίηρη ςευμξλξγιόμ Web 2.0 και Αουόμ 

Αλληλεπίδοαρηπ Αμθοόπξσ-Υπξλξγιρςή. Δάμ δεμ έυεςε ακϊμη επιρκετθεί ςξμ ιρςϊςξπξ, 

παοακαλείρθε ποόςα μα μεςαβείςε εδώ. Δσυαοιρςξϋμε πξλϋ για ςη διάθερη και ςη ρσμμεςξυή 

ραπ. Θα υοειαρςξϋμ 30 λεπςά απϊ ςξμ υοϊμξ ραπ για μα μαπ βξηθήρεςε ρςη βελςίχρη ςχμ 

λειςξσογιόμ ςξσ ΔΔΣ. Αμαμέμξσμε ςα ειλικοιμή ρυϊλιά ραπ και ςημ αμςικειμεμική ανιξλϊγηρη 

ςχμ ζηςξϋμεμχμ κοιςηοίχμ. Απ νεκιμήρξσμε! 

Σπάουξσμ 23 εοχςήρειπ ρε ασςϊ ςξ εοχςημαςξλϊγιξ 

 ςξιυεία Διδικξύ Ανιξλόγηρηπ  

Θέλξσμε λίγεπ πληοξτξοίεπ ρυεςικέπ με εράπ, όρςε μα μπξοέρξσμε μα καςαλήνξσμε ρε πιξ 

ανιϊπιρςα ρσμπεοάρμαςα. Καμία απϊ ςιπ παοακάςχ εοχςήρειπ ΔΔΝ επηοεάζει ςημ αμχμσμία 

ςηπ ρσμμεςξυήπ ραπ. 

1 [Α1] Δπιλένςε ςημ Ζλικιακή Ομάδα ρςημ ξπξία αμήκεςε. * 

Παοακαλό επιλένςε μϊμξ έμα απϊ ςα παοακάςχ: 

 κάςχ ςχμ 18 

 18-24 

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 55-64 

 άμχ ςχμ 65 

 
2 [Α2] Δπιλένςε ςξ Δπίπεδξ πξσδώμ ραπ. * 

Παοακαλό επιλένςε μϊμξ έμα απϊ ςα παοακάςχ: 

 Απξλσςήοιξ Γσμμαρίξσ 

http://users.sch.gr/pitsikalis/L2L
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 Απξλσςήοιξ Λέρηπ Γεμικήπ Δκπαίδεσρηπ (ΓΔΚ, ΔΚ) 

 Απξλσςήοιξ Λέρηπ Δπαγγελμαςικήπ Δκπαίδεσρηπ (ΔΟΚ, ΔΚ, ΔΟΑΚ) 

 Οςσυίξ Λέρηπ Δπαγγελμαςικήπ Δκπαίδεσρηπ (ΔΟΚ, ΔΚ, ΔΔ, ΔΟΑΚ, ΔΟΑΡ)  

 Δίπλχμα Θμρςιςξϋςξσ Δπαγγελμαςικήπ Ιαςάοςιρηπ 

 Οςσυίξ Αμόςεοηπ Ρυξλήπ 

 Οςσυίξ Α..Δ.Θ.  

 Οςσυίξ Α.Δ.Θ. 

 Λεςαπςσυιακϊπ ίςλξπ Ρπξσδόμ  

 Διδακςξοικϊπ ίςλξπ Ρπξσδόμ  

 Λεςαδιδακςξοικϊπ ίςλξπ Ρπξσδόμ  

 
3 [Α3] σμπληοώρςε ςημ Διδικόςηςά ραπ. * 

Παοακαλό γοάφςε ςημ απάμςηρή ραπ εδό: 

 

 

 
4 [Α4] σμπληοώρςε ςξμ Υξοέα/Οογαμιρμό/Δςαιοεία/Δπιυείοηρη πξσ αμήκεςε. * 

Παοακαλό γοάφςε ςημ απάμςηρή ραπ εδό: 

 

 

 
5 [Α5] Δπιλένςε ςα έςη ςηπ εμπειοίαπ ραπ ρςημ Ανιξλόγηρη σρςημάςχμ. * 

Παοακαλό επιλένςε μϊμξ έμα απϊ ςα παοακάςχ: 

 λιγϊςεοξ απϊ 1 έςξπ 

 1 έχπ 2 έςη 

 3 έχπ 5 έςη 

 6 έχπ 10 έςη 

 11 έχπ 20 έςη 

 πεοιρρϊςεοα απϊ 20 έςη 
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(Σσμξλικά έςη - ϊυι μϊμξ ρςημ ςοέυξσρα εογαρία ραπ) 

 Αουική ελίδα 

Τα κοιςήοια πξσ ακξλξσθξϋμ, απξρκξπξϋμ ρςημ εναγχγή ρσμπεοαρμάςχμ ρυεςικά με ςημ 

Αουική Σελίδα ςξσ ΔΔΣ. 

6 [Β1] ςιπ παοακάςχ καςηγξοίεπ εοχςήρεχμ καςαυχοήρςε ΜΑΘ εάμ θεχοείςε 

πχπ ςξ κοιςήοιξ ιρυύει, ΟΦΘ εάμ θεχοείςε πχπ ςξ κοιςήοιξ ΔΔΜ ιρυύει και 

ΛΔΡΘΙΩ εάμ θεχοείςε πχπ ςξ κοιςήοιξ ιρυύει ρε κάπξιξ βαθμό. * 

Παοακαλό επιλένςε ςημ καςάλληλη απάμςηρη για κάθε ρςξιυείξ: 

 Όυι Λεοικώπ Μαι 

Ζ αουική ρελίδα έυει έμαμ εύκξλα απξμμημξμεύριμξ σπεορϋμδερμξ 
(URL)    

Ζ αουική ρελίδα είμαι επαγγελμαςικά ρυεδιαρμέμη και δημιξσογεί 
μια θεςική ποόςη εμςϋπχρη    

Ξ ρυεδιαρμόπ ςηπ αουικήπ ρελίδαπ εμθαοούμει ςα άςξμα μα 
διεοεσμήρξσμ ςξ ΔΔΡ    

Ξι πεοιξυέπ πλξήγηρηπ ΔΔΜ είμαι σπεο-μξοτξπξιημέμεπ και ξι 
υοήρςεπ δεμ θα ςιπ θεχοήρξσμ χπ διατημίρειπ    

Ζ αουική ρελίδα πεοιέυει γοατικά με μϊημα     

ξ διαθέριμξ πεοιευόμεμξ παοξσριάζεςαι δξμημέμα    

Ξι επιλξγέπ πλξήγηρηπ είμαι ςανιμξμημέμεπ με λξγικό ςοϊπξ (ξι 
λιγϊςεοξ ρημαμςικέπ λεπςξμέοειεπ ςελεσςαίεπ)    

Ζ αουική ρελίδα πεοιέυει πλαίριξ αμαζήςηρηπ    

Ξι ρύμδερμξι ρςημ αουική ρελίδα νεκιμξϋμ με ςημ πιξ ρημαμςική 
λένη κλειδί    

α ρςξιυεία ρςημ αουική ρελίδα είμαι καθαοά ερςιαρμέμα ρςιπ 
βαρικέπ εμέογειεπ εμϊπ υοήρςη     

Υοήριμξ πεοιευϊμεμξ παοξσριάζεςαι ρςημ αουική ρελίδα ή με έμα 
κλικ απϊ ασςήμ    

Ξι υοήρςεπ αμςιλαμβάμξμςαι ςξσπ ρςόυξσπ ςξσ ΔΔ ήδη απϊ ςημ 
αουική ρελίδα     

Ξι ανίεπ ςηπ εκπαίδεσρηπ είμαι καθαοά διαςσπχμέμεπ ρςημ αουική 
ρελίδα    

Σπάουει ρϋμςξμη λίρςα ρςξιυείχμ πξσ ποόρταςα ποξρςέθηκαμ 
ρςημ αουική ρελίδα με αμςίρςξιυξσπ ρσμδέρμξσπ (ςελεσςαία άοθοα)     

Ζ αουική ρελίδα πεοιλαμβάμει ποξςειμόμεμα παοαδείγμαςα ςξσ 
πεοιευξμέμξσ ςξσ ΔΔΡ (δημξτιλή άοθοα, ςα πιξ ρσζηςημέμα κ.λπ.)     

