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Περίλθψθ 

τθν παροφςα μεταπτυχιακι διατριβι διαπραγματευόμαςτε τθν καταςκευι ενόσ 

εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ που να απευκφνεται ςτουσ μακθτζσ τθσ Γ- Λυκείου, για τθ 

διδαςκαλία του Μακιματοσ των Αρχϊν Οικονομικισ Θεωρίασ, το οποίο εξετάηεται 

πανελλινια για τθν ειςαγωγι των μακθτϊν ςτισ Οικονομικζσ ςχολζσ.   

Σο πρόγραμμα εςτιάηει ςτθ ςυνεργατικότθτα και τθν προςαρμοςτικότθτα, κακϊσ τα μζλθ 

τθσ ομάδασ μποροφν να ςυνομιλοφν μεταξφ τουσ ςε ζνα γενικό χϊρο ςυηθτιςεωσ αλλά και 

να ςχολιάηουν κάκε άςκθςθ ξεχωριςτά, και ο κακθγθτισ μπορεί να 

καταςκευάςει/παραμετροποιιςει το εκπαιδευτικό υλικό και να το διαμοιράςει ςτα μζλθ 

τθσ ομάδασ του.  

Η διατριβι ακολουκεί τθν εξισ δομι :  

το 1ο κεφάλαιο γίνεται μια αναςκόπθςθ του πεδίου του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ, με μια 

ςυνοπτικι παρουςίαςθ των κυριότερων τφπουσ του.  

Σο 2ο κεφάλαιο, ακολουκϊντασ τθσ μεκοδολογία τθσ RUP, αναφζρεται ςτθν πρϊτθ φάςθ 

τθσ ζναρξθσ τθσ ανάπτυξθσ του λογιςμικοφ 

Σο 3ο κεφάλαιο εςτιάηει ςτθν φάςθ τθσ εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ, με εκτενι μοντελοποίθςθ 

μζςω διαγραμμάτων UML.  

Σζλοσ, ςτο 4ο κεφάλαιο επεξθγείται θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ με ςτιγμιότυπα οκόνθσ 

και ςχόλια για κάποια κομμάτια κϊδικα.  

     Summary 

On the present thesis we focus on the development of an educational software, which 

addresses to the students of the 3rd grade of high school, for the lesson: principles of 

Economic Theory, which is a prerequisite for the admittance in the Economic and Financial 

departments of the Greek Universities.  

The software focuses in the terms of collaboration and adaptivity, as the members of each 

group can talk to each other and discuss about each exercise separately, but also the teacher 

can create or customize the teaching material and share with his/her students.  

The thesis has the following structure:  

On the first chapter a review of the field of educational software is being attempted, with a 

brief overview of its main types.  

The second chapter, following the RUP methodology, refers to the first phase of 

commencing the development of the software 

The third chapter focuses on the elaboration of the study, deploying a thorough modeling 

with the use of UML diagrams 

Finally, the implementation of the program is being described in the fourth chapter, with 

screenshots and comments for some specific parts of code  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ 

 

1.1. Συνοπτικι περιγραφι αντικειμζνου 

Με τον όρο εκπαιδευτικό λογιςμικό χαρακτθρίηουμε ζνα  πρόγραμμα που αποςκοπεί 

ςτο να ενιςχφςει τθ  διαδικαςία τθσ διδαςκαλίασ ι/και τθσ μάκθςθσ. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_software 

Παρ’όλα αυτά ο όροσ είναι ςιμερα υπό κριτικι ανακεϊρθςθ κακϊσ :  

α) Γίνεται αναφορά ςε «εκπαιδευτικά περιβάλλοντα» οντότθτεσ κατά πολφ ευρφτερεσ των 

εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν παρά ςε μεμονωμζνα λογιςμικά 

β) Τπάρχει ςυνεχισ εξζλιξθ και εμφάνιςθ νζου είδουσ υπθρεςιϊν και προϊόντων, τα οποία 

δφςκολα μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν 

γ) ζνασ μεγάλοσ όγκοσ υλικοφ, λογιςμικοφ και περιβαλλόντων τα οποία δε ςχεδιάςτθκαν 

αρχικά για εκπαιδευτικι χριςθ, αλλά παρ’ όλα αυτά χρθςιμοποιοφνται για εκπαιδευτικοφσ 

– διδακτικοφσ ςκοποφσ 

Σο εκπαιδευτικό λογιςμικό προκειμζνου να ςυμβάλλει κετικά ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία κα πρζπει να πλθρεί ςυγκεκριμζνα κριτιρια ςε τρεισ ςυνιςτϊςεσ (Scapin and 

Bastien, 1997, Senach, 1990): 

• Να είναι ωφζλιμο. Θα πρζπει να ενςωματϊνει τισ απαραίτθτεσ λειτουργίεσ 
που χρειάηεται ο χριςτθσ-εκπαιδευόμενοσ. θμαντικό ρόλο ςτο ςθμείο 
αυτό διαδραματίηει θ ανάλυςθ διεργαςιϊν (Mayes and Fowler, 1999) 
κακϊσ επίςθσ και το προτικζμενο πλαίςιο χρήςησ του (Jones et al., 1999). 

• Να είναι εφχρηςτο. Η απαίτθςθ αυτι, που αποτελεί και το κφριο ςθμείο 
μελζτθσ τθσ διατριβισ αναλφεται περιςςότερο ςτθν ενότθτα 2.7. 

• Να προάγει την βαθφτερη κατανόηςη. Αποτελεί μια διαφοροποίθςθ τθσ 
ζννοιασ τθσ ωφελιμότθτασ ςτο πλαίςιο του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ. 
 

φμφωνα με τθν απαίτθςθ αυτι, θ χριςθ του υπολογιςτι δεν κα πρζπει να περιοριςτεί ωσ 
ζνα μζςο αναπαραγωγισ περιεχομζνου όπωσ ζνα βιβλίο αλλά κα πρζπει να προςφζρει τα 
ςτοιχεία εκείνα που επιτρζπουν ςτο μακθτι να αναςτοχαςτεί και να μετακινθκεί με 
αποτελεςματικότθτα ςτο αντιλθπτικό επίπεδο, με ςτόχο τθ ςε βάκοσ προςωπικι 
κατανόθςθ των υπό μελζτθ εννοιϊν. (Mayes and Fowler 1999, Jones et al., 1999, Jonnasen 
et al., 1993). 
Οι προςεγγίςεισ ςτο ςχεδιαςμό εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ είναι ςιμερα ωσ 
επί το πλείςτον ςυμπεριφοριςτικζσ (Reigeluth, 1983, Soloway et al., 1996, Squires 
and Preece, 1999). αφείσ ενδείξεισ όμωσ υπάρχουν ότι ςταδιακά επθρεάηεται όλο 
και περιςςότερο από τθ κεωρία του εποικοδομθτιςμοφ (Squires and Preece, 1999, 
Soloway et al., 1996, Duffy and Jonassen, 1994, Savery and Duffy, 1995). 
 
Σα εκπαιδευτικά λογιςμικά μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν (ςφμφωνα με τον Κόμθ) :  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_software
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1 .Ωσ προσ τισ θεωρίεσ μάθηςησ 

 α. υμπεριφοριςτικζσ - γνωςτικζσ κεωρίεσ: ωσ κακοδθγοφμενθσ διδαςκαλίασ/μάκθςθσ ( 
tutorials) ωσ πρακτικισ και εκγφμναςθσ (drill and practice ) . 

 β. Οικοδομιςτικζσ- κοινωνικοπολιτιςτικζσ κεωρίεσ: ωσ κακοδθγοφμενθσ ανακάλυψθσ και 
διερεφνθςθσ ωσ ζκφραςθσ, επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ 

Η ςυμπεριφορικι κεωρία διακθρφςςει ότι θ εκπαίδευςθ είναι μεταδιδόμενθ γνϊςθ. Η 
διδαςκαλία πρζπει να είναι κατευκυνόμενθ, ςυςτθματικι και δομθμζνθ. Παράλλθλα 
πρεςβεφει ότι θ τυποποίθςθ τθσ μάκθςθσ  διευκολφνει ςτον ζλεγχο, ενϊ οι κεωρίεσ 
μάκθςθσ που χρθςιμοποιοφν τον οικοδομιςμό δεν είναι πρακτικζσ κακϊσ απαιτοφν πολφ 
χρόνο. Η εκπαίδευςθ ςφμφωνα με τθ ςυμπεριφορικι κεωρία πρζπει να είναι δαςκαλό – 
κεντρικι. 

τον αντίποδα, θ κεωρία του οικοδομιςμοφ πρεςβεφει ότι  θ γνϊςθ δε μεταφζρεται αλλά 
οικοδομείται. Οι μακθτζσ πρζπει να είναι ςε κζςθ να παράγουν τθ δικι τουσ γνϊςθ. Η 
κατευκυνόμενθ γνϊςθ δεν ζχει ωσ επίκεντρο τον μακθτι που είναι και ο τελικόσ ςτόχοσ 
αλλά τον δάςκαλο. φμφωνα με τθ κεωρία του Οικοδομιςμοφ οι μακθτζσ αποκτοφν 
γνϊςεισ ποικιλοτρόπωσ, μζςω διαφόρων μθχανιςμϊν μάκθςθσ. τθ φιλοςοφία του 
Οικοδομιςμοφ αντικατοπτρίηεται  θ  ανκρωπιςτικι προςζγγιςθ τθσ μάκθςθσ, θ οποία 
αντιπροςωπεφει μια κίνθςθ θ οποία διαπνζεται από δφο βαςικζσ αρχζσ :  
 
α. τθν αναγνϊριςθ τθσ μοναδικότθτασ και τθσ ατομικότθτασ κάκε μακθτι και  
β. τθν αντίδραςθ προσ τον υπερβολικά μθχανιςτικό και «απ-άνκρωπο» τρόπο προςζγγιςθσ 
τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ από πολλζσ ψυχολογικζσ κεωρίεσ.  
 
Η Ανκρωπιςτικι Ψυχολογία ζχει τισ 
ρίηεσ τθσ ςτθν Φιλοςοφία και 
ειδικότερα ςτθν Φιλοςοφία του 
υπαρξιςμοφ. Ο υπαρξιςμόσ αναηθτεί 
τθν φφςθ και τον ςκοπό τθσ 
ανκρωπιάσ και τθσ ανκρϊπινθσ 
φπαρξθσ και μελετάει τθν ςθμαςία του 
να είςαι άνκρωποσ και τον τρόπο με 
τον οποίον αναπτφςςεται και 
εκφράηεται θ ανκρωπιά ςε κάκε 
άτομο. κοπόσ του Οικοδομιςμοφ 
είναι να αναδείξει και να καλλιεργιςει 
τα ςτοιχεία τα οποία ςυγκροτοφν τθν 
ιδιαιτερότθτα, τθν ατομικότθτα και τθν 
μοναδικότθτα του κακενόσ.  
 
Προσ ενίςχυςθ τθσ κζςθσ του 
Οικοδομιςμοφ ζρχεται θ διαπίςτωςθ 
του E.Dale πωσ όςο μεγαλφτερθ είναι 
θ ςυμμετοχι ςτθ μακθςιακι 
διδαςκαλία τόςο περιςςότερο αυτό 
αποτυπϊνεται και μπορεί να ανακτθκεί από τθ μνιμθ του μακθτι.  

 

Εικόνα 1 : Κϊνοσ εμπειριϊν του E.Dale 

(ςτθν πρωτότυπθ του ζκδοςθ)  
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Εκτόσ από τα μοντζλα του ςυμπεριφοριςμοφ και τθσ εποικοδομθτικισ μάκθςθσ, οι 
κοινωνικοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ (Bruner, Vygotksy) βρίςκουν εφαρμογι ςτα ςυνεργατικά 
μακθςιακά περιβάλλοντα. Ο υπολογιςτισ είναι ζνα εργαλείο που υποςτθρίηει δυναμικά 
ομαδικζσ διαδικαςίεσ με ςφγχρονο ι αςφγχρονο τρόπο και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για 
ςυνεργαςία ςτθν τάξθ.  
Ζτςι, με βάςθ τισ 3 άνω κεωρίεσ μποροφμε να διακρίνουμε τισ εξισ κατθγορίεσ ςτο 
εκπαιδευτικό λογιςμικό :  
 

 Κακοδθγοφμενθσ από το ςφςτθμα διδαςκαλίασ (tutorials) – πρακτικισ και 

εκγφμναςθσ (drill and practice) που ςτθρίηονται κυρίωσ ςε κεωρίεσ μάκθςθσ 

ςυμπεριφορικζσ και γνωςτικζσ 

 Κακοδθγοφμενθσ ανακάλυψθσ και διερεφνθςθσ (που ςτθρίηονται κυρίωσ ςε 

γνωςτικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ 

 Ζκφραςθσ, επικοινωνίασ, ςυνεργαςίασ και δθμιουργίασ (που ςτθρίηονται κυρίωσ 

ςε κεωρίεσ μάκθςθσ εποικοδομιτιςτικζσ και κοινωνικό-πολιτιςμικζσ) 

 

2) Με βάςθ τισ τεχνολογίεσ ανάπτυξθσ και τα παιδαγωγικά ρεφματα 

 Λογιςμικά ςτα οποία το πλθροφοριακό ςφςτθμα λειτουργεί ωσ «δάςκαλοσ» 

 Λογιςμικά ςτα οποία το πλθροφορικό ςφςτθμα λειτουργεί ωσ μακθτισ 

 Λογιςμικά ςτα οποία το πλθροφορικό ςφςτθμα λειτουργεί ωσ «ςυνεργάτθσ» του 

μακθτι ι ωσ εργαλείο μάκθςθσ 

 

 

Εικόνα 2 - Χρονολογικό διάγραμμα εκπ/κων λογιςμικϊν 
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3) Μεικτι κατθγοριοποίθςθ με βάςθ αν τα περιβάλλοντα και το λογιςμικό 

χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ 

 Λογιςμικά και περιβάλλοντα που λειτουργοφν ςαν απλζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ (πχ. 

Ακόμα και το διαδίκτυο) 

 Λογιςμικά διδαςκαλίασ/κακοδιγθςθσ 

 Περιβάλλοντα πρακτικισ και εκγφμναςθσ (drill and practise) 

 Περιβάλλοντα διαχείριςθσ πολυμεςικοφ υλικοφ και δθμιουργίασ απλϊν εφαρμογϊν 

παρουςίαςθσ 

 Περιβάλλοντα προςομοίωςθσ 

 Περιβάλλοντα διαχείριςθσ πραγματικϊν εργαςτθρίων 

 Εργαλεία γενικισ χριςθσ 

 Προγράμματα δθμιουργικότθτασ και φανταςίασ 

 Ανοιχτοί μικρόκοςμοι 

 Λογιςμικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα επικοινωνίασ 

 Περιβάλλοντα ανάπτυξθσ εφαρμογϊν – προγραμματιςμόσ με γλϊςςεσ 

προγραμματιςμοφ 
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1.2 ςυνοπτικι παρουςίαςθ των ςθμαντικότερων τφπων εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ  

 
  
Ζνα ςφγχρονο ςφςτθμα κακοδιγθςθσ ςτοχεφει να ικανοποιιςει τουλάχιςτον δφο βαςικζσ 
φάςεισ των οποίων θ δομι και θ αλλθλουχία παρουςιάηεται ςτθν εικόνα 3: παρουςίαςθ τθσ 
πλθροφορίασ και κακοδιγθςθ του μακθτι για τθν επίτευξθ ενόσ μακθςιακοφ 
αποτελζςματοσ. Βαςικό χαρακτθριςτικό των εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν αυτοφ του τφπου 
είναι θ προςπάκεια για εξατομίκευςθ τθσ μάκθςθσ (δεδομζνου ότι κάκε μακθτισ ζχει 
ξεχωριςτζσ γνϊςεισ και ακολουκεί τθ δικι του μακθςιακι πορεία) και θ ατομικι χριςθ που 
ςυνακόλουκα ευνοοφν. 
 