Ξι σπόλξιπεπ ρελίδεπ μέρα ρςξ ΔΔΡ δεμ μπξοξϋμ μα θεχοηθξϋμ χπ 
αουικέπ ρελίδεπ    
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7 [Β2] Ηα θέλαςε μα ποξρθέρεςε/ ρυξλιάρεςε/ παοαςηοήρεςε κάςι άλλξ ρυεςικά 

με ςημ Αουική ελίδα ςξσ ΔΔ; 

Παοακαλό γοάφςε ςημ απάμςηρή ραπ εδό: 

 

 

 

 Κειςξσογικόςηςα ΔΔ 

Τα κοιςήοια πξσ ακξλξσθξϋμ, απξρκξπξϋμ ρςημ εναγχγή ρσμπεοαρμάςχμ ρυεςικά με ςημ 

Λειςξσογικϊςηςα ςξσ ΔΔΣ. 

8 [Γ1] ςιπ παοακάςχ καςηγξοίεπ εοχςήρεχμ καςαυχοήρςε ΜΑΘ εάμ θεχοείςε 

πχπ ςξ κοιςήοιξ ιρυύει, ΟΦΘ εάμ θεχοείςε πχπ ςξ κοιςήοιξ ΔΔΜ ιρυύει και 

ΛΔΡΘΙΩ εάμ θεχοείςε πχπ ςξ κοιςήοιξ ιρυύει ρε κάπξιξ βαθμό. * 

Παοακαλό επιλένςε ςημ καςάλληλη απάμςηρη για κάθε ρςξιυείξ: 

 Όυι Λεοικώπ Μαι 

Ξι πληοξτξοίεπ και ςξ βαρικϊ πεοιευόμεμξ παοξσριάζξμςαι με έμαμ 
απλϊ, τσρικϊ και λξγικϊ ςοϊπξ    

α πιξ ρημαμςικά και ρσυμά υοηριμξπξιξύμεμα θέμαςα και 
υαοακςηοιρςικά είμαι κξμςά ρςξ κέμςοξ ςηπ ρελίδαπ και ΟΦΘ ρςα 
δενιά ή αοιρςεοά ϊοια 

   

ξ ΔΔΡ απαιςεί ελάυιρςη υοήρη μπαοόμ κϋλιρηπ (scrolling) και κλικ    

ξ μξμξπάςι για κάθε εογαρία έυει λξγικϊ μήκξπ (π.υ. 2-5 κλικ)    

Έμαπ ςσπικόπ υοήρςηπ μπξοεί ρςημ ποόςη ςξσ επίρκεφη μα 
ποαγμαςξπξιήρει ςιπ ςσπικέπ εογαρίεπ υχοίπ βξήθεια     

Ξι υοήρςεπ μπξοξϋμ μα εκςελέρξσμ ςσπικέπ εογαρίεπ γοήγξοα    

ξ ΔΔΡ σπξρςηοίζει αουάοιξσπ και έμπειοξσπ υοήρςεπ παοέυξμςαπ 
διατξοεςικά επίπεδα επενηγήρεχμ    

ξ ΔΔΡ λαμβάμει μέςοα για υοήρςεπ με μικοή εμπειοία ρςξ διαδίκςσξ    

ξ ΔΔΡ ΔΔΜ πεοιέυει άρυεςεπ, μη υοήριμεπ ή πληοξτξοίεπ πξσ 
απξρπξϋμ ςημ ποξρξυή ςξσ υοήρςη, υχοίπ λϊγξ    

ξ ΔΔΡ καθιρςά εϋκξλη για ςξσπ υοήρςεπ ςη διεοεύμηρή ςξσ και ςημ 
ενέςαρη ςχμ διατξοεςικόμ επιλξγόμ ποιμ ςημ εγγοατή ςξσπ     

ξ ΔΔΡ απξτεϋγει ςημ άρκξπη εγγοατή ςχμ υοηρςόμ    

ξ ΔΔΡ ποξρπαθεί μα ποξβλέφει και μα ποξςείμει επιλξγέπ, ρυεςικά 
με ςημ πιθαμή επϊμεμη δοαρςηοιϊςηςα ςξσ υοήρςη     

ξ ΔΔΡ επιςοέπει ρςξσπ υοήρςεπ μα αλλάνξσμ ρςξιυεία και 
εμέογειεπ ρςη διεπατή (π.υ. ρςξιυεία ποξτίλ, μεςαδεδξμέμα    



υεδιαρμόπ, Τλξπξίηρη και Ανιξλόγηρη Διαδικςσακξύ Δκπαιδεσςικξύ σρςήμαςξπ με Δταομξγή 
Αουώμ Αλληλεπίδοαρηπ Αμθοώπξσ-Τπξλξγιρςή και Ανιξπξίηρη Σευμξλξγιώμ Θρςξύ 2.0 

 

 361 

εκπαιδεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ) 

ξ ΔΔΡ επιςοέπει ρςξσπ υοήρςεπ μα οσθμίρξσμ λειςξσογικέπ 
παοαμέςοξσπ ςηπ εταομξγήπ (π.υ. μέγεθξπ/ υοόμα 
γοαμμαςξρειοάπ)  

   

Ιξσμπιά επιλξγόμ (ϊπχπ "Απξρςξλή") εμεογξπξιξύμςαι από ςξμ 
υοήρςη και ϊυι απϊ ςξ ΔΔΡ (π.υ. ϊςαμ ξλξκληοχθεί η ρσμπλήοχρη 
ςξσ ςελεσςαίξσ πεδίξσ μιαπ τϊομαπ)  

   

Ξ υοήρςηπ ΔΔΜ υοειάζεςαι μα ειράγει ςιπ ίδιεπ πληοξτξοίεπ 
πεοιρρόςεοεπ απϊ μια τξοέπ    

Όςαμ σπάουξσμ πξλλαπλά βήμαςα ρε μια εογαρία, ςξ ΔΔΡ 
παοξσριάζει ϊλα ςα βήμαςα πξσ ποέπει μα ρσμπληοχθξϋμ και 
παοέυει αμάδοαρη για ςημ ςοέυξσρα θέρη ςξσ υοήρςη ρςη οξή 
εογαρίαπ  

   

Όςαμ μια ρελίδα παοξσριάζει πξλλέπ πληοξτξοίεπ, ξ υοήρςηπ 
μπξοεί μα ςιπ ςανιμξμήρει και μα ςιπ τιλςοάοει    

Όςαμ παοξσριάζξμςαι γοατήμαςα (π.υ. φητξτξοία), ξι υοήρςεπ 
έυξσμ ποϊρβαρη ρςα ποαγμαςικά δεδξμέμα (π.υ. αοιθμηςικέπ 
ρημειόρειπ ρε γοατήμαςα με μπάοεπ)  

   

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ποέπει μα εκςελέρει ξ υοήρςηπ ή ςξ ΔΔ 
ανιξπξιξϋμ ρςξ έπακοξ ςιπ δσμαςόςηςεπ και ςχμ δσξ (π.υ. ξ 
σπξλξγιρςήπ ρσμπληοόμει ασςϊμαςα ςξμ ςαυσδοξμικϊ κόδικα απϊ ςη 
διεϋθσμρη)  

   

Ξι υοήρςεπ ςξσ ΔΔΡ ΔΔΜ υοειάζεςαι μα θσμξύμςαι πληοξτξοίεπ, 
καθόπ μεςακιμξϋμςαι απϊ έμα ρημείξ ρε άλλξ    

Όςαμ ξι υοήρςεπ επιρςοέφξσμ ρςξ ΔΔΡ θα θσμξύμςαι πόπ μα 
εκςελέρξσμ ςιπ ρημαμςικέπ εογαρίεπ     

ξ ΔΔΡ λειςξσογεί με ρςαθεοό ςοόπξ και δεμ παοξσριάζξμςαι 
ποξβλήμαςα απϊ ςιπ επιλξγέπ ςξσ υοήρςη    

Ζ σπεοβξλική υοήρη script, applets, ςαιμιόμ, αουείχμ ήυξσ, 
γοατικόμ και εικϊμχμ έυει απξτεσυθεί     

Υαοακςηοιρςικά πξσ μπξοεί μα ΛΖΜ είμαι επιθσμηςά και απαοαίςηςα 
μπξοξϋμ μα διακξπξϋμ ή μα νεπεοαρςξϋμ (π.υ. Flash)    

Ζ λειςξσογικϊςηςα ςχμ καιμξςόμχμ ρςξιυείχμ ςηπ διεπατήπ είμαι 
ποξταμήπ    

Δμςξλέπ παοξσριάζξμςαι χπ κξσμπιά και ϊυι χπ σπεορϋμδερμξι ή 
εικϊμεπ     

Αμ και ϊπξςε σπάουει μια εικόμα ρε έμα κξσμπί, είμαι ρυεςική με ςημ 
εογαρία    

ξ ΔΔΡ εμημεοώμει ςξμ υοήρςη ποιμ ποξυχοήρει ασςόμαςα ρςημ 
ένξδό ςξσ απϊ ςξ ρϋρςημα λϊγχ υοϊμξσ    

Ξ υοήρςηπ ποαγμαςξπξιεί εσκξλόςεοα και γοηγξοόςεοα 
ρσγκεκοιμέμεπ εμέογειεπ (π.υ. αμαζήςηρη εογαλείξσ Ζλεκςοξμικήπ 
Λάθηρηπ) απϊ ϊςι θα ςιπ ποαγμαςξπξιξϋρε υχοίπ ςξ ΔΔΡ 
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9 [Γ2] Ηα θέλαςε μα ποξρθέρεςε/ ρυξλιάρεςε/ παοαςηοήρεςε κάςι άλλξ ρυεςικά 

με ςη Κειςξσογικόςηςα ςξσ ΔΔ; 

Παοακαλό γοάφςε ςημ απάμςηρή ραπ εδό: 

 

 

 

 Πλξήγηρη και Αουιςεκςξμική Πληοξτξοιώμ 

Τα κοιςήοια πξσ ακξλξσθξϋμ, απξρκξπξϋμ ρςημ εναγχγή ρσμπεοαρμάςχμ ρυεςικά με ςημ 

Πλξήγηρη και ςημ Αουιςεκςξμική ςχμ Πληοξτξοιόμ ςξσ ΔΔΣ. 

10 [Δ1] ςιπ παοακάςχ καςηγξοίεπ εοχςήρεχμ καςαυχοήρςε ΜΑΘ εάμ θεχοείςε 

πχπ ςξ κοιςήοιξ ιρυύει, ΟΦΘ εάμ θεχοείςε πχπ ςξ κοιςήοιξ ΔΔΜ ιρυύει και 

ΛΔΡΘΙΩ εάμ θεχοείςε πχπ ςξ κοιςήοιξ ιρυύει ρε κάπξιξ βαθμό. * 

Παοακαλό επιλένςε ςημ καςάλληλη απάμςηρη για κάθε ρςξιυείξ: 

 Όυι Λεοικώπ Μαι 

Σπάουει έμαπ εύκξλξπ και ποξταμήπ ςοϊπξπ μεςακίμηρηπ μεςανϋ 
ρυεςικόμ ρελίδχμ/ εμξςήςχμ και είμαι εϋκξλη η επιρςοξτή ρςημ 
αουική ρελίδα 

   

Ξι πληοξτξοίεπ πξσ είμαι πιξ πιθαμϊ μα υοειαρςξϋμ είμαι εύκξλξ μα 
βοεθξϋμ απϊ ςξ ρύμξλξ ρυεδϊμ ςχμ ρελίδχμ ςξσ ΔΔΡ    

Ξι επιλξγέπ πλξήγηρηπ είμαι ςανιμξμημέμεπ με λξγικό ςοϊπξ    

ξ ρύρςημα πλξήγηρηπ (μεμξύ) είμαι εσοϋ και οηυϊ (πξλλά ρςξιυεία 
ρε έμα μεμξϋ) παοά βαθϋ (πξλλά επίπεδα μεμξϋ)    

Ζ δξμή ςξσ ΔΔΡ είμαι απλή και υχοίπ μα πεοιέυει μη απαοαίςηςα 
επίπεδα     

Ξι βαρικέπ εμϊςηςεπ ςξσ ΔΔΡ είμαι διαθέριμεπ απϊ κάθε ιρςξρελίδα 
(μόμιμη πλξήγηρη) και δεμ σπάουξσμ "ξοταμέπ ρελίδεπ"    

Ξι επιλξγέπ πλξήγηρηπ είμαι ςξπξθεςημέμεπ ρςημ κξοστή ςηπ 
ρελίδαπ και μξιάζξσμ με ποαγμαςικά κξσμπιά, ρςα ξπξία ξ υοήρςηπ 
ποξςοέπεςαι μα παςήρει κλικ για μα ςα εμεογξπξιήρει 

   

Οαοέυεςαι καλή αμάδοαρη για ςημ πλξήγηρη (π.υ. παοέυξμςαι 
πληοξτξοίεπ για ςη θέρη ςξσ υοήρςη)    

Ξι ρύμδερμξι πεοιγοάτξσμ με ακοίβεια ςξμ ποξξοιρμό μεςάβαρηπ 
ςξσ υοήρςη    

Ξι ρύμδερμξι και ςξ μεμξύ πλξήγηρηπ πεοιέυξσμ λένειπ κλειδιά     

Ξι διεθμείπ ρσμβάρειπ (ϊπχπ ςξ υοόμα ςχμ ρσμδέρμχμ) είμαι 
ρσμεπείπ ρςξ ρϋμξλξ ςξσ ΔΔΡ    
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Ξι ρύμδερμξι εμταμίζξμςαι ίδιξι ρε διατξοεςικά ρημεία ςξσ ΔΔΡ     

Ζ ξοξλξγία πξσ υοηριμξπξιείςαι ρςα ρςξιυεία πλξήγηρηπ και ρςξσπ 
ρσμδέρμξσπ είμαι ρατήπ, υχοίπ ενειδικεσμέμξσπ ϊοξσπ    

Σπάουει ξοαςή αλλαγή ϊςαμ ξ δείκςηπ ςξσ πξμςικιξϋ δείυμει ρε 
ρημεία, ρςα ξπξία μπξοεί μα γίμει κλικ (εναιοξσμέμχμ ςχμ αλλαγόμ 
ςξσ δείκςη)  

   

Ρημαμςικϊ πεοιευϊμεμξ μπξοεί μα γίμει ποξρβάριμξ με 
πεοιρρϊςεοξσπ απϊ έμαμ ρσμδέρμξσπ - ρσμήθχπ μέρχ tag cloud 
(διατξοεςικξί υοήρςεπ μπξοεί μα απαιςξϋμ διατξοεςικέπ εςικέςεπ 
ρσμδέρμχμ)  

   

Ρελίδεπ ποξραμαςξλιρμέμεπ ρςημ πλξήγηρη (ϊπχπ η αουική ρελίδα) 
μπξοξϋμ μα μελεςηθξϋμ υχοίπ υοήρη μπαοώμ κϋλιρηπ (scrolling)    