Η πλειονότθτα αυτϊν των λογιςμικϊν, μολονότι επιτρζπουν ςτο μακθτι να εργάηεται με 
τουσ δικοφσ του ρυκμοφσ, παρζχοντασ ζτςι κάποια εξατομίκευςθ τθσ διδαςκαλίασ, δεν 
ζχουν παρά μια περιοριςμζνθ δυνατότθτα προςαρμογισ ςτισ ιδιαιτερότθτεσ και ςτισ 
γνϊςεισ του κάκε μακθτι. Για το λόγο αυτό δζχτθκαν και δζχονται ιςχυρζσ κριτικζσ και 
αμφιςβθτοφνται ζντονα ωσ προσ τθ μακθςιακι αποτελεςματικότθτά τουσ . 
τθ ςφγχρονθ μορφι τουσ, τα προγράμματα διδαςκαλίασ (ι εκμάκθςθσ) και κακοδιγθςθσ 
με υπολογιςτζσ οργανϊνονται με τθ μορφι πολυμζςων (κάνοντασ ςυνεπϊσ χριςθ πολλϊν 
μορφϊν παρουςίαςθσ τθσ πλθροφορίασ) ενϊ προςφζρουν ζνα προκακοριςμζνο δρόμο 
μάκθςθσ κακοδθγϊντασ το μακθτι. Για το λόγο αυτό μποροφν να χαρακτθριςτοφν με τον 
όρο «θλεκτρονικά αλλθλεπιδραςτικά βιβλία» (interactive ι electronic books). 
 
Με βάςθ τα προθγοφμενα, τα εκπαιδευτικά λογιςμικά αυτοφ του τφπου οργανϊνονται 
γφρω από τισ κλαςςικζσ πια αρχζσ τθσ ςυμπεριφοριςτικισ κεωρίασ για τθ διδαςκαλία και τθ 
μάκθςθ. τθν πλζον πρόςφατθ εκδοχι τουσ δίνεται ζμφαςθ ςτθ χριςθ ςτοιχείων 
πολυμζςων ϊςτε θ παρουςίαςθ τθσ πλθροφορίασ να εκλαμβάνει πολλαπλζσ μορφζσ 
αναπαράςταςθσ. Ο ακόλουκοσ κφκλοσ «αλλθλεπιδράςεων» ανάμεςα ςτο εκπαιδευτικό 
λογιςμικό και τον μακθτι– χριςτθ διζπει τθν αρχιτεκτονικι τουσ δομι (εικόνα 3): 

 παρουςίαςθ μίασ πληροφορίασ (που αφορά ςε ςυγκεκριμζνο, περιοριςμζνθσ 
ςυνικωσ ζκταςθσ, περιεχόμενο με ςαφείσ διδακτικοφσ ςτόχουσ) δομθμζνθσ κάτω 
από το πρίςμα ςυγκεκριμζνων αρχϊν 

 ερϊτηςη (πάνω ςτθν παρεχόμενθ από το ςφςτθμα πλθροφορία), 

 απάντηςη (ςτθν τικζμενθ ερϊτθςθ) με δεδομζνθ τθν απαίτθςθ να χρθςιμοποιιςει 
αυτι τθν πλθροφορία όταν απαντά ςε ανάλογεσ ερωτιςεισ 

 εκτίμηςη - αξιολόγηςη (τθσ απάντθςθσ του μακθτι με βάςθ τουσ διδακτικοφσ 
ςτόχουσ) και λήψη αποφάςεων αναφορικά με τθν ποιότθτα των παρεχόμενων 
απαντιςεων. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3 - Δομή και αλληλουχία ενός συστήματος καθοδήγησης 
 

1. Δηζαγσγηθή 

ελόηεηα 
2. Παξνπζίαζε 

πιεξνθνξίαο 
3. Δξώηεζε  

& απάληεζε  

4. Έιεγρνο 

απάληεζεο  

5. Αλαηξνθνδόηεζε 

ή 

πξόζζεηεο 

πιεξνθνξίεο 

4. Έιεγρνο 

απάληεζεο  
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Λογιςμικό Εξάςκθςθσ και Πρακτικισ(drill and practice) 

Σα ςυςτιματα εξάςκθςθσ και πρακτικισ ςτοχεφουν ςτθν παροχι άςκθςθσ ϊςτε να 
αναπτυχκοφν και να βελτιωκοφν γνϊςεισ και δεξιότθτεσ. ε αντίκεςθ με τα ςυςτιματα 
κακοδιγθςθσ που προςφζρουν ζναν ολοκλθρωμζνο κφκλο διδαςκαλίασ (ςτθ ςφγχρονθ 
μάλιςτα μορφι τουσ κάνουν χριςθ πολλαπλϊν μορφϊν πλθροφορίασ, όπωσ κείμενα, ιχοι, 
βίντεο, εικόνεσ και κινοφμενεσ εικόνεσ), τα ςυςτιματα εξάςκθςθσ και πρακτικισ ςτοχεφουν 
ςε ζνα διαφορετικό κοινό αφοφ αφοροφν μακθτζσ ι χριςτεσ που είναι ιδθ εξοικειωμζνοι 
ςτον ζναν ι ςτον άλλο βακμό με το αντικείμενο διδαςκαλίασ. Με άλλα λόγια, δεν 
ςτοχεφουν ςτθν παροχι νζασ πλθροφορίασ αλλά ςτον ζλεγχο των αποκτθκζντων εκτόσ 
ςυςτιματοσ γνϊςεων. 
 
Η δομι και θ ροι ενόσ ςυςτιματοσ εξάςκθςθσ και πρακτικισ είναι παρόμοια με ενόσ 
ςυςτιματοσ κακοδιγθςθσ (βλζπε εικόνα 3), όπου ςτο βιμα 2 αντί τθσ παρουςίαςθσ τθσ 
πλθροφορίασ υπάρχει επιλογι ενόσ κζματοσ ενϊ ςτο βιμα 5 παρζχεται απλϊσ 
ανατροφοδότθςθ και δεν δίνονται επιπρόςκετεσ πλθροφορίεσ. 
 
Παρότι τα τελευταία χρόνια οι ςυμπεριφοριςτικζσ προςεγγίςεισ για τθ γνϊςθ και τθ 
μάκθςθ δεν είναι πλζον ςτο προςκινιο τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ που αφορά ςτο 
ςχεδιαςμό εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ, ζχοντασ παραχωριςει τθ κζςθ του ςε 
εποικοδομθςτικοφ και κοινωνικοπολιτιςμικοφ τφπου προςεγγίςεισ (το πρωτεφον είναι θ 
μάκθςθ – ωσ δραςτθριότθτα του μακθτι και όχι θ διδαςκαλία – ωσ δραςτθριότθτα του 
εκπαιδευτικοφ), κα ιταν μεκοδολογικό ςφάλμα να μθν αναγνωριςτεί θ ςυνολικι τουσ 
ςυνειςφορά ςε αυτιν τθν ερευνθτικι περιοχι, κυρίωσ κάτω από το πρίςμα του διδακτικοφ 
ςχεδιαςμοφ. Σαυτόχρονα, πρζπει να τονιςκεί ότι πολλζσ από τισ αρχζσ που ανζδειξε θ 
επιςτθμονικι ζρευνα ςε αυτό το πλαίςιο εξακολουκοφν να ζχουν ιςχφ και εγκυρότθτα, ενϊ 
θ χριςθ ςυμπεριφοριςτικϊν λογιςμικϊν, όπωσ τα ςυςτιματα κακοδιγθςθσ και τα 
ςυςτιματα εξάςκθςθσ και πρακτικισ είναι ςκόπιμθ και ωφζλιμθ ςε πολλζσ πτυχζσ τθσ 
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, κυρίωσ όταν ςυνδυάηεται και με άλλου τφπου λογιςμικά. 
 
Ευφυι διδακτικά ςυςτιματα (ICAI ι ITS – intelligent computer aided instruction – 
intelligent tutoring system)  
Σα ζξυπνα διδακτικά ςυςτιματα είναι οποιοδιποτε υπολογιςτικό ςφςτθμα που παρζχει 
παραμετροποιθμζνθ κακοδιγθςθ ι ανάδραςθ ςτουσ μακθτζσ, χωρίσ δθλαδι τθν 
παρζμβαςθ των ανκρϊπων, ενϊ αυτοί πραγματοποιοφν μια εργαςία. Ζτςι, τα ITS 
υλοποιοφν τθ κεωρία του οικοδομιςμοφ. Σα ITS μποροφν να ζχουν υλοποιθκεί από 
διάφορεσ τεχνολογίεσ, αλλά με τθν πιο ςτενι ζννοια του όρου αντιμετωπίηονται ωσ 
ςυςτιματα τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, και πιο ςυγκεκριμζνα ζμπειρα ςυςτιματα που 
προςομοιϊνουν τθ δράςθ ενόσ ανκρϊπου παιδαγωγοφ. Σα ευφυι ςυςτιματα διδαςκαλίασ 
εμφανίςτθκαν τθ δεκαετία του 70, με το πρϊτο να αποτελεί τθ διδακτορικι διατριβι του 
Carbonell, που ανζπτυξε το Scholar, με τθ βοικεια του οποίου οι μακθτζσ εξερευνοφςαν τθ 
γεωγραφία τθσ Νότιασ Αμερικισ. Σα  ITS ζγιναν ιδιαίτερα δθμοφιλι ςτθ δεκαετία του 90.  
(www.Wikipedia.org) 
 
Μια από τισ πρϊτεσ περιγραφζσ των απαιτιςεων ενόσ ITS, που χρθςιμοποιικθκε ευρζωσ 

για τα επόμενα 20 χρόνια,  παρουςιάςτθκε από τουσ  Hartley and Sleeman (1973) :  

Ζνα ITS πρζπει να διακζτει α) γνϊςθ του πεδίου (expert model) 
β) γνϊςθ του εκπαιδευόμενου (student model) 
γ) γνϊςθ των ςτρατθγικϊν εκπαίδευςθσ (tutor model – μοντζλο του παιδαγωγοφ) 
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Η ειδοποιόσ διαφορά των ITS από τα CAI είναι αυτι θ γνϊςθ των μοντζλων που βρίςκεται 
αποκθκευμζνθ ςτον υπολογιςτι, ςε αντίκεςθ με τισ ρουτίνεσ των CAI, που δεν περιείχαν 
τζτοια γνϊςθ. Παράλλθλα, θ ικανότθτα για διάγνωςθ λακϊν και αποκατάςταςθ τουσ, αφοφ 
προθγουμζνωσ ζχουν διαγνωςτεί, αποτελεί άλλθ μια διαφορά μεταξφ των CAI και των ITS.   
(INTELLIGENT TUTORING SYSTEMS: R PAST, PRESENT, AND FUTURE Valerie J. Shute - Joseph 
Psotka 1994) 
 
Η αξία ενόσ ευφυοφσ ςυςτιματοσ διδαςκαλίασ είναι αυταπόδεικτθ : Η παροχι ςτουσ 
εκπαιδευόμενουσ του δικοφ τουσ προςωπικοφ παιδαγωγοφ, που να είναι ικανόσ να 
προςαρμόςει τθ μακθςιακι εμπειρία ςτισ ανάγκεσ του εκπαιδευόμενου, είναι εδϊ και πολφ 
καιρό ο απϊτεροσ ςτόχοσ τθσ παιδαγωγικισ τεχνολογίασ (McArthur και Lewis 1998). Η 
διδαςκαλία ζναν προσ ζναν ζχει τεκμθριωκεί ςε μεγάλο βακμό πωσ είναι ο καλφτεροσ 
τρόποσ για τθ μάκθςθ (Bloom, 1984). Με τθν πάροδο του χρόνου, τα ζξυπνα ςυςτιματα κα 
γίνονται εξυπνότερα. Η εξζλιξθ τθσ γνωςτικισ κεωρίασ κα διαςφαλίςει πωσ τα ζξυπνα 
ςυςτιματα κα ενςωματϊνουν ζνα ολοζνα και αυξανόμενο μζροσ τθσ ανκρϊπινθσ 
τεχνογνωςίασ και κα καλφπτουν ζνα μεγαλφτερο φάςμα κεμάτων.  
Παράλλθλα, το πεδίο τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ και τθσ εκπαίδευςθσ ζχει πολλοφσ ςτόχουσ : 
Ζνασ από αυτοφσ είναι θ εξειδίκευςθ ςτισ ανάγκεσ των εκπαιδευόμενων, παρζχοντασ τουσ 
διαφορετικζσ, εναλλακτικζσ κεωριςεισ του περιεχομζνου, και εναλλακτικϊν τρόπων 
αλλθλεπίδραςθσ. Ζνασ άλλοσ ςτόχοσ είναι θ κατανόθςθ των ςυναιςκθμάτων και πωσ αυτά 
επθρεάηουν τθ μακθςιακι διαδικαςία. 
 Ζτςι, αν και το πεδίο των ζξυπνων ςυςτθμάτων βαςίηεται ςε ιδθ  υπάρχοντα πεδία και 
μεκοδολογίεσ όπωσ αυτοφ τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, τθσ διδακτικισ κεωρίασ και τθσ 
εκπαίδευςθσ, παράγει και εγείρει νζα ερωτιματα όπωσ :  

 Ποια είναι θ φφςθ τθσ γνϊςθσ και πωσ αυτι παρουςιάηεται 

 Πϊσ μπορεί ο μεμονωμζνοσ εκπαιδευόμενοσ να βοθκθκεί ϊςτε να μάκει 

 Ποιεσ προςεγγίςεισ διδακτικισ αλλθλεπίδραςθσ είναι αποτελεςματικζσ, και πότε 
πρζπει να χρθςιμοποιοφνται 

 Ποιεσ παρανοιςεισ ζχουν οι εκπαιδευόμενοι ;  
 
Για να δοκοφν απαντιςεισ ςε αυτά τα ερωτιματα, το πεδίο των ITS ζχει υιοκετιςει μια 
ςειρά από κεωρίεσ, όπωσ ανάλυςθ εργαςιϊν, μοντελοποίθςθ τθσ διδακτικισ μθχανικισ και 
τθσ διδαςκαλίασ.  
(Building intelligent interactive tutors – Beverly Park Woolf 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ζξυπνα διδακτικά 

ςυςτιματα 

Ψυχολογία 

Διδακτικι 

Επιςτιμθ, 

αναπτυξιακι 

Ψυχολογία 

Εκπαίδευςθ 

Εικόνα 4: Το πεδίο 
ςτθρίηεται ςε 3 κλάδουσ :  
Τθσ Επιςτιμθσ των 
υπολογιςτών, τθσ 
Ψυχολογίασ και τθσ 
Εκπαίδευςθσ.  

 

Πλθροφορικι, 

ΣΝ, πολυμζςα, 

internet 
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υςτατικά και ςχζςεισ των ITS 
Ο εκπαιδευόμενοσ μακαίνει από το ITS κυρίωσ επιλφοντασ προβλιματα – τα οποία ζχουν 

επιλεχκεί από το μοντζλο του παιδαγωγοφ – που λειτουργοφν ωσ καλζσ μακθςιακζσ 

εμπειρίεσ γι’ αυτόν. Σο ςφςτθμα ξεκινά εκτιμϊντασ αυτά που ο χριςτθσ ιδθ ξζρει – το 

μοντζλο του μακθτι. Σο ςφςτθμα ταυτόχρονα εκτιμά αυτά που ο χριςτθσ πρζπει να μάκει 

(το μοντζλου του ειδικοφ). Σζλοσ, το ςφςτθμα πρζπει να επιλζξει το επόμενο ςτοιχείο το 

οποίο πρζπει να διδαχκεί ο χριςτθσ, και πωσ κα το παρουςιάςει ( το μοντζλο του 

παιδαγωγοφ). Από αυτζσ τισ κεωριςεισ, το ςφςτθμα επιλζγει ι και παράγει το πρόβλθμα, 

και ζπειτα είτε υπολογίηει τθ λφςθ του προβλιματοσ, ι τθν ανακτά από αυτζσ που διακζτει 

αποκθκευμζνεσ. τθ ςυνζχεια ςυγκρίνει τθ λφςθ του προβλιματοσ ςε πραγματικό χρόνο με 

αυτι που ο μακθτισ προετοίμαςε και πραγματοποιεί μια διάγνωςθ που βαςίηεται ςτισ 

διαφορζσ των δφο λφςεων.  

τθ ςυνζχεια, βαςιςμζνο ςτισ εκτιμιςεισ των μοντζλων του παιδαγωγοφ και του μακθτι, το 

ςφςτθμα προςφζρει ανάδραςθ, ανάλογα και με το αν ο μακθτισ ζχει ιδθ λάβει βοικεια 

για το ςυγκεκριμζνο κζμα. Μετά τον βρόγχο τθσ ανάδραςθσ, το πρόγραμμα ενθμερϊνει το 

μοντζλο του μακθτι (όςον αφορά το τι αυτόσ ξζρει και τι όχι) και αυξάνει τουσ δείκτεσ τθσ 

πορείασ τθσ διδαςκαλίασ. Αυτζσ οι διαδικαςίεσ ενθμερϊνουν εκ νζου το μοντζλο του 

μακθτι, και όλοσ ο κφκλοσ επαναλαμβάνεται, παράγοντασ ι επιλζγοντασ ζνα νζο 

πρόβλθμα.  

Αν και θ παραπάνω περιγραφι ζχει αποτελζςει τθ δομι για πολλά ITS, δεν είναι 

απαραίτθτο όλα τα ευφυι ςυςτιματα διδαςκαλίασ να τθν ζχουν υιοκετιςει. το 

παράδειγμα των μικρόκοςμων δεν υπάρχει το μοντζλο του παιδαγωγοφ, κακϊσ αυτοί 

βαςίηονται ςτθν προςομοίωςθ, και οι μακθτζσ μποροφν ελεφκερα να διεξάγουν πειράματα.  

 

  Προοπτικζσ του πεδίου 

Σο όραμα τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ και τθσ εκπαίδευςθσ είναι να παρζχουν ζναν κακθγθτι 

ςε κάκε μακθτι, είτε μια κοινότθτα κακθγθτϊν για κάκε μακθτι. Αυτό το όραμα 

περιλαμβάνει το ςτόχο να γίνει θ εκπαίδευςθ μια κοινωνικι δραςτθριότθτα, που να δζχεται 

είςοδο ποικιλοτρόπωσ (γραπτό κείμενο, λόγοσ, εκφράςεισ προςϊπου και ςϊματοσ) και που 

να υποςτθρίηει διάφορεσ ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ (ςυνεργαςία, ζρευνα, και διάλογοσ). 

Είτε αυτό αφορά τθν εκπαίδευςθ παιδιϊν που να μακαίνουν άγνωςτεσ λζξεισ, με ζναν 

εκπαιδευτι που δε κα ςχολιάηει αρνθτικά το λάκοσ του μακθτι, είτε τθν εκπαίδευςθ ενόσ 

ςτρατιϊτθ διαπραγματευτι, που δε κζτει τθ ηωι του ςε κίνδυνο ςε περίπτωςθ που 

αποτφχει είτε τθν εκπαίδευςθ γιατρϊν ςτισ ανανιψεισ αςκενϊν, τα ζξυπνα ςυςτιματα 

διδαςκαλίασ μποροφν να αποτελζςουν   το κλειδί για τθ μετεξζλιξθ τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ.  Παρακάτω περιγράφουμε τισ ικανότθτεσ ενόσ πλιρωσ εξοπλιςμζνου ITS :  

Σο ITS γνωρίηει τισ διαφορζσ των μεμονωμζνων μακθτϊν. Σο ςφςτθμα διακζτει γνϊςθ για 

το ιςτορικό του κάκε μακθτι, τον τρόπο που μακαίνει, και τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ του, και 

ανάλογα διαλζγει το πολυμεςικό περιεχόμενο με τον αντίςτοιχο τρόπο διδαςκαλίασ. 

Παράλλθλα, κα πρζπει να ςυμπεραίνει τα αιςκιματα του χριςτθ ϊςτε να βελτιϊςει τθν 

απόδοςθ του. Σο ςφςτθμα αναγνωρίηει ζναν εκνευριςμζνο μακθτι (βαςιςμζνο ςτισ 

εκφράςεισ του προςϊπου, τθ ςτάςθ του ςϊματοσ κλπ) και αντιδρά με ζναν υποςτθρικτικό 

τρόπο, με ζναν κινοφμενο πράκτορα που κα χρθςιμοποιεί εκφράςεισ ϊςτε να υποςτθρίξει 
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το χριςτθ. Ανάλογα ςε ζναν μακθτι που δείχνει να μθν ενδιαφζρεται κα μπορεί να του 

κζτει πιο προκλθτικά και ενδιαφζροντα προβλιματα 

Σο ITS γνωρίηει πϊσ να ςυμπεριφερκεί με μακθτζσ που ζχουν διαφορετικζσ ικανότθτεσ. Π.χ. 

αν ζνασ μακθτισ ζχει δυςλεξία, το ςφςτθμα κα παρατθριςει πωσ  αυτόσ παρουςιάηει 

δυςκολία οργάνωςθσ, δεν είναι ικανόσ να προγραμματίςει, δεν ζχει κίνθτρα και του λείπει 

εμπιςτοςφνθ. Αν ο μακθτισ αντιδρά καλφτερα ςτο γραπτό λόγο, τεχνολογίεσ φυςικισ 

γλϊςςασ απλουςτεφουν τισ απαντιςεισ του ςυςτιματοσ μζχρι ο μακθτισ να επιδείξει 

εμπιςτοςφνθ και επαρκζσ υπόβακρο γνϊςθσ.  Κατά τθ διάρκεια κάκε αλλθλεπίδραςθσ, το 

ςφςτθμα ενθμερϊνει το μοντζλο τθσ γνϊςθσ ςτο οποίο τον ζχει κατατάξει και διορκϊνει 

λανκαςμζνεσ εκτιμιςεισ.  

Οι μακθτζσ δουλεφουν μόνοι ι ςε ομάδεσ. Ομάδεσ μακθτϊν, που είναι απομακρυςμζνοι, 

τοπικά και χρονικά, ςυνεργάηονται ςε προβλιματα ανοιχτισ φφςθσ, παράγουν ςυνκζςεισ, 

και γενικά ζχουν αυτοί τον ζλεγχο του τρόπου διδαςκαλίασ.  

Σα ITS διακζτουν το απαραίτθτο hardware και software. Οι μακθτζσ είναι ςε κζςθ να 

διατυπϊςουν ερωτιςεισ, προτιμότερα ςε γραπτι γλϊςςα, εξαςκοφν βαςικζσ δεξιότθτεσ και 

μεταφζρονται ςε νζα κζματα βάςει των ενδιαφερόντων και των ικανοτιτων τουσ. Σο 

ςφςτθμα παράγει απαντιςεισ ςε φυςικι γλϊςςα. Μετά – παιδαγωγικζσ ςτρατθγικζσ 

αναγνωρίηουν τισ εκπαιδευτικζσ ικανότθτεσ του κάκε μακθτι.  

Σα ζξυπνα ςυςτιματα γνωρίηουν πϊσ να διδάξουν. Σο ακαδθμαϊκό περιεχόμενο   δεν είναι 

απλϊσ δεδομζνα γφρω από ζνα κζμα. Αντίκετα, τα ζξυπνα ςυςτιματα περιζχουν ποιοτικά 

μοντζλα για  κάκε τομζα γνϊςθσ που κα διδαχκεί, ςυμπεριλαμβανομζνων αντικειμζνων και 

διαδικαςιϊν που χαρακτθρίηουν τάςεισ και ςχζςεισ μεταξφ των κεμάτων. Κάκε μοντζλο 

επίςθσ αιτιολογεί τθ γνϊςθ που διακζτει, και είναι ςε κζςθ να απαντιςει ςτισ 

αιτιολογιςεισ του μακθτι. Νζοι παιδαγωγοί προςτίκενται εφκολα, αυξάνοντασ τθν 

εκπαιδευτικι αξία του λογιςμικοφ.  

Κριτικι ςτα ITS 

 Εφ’ όςον  τα ITS παρουςιάηουν τόςο μεγάλθ δυναμικι να αλλάξουν τον τρόπο 

διδαςκαλίασ, τίκεται το ερϊτθμα γιατί δεν υπάρχουν χιλιάδεσ ευφυι ςυςτιματα που να 

εξυπθρετοφν τουσ δαςκάλουσ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ ; Η απλι απάντθςθ 

είναι ότι τα ζξυπνα ςυςτιματα διδαςκαλίασ είναι δφςκολο να καταςκευαςτοφν, και 

υπάρχουν πολφ λίγα εργαλεία ςυγγραφισ ζξυπνων ςυςτθμάτων. Η δθμιουργία ενόσ 

καινοφριου ITS απαιτεί τθ ςυνεργαςία προγραμματιςτϊν, δαςκάλων και ειδικϊν ςτον 

τομζα, και ζχει υπολογιςτεί πωσ για μια ϊρα διδαςκαλίασ απαιτοφνται περίπου 200 ϊρεσ 

χρόνοσ ανάπτυξθσ.  

Η καταςκευι ζξυπνων παιδαγωγϊν απαιτεί πολφπλοκθ αιτιολόγθςθ, και ςφνκετα εργαλεία 

ςυγγραφισ. Ενϊ τα ςυμβατικά προγράμματα επιλφουν γνωςτά προβλιματα των οποίων τα 

δεδομζνα είναι εφκολα ςτο χειριςμό και τα αποτελζςματα εφκολα υπολογίςιμα με 

γραμμικό τρόπο, τα ITS δεν είναι γραμμικά, οφτε απολφτωσ προβλζψιμα. Η αιτιολόγθςθ για 

τθ διδαςκαλία είναι δφςκολθ. Η ρθτι και γραμμικι λογικι δεν είναι επαρκισ για να 

κατανοιςει και να διορκϊςει τθ γνϊςθ των μακθτϊν. Η διδαςκαλία μπορεί να οδθγιςει ςε 

εναλλακτικοφσ δρόμουσ με μια ποικιλία διαφορετικϊν εξθγιςεων, μζχρι ζνα ςτοιχείο να 

οδθγιςει τθν κατανόθςθ ςε μια τελείωσ νζα κατεφκυνςθ.   
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Ζτςι , ο μόνοσ τρόποσ ϊςτε να αυξθκεί θ ςυμμετοχι των ITS ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, 

περνά μζςα από τθν καταςκευι νζων ςυγγραφικϊν εργαλείων. Η εμφάνιςθ νζων 

ςυγγραφικϊν εργαλείων κα υποςτιριηε τθν ταχφτερθ ανάπτυξθ των ITS, κα μείωνε τθν 

προςπάκεια παραγωγισ, κα αφξανε τον αρικμό αλλά και τθ ποικιλία των διακζςιμων ITS 

και κα διευκόλυνε τθν πιο ενεργό ςυμμετοχι των δαςκάλων ςτθν όλθ διαδικαςία. Σα 

ςυγγραφικά εργαλεία του παρόντοσ παρζχουν μόνο μια «τςάντα με μαγικά» και όχι ζνα 

ντουλάπι με εργαλεία (Murray, 2003) και δεν οριοκετοφν ξεκάκαρα τα ςυςτατικά των ITS 
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Μικρόκοςμοι – LOGO 

Με τον όρο μικρόκοςμο προςδιορίηουμε τα υπολογιςτικά περιβάλλοντα τα οποία 

ενςωματϊνουν ςυγκεκριμζνεσ ζννοιεσ ενόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου υπό τθ μορφι 

δυναμικϊν αναπαραςτάςεων (Edwards, 1995) 

Ανάλογα με τθ γνωςτικι περιοχι που κζλουμε να διδάξουμε ςτουσ μακθτζσ δομοφμε και το 

αντίςτοιχο υπολογιςτικό περιβάλλον. Ωςτόςο, πουκενά μζςα ςε αυτό δε γράφεται, 

αναφζρεται ι διδάςκεται – με τθν κλαςικι ζννοια του όρου – θ γνϊςθ αυτι. Αυτό ακριβϊσ 

αποτελεί και το χαρακτθριςτικό των εφαρμογϊν αυτϊν. Η ζννοια, ο νόμοσ, θ γνϊςθ που 

κζλουμε να προςεγγίςουν οι μακθτζσ, είναι ενςωματωμζνθ, διάχυτθ μζςα ςτον 

μικρόκοςμο, περιμζνοντασ να «ανακαλυφκεί» από το μακθτι. Για παράδειγμα, ζνασ 

μικρόκοςμοσ φυςικισ που ςτοχεφει ςτθ μελζτθ των νόμων του Νεφτωνα δεν αναγράφει 

πουκενά τουσ νόμουσ αυτοφσ. Ωςτόςο, ολόκλθροσ ζχει χτιςκεί με βάςθ αυτοφσ και θ 

προςομοίωςθ τθσ κίνθςθσ που υποςτθρίηεται από το μικρόκοςμο διζπεται από αυτοφσ. Η 

αλλθλεπίδραςθ του μακθτι με το μικρόκοςμο μπορεί για παράδειγμα να ςυνίςταται ςτθ 

διατφπωςθ υποκζςεων οι οποίεσ βαςίηονται ςτθν εμπειρία του μακθτι και τθν 

προθγοφμενθ γνϊςθ του για τα πωσ κα λειτουργιςει θ προςομείωςθ. Μζςα από τθ 

διαδικαςία ελζγχου των υποκζςεων του, που υποςτθρίηεται από τθν ανατροφοδότθςθ τθν 

οποία παρζχει  ο υπολογιςτισ, ο μακθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να αναμορφϊνει ςυνεχϊσ τισ 

γνωςτικζσ του δομζσ προκειμζνου να κατανοιςει τθ λειτουργία του μικρόκοςμου και 

ςυνεπϊσ τουσ νόμουσ που τθ διζπουν. 

 Ο Χριςτθσ επομζνωσ κακίςταται ενεργόσ, ςε αντίκεςθ με τθν εκπαιδευτικι πρακτικι και 

τισ παραδοχζσ του λογιςμικοφ υποςτιριξθσ τθσ κακοδθγθτικισ διδαςκαλίασ. Ενεργοποιεί 

και εκμεταλλεφεται το πνευματικό του δυναμικό  - αφοφ είναι και αναγκαςμζνοσ να 

ςτθριχκεί ςε αυτό – και ζχει ελευκερία επιλογισ των ςτρατθγικϊν διερεφνθςθσ και 

πειραματιςμοφ που κα ακολουκιςει. Επιπροςκζτωσ, είναι δυνατό να του παρζχονται 

δυνατότθτεσ προκειμζνου όχι απλά να χειρίηεται αλλά και να δθμιουργεί υπολογιςτικά 

αντικείμενα, χρθςιμοποιϊντασ εντολζσ που λειτουργοφν ωσ εργαλεία δόμθςθσ  και 

διαχείριςθσ αυτοφ του περιβάλλοντοσ. Κάνοντασ χριςθ αυτϊν των εντολϊν ο μακθτισ ζχει 

τθ δυνατότθτα να δθμιουργιςει υπολογιςτικζσ οντότθτεσ ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι και 

τισ αντίςτοιχεσ εντολζσ και διαδικαςίεσ χειριςμοφ τουσ.  

Επιπλζον τζτοιεσ εφαρμογζσ υποςτθρίηουν τθ ςυνδυαςμζνθ χριςθ τζτοιων διαδικαςιϊν 

επιτρζποντασ ςτο χριςτθ να τισ χρθςιμοποιεί ωσ δομικζσ μονάδεσ χτίηοντασ / 

ενςωματϊνοντασ τθ μία πάνω / μζςα ςτθν άλλθ, ενιςχφοντασ ζτςι τθν προοδευτικά 

εξελιςςόμενθ αφαιρετικι ςκζψθ από το ςυγκεκριμζνο ςτο πιο αφθρθμζνο και γενικευμζνο. 