Ρϋμδερμξι πξσ ποξκαλξϋμ ρσγκεκοιμέμεπ εμέογειεπ (π.υ. καςέβαρμα 
αουείχμ, μέα παοάθσοα) διακοίμξμςαι εϋκξλα απϊ ςξσπ ρσμδέρμξσπ 
πξσ ξδηγξϋμ ρε μια άλλη ιρςξρελίδα  

   

ξ ΔΔΡ επιςοέπει ρςξμ υοήρςη μα ελέγνει ςξ οσθμό και ςημ 
ακξλξσθία ςηπ αλληλεπίδοαρηπ    

Σπάουξσμ νεκάθαοα ρημειχμέμεπ ένξδξι απϊ κάθε ρελίδα πξσ 
επιςοέπξσμ ρςξμ υοήρςη μα διακϊφει ςημ ςοέυξσρα εογαρία, υχοίπ 
μα υοειάζξμςαι πεοεςαίοχ εμέογειεπ  

   

ξ ΔΔΡ ΔΔΜ απεμεογξπξιεί ςξ κξσμπί Οίρχ (Back) ςξσ 
τσλλξμεςοηςή     

ξ πάςημα ςξσ κξσμπιξϋ Πίρχ (back) μεςατέοει ςξμ υοήρςη ρςη 
ρελίδα απϊ ςημ ξπξία επιρκέτςηκε ςημ ςοέυξσρα θέρη    

Αμ ςξ ΔΔΡ ποξκαλεί ςη δημιξσογία μέχμ παοαθύοχμ, ςα παοάθσοα 
ασςά ΔΔΜ μπεοδεϋξσμ ςξμ υοήρςη (π.υ. έυξσμ μέγεθξπ ςσπικξϋ 
διαλξγικξϋ πλαιρίξσ και κλείμξσμ εϋκξλα)  

   

Ξι ξδηγίεπ ςξσ μεμξύ, ξι ποξςοξπέπ και ςα μημύμαςα εμταμίζξμςαι 
ρςημ ίδια θέρη ρςημ ξθϊμη    

 
11 [Δ2] Ηα θέλαςε μα ποξρθέρεςε/ ρυξλιάρεςε/ παοαςηοήρεςε κάςι άλλξ 

ρυεςικά με ςημ Πλξήγηρη και ςημ Αουιςεκςξμική ςχμ Πληοξτξοιώμ ςξσ ΔΔ; 

Παοακαλό γοάφςε ςημ απάμςηρή ραπ εδό: 

 

 

 

 Υόομεπ και Διραγχγή Δεδξμέμχμ 

Τα κοιςήοια πξσ ακξλξσθξϋμ, απξρκξπξϋμ ρςημ εναγχγή ρσμπεοαρμάςχμ ρυεςικά με ςιπ 

Φϊομεπ και ςημ Διραγχγή Δεδξμέμχμ ρςξ ΔΔΣ. 
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12 [Δ1] ςιπ παοακάςχ καςηγξοίεπ εοχςήρεχμ καςαυχοήρςε ΜΑΘ εάμ θεχοείςε 

πχπ ςξ κοιςήοιξ ιρυύει, ΟΦΘ εάμ θεχοείςε πχπ ςξ κοιςήοιξ ΔΔΜ ιρυύει και 

ΛΔΡΘΙΩ εάμ θεχοείςε πχπ ςξ κοιςήοιξ ιρυύει ρε κάπξιξ βαθμό. * 

Παοακαλό επιλένςε ςημ καςάλληλη απάμςηρη για κάθε ρςξιυείξ: 

 Όυι Λεοικώπ Μαι 

Ξι εςικέςεπ είμαι ςξπξθεςημέμεπ κξμςά ρςα πεδία δεδξμέμχμ (π.υ. 
δενιά ρςξιυιρμέμεπ)    

Ξι εςικέςεπ ςχμ πεδίχμ ςχμ τξομόμ επενηγξύμ με ρατήμεια πξια 
είμαι ςα επιθσμηςά δεδξμέμα    

α πεδία κειμέμξσ έυξσμ ςξ ρχρςό μέγεθξπ για ςημ αμαμεμϊμεμη 
απάμςηρη ςξσ υοήρςη    

α πεδία ρςιπ ξθϊμεπ ειραγχγήπ δεδξμέμχμ πεοιέυξσμ 
ποξκαθξοιρμέμεπ ςιμέπ, ϊπξςε ασςϊ είμαι ετικςϊ    

α πεδία ςχμ τξομόμ πεοιέυξσμ ξδηγίεπ, παοαδείγμαςα ή 
ποόςσπεπ απαμςήρειπ για μα επιδείνξσμ ςημ αμαμεμϊμεμη 
καςαυόοηρη  

   

Λεμξϋ επιλξγήπ (Drop-down menus) και κξσμπιά (radio buttons & 
check boxes) υοηριμξπξιξϋμςαι, ϊπξσ είμαι δσμαςϊ και ποξςιμόμςαι, 
ρε ρυέρη με πεδία κειμέμξσ (δεμ σπάουει σπεοβξλική υοήρη πεδίχμ 
κειμέμξσ) 

   

Ρςα πεδία ειραγχγήπ δεδξμέμχμ, ξ κέορξοαπ ςξπξθεςείςαι ϊπξσ 
υοειάζεςαι η είρξδξπ ςξσ υοήρςη    

Ξ υοήρςηπ μπξοεί μα αλλάνει ςιπ ποξκαθξοιρμέμεπ ςιμέπ ρςα πεδία 
ςηπ τϊομαπ    

Ζ μξοτή ςηπ ημεοξμημίαπ πξσ απαιςείςαι για είρξδξ ή παοάγεςαι χπ 
ένξδξπ είμαι νεκάθαοη    

Σπάουει ρατήπ διάκοιρη μεςανϋ ςχμ πεδίχμ, ςχμ ξπξίχμ η 
ρσμπλήοχρη είμαι σπξυοεχςική και ποξαιοεςική     

ξ ΔΔΡ ποαγμαςξπξιεί ελέγυξσπ για ςημ εγκσοόςηςα ρε επίπεδξ 
πεδίξσ και ρε επίπεδξ τϊομαπ ςιπ καςάλληλεπ υοξμικέπ ρςιγμέπ    

ξ ΔΔΡ καθιρςά εϋκξλη ςη διόοθχρη λαθώμ (π.υ. ϊςαμ μια τϊομα 
είμαι ημιςελήπ, ςξπξθεςόμςαπ ςξμ κέορξοα ρςη θέρη πξσ απαιςείςαι 
η διϊοθχρη)  

   

Σπάουει ρσμέπεια μεςανϋ ςηπ ειραγχγήπ δεδξμέμχμ και ςηπ 
παοξσρίαρηπ δεδξμέμχμ    

Όςαμ μια εογαρία ςξσ υοήρςη εμπεοιέυει πηγαία κείμεμα (ϊπχπ μια 
έμςσπη τϊομα ρσμπλήοχρηπ), η διεπατή είμαι ρσμβαςή με ςα 
αμςίρςξιυα κείμεμα-τϊομεπ  

   

Ξι τϊομεπ επιςοέπξσμ ρςξσπ υοήρςεπ μα υοηριμξπξιξϋμ έμαμ ςοόπξ 
αλληλεπίδοαρηπ για ϊρξ ςξ δσμαςϊμ πεοιρρϊςεοξ (π.υ. ξι υοήρςεπ 
δεμ υοειάζεςαι μα ποαγμαςξπξιξϋμ πξλλέπ μεςατξοέπ απϊ ςξ 
πληκςοξλϊγιξ ρςξ πξμςίκι και αμςίρςοξτα)  
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13 [Δ2] Ηα θέλαςε μα ποξρθέρεςε/ ρυξλιάρεςε/ παοαςηοήρεςε κάςι άλλξ 

ρυεςικά με ςιπ Υόομεπ και ςημ Διραγχγή Δεδξμέμχμ ρςξ ΔΔ; 

Παοακαλό γοάφςε ςημ απάμςηρή ραπ εδό: 

 

 

 

 Ανιξπιρςία και Δμπιρςξρύμη 

Τα κοιςήοια πξσ ακξλξσθξϋμ, απξρκξπξϋμ ρςημ εναγχγή ρσμπεοαρμάςχμ ρυεςικά με ςημ 

Ανιξπιρςία και ςημ Δμπιρςξρϋμη ρςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ ΔΔΣ. 

14 [Σ1] ςιπ παοακάςχ καςηγξοίεπ εοχςήρεχμ καςαυχοήρςε ΜΑΘ εάμ θεχοείςε 

πχπ ςξ κοιςήοιξ ιρυύει, ΟΦΘ εάμ θεχοείςε πχπ ςξ κοιςήοιξ ΔΔΜ ιρυύει και 

ΛΔΡΘΙΩ εάμ θεχοείςε πχπ ςξ κοιςήοιξ ιρυύει ρε κάπξιξ βαθμό. * 

Παοακαλό επιλένςε ςημ καςάλληλη απάμςηρη για κάθε ρςξιυείξ: 

 Όυι Λεοικώπ Μαι 

ξ πεοιευϊμεμξ είμαι εμημεοχμέμξ, έγκσοξ και ανιϊπιρςξ    

ξ ΔΔΡ διαθέςει αματξοέπ απϊ άλλεπ ιρςξρελίδεπ, πηγέπ κ.λπ., για 
μα παοέυει διαρτάλιρη για ςημ ακοίβεια ςχμ πληοξτξοιόμ    

Ιάθε ρελίδα είμαι καςάλληλα ρσμδεδεμέμη με ςξ λξγϊςσπξ, όρςε ξ 
υοήρςηπ μα γμχοίζει ϊςι πλξηγείςαι εμςϊπ ςξσ ΔΔΡ    

ξ ΔΔΡ απξτεϋγει ςιπ διατημίρειπ, ιδιαίςεοα ςα pop-up παοάθσοα    

Δίμαι ρατέπ ϊςι σπάουει έμαπ ποαγμαςικϊπ ξογαμιρμϊπ/ εκποϊρχπξπ 
πίρχ απϊ ςξ ΔΔΡ (τσρική διεϋθσμρη, τχςξγοατίεπ, δσμαςϊςηςα 
επικξιμχμίαπ)  

   

Σπάουξσμ πίρχ απϊ ςξ ΔΔΡ ποαγμαςικξί άμθοχπξι πξσ είμαι 
ειλικοιμείπ και έμπιρςξι (π.υ. αμαζήςηρη βιξγοατικόμ)    

Δίμαι εϋκξλξ μα επικξιμχμήρειπ με κάπξιξμ για βξήθεια - ξι 
απαμςήρειπ ρςέλμξμςαι ρϋμςξμα    

 
15 [Σ2] Ηα θέλαςε μα ποξρθέρεςε/ ρυξλιάρεςε/ παοαςηοήρεςε κάςι άλλξ 

ρυεςικά με ςημ Ανιξπιρςία και ςημ Δμπιρςξρύμη ρςξ πεοιευόμεμξ ςξσ ΔΔ; 

Παοακαλό γοάφςε ςημ απάμςηρή ραπ εδό: 
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 Πεοιευόμεμξ 

Τα κοιςήοια πξσ ακξλξσθξϋμ, απξρκξπξϋμ ρςημ εναγχγή ρσμπεοαρμάςχμ ρυεςικά με ςξ 

Πεοιευϊμεμξ ςξσ ΔΔΣ και ςξμ ςοϊπξ Σσγγοατήπ ςξσ. 

16 [Ε1] ςιπ παοακάςχ καςηγξοίεπ εοχςήρεχμ καςαυχοήρςε ΜΑΘ εάμ θεχοείςε 

πχπ ςξ κοιςήοιξ ιρυύει, ΟΦΘ εάμ θεχοείςε πχπ ςξ κοιςήοιξ ΔΔΜ ιρυύει και 

ΛΔΡΘΙΩ εάμ θεχοείςε πχπ ςξ κοιςήοιξ ιρυύει ρε κάπξιξ βαθμό. * 

Παοακαλό επιλένςε ςημ καςάλληλη απάμςηρη για κάθε ρςξιυείξ: 

 Όυι Λεοικώπ Μαι 

α κείμεμα είμαι ρατή, υχοίπ πεοιςςέπ ξδηγίεπ και πληοξτξοίεπ    

Ξι ποξςάρειπ είμαι γοαμμέμεπ ρε εμεογηςική τχμή    

Ξι λένειπ, ξι τοάρειπ και ξι έμμξιεπ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι 
είμαι ξικείεπ για ςξμ ςσπικϊ υοήρςη    

α ακοχμύμια και ξι ρσμςξμξγοατίεπ ξοίζξμςαι ςημ ποόςη τξοά 
πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι    

α πιξ ρημαμςικά ρςξιυεία ρε μια λίρςα είμαι ςξπξθεςημέμα ρςημ 
αουή     

Ξι πληοξτξοίεπ είμαι ξογαμχμέμεπ ιεοαουικά, απϊ ςιπ γεμικέπ ρςιπ 
πιξ ενειδικεσμέμεπ και η ξογάμχρη είμαι νεκάθαοη και λξγική    

Ξι ρελίδεπ είμαι εϋκξλεπ ρςη μελέςη ςξσπ, με πξλλέπ επικεταλίδεπ 
και σπξ-επικεταλίδεπ, καθόπ και μικοέπ παοαγοάτξσπ    

Υοηριμξπξιξϋμςαι υάοςεπ, διαγοάμμαςα, γοάτξι, διαγοάμμαςα 
οξήπ και άλλξ ξπςικό σλικό, αμςί για μεγάλα μπλξκ κειμέμξσ    

Ξι ρελίδεπ υοηριμξπξιξϋμ κείμεμξ με αοίθμηρη ή κξσκκίδεπ (bullets, 
numbering) αμςί για ρσμευέπ απλϊ κείμεμξ    

Οοιμ απϊ κάθε λίρςα ρςξιυείχμ, εμταμίζεςαι ρατήπ ρύμςξμη 
πεοιγοατή (π.υ. μια λένη ή τοάρη), η ξπξία βξηθάει ςξσπ υοήρςεπ 
μα καςαμξήρξσμ ςξμ ςοϊπξ ρσρυέςιρηπ ςχμ αμςικειμέμχμ ςηπ λίρςαπ  

   

Ιάθε ρελίδα έυει μια νεκάθαοη επικεταλίδα ή έμαμ πεοιγοατικό 
ςίςλξ, ξ ξπξίξπ μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί χπ ρελιδξδείκςηπ    

α ξμόμαςα ςχμ ρσμδέρμχμ είμαι ςα ίδια με ςα ξμόμαςα ςχμ 
ρελίδχμ ρςιπ ξπξίεπ ξδηγξϋμ, έςρι όρςε ξι υοήρςεπ μα γμχοίζξσμ 
πχπ έυξσμ μεςαβεί ρςη ρελίδα ποξξοιρμξϋ  

   

Ξι σπεορύμδερμξι και ξι ςίςλξι ςξσπ είμαι πεοιγοατικξί και βξηθξϋμ 
ρςξ μα ποξβλέφει ξ υοήρςηπ ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσπ. Δεμ 
υοηριμξπξιξϋμςαι ρϋμδερμξι ςξσ ςϋπξσ "κάμε κλικ εδό" 