Ζτςι, χτίηοντασ και διαμορφϊνοντασ τον μικρόκοςμο οι μακθτζσ βακμιαία δομοφν τθ δικι 

τουσ προςωπικι γνϊςθ (Hoyles & Noss, 1992)  
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Η Logo ωσ ζνα προγραμματιςτικό περιβάλλον, όπωσ κάκε άλλθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ, 

μπορεί να αντιμετωπίςει ζνα μεγάλο εφροσ προβλθμάτων. Αποτελεί μια διάλεκτο τθσ LISP και είναι 

δομθμζνθ με παρόμοιο τρόπο με τθν Pascal. Η ιςχφσ τθσ φαίνεται από τον τρόπο που βοθκά τον 

προγραμματιςτι να ςυγκεντρωκεί ςτο πρόβλθμά του, χωρίσ να τον απαςχολοφν οι 

ιδιαιτερότθτεσ και οι περιοριςμοί του εργαλείου που χρθςιμοποιεί. 

Η Logo αποτελεί μια Θεωρία μάκθςθσ βαςιςμζνθ ςτθν επιςτθμολογικι άποψθ του ζργου του Piaget και 

ςτθν τεχνθτι νοθμοςφνθ με τθν ζννοια τθσ γνωςτικισ επιςτιμθσ. Μεταξφ των ςκοπϊν τθσ είναι θ 

απομυκοποίθςθ του υπολογιςτι και του προγραμματιςμοφ. Δεν είναι μόνο ζνα εργαλείο 

προγραμματιςμοφ αλλά ζνασ χϊροσ για να ςκζφτεται ο προγραμματιςτισ και ιδιαίτερα ο μακθτισ. 

Με τθν παιδαγωγικι αξιοποίθςθ τθσ Logo, που πρότεινε ο Papert το 1968, ο μακθτισ 

αιςκάνεται κυρίαρχοσ τθσ νζασ τεχνολογίασ και ταυτόχρονα ζρχεται ςε επαφι με επιςτθμονικζσ 

ζννοιεσ και με τθ δθμιουργία νοθτικϊν μοντζλων. Αποτελεί ζνα μζςο με το οποίο, ακόμα και 

αυτοί που Θεωροφν τουσ εαυτοφσ τουσ «ανκρωπιςτζσ», δεν αιςκάνονται αποξενωμζνοι αλλά μζροσ τθσ 

διαδικαςίασ καταςκευισ πλθροφορικισ παιδείασ και τεχνολογικισ κουλτοφρασ (Papert 1990α). 

Η Logo Θεωρείται ιδανικι για τθν ειςαγωγι των γλωςςϊν προγραμματιςμοφ ςτθ διδαςκαλία, για τθν 

επίλυςθ προβλθμάτων με υπολογιςτι και για τθν ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν πλθροφορικϊν 

περιβαλλόντων από τουσ μακθτζσ. Θεωρείται ότι υπερβαίνει τουσ περιοριςμοφσ ενόσ περιβάλλοντοσ 

για προγραμματιςμό, αποτελϊντασ μια φιλοςοφία μάκθςθσ. Οριςμζνα από τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά 

που κακιςτοφν τθ Logo πιο προςοδοφόρο εκπαιδευτικό εργαλείο από άλλεσ γλϊςςεσ 

προγραμματιςμοφ ςυνοψίηονται ωσ εξισ :  

 Είναι εφκολθ ςτθν εκμάκθςθ  (με εντολζσ ςτα Ελλθνικά ι ςτα Αγγλικά, ενϊ δεν 

απαιτείται και ο οριςμόσ του τφπου των μεταβλθτϊν) 

 Προάγει καλζσ προγραμματιςτικζσ τεχνικζσ κακϊσ οι δομζσ δεδομζνων που 

διακζτει μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ δθμιουργία πολυπλοκότερων δομϊν 

Και οι εντολζσ είναι επαναχρθςιμοποιιςιμεσ, δθλαδι γίνονται εργαλεία για άλλεσ 

διαδικαςίεσ 

 Είναι επεκτάςιμθ  κακϊσ ενκαρρφνει τθ δθμιουργία βιβλιοκθκϊν ςυχνά 

χρθςιμοποιοφμενων εντολϊν ενϊ επιτρζπει ακόμα και τθ μετονομαςία των 

εντολϊν τθσ για κατανόθςθ από μικρζσ θλικίεσ.  

 Είναι εφκολθ ςτθ ςυγγραφι και τθ διαχείριςθ προγραμμάτων  

Επικεντρϊνοντασ ςτθ διδακτικι πράξθ, θ Logo αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο μακθςιακό 

περιβάλλον. Θεωρείται ωσ το κατάλλθλο εργαλείο για τθ διδαςκαλία και ανάπτυξθ διαδικαςιϊν 

μάκθςθσ και ςκζψθσ (Ryba και  Anderson 1993). Παρζχει ζνα περιβάλλον ςτο πλαίςιο του οποίου ο 

μακθτισ εμπλζκεται άμεςα ςε μακθςιακζσ διαδικαςίεσ που ςυνειςφζρουν ςτθν οικοδόμθςθ τθσ 

γνϊςθσ ςτον προγραμματιςμό, αλλά και ςε άλλα γνωςτικά αντικείμενα. Οριςμζνεσ από τισ 

διαδικαςίεσ μάκθςθσ ςτισ οποίεσ ςυνειςφζρει θ Logo ςυνοψίηονται ωσ εξισ: 

 υντελεί ςτον κακοριςμό, τθ ςχεδίαςθ και τθν υλοποίθςθ διδακτικϊν ςτόχων με τθ 

ςυνεργαςία εκπαιδευτικοφ και μακθτϊν 

 υμβάλλει ςτθν κατανόθςθ τθσ γνϊςθσ που πρόκειται να διδαχκεί  

 Αξιοποιεί τισ αντιλιψεισ των μακθτϊν για τθν οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ μζςω 

γενικεφςεων ι γνωςτικϊν ςυγκροφςεων 

 Προωκεί τθ ςχεδίαςθ τρόπων αξιοποίθςθσ τθσ οικοδομοφμενθσ γνϊςθσ υντελεί ςτθν 

ανάπτυξθ μετα-γνωςτικϊν δεξιοτιτων 
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 υμβάλλει ςτθ διερεφνθςθ νζων ιδεϊν 

 Παρζχει ζνα περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ μικρόκοςμων, περιβαλλόντων 

προςομοίωςθσ ρεαλιςτικϊν ι μθ προβλθμάτων 

 Ενιςχφει τθν ιςότιμθ διδαςκαλία μεταξφ μακθτϊν αλλά και μεταξφ του εκπαιδευτικοφ 

με τουσ μακθτζσ. 

Οι ανωτζρω διαδικαςίεσ υλοποιοφνται από τουσ μακθτζσ με τρόπουσ όπωσ: 

 Πειραματιςμόσ με τισ εντολζσ και κατανόθςι τουσ, απόκτθςθ εμπιςτοςφνθσ ςτθ χριςθ 

τουσ 

 χεδίαςθ δραςτθριοτιτων και οργάνωςι τουσ ςε ςυςτατικά μζρθ Χριςθ 

ανκρωποκεντρικϊν αναφορϊν για τθν αντίλθψθ του προγραμματιςμοφ με τθ μορφι 

διαλόγου του μακθτι με τον υπολογιςτι  

 Δθμιουργία ενόσ προγράμματοσ για τθν υλοποίθςθ όλων των διαδικαςιϊν με τθ ςωςτι 

ςειρά 

 Εκςφαλμάτωςθ με εντοπιςμό και διόρκωςθ λακϊν ι αναδόμθςθ τθσ προςζγγιςισ τουσ 

 

θμαντικό χαρακτθριςτικό τθσ Logo αποτελεί θ υλοποίθςθ όχι μόνο τθσ γνωςτικισ ταξινομίασ, 

αλλά και τθσ ςυναιςκθματικισ και ψυχοκινθτικισ, με το μακθτι να αναλαμβάνει το ρόλο τθσ 

χελϊνασ και να προςπακεί με κινιςεισ του ςτο χϊρο να υλοποιιςει ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ 

(Μικρόπουλοσ 2000). Οι τρεισ ταξινομίεσ ςυνδυάηονται ακόμα καλφτερα με τθν αξιοποίθςθ των 

χελωνϊν-ρομπότ και των προγραμματιηόμενων καταςκευϊν Lego-Logo. Αυτζσ αποτελοφν ζνα 

χαρακτθριςτικό παράδειγμα μάκθςθσ μζςω ρεαλιςτικϊν καταςτάςεων, ςυνδζοντασ άμεςα 

αφθρθμζνεσ ζννοιεσ και διανυςματικά μεγζκθ, όπωσ για παράδειγμα θ ταχφτθτα, θ ορμι και θ 

επιτάχυνςθ με εμφανείσ δράςεισ ςτον πραγματικό κόςμο. 

 

ε ζνα γενικότερο επίπεδο θ Logo αποτελεί ζνα πεδίο υλοποίθςθσ, εφαρμογισ και ελζγχου 

παιδαγωγικϊν προςεγγίςεων και αρχϊν με παραδείγματα όπωσ (Μικρόπουλοσ και Λαδιάσ 

1997): 

 Εφαρμογι των αρχϊν τθσ εποικοδομθτικισ μάκθςθσ και ιδιαίτερα του κοινωνικοφ 

κονςτρουκτιβιςμοφ 

 Ενςωμάτωςθ προαπαιτοφμενων γνϊςεων 

 υνεργαςία 

 Μεταφορά γνϊςθσ 

 Άμεςθ Διδαςκαλία 
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Υπερμεςικά περιβάλλοντα 

 

Σα υπερμζςα αποτελοφν ζνα ςφςτθμα άντλθςθσ πλθροφοριϊν που βαςίηεται ςτουσ 

υπολογιςτζσ, το οποίο  επιτρζπει ςτο χριςτθ να ζχει πρόςβαςθ ςε κείμενο, ιχο και video, 

φωτογραφίεσ και  computer graphics για ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα. Αποτελεί λογικι 

προζκταςθ του όρου υπερκείμενο, κακϊσ θ ζνταξθ του υπερκειμζνου ςε ζνα πολυμεςικό 

περιβάλλον του προςδίδει τα χαρακτθριςτικά του υπερμζςου. Ο όροσ χρθςιμοποιικθκε 

πρϊτθ φορά το 1965 από τον Ted Nelson, για να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο γραφικά, 

εικόνα, ιχοσ, video, απλό κείμενο και υπερςφνδεςμοι ςυνδυάηονται  για να παράγουν ζνα 

μθ-γραμμικό μζςο πλθροφορίασ.  

Ενϊ το κείμενο είναι γραμμικό και διαβάηεται από τθν αρχι προσ το τζλοσ του, το υπερκείμενο αποτελεί μια μθ 

γραμμικι, μθ ςειριακι οργάνωςθ κειμζνου ςε ψθφιακι (κυρίωσ) μορφι. Σο κείμενο δομείται από το 

ςυγγραφζα ζτςι  ϊςτε να κατευκφνει τθν κατανόθςθ του Θζματοσ από τον αναγνϊςτθ. το υπερκείμενο ο 

αναγνϊςτθσ διατθρεί ζνα βακμό ελζγχου και δομεί τθν τελικι οργάνωςθ του κειμζνου με τρόπο που ζχει 

περιςςότερο νόθμα για τον ίδιο από ό,τι του παρζχει ο ςυγγραφζασ, ευνοϊντασ με αυτό τον τρόπο τθ 

ςυνειρμικι ςκζψθ. Σο υπερκείμενο προζκυψε κατά τθν αναηιτθςθ ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ 

πλθροφορίασ για τθν ενίςχυςθ νοθτικϊν δεξιοτιτων (Bush 1945, Nelson 1965). Η αρχικι ιδζα, που 

ςυνεχίηει να ιςχφει και ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθ μακθςιακι διαδικαςία, είναι ότι οι ςυνδζςεισ ςτο 

υπερκείμενο αποτελοφν διαςυνδεδεμζνεσ ιδζεσ, οι ςυςχετίςεισ των πλθροφοριϊν γίνονται εφκολα και υπό 

τον ζλεγχο του χριςτθ, θ πλθροφορία εξατομικεφεται. Βαςικόσ ςτόχοσ του υπερκειμζνου, που γίνεται 

περιςςότερο εμφανισ ςτα υπερμζςα, είναι θ ενεργι ςυμμετοχι του χριςτθ ςτισ αλλθλεπιδράςεισ του με 

τθν πλθροφορία. 

Σα υπερμζςα διακρίνονται από τα πολυμζςα ωσ προσ τον πλοφτο των πλθροφοριϊν που περιζχουν και τον 

τρόπο παρουςίαςισ τουσ. Η ουςιαςτικι διαφορά τουσ βρίςκεται ςτθν πλευρά του χριςτθ, ο οποίοσ τελικά 

αποφαςίηει για το επίπεδο εμβάκυνςθσ ςτο οποίο Θζλει να φτάςει. Η αποτελεςματικότθτα μιασ 

εκπαιδευτικισ υπερμεςικισ εφαρμογισ εξαρτάται από τον όγκο τθσ πλθροφορίασ που περιζχει ςε 

ςυνδυαςμό με τουσ εκάςτοτε διδακτικοφσ ςτόχουσ και τθ δυνατότθτα του χριςτθ να αξιοποιιςει τθν 

πλθροφορία με βάςθ τθν προθγοφμενθ γνϊςθ και τισ δεξιότθτζσ του. 

Σα ςυςτατικά ςτοιχεία του υπερκειμζνου, και κατ' επζκταςθ των υπερμζςων, είναι 1. οι κόμβοι, 2. οι 

ςφνδεςμοι,  3. Η δομι οργάνωςθσ του δικτφου ιδεϊν 4. Η βάςθ δεδομζνων 5. Η αλλθλεπιδραςτικότθτα 

και ο δυναμικόσ ζλεγχοσ 6. Οι διαδρομζσ και θ πλοιγθςθ (Βίρβου Μαρία). 

Οι κόμβοι (nodes, anchors) αντιπροςωπεφουν ζνα κζμα ι μια ιδζα. Μπορεί να είναι οριςμζνοι, 

εμπεριζχοντασ  ςθμαςιολογικι πλθροφορία([Rao & Turoff, 1990])Σα περιεχόμενα ενόσ κόμβου 

εμφανίηονται ενεργοποιϊντασ τουσ ςυνδζςμουσ. 