   

Ξι εςικέςεπ ςχμ κξσμπιώμ και ςχμ ρσμδέρμχμ αουίζξσμ με 
εμεογηςικέπ λένειπ (κσοίχπ οήμαςα)     

Ξι ρύμδερμξι κειμέμξσ είμαι αοκεςά μεγάλξι όρςε μα γίμξμςαι 
αμςιληπςξί, αλλά και αοκεςά μικοξί όρςε μα ελαυιρςξπξιξϋμ ςημ 
αμαδίπλχρη (ειδικά ϊςαμ υοηριμξπξιξϋμςαι ρε λίρςεπ πλξήγηρηπ)  

   

ξ πεοιευϊμεμξ έυει δημιξσογηθεί για ςξ Διαδίκςσξ (δεμ    
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αμαπαοάγεςαι σλικϊ απϊ έμςσπεπ δημξριεϋρειπ)  

 
17 [Ε2] Ηα θέλαςε μα ποξρθέρεςε/ ρυξλιάρεςε/ παοαςηοήρεςε κάςι άλλξ 

ρυεςικά με ςξ Πεοιευόμεμξ ςξσ ΔΔ και ςξμ ςοόπξ σγγοατήπ ςξσ; 

Παοακαλό γοάφςε ςημ απάμςηρή ραπ εδό: 

 

 

 

 ελιδξπξίηρη και Δμτάμιρη 

Τα κοιςήοια πξσ ακξλξσθξϋμ, απξρκξπξϋμ ρςημ εναγχγή ρσμπεοαρμάςχμ ρυεςικά με ςη 

Σελιδξπξίηρη και ςημ Δμτάμιρη ςξσ ΔΔΣ. 

18 [Ζ1] ςιπ παοακάςχ καςηγξοίεπ εοχςήρεχμ καςαυχοήρςε ΜΑΘ εάμ θεχοείςε 

πχπ ςξ κοιςήοιξ ιρυύει, ΟΦΘ εάμ θεχοείςε πχπ ςξ κοιςήοιξ ΔΔΜ ιρυύει και 

ΛΔΡΘΙΩ εάμ θεχοείςε πχπ ςξ κοιςήοιξ ιρυύει ρε κάπξιξ βαθμό. * 

Παοακαλό επιλένςε ςημ καςάλληλη απάμςηρη για κάθε ρςξιυείξ: 

 Όυι Λεοικώπ Μαι 

ξ ΔΔΡ είμαι εσυάοιρςξ ρςημ εμτάμιρη και ποξρελκϋει ςξσπ υοήρςεπ    

Ιάθε ρελίδα έυει έμα νεκάθαοξ ξπςικϊ "ρημείξ έμαονηπ", ακξλξσθεί 
έμα ρςαθεοό ρςήριμξ και έυει ρυεδιαρςεί, έςρι όρςε ςα αμςικείμεμα 
μα είμαι εσθσγοαμμιρμέμα ςϊρξ ξοιζϊμςια ϊρξ και κάθεςα 

   

Ξι ρελίδεπ είμαι διαμξοτχμέμεπ για εκςύπχρη ή σπάουει έκδξρη 
τιλική ποξπ εκςϋπχρη     

Ζ πσκμόςηςα ςξσ πεοιευξμέμξσ είμαι καςάλληλη για ςξσπ ςελικξϋπ 
υοήρςεπ και ςιπ εογαρίεπ ςξσπ (σπάουει ιρξοοξπία μεςανϋ 
πσκμϊςηςαπ πληοξτξοίαπ και υοήρηπ λεσκξϋ υόοξσ) 

   

ξ μήκξπ ςχμ γοαμμώμ ρςξ ρϋμξλξ ςξσ πεοιευξμέμξσ δεμ είμαι πξλϋ 
μικοϊ (<50 υαοακςήοεπ αμά γοαμμή) ξϋςε πξλϋ μεγάλξ (>100 
υαοακςήοεπ αμά γοαμμή)  

   

Ζ δξμή ςξσ πεοιευξμέμξσ βξηθάει ρςξ μα επικεμςοχθεί η ποξρξυή 
ρε ασςϊ πξσ ποϊκειςαι μα εκςελερςεί, εμό ςσπικά ρςξιυεία (ϊπχπ 
ςίςλξι ρελίδχμ, ρϋμδερμξι πλξήγηρηπ) είμαι εϋκξλξ μα διακοιθξϋμ 

   

Ρυεςικέπ πληοξτξοίεπ είμαι ξμαδξπξιημέμεπ και μπξοξϋμ μα 
αμιυμεσθξύμ με μια μαςιά (5 μξίοεπ, πεοίπξσ 4,4cm διάμεςοξπ 
κϋκλξσ ρςημ ξθϊμη) 

   

Ρςξ ρϋμξλξ ςξσ ΔΔΡ, ξι πιξ ρημαμςικέπ πληοξτξοίεπ 
παοξσριάζξμςαι ρςξ ποώςξ ςμήμα ςηπ ρελίδαπ    

Ρςξιυεία πξσ ποξρελκϋξσμ ςημ ποξρξυή (ϊπχπ κίμηρη, έμςξμα    
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υοώμαςα) υοηριμξπξιξϋμςαι με τειδό και μϊμξ ϊπξσ είμαι αμαγκαία 

α εικξμίδια είμαι ξπςικά και εμμξιξλξγικά διακοιςά, εμό 
ςασςϊυοξμα παοξσριάζξμςαι εμαομξμιρμέμα     

α υοώμαςα λειςξσογξϋμ απξςελερμαςικά μεςανϋ ςξσπ και 
απξτεϋγεςαι η υοήρη πεοίπλξκχμ τϊμςχμ    

Ρςξιυεία πξσ δέυξμςαι κλικ (ϊπχπ κξσμπιά), είμαι εμταμέπ ϊςι 
μπξοξϋμ μα παςηθξϋμ, ρε αμςίθερη με ςα σπϊλξιπα     

Ζ λειςξσογικόςηςα ςχμ κξσμπιώμ, είμαι ποξταμήπ απϊ ςιπ εςικέςεπ 
ςξσπ και ςξμ ρυεδιαρμό ςξσπ    

Δικϊμεπ πξσ μπξοξϋμ μα δευςξϋμ κλικ πεοιλαμβάμξσμ επιπλέξμ 
εςικέςεπ κειμέμξσ     

Ξι σπεορύμδερμξι είμαι εϋκξλξ μα αμιυμεσθξύμ, υχοίπ μα 
υοειάζεςαι μα φάυμειπ ϊπχπ ρςξ “μαοκαλιεσςή” (π.υ. 
σπξγοαμμιρμέμξι)  

   

ξ έμςξμξ μπλε απξτεϋγεςαι ρςιπ μικοέπ λεπςξμέοειεπ (π.υ. κείμεμξ, 
λεπςέπ γοαμμέπ και ρϋμβξλα)     

α κξσμπιά και ξι ρύμδερμξι ταμεοόμξσμ ϊςι έυξσμ δευθεί κλικ    

Ρςξιυεία ςξσ γοατικξϋ πεοιβάλλξμςξπ (ϊπχπ radiobuttons, 
checkboxes) υοηριμξπξιξϋμςαι καςάλληλα     

Ξι γοαμμαςξρειοέπ υοηριμξπξιξϋμςαι με ρσμέπεια, μπξοξϋμ μα 
διαβαρςξϋμ και απξτεϋγεςαι η εκςεςαμέμη υοήρη κεταλαίχμ 
γοαμμάςχμ  

   

Απξτεϋγεςαι η υοήρη πλάγιξσ κειμέμξσ (italics), υοηριμξπξιείςαι 
σπξγοάμμιρη μϊμξ για σπεορσμδέρμξσπ και έμςξμη γοατή (bold) για 
ςξμ ςξμιρμϊ ρημαμςικόμ ρςξιυείχμ  

   

Δεμ σπάουξσμ ρημεία ςεομαςιρμξύ ςξσ scrolling (ρςξιυεία πξσ 
δίμξσμ ςημ φεσδαίρθηρη ϊςι ξ υοήρςηπ έυει τςάρει ρςημ αουή ή ρςξ 
ςέλξπ ςηπ ρελίδαπ)  

   

ξ ΔΔΡ μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί ρςξ ρϋμξλϊ ςξσ, υχοίπ μα 
υοειάζεςαι κύλιρη (scrolling) ξοιζξμςίχπ     

 
19 [Ζ2] Ηα θέλαςε μα ποξρθέρεςε/ ρυξλιάρεςε/ παοαςηοήρεςε κάςι άλλξ 

ρυεςικά με ςη ελιδξπξίηρη και ςημ Δμτάμιρη ςξσ ΔΔ; 

Παοακαλό γοάφςε ςημ απάμςηρή ραπ εδό: 

 

 

 

 Αμαζήςηρη 

Τα κοιςήοια πξσ ακξλξσθξϋμ, απξρκξπξϋμ ρςημ εναγχγή ρσμπεοαρμάςχμ ρυεςικά με ςημ 

Αμαζήςηρη ρςξ ΔΔΣ. 
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20 [Η1] ςιπ παοακάςχ καςηγξοίεπ εοχςήρεχμ καςαυχοήρςε ΜΑΘ εάμ θεχοείςε 

πχπ ςξ κοιςήοιξ ιρυύει, ΟΦΘ εάμ θεχοείςε πχπ ςξ κοιςήοιξ ΔΔΜ ιρυύει και 

ΛΔΡΘΙΩ εάμ θεχοείςε πχπ ςξ κοιςήοιξ ιρυύει ρε κάπξιξ βαθμό. * 

Παοακαλό επιλένςε ςημ καςάλληλη απάμςηρη για κάθε ρςξιυείξ: 

 Όυι Λεοικώπ Μαι 

ξ πεδίξ αμαζήςηρηπ βοίρκεςαι εκεί πξσ ςξ αμαμέμξσμ ξι υοήρςεπ 
(πάμχ δενιά ρςη ρελίδα)    

ξ μέγεθξπ ςξσ πεδίξσ αμαζήςηρηπ είμαι καςάλληλξ όρςε μα 
δέυεςαι ςξ μήκξπ ςχμ ςσπικόμ εοχςήρεχμ    

ξ πεδίξ αμαζήςηρηπ και ξι επιλξγέπ ςξσ έυξσμ νεκάθαοεπ εςικέςεπ 
(πξλλαπλά πεδία αμαζήςηρηπ μπξοεί μα ποξκαλέρξσμ ρϋγυσρη)     

Ζ ποξκαθξοιρμέμη αμαζήςηρη μπξοεί μα γίμει διαιρθηςικά (με 
λένειπ κλειδιά, υχοίπ υοήρη ςελερςόμ)    

Ζ αμαζήςηρη πεοιλαμβάμει ποόςσπα, παοαδείγμαςα ή ρσμβξσλέπ 
ρυεςικά με ςξ πόπ μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί απξςελερμαςικά     

Οαοέυεςαι επιλξγή αμαζήςηρηπ παοόμξιξσ πεοιευξμέμξσ 
("πεοιρρϊςεοα ραμ ασςϊ")    

Ζ αμαζήςηρη παοέυει ασςόμαςξ ξοθξγοατικό έλεγυξ και ελέγυει 
για πληθσμςικξϋπ και ρσμόμσμα    

ξ πεδίξ αμαζήςηρηπ βξηθά ςξσπ υοήρςεπ μα ποαγμαςξπξιξϋμ 
αμαζηςήρειπ (π.υ. αμαγοάτεςαι "ποξυχοημέμη αμαζήςηρη" αμςί 
"αμαζήςηρη για ποξυχοημέμξσπ")  

   

α απξςελέρμαςα αμαζήςηρηπ είμαι νεκάθαοα, εύυοηρςα και 
λξγικά ςανιμξμημέμα    

Ζ ρελίδα απξςελερμάςχμ παοξσριάζει υοήριμεπ μεςα-πληοξτξοίεπ, 
ϊπχπ μέγεθξπ εγγοάτξσ, ημεοξμημία αμάκςηρηπ, ςϋπξπ αουείξσ 
(word, pdf κ.λπ.)  

   

Ζ ρελίδα απξςελερμάςχμ παοξσριάζει ρςξμ υοήρςη ασςϊ πξσ 
αμαζήςηρε, εμό είμαι εϋκξλξ μα διξοθώρει ςα αουικά κοιςήοια 
αμαζήςηρηπ 

   

Ζ ρελίδα απξςελερμάςχμ δείυμει νεκάθαοα ςξ ρϋμξλξ πξσ 
αμακςήθηκε, εμό ξ αοιθμόπ εμταμίρεχμ αμά ρελίδα μπξοεί μα 
καθξοιρςεί απϊ ςξμ υοήρςη  

   

ξ εύοξπ αμαζήςηρηπ γίμεςαι ρατέπ ρςη ρελίδα απξςελερμάςχμ και 
ξι υοήρςεπ μπξοξϋμ μα ςξ πεοιξοίρξσμ    

Δάμ ΔΔΜ αμακςήθηκαμ απξςελέρμαςα, ςξ ΔΔΡ ποξρτέοει επιλξγέπ 
για βελςίχρη ςχμ κοιςηοίχμ, βάρει ποξβλημάςχμ πξσ αμιυμεϋξμςαι 
ρςημ είρξδξ ςξσ υοήρςη  

   

Ρςημ πεοίπςχρη κεμξύ εοχςήμαςξπ παοξσριάζεςαι η ρελίδα 
απξςελερμάςχμ, υχοίπ μα ποαγμαςξπξιείςαι αμάκςηρη 
ρσγκεκοιμέμηπ πληοξτξοίαπ  

   

α πεοιρρϊςεοξ κξιμά εοχςήμαςα (ϊπχπ καθξοίζξμςαι απϊ ςξ 
αουείξ επιρκέφεχμ ςηπ ιρςξρελίδαπ) δίμξσμ υοήριμα απξςελέρμαςα     
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Ζ ρελίδα ςχμ απξςελερμάςχμ ΔΔΜ παοξσριάζει διπλά απξςελέρμαςα    

ξ ΔΔΡ επιςοέπει ρςξσπ υοήρςεπ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμ μια πεοίπλξκη 
αμαζήςηρη, μα ςημ απξθηκεύξσμ και μα ςημ εκςελξύμ ρε ςακςική 
βάρη   

   

 
21 [Η2] Ηα θέλαςε μα ποξρθέρεςε/ ρυξλιάρεςε/ παοαςηοήρεςε κάςι άλλξ 

ρυεςικά με ςημ Αμαζήςηρη ρςξ ΔΔ; 

Παοακαλό γοάφςε ςημ απάμςηρή ραπ εδό: 

 

 

 

 Βξήθεια, Αμαςοξτξδόςηρη και Αμςιμεςώπιρη ταλμάςχμ 

Τα κοιςήοια πξσ ακξλξσθξϋμ, απξρκξπξϋμ ρςημ εναγχγή ρσμπεοαρμάςχμ ρυεςικά με ςη 

Βξήθεια, Αμαςοξτξδϊςηρη και ςημ Αμςιμεςόπιρη Σταλμάςχμ ρςξ ΔΔΣ. 