οι ςφνδεςμοι (links) αποτελοφν τα ςθμεία επικοινωνίασ μεταξφ των κόμβων. Μποροφν να είναι δυο 

διευκφνςεων επιτρζποντασ ζτςι τθ μετακίνθςθ προσ τα πίςω. Οι ςφνδεςμοι και αυτοί μπορεί να είναι 

οριςμζνοι προςδιορίηοντασ τθ φφςθ τθσ ςχζςθσ. Μπορεί να είναι είτε αναφορικοί είτε ιεραρχικοί 

(δείχνοντασ μια ςχζςθ parent-child) 

Η δομι οργάνωςθσ είναι θ engine  των υπερμζςων που περιζχει πλθροφορίεσ για τουσ κόμβουσ και τουσ 

ςυνδζςμουσ και αποτελεί ζνα ςφνολο από αλλθλοςυςχετιηόμενεσ και διαςυνδεδεμζνεσ ιδζεσ.  

http://paul.luon.net/hypermedia/references.html#raoturoff90
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Η βάςθ δεδομζνων ι οποία μπορεί να είναι είτε ςχεςιακι είτε μια βάςθ γνϊςθσ είτε αντικειμενοςτραφισ 

(αν και δεν ζχει γίνει πολφ μεγάλθ προςπάκεια για τθν ανάδειξθ των δυνατοτιτων μοντελοποίθςθσ των 

αντικειμενοςτραφϊν ΒΔ - http://paul.luon.net/hypermedia/chapter3/intro.html) 

Η αλλθλεπιδραςτικότθτα και ο δυναμικόσ ζλεγχοσ ςυνίςταται ςτθ δυνατότθτα του χριςτθ να 

κακορίςει τθ ςειρά με τθν οποία κα προςπελάςει τισ πλθροφορίεσ, να προςκζςει πλθροφορίεσ 

αν το υπερμεςικό περιβάλλον είναι δυναμικό,  

Η  πλοιγθςθ αποτελεί τθν κατεξοχιν πρακτικι χριςθσ ενόσ υπερκειμζνου - ανάμεςα ςτισ 

κορυφζσ (ι κόμβουσ) ενόσ γράφου καταςτάςεων . Ο χριςτθσ καλείται να εξερευνιςει, να 

ξεφυλλίςει (browsing), να πλοθγθκεί μζςα ςτισ προτεινόμενεσ από το μζςο πλθροφορίεσ 

από διάφορα ςθμεία πρόςβαςθσ με ελεφκερθ επιλογι του. θ επιλογι μπορεί να είναι  

“ςθμαντικι”, ςυναρτιςει τθσ ςθμαςίασ του κόμβου 

“ςυντακτικι”, ςυναρτιςει τθσ λειτουργίασ του κόμβου (επόμενοσ ι προθγοφμενοσ, τζλοσ ι 

αρχι κλπ.) 

ο τρόποσ τθσ παρουςίαςθσ των γνϊςεων δεν επθρεάηεται από λογικζσ, ιεραρχικζσ ι 

ςυνολοκεωρθτικζσ δυςχζρειεσ, λόγω τθσ δομισ του ςυςτιματοσ. 

Η μεγαλφτερθ ίςωσ καινοτομία των υπερμζςων ωσ “γνωςτικά μζςα”  αποτελεί το γεγονόσ 

ότι επιτρζπεται ςτο υπερμεςικό περιβάλλον να μθν ζχει καλϊσ προςδιοριςμζνουσ ςκοποφσ, 

αλλά ςυναρτιςει των απαντιςεων του ςυςτιματοσ να προςεγγίηει προοδευτικά το 

πρόβλθμά του.  

 

Κριτικι ςτα Τπερμεςικά περιβάλλοντα  

Η ίδια ακριβϊσ θ ελεφκερθ φφςθ των υπερμεςικϊν ςυςτθμάτων είναι αυτι που κατά πολλοφσ 
οδθγεί ςε καταςτάςεισ όπωσ τον αποπροςανατολιςμό  και τθ γνωςτικι υπερφόρτωςθ.  Ζτςι, 
πολλοί κεωρθτικοί τθσ εκπαίδευςθσ κρίνουν πωσ είναι αμφίβολο εάν θ ελεφκερθ πλοιγθςθ και 
αναηιτθςθ αρκεί για να οδθγιςει ςτθ μάκθςθ (Hammond and Allison, 1989; Jonassen, 1991), 
και ςτθν επίτευξθ των διδακτικϊν ςτόχων ενόσ μακιματοσ (Romiszowski, 1990). Πιο 
ςυγκεκριμζνα υποςτθρίηεται ότι οι εκπαιδευόμενοι τείνουν να χακοφν ςε κατάςταςθ ελεφκερθσ 
πλοιγθςθσ, ειδικά όταν το πεδίο είναι μεγάλο και/ι οι εκπαιδευόμενοι είναι αρχάριοι ςτο 
γνωςτικό αντικείμενο, με αποτζλεςμα οι ςυνεχόμενεσ και πολλαπλζσ επιλογζσ να οδθγοφν ςε 
γνωςτική υπερφόρτωςη (cognitive overload) (Conklin, 1987; McDonald & Stevenson, 1996), 
Σα κζματα αυτά ζχουν τεκεί εδϊ και αρκετά χρόνια και διάφορεσ προςεγγίςεισ ζχουν προτακεί 
ςτθ βιβλιογραφία (Nielsen, 1990) όπωσ, χάρτεσ επιςκόπθςθσ (overview maps), καταγραφι 
ιςτορικοφ αλλθλεπίδραςθσ (interaction histories) και κατευκυνόμενεσ περιθγιςεισ (guided 
tours), οι οποίεσ όμωσ προςφζρουν πακθτικι βοικεια χωρίσ να λαμβάνουν υπόψθ τα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά του εκπαιδευόμενου (Conklin, 1987).  
Μια νζα προςζγγιςθ για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ αποτελεί θ νζα ερευνθτικι 
περιοχι των Προςαρμοςτικϊν υςτθμάτων Τπερμζςων, θ οποία βρίςκεται ςτο ςταυροδρόμι του 
υπερκειμζνου και τθσ μοντελοποίθςθσ χριςτθ. Ζνασ από τουσ ςτόχουσ τθσ περιοχισ είναι θ 
βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ και τθσ ευχρθςτίασ των υπερμζςων (De Bra, 2000) 
εξατομικεφοντασ τθν αλλθλεπίδραςθ του κάκε χριςτθ με αυτά. Ιδιαίτερα τα Προςαρμοςτικά 
Εκπαιδευτικά υςτιματα Τπερμζςων αποτελοφν μια κατθγορία Προςαρμοςτικϊν υςτθμάτων 
Τπερμζςων, που πρωταρχικό ςτόχο ζχει τθ ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ του εκπαιδευόμενου ςτθ 
διάρκεια τθσ μελζτθσ του. 
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Προςαρμοςτικά Υπερμεςικά Περιβάλλοντα 

 
Σα Προςαρμοςτικά υςτιματα Τπερμζςων  αλλάηουν το περιεχόμενο ι τθν εμφάνιςθ των 
υπερμζςων ϊςτε να προςαρμόηονται ςε ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά του χριςτθ (Eklund 
και Brusilovsky, 1999). ε αυτό το πλαίςιο, τα ΠΕΤ ςτοχεφουν ςτθν ιδζα τθσ 
εξατομικευμζνθσ υποςτιριξθσ των εκπαιδευόμενων παρζχοντάσ τουσ επιπλζον τθ 
δυνατότθτα εμπλοκισ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 
 
Ιδιαίτερα ςτο χϊρο τθσ Εκπαίδευςθσ από απόςταςθ, θ απεικόνιςθ των χαρακτθριςτικϊν και 
των αναγκϊν του κάκε εκπαιδευόμενου ςτθ ςχεδίαςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, το 
οποίο αποτελεί κοινό τόπο ςυνάντθςθσ τθσ ιδεατισ τάξθσ (Grigoriadou and Papanikolaou, 
2000), αποτελεί ζνα ςθμαντικό και ενδιαφζρον ερευνθτικό ςτόχο. Αυτό ιςχφει μια και το 
κοινό ςτο χϊρο τθσ εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ είναι ςυνικωσ ενιλικεσ, οι οποίοι ςυχνά 
χαρακτθρίηονται από ζντονθ ανομοιογζνεια όςον αφορά ςτθν πρότερθ γνϊςθ, ςτισ 
εμπειρίεσ, ςτο πολιτιςμικό υπόβακρο, ςτα επαγγζλματα και ςτουσ ςτόχουσ τουσ 
(McCormack and Jones, 1998). Επιπλζον, οι εκπαιδευόμενοι ςε αυτό το πλαίςιο 
αναλαμβάνουν τθν κφρια ευκφνθ τθσ μάκθςισ τουσ, μελετϊντασ μόνοι τουσ ςε χϊρο και 
χρόνο τθσ επιλογισ τουσ. 
Επίςθσ, είναι πλζον αποδεκτό από πολλοφσ επιςτιμονεσ ότι οι εκπαιδευόμενοι ςυχνά 
ωφελοφνται όταν αναλαμβάνουν τον ζλεγχο τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ κατά τθν 
αλλθλεπίδραςθ τουσ με το ςφςτθμα (Jonassen, Mayes, and McAleese, 1993, Shyu and 
Brown, 1995), όπωσ όταν επιλζγουν το μακθςιακό ςτόχο με τον οποίο κα αςχολθκοφν, το 
υλικό που κα μελετιςουν, τθ δραςτθριότθτα που κα εκπονιςουν, όταν αναλαμβάνουν τθν 
επίλυςθ προβλθμάτων. Βζβαια, εδϊ επιςθμαίνεται  ότι διάφοροι παράγοντεσ όπωσ τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του εκπαιδευόμενου, το γνωςτικό αντικείμενο, το γενικότερο 
πλαίςιο, κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ και να μελετθκοφν ςτθ ςχεδίαςθ του διαμοιραςμοφ 
του ελζγχου μεταξφ ςυςτιματοσ και εκπαιδευόμενου (Hannafin and Sullivan, 1996; Shyu 
and Brown, 1995). Ιδιαίτερα όμωσ ςτο πλαίςιο ενόσ μακιματοσ που παρζχεται με τθ 
μζκοδο τθσ εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ , θ εμπλοκι των εκπαιδευόμενων ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία ζχει ιδιαίτερθ βαρφτθτα μια και υποςτθρίηει το αυτo-
κατευκυνόμενο μοντζλο μάκθςθσ (selfdirected learning mode) το οποίο ςυχνά ςυναντάται 
ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων (Tennant, 1999). 
 
Σα ΠΕΤ μποροφν να υποςτθρίξουν όλο το φάςμα μοντζλων μάκθςθσ, από πλιρωσ 
ελεγχόμενθ από το ςφςτθμα (προςαρμοςτικότθτα) ζωσ πλιρωσ ελεγχόμενθ από τον 
εκπαιδευόμενο (προςαρμοςιμότθτα) (Brusilovsky, 1995).  
υγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο των ΠΕΤ θ προςαρμογή (adaptation) ορίηεται ωσ θ 
υλοποίθςθ ρυκμίςεων ςε ζνα εκπαιδευτικό περιβάλλον με βάςθ τθ διαφορετικότθτα των 
εκπαιδευτικϊν αναγκϊν και δυνατοτιτων των εκπαιδευόμενων. Διακρίνονται διάφορα 
επίπεδα προςαρμογισ ανάλογα με το 
ποιοσ αναλαμβάνει τθν πρωτοβουλία τθσ προςαρμογισ:  ο εκπαιδευόμενοσ ι το ςφςτθμα 
(Kay, 2001; Murray, 1991). Ζνα επομζνωσ ςθμαντικό κζμα ςτθ ςχεδίαςθ ΠΕΤ είναι ο 
τρόποσ με τον οποίο αξιοποιοφνται και εξιςορροποφνται οι δφο διαφορετικζσ μορφζσ 
προςαρμογισ: 

 θ προςαρμοςτικότητα (adaptivity) όπου το ςφςτθμα προςαρμόηεται ςτα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά του εκπαιδευόμενου με ζναν τρόπο ελεγχόμενο από το ςφςτθμα 
(system-controlled) και 

 θ προςαρμοςιμότητα (adaptability) όπου το ςφςτθμα υποςτθρίηει παρεμβάςεισ από 
τον τελικό-χριςτθ, δθλαδι τον εκπαιδευόμενο, προςφζροντάσ του ακόμα και τον 
ζλεγχο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ(learner-controlled). 

Πιο αναλυτικά, θ προςαρμοςτικότθτα ςε ζνα Εκπαιδευτικό φςτθμα Τπερμζςων ςτοχεφει 
να υποςτθρίξει τον εκπαιδευόμενο ςτθ διάρκεια τθσ μελζτθσ του, προςδίδοντασ ςτο 
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ςφςτθμα τθ δυνατότθτα να προςαρμόηεται δυναμικά ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του 
κάκε εκπαιδευόμενου και ςτθν εξζλιξι του. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται θ 
λειτουργικότθτα των υπερμζςων ςυνδυάηοντασ τθν ελεφκερθ πλοιγθςθ με τθν 
εξατομίκευςθ. 
Ιδιαίτερα θ προςαρμοςτικότθτα, θ οποία αποτελεί γενικά ζνα κοινό λειτουργικό ςτόχο των 
νοθμόνων ςυςτθμάτων, είναι ελεγχόμενθ από το ςφςτθμα και ςυχνά ςτθν περίπτωςθ των 
ΠΕΤ, επικεντρϊνεται:  

(i)ςτθν παρουςίαςθ του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου,  
(ii) ςτθν υποςτιριξθ τθσ πλοιγθςθσ ςτο πεδίο γνϊςθσ,  
(iii) ςτθ δθμιουργία ομάδων εργαςίασ εκπαιδευόμενων,  
(iv) ςτθ διαδικαςία επιλογισ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου, 
(v) ςτθν υποςτιριξθ τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων. 
 

 
 

Χαρακτθριςτικά του Εκπαιδευόμενου ςτα οποία Προςαρμόηεται το Σφςτθμα 
Ζνα ςθμαντικό κζμα ςτθ ςχεδίαςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ ενόσ ΠΕΤ είναι ο εντοπιςμόσ 
και θ αξιοποίθςθ των διακριτικϊν χαρακτθριςτικϊν του εκπαιδευόμενου τα οποία 
υποςτθρίηεται ότι είναι ςθμαντικά για τθ μάκθςθ αλλά και τθν προςαρμογι του 
ςυςτιματοσ. 
τθν περιοχι των ΠΕΤ, χαρακτθριςτικά των εκπαιδευόμενων που ζχουν αξιοποιθκεί ωσ 
πθγι προςαρμοςτικότθτασ είναι: ςτόχοι (goals), επίπεδο γνϊςεων, υπόβακρο 
(background), εμπειρία πλοιγθςθσ ςτον υπερχϊρο, προτιμιςεισ (preferences), πρότερθ 
γνϊςθ, μακθςιακό / γνωςιακό ςτυλ. Επιπρόςκετα, ςτοιχεία τθσ ςυμπεριφοράσ του 
εκπαιδευόμενου όπωσ, το ιςτορικό τθσ πλοιγθςισ του ςτο ςφςτθμα και οι επιδόςεισ του ςε 
τεςτ αξιολόγθςθσ, παρζχουν χριςιμεσ πλθροφορίεσ για το επίπεδο και τισ προτιμιςεισ των 
εκπαιδευόμενων. 
Όςον αφορά ςτουσ ςτόχουσ του εκπαιδευόμενου, αυτοί ςυνικωσ αναφζρονται ςε ςτόχουσ 
του εκπαιδευόμενου κατά τθν αλλθλεπίδραςι του με το εκπαιδευτικό ςφςτθμα και όχι 
γενικά ςε προςωπικοφσ του ςτόχουσ. τα ΠΕΤ οι ςτόχοι του εκπαιδευόμενου αναφζρονται 
ςυνικωσ: 
 (i) ςε ςτόχουσ επίλυςθσ προβλθμάτων (problem solving), οι οποίοι είναι χαμθλοφ επιπζδου 
δθλαδι αλλάηουν ανάλογα με το εκάςτοτε πρόβλθμα που καλείται να επιλφςει ο 
εκπαιδευόμενοσ, και 
 (ii) μακθςιακοφσ ςτόχουσ (learning goals), οι οποίοι χαρακτθρίηονται ωσ 
υψθλοφ επιπζδου και παραμζνουν ςτακεροί ςτθ διάρκεια τθσ μελζτθσ του. Σο ςφςτθμα 
χρθςιμοποιεί τουσ ςτόχουσ ωσ πθγι προςαρμοςτικότθτασ ϊςτε να υποςτθρίξει τουσ 
εκπαιδευόμενουσ ςτθν επίτευξι τουσ. Ιδιαίτερα ςτθν εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ , όπου το 
κοινό είναι ςυνικωσ ενιλικεσ, οι οποίοι ςυχνά ζχουν διαμορφωμζνθ άποψθ για τισ ανάγκεσ 
τουσ, θ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαμόρφωςθ του περιεχομζνου τθσ εκπαίδευςισ τουσ ενιςχφει 
τθ μάκθςθ (Βεργίδθσ, Λιοναράκθσ, Λικουργιϊτθσ, and Μακράκθσ, 1998). 
Ιδιαίτερα το επίπεδο γνϊςεων του εκπαιδευόμενου χρθςιμοποιείται ωσ θ πιο ςθμαντικι 
πθγι 
προςαρμοςτικότθτασ. Εκπαιδευτικό υλικό που για ζναν αρχάριο μπορεί να είναι δυςνόθτο, 
είναι πικανό για ζναν ζμπειρο να είναι ιδθ γνωςτό. Παράλλθλα, ενϊ ζνασ ζμπειροσ 
επικυμεί να ελζγχει το χϊρο πλοιγθςισ του χωρίσ περιοριςμοφσ, ζνασ αρχάριοσ είναι 
πικανό να χρειάηεται υποςτιριξθ ςτθν πλοιγθςθ διαφορετικά μπορεί να “χακεί” ςτο 
περιβάλλον δυςχεραίνοντασ τισ ςυνκικεσ μελζτθσ του. 
Σο υπόβαθρο του εκπαιδευόμενου, αφορά γενικά χαρακτθριςτικά του όπωσ επάγγελμα, 
εμπειρία ςε ςυναφείσ περιοχζσ, πρότερθ γνϊςθ. Οι προτιμήςεισ του εκπαιδευόμενου 
αφορoφν:  
(i) ςτισ μακθςιακζσ του προτιμιςεισ 
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ςε ςχζςθ με το είδοσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τον τρόπο και τθν αλλθλουχία 
παρουςίαςισ του, κ.λπ., και  
(ii) ςτθ γενικότερθ αλλθλεπίδραςι του με το ςφςτθμα όπωσ ςτισ τεχνολογίεσ προςαρμογισ 
και ςτον τρόπο πλοιγθςισ του ςτο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. 
χετικά με τθν πρότερη γνϊςη των εκπαιδευόμενων, ζχει πειραματικά διαπιςτωκεί ότι 
επθρεάηει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ προςαρμογισ ενόσ ΠΕΤ. ε ςχετικι ζρευνα (Specht 
and Kobsa, 1999) διαπιςτϊκθκε ότι εκπαιδευόμενοι με υψθλι πρότερθ γνϊςθ προτιμοφν 
λιγότερο περιοριςτικά προςαρμοςτικά περιβάλλοντα και ωφελοφνται από μθ περιοριςτικζσ 
προςαρμοςτικζσ τεχνικζσ όπωσ ο προςαρμοςτικόσ ςχολιαςμόσ υπερςυνδζςμων, ενϊ 
αντίςτοιχα εκπαιδευόμενοι με χαμθλι πρότερθ γνϊςθ φαίνεται να ωφελοφνται 
περιςςότερο από τθν προςαρμοςτικότθτα του ςυςτιματοσ και ειδικότερα από 
προςαρμοςτικζσ τεχνικζσ που προςφζρουν πλιρθ κακοδιγθςθ. 
 