22 [Θ1] ςιπ παοακάςχ καςηγξοίεπ εοχςήρεχμ καςαυχοήρςε ΜΑΘ εάμ θεχοείςε 

πχπ ςξ κοιςήοιξ ιρυύει, ΟΦΘ εάμ θεχοείςε πχπ ςξ κοιςήοιξ ΔΔΜ ιρυύει και 

ΛΔΡΘΙΩ εάμ θεχοείςε πχπ ςξ κοιςήοιξ ιρυύει ρε κάπξιξ βαθμό. * 

Παοακαλό επιλένςε ςημ καςάλληλη απάμςηρη για κάθε ρςξιυείξ: 

 Όυι Λεοικώπ Μαι 

Δίμαι εύκξλξ μα λάβειπ βξήθεια ρςημ καςάλληλη μξοτή και ςημ 
καςάλληλη υοξμική ρςιγμή (π.υ. ποιμ ςημ σπξβξλή τϊομαπ)    

Ξ υοήρςηπ ΔΔΜ υοειάζεςαι εγυειοίδια ή άλλη ενχςεοική πληοξτξοία 
για ςη υοήρη ςξσ ΔΔΡ    

ξ ΔΔΡ παοέυει αμαςοξτξδόςηρη (π.υ. "γμχοίζειπ ϊςι?"), η ξπξία 
βξηθά ςξσπ υοήρςεπ μα μάθξσμ πόπ μα ςξ υοηριμξπξιξϋμ     

Ξι ρελίδεπ τξοςόμξσμ αοκεςά γοήγξοα (5 δεσςεοϊλεπςα ή λιγϊςεοξ)    

Ξ υοήρςηπ ποξειδξπξιείςαι για μεγάλεπ ρελίδεπ πξσ τξοςόμξσμ 
αογά (π.υ. παοακαλό πεοιμέμεςε…) και η ρημαμςική πληοξτξοία 
εμταμίζεςαι ρςημ αουή ςηπ ρελίδαπ  

   

Δίμαι εύκξλξ μα ποαγμαςξπξιηθεί αμαίοερη (ή "ακϋοχρη") και 
επαμάληφη (επαματξοά) - undo, redo    

ξ ΔΔΡ καςατέομει μα απξςοέφει ςξμ υοήρςη απϊ ςξ μα κάμει λάθη    

α FAQ ή η on-line βξήθεια παοέυξσμ βήμα-ποξπ-βήμα ξδηγίεπ για 
ςξμ ςοϊπξ εκςέλερηπ βαρικόμ εογαριόμ    

Οαοέυεςαι καλή αμαςοξτξδόςηρη (π.υ. μπάοεπ ποξϊδξσ και 
μημϋμαςα) ϊςαμ απαιςείςαι (π.υ. αμέβαρμα αουείξσ)    
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Ξι υοήρςεπ εμημεοόμξμςαι για αμαπότεσκςεπ υοξμικέπ 
καθσρςεοήρειπ (π.υ. καςά ςη τϊοςχρη εμϊπ αουείξσ - upload)     

Υοηριμξπξιείςαι ποξραομξρμέμη ρελίδα μημύμαςξπ 404 (δεμ 
βοέθηκε μια ιρςξρελίδα), πξσ πεοιλαμβάμει πληοξτξοίεπ για ςημ 
εϋοερη ςηπ υαμέμηπ ρελίδαπ, ρσμδέρμξσπ επιρςοξτήπ ρςημ αουική 
και ποαγμαςξπξίηρηπ αμαζήςηρηπ 

   

Ζ βξήθεια είμαι ρατήπ, ρύμςξμη και απλή, εκτοαρμέμη ρε απλά 
Δλλημικά (ή Αγγλικά), υχοίπ ξοξλξγίεπ     

α μημύμαςα λάθξσπ ΔΔΜ είμαι γοαμμέμα ρε υλεσαρςικό ςόμξ και 
ΔΔΜ καςηγξοξϋμ ςξμ υοήρςη για ςξ λάθξπ    

Ζ επιβεβαίχρη απϊ ςξμ υοήρςη είμαι απαοαίςηςη ποιμ ςημ εκςέλερη 
πιθαμόμ "επικίμδσμχμ" εμεογειόμ (π.υ. διαγοατή)     

Ρςξμ υοήρςη παοξσριάζξμςαι εοχςήρειπ, ποξςξϋ διξοθώρει 
λαμθαρμέμεπ ειρϊδξσπ δεδξμέμχμ (π.υ. ϊπχπ ρςξ google “μήπχπ 
εμμξείςε…”)  

   

α μημϋμαςα επιβεβαίχρηπ ή ρτάλμαςξπ είμαι νεκάθαοα και 
πεοιέυξσμ ρατείπ πληοξτξοίεπ για ςιπ επϊμεμεπ εμέογειεπ ςξσ 
υοήρςη  

   

Όςαμ ξ υοήρςηπ ποέπει μα επιλένει μεςανϋ διατξοεςικόμ ρςξιυείχμ, 
ξι επιλξγέπ είμαι εσδιάκοιςεπ και ποξταμείπ    

ξ ΔΔΡ υοηριμξπξιεί καςάλληλεπ μεθόδξσπ επιλξγήπ (π.υ. Drop- 
down menus) εμαλλακςικά ςηπ πληκςοξλϊγηρηπ κειμέμξσ     

Όςαμ υοηριμξπξιξϋμςαι tooltips, παοέυξσμ επιποόρθεςη 
πληοξτξοία και δεμ αμαπαοάγξσμ ςξ κείμεμξ ςξσ εικξμιδίξσ, ςξσ 
ρσμδέρμξσ ή ςηπ εςικέςαπ  

   

Σπάουει διάρςημα γοαμμώμ ςξσλάυιρςξμ 2pix, μεςανϋ αμςικειμέμχμ 
πξσ δέυξμςαι κλικ, όρςε μα απξτεσυθεί η επιλξγή πξλλαπλώμ ή 
λαμθαρμέμχμ ρςξιυείχμ   

   

Δίμαι ποξταμέπ ςξ ρημείξ πξσ έυει ποξκϋφει κάπξιξ ρτάλμα (π.υ. 
ϊςαμ μια τϊομα δεμ είμαι ρσμπληοχμέμη, ςξμίζξμςαι ςα πεδία πξσ 
δεμ ρσμπληοόθηκαμ)  

   

Διαρταλίζεςαι πχπ καμιά εογαρία ΔΔΜ ποϊκειςαι μα υαθεί είςε λϊγχ 
ςξσ υοήρςη είςε λϊγχ ρτάλμαςξπ (π.υ. ρσμπληοχμέμα πεδία 
τϊομαπ)  

   

Όπξσ είμαι δσμαςϊ, ξ υοήρςηπ μπξοεί μα αμαβάλει ςη διόοθχρη 
ρταλμάςχμ μέυοι κάπξιξ επϊμεμξ ρημείξ ςηπ διεογαρίαπ     

Οοξρτέοξμςαι πεοιρρόςεοεπ λεπςξμέοειεπ για κάπξιξ μήμσμα 
λάθξσπ, εάμ ασςϊ ζηςηθεί απϊ ςξμ υοήρςη     

 
23 [Θ2] Ηα θέλαςε μα ποξρθέρεςε/ ρυξλιάρεςε/ παοαςηοήρεςε κάςι άλλξ ρυεςικά 

με ςη Βξήθεια, Αμαςοξτξδόςηρη και Αμςιμεςώπιρη ταλμάςχμ ρςξ ΔΔ; 

Παοακαλό γοάφςε ςημ απάμςηρή ραπ εδό: 
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Δσυαοιρςξϋμε πξλϋ για ςξμ υοϊμξ ραπ! Η ρσμβξλή ρςη βελςίχρη ςξσ Διαδικςσακξϋ 

Δκπαιδεσςικξϋ Σσρςήμαςξπ (L2L) με ςιπ γμόρειπ και ςιπ εμπειοίεπ ραπ, είμαι ξσριαρςική για 

εμάπ! Να είρςε πξλϋ καλά! Καλή ρσμέυεια! 
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