Σα τελευταία χρόνια υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθν αξιοποίθςθ των ιδιαίτερων 
γνωριςμάτων των εκπαιδευόμενων (individual traits) ωσ πθγι προςαρμογισ (Brusilovsky, 
2001; Chen and Paul, 2003). Ωσ ιδιαίτερα γνωρίςματα κεωροφνται χαρακτθριςτικά που 
προςδιορίηουν τον εκπαιδευόμενο ωσ ιδιαίτερο άτομο, όπωσ παράγοντεσ προςωπικότθτασ, 
μοντζλα γνωςιακϊν (cognitive styles) και μακθςιακϊν ςτυλ (learning styles). τθ διεκνι 
βιβλιογραφία τθσ εκπαιδευτικισ ψυχολογίασ ζχουν καταγραφεί πολλζσ διαφορετικζσ 
κατθγοριοποιιςεισ γνωςιακοφ / μακθςιακοφ ςτυλ (Honey and Mumford, 1992; Riding and 
Rayner, 1998; Schmeck, 1988; Witkin et al, 1977). Εάν και πολλά κζματα παραμζνουν 
ανοιχτά ςχετικά με τθν ψυχολογικι διάςταςθ αυτϊν των κατθγοριοποιιςεων και τθν 
ορκότθτά τουσ, διάφορα ςυςτιματα ζχουν αναπτυχκεί που βαςίηονται ςε αυτζσ τισ ιδζεσ 
παρζχοντασ “test beds” για τθ μελζτθ τθσ αξιοπιςτίασ ςυγκεκριμζνων κατθγοριοποιιςεων 
και τθσ επίδραςισ τουσ ςτθ μελζτθ και επίδοςθ των εκπαιδευόμενων (Papanikolaou and 
Grigoriadou, 2004b). υγκεκριμζνα, ςυςτιματα που υιοκετοφν ςυγκεκριμζνα 
μοντζλα/κατθγοριοποιιςεισ γνωςιακϊν και μακθςιακϊν ςτυλ είναι τα ςυςτιματα ΙNSPIRE 
και SMILE που υιοκετοφν το μοντζλο των 
Honey and Mumford (1992) ςφμφωνα με τθν οποία, οι εκπαιδευόμενοι κατατάςςονται ςε 
τζςςςερα μακθςιακά ςτυλ:  

 Ακτιβιςτισ,  

 Ανακλαςτικόσ 

  Θεωρθτικόσ, 

 Πραγματιςτισ 
το ςφςτθμα CS383 που υιοκετεί το μοντζλο των Felder and Silverman (1988), το AES-CS που 
υιοκετεί το μοντζλο των Field dependent/independent (Witkin et al., 1997). Επίςθσ, ςε άλλα 
ςυςτιματα όπωσ τα ACE, MANIC, Arthur, το μακθςιακό ςτυλ των εκπαιδευόμενων 
προςεγγίηεται μζςα από τισ προτιμιςεισ τουσ ςε ςυγκεκριμζνα μζςα (ιχο, κείμενο, βίντεο) 
ι ςε ςυγκεκριμζνθ αλλθλουχία διαφορετικϊν τφπων εκπαιδευτικοφ υλικοφ. 
Επίςθσ θ δυνατότθτα αναγνϊριςθσ και μοντελοποίθςθσ των ςυναιςκθμάτων και γενικότερα 
του κυμικοφ (Hudlicka, 2003; Carberry et al., 2002) αποτελεί πρόςφατο πεδίο ζρευνασ, τα 
αποτελζςματα του οποίου κα μποροφςαν να αξιοποιθκοφν για τθ ςχεδίαςθ τθσ 
προςαρμογισ εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων. 
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Παιχνίδια – εικονικζσ πραγματικότθτεσ 

Σα εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι παιχνίδια που ζχουν ςχεδιαςτεί ϊςτε να διδάξουν ζνα 
ςυγκεκριμζνο κζμα, να αναλφςουν ζνα πεδίο, να ενιςχφςουν τθν ανάπτυξθ, να 
κατανοιςουν ζνα ιςτορικό γεγονόσ ι μια κουλτοφρα, ι να βοθκιςουν ςτθν ανάπτυξθ ενόσ 
χαρακτθριςτικοφ τθν ϊρα που παίηουν.  
 
Σα βιντεο-παιχνίδια ζχουν γίνει υποκείμενο κριτικισ περιςςότερο από άλλεσ μορφζσ 
διδαςκαλίασ μζςω διαςκζδαςθσ γιατί ςυχνά αντιμετωπίηονται ωσ ανοφςια διαςκζδαςθ και 
ότι παρακινοφνται από τθν κατανάλωςθ. Σαυτόχρονα τα κακαρά εκπαιδευτικά παιχνίδια 
αντιμετωπίηονται από τα παιδιά ςα να μθν ζχουν ενδιαφζρον περιεχόμενο. Παρ’ όλα αυτά, 
ζχει υπάρξει μια ςτροφι από τθν κακαρι διαςκζδαςθ ςτα βιντεο-παιχνίδια ςτθν 
εκπαίδευςθ. Σα παιδιά που μεγαλϊνουν ςιμερα μποροφν να επωφελθκοφν από τα 
εκπαιδευτικά παιχνίδια γιατί είναι ιδθ εκτεκειμζνα ςε μια κοινωνία που εξαρτάται όλο και 
περιςςότερο από τθν ψθφιακι τεχνολογία.  
 
Οι ερευνθτζσ ςιμερα ζχουν καταδείξει πωσ τα εκπαιδευτικά παιχνίδια μποροφν να γίνουν 
μζροσ του ςχολικοφ προγράμματοσ, αφοφ βρζκθκε πωσ ζχουν ςθμαντικι εκπαιδευτικι 
αξία. Παιχνίδια προςομοίωςθσ και περιπζτειασ, όπωσ το Sim City όπου οι παίχτεσ 
φτιάχνουν κοινωνίεσ, αναπτφςςουν τθν κριτικι ςκζψθ και τισ ικανότθτεσ προγραμματιςμοφ 
των παιδιϊν.  
 
Σο μζςο των εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν παρζχει μια ευκαιρία ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να 
ειςάγουν εκπαιδευτικά αλλά και διαςκεδαςτικά ςτοιχεία ςτο μακθςιακό περιβάλλον. Με τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, οι εκπαιδευτικοί μποροφν να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ ςε 
κοινωνικά ηθτιματα, όπωσ θ κριτικι ςκζψθ, θ επικοινωνία και διαπροςωπικζσ δεξιότθτεσ, 
που οι παραδοςιακζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ δε μποροφν να προςφζρουν.   
Κακϊσ όμωσ τα εκπαιδευτικά παιχνίδια ενςωματϊνονται ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, 
αναγείρεται το ηιτθμα τθσ κατθγοριοποίθςθσ τουσ και τθσ κακιζρωςθσ ενόσ πλαιςίου 
λειτουργίασ. Σο ηιτθμα αυτό είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό κακϊσ τα εκπαιδευτικά παιχνίδια 
δθμιουργοφνται με ςκοπό να είναι αποτελεςματικά εκπαιδευτικά εργαλεία, οπότε ο 
δθμιουργόσ του παιχνιδιοφ πρζπει να ζχει επαρκι γνϊςθ του νεανικοφ κοινοφ ςτο οποίο 
απευκφνεται, και ςυγκεκριμζνα ςτισ κοινωνικζσ και διδακτικζσ ανάγκεσ. Σαυτόχρονα, 
πρζπει να ιςορροπεί μεταξφ διαςκζδαςθσ και εκπαιδευτικισ λειτουργίασ.   
 

Όςον αφορά τθν υποδοχι από τουσ μακθτζσ, όπωσ οι ςυγγραφείσ Maria Virvou, George Katsionis 
και Konstantinos Manos υπζδειξαν ςτο : Combining Software Games with Education: 
Evaluation of its Educational Effectiveness. Educational Technology & Society, οι μακθτζσ 
που χρθςιμοποίθςαν το virtual reality game  VR-ENGAGE,που αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια τθσ 
ζρευνασ με αντικείμενο τθν εκμάκθςθ γεωγραφίασ, πζτυχαν ςτατιςτικά καλφτερα 
αποτελζςματα, από αυτοφσ που χρθςιμοποίθςαν ζνα ςυμβατικό ITS. Χρθςιμοποιϊντασ T-
test, διαπίςτωςαν πωσ οι μακθτζσ των δφο ομάδων  είχαν αρχικά το ίδιο επίπεδο γνϊςθσ, 
ενϊ μετά τθ χριςθ του απλοφ ITS ςτθ μία ομάδα, και του VR-ENGAGE ςτθ δεφτερθ, οι 
μακθτζσ υποβλικθκαν ξανά ςε test. Σα αποτελζςματα ςτθν πρϊτθ ομάδα ιταν βελτιωμζνα 
κατά 32%, ενϊ ςτθ δεφτερθ κατά 43%. Εξάλλου, ζνα ςθμείο που χρίηει ζμφαςθσ είναι ότι οι 
μακθτζσ με χαμθλότερθ βακμολογία (Β και Γ ςτθν αξιολόγθςθ του ςχολείου) είναι αυτοί 
που δείχνουν να ζχουν ωφελθκεί περιςςότερο από τθ χριςθ  του VR-Engage (48,87 ζναντι 
38,5). Αυτό το γεγονόσ υποδεικνφει ότι οι πιο «αδφναμοι» μαθητζσ ςφμφωνα με την 
παραδοςιακή ςχολική αξιολόγηςη, μποροφν να παρουςιάςουν πολφ μεγάλη βελτίωςη, 
προςφζροντασ τουσ ζνα εναλλακτικό πλαίςιο διδαςκαλίασ που να τουσ προςελκφει.  
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ε επόμενο ςτάδιο αξιολόγθςθσ του λογιςμικοφ, πάρκθκαν ςυνεντεφξεισ από τουσ μακθτζσ 
και τουσ κακθγθτζσ τθσ ςχολικισ μονάδασ που χρθςιμοποίθςαν το VR-ENGAGE και το απλό 
ITS, με τουσ ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ ςτθν πρϊτθ ομάδα να δθλϊνουν πωσ προτιμοφν το VR-
ENGAGE πολφ περιςςότερο. Η αξία και οι δυνατότθτεσ των εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν 
διαπιςτϊνονται και ςτθν πράξθ. Παρ’ όλα αυτά, οι μακθτζσ που είχαν ιδθ προθγοφμενθ 
εμπειρία ςτα θλεκτρονικά παιχνίδια, ηιτθςαν περιςςότερθ δράςθ και ζνα πιο πολφπλοκο 
περιβάλλον, ορμϊμενοι από τθν μζχρι τϊρα εμπειρία τουσ. Η ιςορροπία που πρζπει να 
κρατείται ανάμεςα ςτθ διαςκζδαςθ και τθν εκπαιδευτικι λειτουργία φαίνεται να αποτελεί 
κρίςιμο παράγοντα, κακϊσ υπζρμετρθ ζμφαςθ ςτθν εκπαιδευτικι λειτουργία μπορεί να 
αποκαρρφνει τουσ μακθτζσ και ζτςι να χάςει το ςυγκριτικό του πλεονζκτθμα, ενϊ ζμφαςθ 
ςτον παιγνιϊδθ χαρακτιρα μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα να μθν επιτελζςει τουσ 
εκπαιδευτικοφσ του ςκοποφσ.  
Οι κακθγθτζσ που ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία φζρεται να εντυπωςιάςτθκαν από τα 
αποτελζςματα που το VR-ENGAGE είχε, ειδικά ςτουσ πιο «αδφναμουσ» μακθτζσ, και 
οριςμζνοι μάλιςτα ζδειξαν πρόκυμοι να το χρθςιμοποιιςουν ςτθν παιδαγωγικι 
διαδικαςία. Και αυτό με τθ ςειρά του ζχει ςθμαςία, κακϊσ φαίνεται να εγκαταλείπεται 
ςταδιακά θ τεχνοφοβία, και να ςυνειδθτοποιοφνται τα οφζλθ από τθ χριςθ θλεκτρονικοφ 
υπολογιςτι ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  
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1.3 Συνεργατικό μϊθηςη και εκπαιδευτικό λογιςμικό 
 

Όλεσ οι κεωρίεσ τθσ γνωςτικισ ανάπτυξθσ που εξετάςτθκαν  προθγουμζνωσ, δίνουν μεγάλθ 

ςθμαςία ςτο κοινωνικό πλαίςιο ςτο οποίο λαμβάνει χϊρα θ μάκθςθ γνϊςεων αλλά και 

δεξιοτιτων. Παράλλθλα, είναι ςτόχοσ τθσ εκπαίδευςθσ ςε όλεσ τισ δθμοκρατικζσ χϊρεσ θ 

πραγμάτωςθ και θ διαπαιδαγϊγθςθ κοινωνικϊν αξιϊν  όπωσ θ δθμιουργία κριτικά 

ςκεπτόμενων πολιτϊν και θ ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων όπωσ θ επικοινωνία, θ 

ςυνεργαςία, θ αλλθλεγγφθ κλπ. 

τθν πράξθ όμωσ, και για διάφορουσ λόγουσ, όπωσ το πιεςτικό αναλυτικό πρόγραμμα, θ 

κοινι αντίλθψθ για τθ διδαςκαλία, ακόμα και θ διάταξθ των κρανίων, επιτάςςουν το ρόλο 

του δαςκάλου μαηί με το βιβλίο ωσ τθ μοναδικι πθγι γνϊςθσ. Ο δάςκαλοσ μεταχειρίηεται 

τουσ μακθτζσ ςα να ιταν ίδιοι και τουσ ςυγκρίνει με τουσ άριςτουσ και τουσ ιεραρχεί 

ςφμφωνα με πολφ περιοριςμζνα κριτιρια. Όςο και αν κάποιοι εκπαιδευτικοί εκτιμοφν τθν 

ομαδικι και ςυνεργατικι εργαςία μζςα ςτο ςχολείο, αυτι ζχει τθ μορφι εξαίρεςθσ και 

απόκλιςθσ από τα «κανονικά» μακιματα. Ζτςι, ο ατομικιςμόσ των μακθτϊν, θ ιεράρχθςθ 

των γνϊςεων, των προςϊπων και των ςχζςεων, ο ςυγκεντρωτιςμόσ τθσ μακθςιακισ 

διδαςκαλίασ, αποτελεί τον κυρίαρχο τρόπο που λειτουργοφν τα ςχολεία, όχι μόνο ςτθ χϊρα 

μασ, αλλά και ςτισ ακόμα πιο αναπτυγμζνεσ κοινωνίεσ, όπου οι ατομικιςτικζσ και οι 

ανταγωνιςτικζσ αξίεσ επικρατοφν ςε όλα τα επίπεδα τθσ κοινωνικισ ηωισ.  

Είναι όμωσ αυτόσ ο τρόποσ εκμάκθςθσ ο πιο αποτελεςματικόσ ; Πολλζσ ζρευνεσ ζχουν 

αποδείξει ότι θ μάκθςθ ςε ςυνεργαςία ςε ομάδα είναι ςαφϊσ ανϊτερθ και πιο αποδοτικι 

(Γεϊργασ 1984, Sheriff,1966). Μία από τισ διαςτάςεισ που λαμβάνει χϊρα όταν οι μακθτζσ 

ςυνεργάηονται ςε ομάδα, και αγνοεί ο ςυγκεντρωτιςμόσ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ, είναι 

αυτι τθσ κοινωνιογνωςτικισ ςφγκρουςθσ. Μζςα από τισ αλλθλεπιδράςεισ με το δάςκαλο, 

και με τα άλλα μζλθ τθσ ομάδασ, ο μακθτισ ζρχεται ςε μια γνωςτικι ςφγκρουςθ, δθλαδι ςε 

μια κατάςταςθ αμφιςβιτθςθσ των δικϊν του απαντιςεων και αντιπαράκεςθσ τουσ με 

διαφορετικζσ απαντιςεισ που προτείνονται από άλλουσ. Παράλλθλα, με τθν ζκκεςθ του 

μακθτι ςε μια ποικιλία διαφορετικϊν οπτικϊν, αυτόσ μακαίνει να ςυνκζτει απόψεισ, να 

αποδζχεται τθ διαφορετικότθτα, και να ανακεωρεί τισ δικζσ του (ενδεχομζνωσ ςτατικζσ) 

απόψεισ. Ο ρόλοσ του δαςκάλου ςε αυτι τθ διαδικαςία δεν υποβακμίηεται, αλλά 

μεταλλάςςεται, αποτρζποντασ τθ ςυνεργαςία να μετατραπεί από μια γόνιμθ 

αντιπαράκεςθ, είτε ςε μια ςυναινετικι υποταγι, είτε ςε μια πειςματικι αντίδραςθ.  

Με τθ χριςθ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ αυτομάτωσ μεταλλάςςονται οι δομζσ τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Αλλάηει θ διάταξθ των κρανίων, οι κοινωνικζσ ςχζςεισ μζςα 

ςτθν τάξθ. Ο ρόλοσ του παιδαγωγοφ μεταλλάςςεται και αυτόσ, από τον μοναδικό 

προμθκευτι τθσ γνϊςθσ, ςε διευκολυντι και διαμεςολαβθτι, από μοναδικό πομπό, ςε 

πομπο-δζκτθ, ζναν ρόλο που απαιτεί δθμιουργικό ςχεδιαςμό, εγριγορςθ, και ετοιμότθτα 

για εποικοδομθτικι αξιοποίθςθ των ευκαιριϊν που παρουςιάηονται για ςυηιτθςθ και 

κριτικι.  

Οι Willing και Girard αναφζρουν ότι επειδι ζνασ δάςκαλοσ δεν επαρκεί για να 

παρακολουκεί και να βοθκά όλα τα παιδιά ςυγχρόνωσ, οι μικρζσ ομάδεσ που δουλεφουν με 

τον υπολογιςτι προςφζρουν τισ γνϊςεισ και τισ ιδζεσ τουσ ςε άλλεσ ομάδεσ, με μια μορφι 
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άτυπθσ αλλθλοδιδαςκαλίασ, αναπτφςςοντασ ζτςι κλίμα ςυνεργατικό. Η παρουςία του 

δαςκάλου είναι όμωσ απαραίτθτθ, ϊςτε να διδάξει ςτουσ μακθτζσ δεξιότθτεσ επικοινωνίασ. 

το πλαίςιο αυτό, επιδιϊκεται θ εξισ ςυμπεριφορά από μζρουσ των μακθτϊν :  

 Να διευκολφνουν τθν ομάδα να διατθριςει επαφι με το ζργο, να εξομαλφνουν τισ 

ςυγκροφςεισ, και να μάκουν να αναδεικνφουν τθ ςθμαςία του κοινοφ ςτόχου 

 Να ηθτοφν διευκρινίςεισ, γνϊμεσ και προτάςεισ, να κάνουν ερωτιςεισ, και να 

κζτουν προβλθματιςμοφσ. Με αυτόν τον  τρόπο επιτυγχάνεται θ καλφτερθ 

κατανόθςθ του ζργου 

 Να απαντοφν με αιτιολόγθςθ ςτισ ερωτιςεισ των άλλων, να εξθγοφν και να δίνουν 

ιδζεσ για τθν περαιτζρω προϊκθςθ του ζργου 

 Να αναπτφξουν κριτικι ςκζψθ, αμφιςβθτϊντασ προτάςεισ που δεν είναι 

τεκμθριωμζνεσ, και να προβάλλουν εφλογεσ αντιρριςεισ.  

Πρζπει εξάλλου να ςθμειωκεί πωσ όλα αυτά τα χαρακτθριςτικά είναι κρίςιμα για τθν 

ανάπτυξθ τθσ ςυναιςθηματικήσ νοημοςφνησ των μακθτϊν, και είναι απαραίτθτα  για 

τθν ιςορροπθμζνθ  ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ τουσ, αλλά και τθσ εξζλιξθσ τουσ ςε 

team leaders. Σα τελευταία χρόνια οι ψυχολόγοι δίνουν πολφ μεγάλθ ζμφαςθ ςτθν 

καλλιζργεια τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ (EQ), κακϊσ όπωσ ζχει αποδειχκεί ςε 

ζρευνεσ, είναι περιςςότερο υπεφκυνθ για μια επιτυχθμζνθ καριζρα αλλά και μια 

ευτυχιςμζνθ προςωπικι ηωι παρά το IQ. Ζτςι, θ χριςθ υπολογιςτι ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία, παρά τισ αντιρριςεισ μιασ μερίδασ εκπαιδευτικϊν που κεωροφν ότι οι 

υπολογιςτζσ αποξενϊνουν, αποδεικνφεται ςτθν πράξθ ότι βοθκοφν ςτθν ςυνεργατικι 

μάκθςθ, και ςτθν καλλιζργεια χαρακτθριςτικϊν και δεξιοτιτων των μακθτϊν που κα 

τουσ είναι χριςιμα όχι μόνο για τθν ακαδθμαϊκι τουσ πορεία, αλλά τθν εξζλιξθ τουσ ςτθ 

ηωι.  
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1.4 Πλεονεκτόματα, προώποθϋςεισ και δυνητικϊ μειονεκτόματα για 

την χρόςη των νϋων τεχνολογιών ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα 
 

Όπωσ ςυχνά επιςθμαίνεται, θ εργαςία ςτον υπολογιςτι είναι από μόνθ τθσ αρκετά 

ελκυςτικι για τον μακθτι (Meskill & Mossop 1997). Σο μακθςιακό περιβάλλον που μπορεί 

να δθμιουργθκεί π.χ. με τθν τεχνολογία των πολυμζςων μπορεί να καταςτιςει τθ 

διδαςκαλία ενδιαφζρουςα και ςυναρπαςτικι. Ο μακθτισ ζλκεται από τον υπολογιςτι, 

κακϊσ αυτόν τον χειρίηεται και τον ελζγχει, ευνοϊντασ τθν αυτοςυγκζντρωςθ του. 

Παράλλθλα, μια ςειρά από χαρακτθριςτικά ενιςχφουν περαιτζρω  τισ κετικζσ διαςτάςεισ 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία :  

 Ο υπολογιςτισ ζχει απεριόριςτθ υπομονι, δε κάνει διακρίςεισ, οφτε βγάηει 

βιαςτικά ςυμπεράςματα. Ο μακθτισ δεν αιςκάνεται ντροπι απζναντι του, οφτε 

διακατζχεται από άγχοσ και ανάγκθ απόδειξθσ των ικανοτιτων του.  

 Ο υπολογιςτισ επιτρζπει ςτο μακθτι να προχωριςει με το δικό του ρυκμό, 

επαναλαμβάνοντασ το μάκθμα και τισ γνϊςεισ του όςεσ φορζσ χρειαςτεί, χωρίσ να 

φοβάται ότι κα χαρακτθριςτεί άςχθμα. Πρόκειται για τθν απενοχοποίθςθ του 

λάκουσ, ςφνδρομο το οποίο ζχει αποτρζψει πολλοφσ μακθτζσ από τθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία.    Ευνοείται θ εξατομικευμζνθ διδαςκαλία, και ζτςι μειϊνεται θ 

ιςοπζδωςθ του τρόπου μάκθςθσ των μακθτϊν.  Παράλλθλα, ο υπολογιςτισ 

υποςτθρίηει διαφορετικά μακθςιακά μοντζλα, απευκυνόμενοσ και ςτουσ 

ακουςτικοφσ, ςτουσ οπτικοφσ, και ςτουσ μεικτοφσ αντιλθπτικοφσ τφπουσ μακθτϊν 

 Ο υπολογιςτισ παρζχει άμεςθ ανάδραςθ ςτον μακθτι ςχετικά με τθν ορκότθτα των 

απαντιςεων του, κακϊσ αξιολογεί τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ του.  

 Η ενίςχυςθ που δίνεται ςτο μακθτι από τθ ςωςτι απάντθςθ είναι άμεςθ, και αυτό 

δυναμϊνει και το κίνθτρο για μάκθςθ 

 Όπωσ αναφζραμε και προθγουμζνωσ, ο υπολογιςτισ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ 

εποπτικό μζςο ςε όλα τα μακιματα, από τισ αρχζσ οικονομικισ κεωρίασ που είναι 

το project που καταςκευάςαμε, μζχρι τισ τζχνεσ, και να προωκιςει τθ ςυνεργατικι 

και διακεματικι (ολιςτικι) μάκθςθ.  

 Με τθ δυνατότθτα διαςφνδεςθσ του με δίκτυα και άλλα οπτικό-ακουςτικά μζςα 

επιτυγχάνεται μια άνευ προθγουμζνου δυνατότθτα διάδοςθσ των πλθροφοριϊν και 

των γνϊςεων, κακϊσ και επικοινωνίασ των ανκρϊπων μεταξφ τουσ.  

 Όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί , το εκπαιδευτικό λογιςμικό μπορεί να αποτελζςει ζνα 

χριςιμο ςφμμαχο για τθν επίτευξθ τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ. Με επίκεντρο τον 

υπολογιςτι, ςυηθτοφν ιδζεσ, ακοφν άλλουσ, και βαςίηονται ςτθν εμπειρία και ςτθ 

γνϊςθ ο ζνασ του άλλου. Ακόμα και θ «λάκοσ» απάντθςθ δθμιουργεί λιγότερο 

άγχοσ, κακϊσ θ ευκφνθ μοιράηεται και ζτςι δθμιουργείται ζνα περιβάλλον όπου το 

λάκοσ δεν είναι πρόβλθμα, όταν οι μακθτζσ μποροφν να αναλφςουν το γιατί και να 

μάκουν από τα ίδια τουσ τα λάκθ.   
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Σο εκπαιδευτικό λογιςμικό επθρεάηει και το κεςμό του εκπαιδευτικοφ : Όπωσ 
προαναφζραμε, ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ με τθ χριςθ του υπολογιςτι μεταλλάςςεται και 
από μεταδότθσ γνϊςεων, γίνεται ςυντονιςτισ, οργανωτισ, διευκολυντισ και υποςτθρικτισ 
τθσ μάκθςθσ, ςτο πλευρό των μακθτϊν του. Ο εκπαιδευτικόσ παφει να κάνει διάλεξθ ςτθν 
άκρθ τθσ αίκουςασ, και ςτζκεται δίπλα ςτον μακθτι για να τον βοθκιςει.  

Σα πλεονεκτιματα για τον εκπαιδευτικό από τθ χριςθ λογιςμικοφ, ζγκεινται ςτο γεγονόσ 
ότι απελευκερϊνεται μζροσ από το χρόνο που απαιτείται για να διδάξει. Οι δάςκαλοι 
παραχωροφν ςτουσ μακθτζσ περιςςότερθ ευκφνθ για τθ δίκθ τουσ μάκθςθ, και οι μακθτζσ 
μακαίνουν να εμπιςτεφονται τθ ςκζψθ τουσ. Ο νζοσ του ρόλοσ όμωσ δεν είναι πιο εφκολοσ.  
Αυτόσ κα πρζπει να παρεμβαίνει και να αξιοποιεί τισ ευκαιρίεσ για μάκθςθ τθ ςτιγμι που 
αυτζσ αναδφονται κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ των μακθτϊν ςτο εργαςτιρι τθσ τάξθσ.  

Παράλλθλα, οι εκπαιδευτικοί μποροφν να ζχουν άμεςθ πρόςβαςθ ςτα αποτελζςματα των 
μακθτϊν τουσ, αντλϊντασ δεδομζνα από το εκπαιδευτικό λογιςμικό. Χρόνοσ που μζχρι 
πρότινοσ δαπανοφταν για τθ διόρκωςθ γραπτϊν, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν 
ανάπτυξθ του περιεχομζνου και για τθ ςτρατθγικι τθσ διδαςκαλίασ που κα χρθςιμοποιθκεί 
ςτθν αίκουςα.  

Η υιοκζτθςθ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ μπορεί να ςυνεπάγεται και μείωςθ του κόςτουσ τθσ 
γραφικισ φλθσ, κακϊσ το εκπαιδευτικό περιεχόμενο  είναι διακζςιμο on-line και μειϊνεται 
θ ανάγκθ για φωτοτυπίεσ.  

Ζνα άλλο πλεονζκτθμα για τουσ εκπαιδευτικοφσ είναι ότι ζχουν αναπτυχκεί εκπαιδευτικά 
λογιςμικά ειδικά για αυτοφσ, που να τουσ επιτρζπει ςυνεχι επιμόρφωςθ και τθ δυνατότθτα 
εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ μζςω των νζων τεχνολογιϊν και τθσ ςυνεργαςίασ τουσ με τισ 
τθλεπικοινωνίεσ. Εξάλλου ζχουν αναπτυχκεί και πακζτα λογιςμικοφ που επιτρζπουν ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ να καταςκευάςουν το δικό τουσ εκπαιδευτικό λογιςμικό.  

Παρ’ όλα αυτά, θ άκριτθ ειςαγωγι του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ, χωρίσ 
προχποκζςεισ, μπορεί να επιφζρει το αντίκετο αποτζλεςμα από το επιδιωκόμενο : να 
ενιςχφςει περιςςότερο, αντί να αμβλφνει, τα ανεπικφμθτα χαρακτθριςτικά τθσ 
παραδοςιακισ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και τισ παρενζργειεσ που ελλοχεφουν από τθν 
ανεξζλεγκτθ εναςχόλθςθ των μακθτϊν με αυτζσ. 
 Η ζνταξι τουσ ςτθ διδαςκαλία,  προχποκζτει τθ ςυμπόρευςι τουσ με τισ εξελίξεισ των 
κεωριϊν τθσ μάκθςθσ, τθσ διδακτικισ μεκοδολογίασ, τθσ ςφγχρονθσ παιδαγωγικισ, των 
εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων ςχεδιαςμοφ μάκθςθσ και διδαςκαλίασ. Η καταςκευι των 
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων πρζπει να είναι προϊόν διεπιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ 
μεταξφ του κλάδου τθσ Πλθροφορικισ και τθσ Παιδαγωγικισ, ϊςτε τα όρια των δεξιοτιτων 
που καλλιεργεί το εκπαιδευτικό λογιςμικό να είναι τα αναμενόμενα, και να υπάρχει 
επίγνωςθ των παιδαγωγικϊν αποτελεςμάτων που επιδιϊκονται.  

Παράλλθλα, ακόμα και  το καλφτερο εκπαιδευτικό λογιςμικό είναι καταδικαςμζνο να 

αποτφχει, αν δε λάβει τθν υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν. Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, ο 

τεχνολογικά μορφωμζνοσ εκπαιδευτικόσ, όπωσ αναφζρει ο Beynon (1993) κα πρζπει :  

 Να ςυνειδθτοποιεί και να κρίνει το μθ – ουδζτερο χαρακτιρα τθσ τεχνολογίασ και 

να αποκτά μια εμπεριςτατωμζνθ και ςαφι τεχνολογικι μόρφωςθ, ϊςτε να μπορεί 

να επιβάλλεται και να «παιδαγωγεί» τθν τεχνολογία μζςα ςτα πλαίςια των ςτόχων 

των νζων αναλυτικϊν προγραμμάτων 

 Να μπορεί να μιλάει για υπολογιςτζσ και να εκτιμά τθ χριςθ τουσ μζςα ςτισ τάξεισ 
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 Να μπορεί να αποφεφγει τισ παγίδεσ λανκαςμζνων και ανόθτων εφαρμογϊν που 

επιβάλλονται από κερδοςκοπικοφσ φορείσ, που αγνοοφν τισ ψυχο-παιδαγωγικζσ και 

κοινωνιολογικζσ προεκτάςεισ 

 Να γνωρίηει ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ κεωρίεσ και τθν αλλθλεπίδραςθ τουσ με τισ 

νζεσ τεχνολογίεσ.  

 

Όςον αφορά τα μειονεκτιματα που κα μποροφςε κανείσ να εντοπίςει από τθν 

χριςθ  του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ, αυτά μποροφν να ςυνοψιςτοφν ςτα εξισ :  

 Οι εκπαιδευόμενοι καλοφνται να ανταπεξζλκουν και ςτθν εκμάκθςθ τθσ 

χριςθσ τθσ τεχνολογίασ, πζρα από το αντικείμενο το οποίο διδάςκονται.  

Παρ όλα αυτά, ωσ αντεπιχείρθμα μπορεί να αναφερκεί το γεγονόσ ότι θ 

ςθμερινι γενιά είναι ιδιαίτερα εξοικειωμζνθ με τθν τεχνολογία από πολφ 

μικρι θλικία, και ότι αν το εκπαιδευτικό λογιςμικό ζχει καταςκευαςτεί με 

ςεβαςμό ςτουσ κανόνεσ ορκισ χριςθσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ ανκρϊπου – 

υπολογιςτι, θ χριςθ του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ δε κα πρζπει να 

αποτελζςει πρόβλθμα.  

 Ο τρόποσ τθσ διδαςκαλίασ είναι απρόςωποσ, και μπορεί αυτό να οδθγιςει 
ςτθν απομόνωςθ του χριςτθ. Λφςθ ςε αυτό το μειονζκτθμα μπορεί να 
δοκεί από τα προςαρμοςτικά εκπαιδευτικά ςυςτιματα, τα οποία όπωσ 
ζχουμε αναφζρει αλλάηουν το περιεχόμενο ι τθν εμφάνιςθ τθσ φλθσ ϊςτε 
να προςαρμόηονται ςε ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά του χριςτθ (Eklund 
και  Brusilovsky, 1999). ε αυτό το πλαίςιο, τα προςαρμοςτικά εκπαιδευτικά 
ςυςτιματα ςτοχεφουν ςτθν ιδζα τθσ εξατομικευμζνθσ υποςτιριξθσ των 
εκπαιδευόμενων παρζχοντάσ τουσ επιπλζον τθ δυνατότθτα εμπλοκισ ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 Σζλοσ, ωσ μειονζκτθμα που μπορεί να προκαλζςει θ αλόγιςτθ χριςθ του 

υπολογιςτι μποροφν να αναφερκοφν διάφορα δευτερογενι προβλιματα 

όπωσ κόπωςθ, κοφραςθ ματιϊν, πονοκζφαλοι κλπ, τα οποία όμωσ μποροφν 

να αντιμετωπιςτοφν, με λογικι χριςθ και κανόνεσ υγιεινισ χριςθσ του 

υπολογιςτι, τουσ οποίουσ πρζπει να μάκουν να τθροφν οι μακθτζσ από 

μικρι θλικία.  

υμπεραςματικά, θ διεκνισ βιβλιογραφία καταλιγει  πωσ θ χριςθ του εκπαιδευτικοφ 

λογιςμικοφ και θ ςυμπερίλθψθ του ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν μπορεί να ςυμβάλλει με πολφ 

κετικό τρόπο ςτθ μακθςιακι διδαςκαλία, επιτρζποντασ τθ ςυνεργατικι μάκθςθ, και 

προςαρμοηόμενο ςτο ρυκμό του κάκε μακθτι. Για να λειτουργιςει όμωσ αποδοτικά, 

απαιτείται και θ ςυμβολι ςωςτά ενθμερωμζνων εκπαιδευτικϊν ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ, που 

να ςτθρίξουν και να παροτρφνουν τθν ομαδικι προςπάκεια, αλλά και να είναι ςε κζςθ να 

αξιολογιςουν τθν καταλλθλότθτα αυτοφ του νζου εκπαιδευτικοφ εργαλείου, το οποίο κάνει 

όλο και περιςςότερο τθν εμφάνιςθ του ςτισ ςχολικζσ αίκουςεσ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Φάςθ ζναρξθ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ 

2.1Ειςαγωγό 
Προκειμζνου να προχωριςουμε ςτθν καταςκευι του ζργου, κα πρζπει να επιλζξουμε ζνα 
από τα μοντζλα του κφκλου ηωισ λογιςμικοφ, που κα περιγράφει τουσ τρόπουσ με τουσ 
οποίουσ θ εφαρμογι μεταβαίνει από τθν ζναρξθ μζχρι το ςτάδιο τθσ προμικευςθσ του 
προϊόντοσ ςτθν κοινότθτα χρθςτϊν. Επειδι θ διαδικαςία ανάπτυξθσ κζλαμε να είναι 
επαναλθπτικι, προτιμικθκε θ RUP  - Rational Unified Process (Επαναληπτική Ενοποιημένη 

Διαδικασία) - , τα κφρια ςθμεία τθσ οποίασ αναφζρονται παρακάτω :  
 

Η RUP είλαη κηα κέζνδνο δηαρείξηζεο, ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο έξγσλ ινγηζκηθνύ 

κεγάιεο θιίκαθαο. Θα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην 

ρεηξηζκνύ ηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ ην νπνίν πξνβιέπεη:  

1. Δπαλαιεπηηθή αλάπηπμε (ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ινγηζκηθνύ πνπ αλαπηύζζνληαη 

επαλειέγρνληαη θαη ζπκπιεξώλνληαη ζπλερώο θαζώο όιν θαη κεγαιύηεξν εύξνο 

ηνπ έξγνπ πινπνηείηαη)  

2. Τελ δνκεκέλε δηαρείξηζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ. Οη απαηηήζεηο 

νξγαλώλνληαη ζε ζεκειηώδε απηόλνκα ηκήκαηα ινγηζκηθνύ κε θαιά θαζνξηζκέλε 

δηεπαθή κε ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ.  

3. Αξρηηεθηνληθό ζρεδηαζκό πνπ βαζίδεηαη ζε Components (νινθιεξσκέλεο 

αλεμάξηεηεο δνκηθέο κνλάδεο ινγηζκηθνύ)  

4. Γηαρείξηζε πνηόηεηαο (Quality control and Management). Σηνηρείνπ απαξαίηεηνπ 

ζηελ κνληέξλα θηινζνθία αλάπηπμεο εθαξκνγώλ  

5. Γνκεκέλν έιεγρν ησλ αιιαγώλ θαη ησλ επεθηάζεσλ ηνπ ινγηζκηθνύ. Σηνηρείν 

απαξαίηεην γηαηί θαλέλα ινγηζκηθό δελ έρεη νινθιεξσκέλν ην ζύλνιν ησλ 

απαηηήζεσλ πξηλ θαη ίζσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο  

6. Καιά νξηζκέλν πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ θεηκέλσλ πνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνπλ 

ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ. Γηα ηα θείκελα ηεο RUP ππάξρνπλ templates ηα νπνία 

ζπκπιεξώλνληαη από ηα επηθνξηηζκέλα πξόζσπα θαη δεκηνπξγνύλ έλα 

ζύκπιεγκα ηεθκεξίσζεο πνπ θαζηζηά εθηθηή ηελ δηόξζσζε, ζπκπιήξσζε θαη ηνλ 

έιεγρν ελόο πξντόληνο ινγηζκηθνύ από ηνλ νπνηνδήπνηε είλαη «κπεκέλνο» ζηε 

RUP αθόκα θαη αλ έρνπλ παξέιζεη έηε από ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ. Δπίζεο 

ε ηήξεζε ζσζηήο ηεθκεξίσζεο βνεζά ηελ εύθνιε εηζαγσγή λέσλ πξνζώπσλ ζηηο 

νκάδεο αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο ελόο έξγνπ.  

7. Γξαθηθό ηξόπν αλαπαξάζηαζεο ηνπ ζρεδηαζκνύ κε ηε βνήζεηα εκπνξηθώλ 

ινγηζκηθώλ θαη UML γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ θαη αλαπαξάζηαζεο (πρ 

Rational Rose)  
 
Μποροφμε να διακρίνουμε 4 φάςεισ ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ ςφμφωνα με τθ χρονικι ςειρά   
 

1. Ζναρξθ  : Κακορίηει τθν προοπτικι του ζργου. 
2. Εκπόνθςθ μελζτθσ :  χεδιαςμόσ των απαιτοφμενων δραςτθριοτιτων και πόρων. 

Κακοριςμόσ των χαρακτθριςτικϊν και ςχεδιαςμόσ τθσ αρχιτεκτονικισ. 

3. Καταςκευι: Ανάπτυξθ του προϊόντοσ. 

4. Μετάβαςθ : διανομι του προϊόντοσ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ κακϊσ και εκπαίδευςθ 

και ενθμζρωςθ 
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2.2 Σύλληψη απαιτόςεων 
 

Σο προσ υλοποίθςθ ζργο αφορά τθν καταςκευι ενόσ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ για το 

μάκθμα των Αρχϊν Οικονομικισ Θεωρίασ τθσ Γ λυκείου, που εξετάηεται πανελλαδικά και 

είναι αυξθμζνθσ βαρφτθτασ για τθν ειςαγωγι των μακθτϊν ςτισ Οικονομικζσ ςχολζσ τθσ 

χϊρασ. Ζπειτα από αναηιτθςθ διαπιςτϊςαμε πωσ δεν υπάρχει παρόμοιο εκπαιδευτικό 

λογιςμικό για το ςυγκεκριμζνο μάκθμα, παρά το ψθφιακό βιβλίο του Τπουργείου Παιδείασ, 

το οποίο αποτελεί απλϊσ μια μεταφορά του βιβλίου ςε θλεκτρονικι μορφι. Παρ’ όλα αυτά, 

από τθ μελζτθ και ανάλυςθ άλλων εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν, και εκπαιδευτικϊν 

παιχνιδιϊν, ο γράφων κατζλθξε ςτισ εξισ προδιαγραφζσ και απαιτιςεισ :  

1. Η παρουςίαςθ τθσ διδακτικισ φλθσ κα πρζπει να γίνεται με τρόπο ευχάριςτο για το 

μακθτι, με τθ χριςθ οπτικο-ακουςτικοφ υλικοφ, που να διευκολφνει τθ μάκθςθ.  

2. Η χριςθ του προγράμματοσ πρζπει να είναι απλι (όχι όμωσ απλοϊκι κακϊσ θ 

πλειοψθφία των μακθτϊν ςε αυτι τθν θλικία είναι ιδθ εξοικειωμζνθ με τθ χριςθ 

θλεκτρονικοφ υπολογιςτι).  

3. Σο πρόγραμμα κα πρζπει να προςαρμόηεται ςτο επίπεδο του μακθτι,  ταυτόχρονα 

όμωσ ςεβόμενο το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν του Τπουργείου, κακϊσ το 

μάκθμα εξετάηεται πανελλινια, οπότε ο μακθτισ κα πρζπει να διδαχτεί ζνα 

minimum γνϊςεων και δεξιοτιτων ϊςτε να αποκτιςει κριτικι ςκζψθ για τα κζματα 

που απαςχολοφν τθν οικονομία και τθν κοινωνία γενικότερα 

4. Σο πρόγραμμα κα πρζπει να επιτρζπει τθ ςυνεργαςία μεταξφ μακθτϊν, κακϊσ 

όπωσ ιδθ αιτιολογικθκε ςτο 1ο κεφάλαιο, ζχει παρατθρθκεί πωσ μζςω τθσ 

ςυνεργατικισ μάκθςθσ μποροφν να επιτευχκοφν εκπαιδευτικοί ςτόχοι (γνωςιακι 

ςφγκρουςθ, ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων, ςεβαςμόσ ςτθ διαφορετικι άποψθ 

κλπ) που είναι πολφ δφςκολο να προςεγγιςτοφν μζςω τθσ παραδοςιακισ δαςκαλό-

κεντρικισ παιδαγωγικισ αντίλθψθσ.  

5. Σα αποτελζςματα των αςκιςεων κα πρζπει να είναι άμεςα διακζςιμα ςτο μακθτι, 

και μζςω αυτϊν να παρουςιάηονται ςυμπεράςματα για τθν πορεία του 

6. Ο κακθγθτισ κα πρζπει να ζχει άμεςθ πρόςβαςθ ςτα αποτελζςματα των μακθτϊν 

του 

7. Σο πρόγραμμα κα πρζπει να είναι ανοιχτό για τθν προςκικθ επιπλζον 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ (κεφαλαίων, υποκεφαλαίων, αςκιςεων, κεωρίασ, βίντεο 

εικόνων, ιχου κλπ). Κάκε ομάδα κα πρζπει να μπορεί να ζχει τθ δικι τθσ ζκδοςθ 

πακζτου εκπαιδευτικοφ υλικοφ, αλλά και ο δθμιουργόσ – ςυντθρθτισ του 

εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ να μπορεί να αναβακμίηει το εκπαιδευτικό πακζτο όλων 

των ομάδων. Με άλλα λόγια, δυνατότθτα προςκικθσ & επεξεργαςίασ υλικοφ κα 

πρζπει να ζχουν και το πρόγραμμα αυτό κακ’ αυτό (ςτθν ορολογία του 

προγράμματοσ  system) και ο υπεφκυνοσ τθσ κάκε ομάδασ (ςτθν ορολογία του 

προγράμματοσ : teacher), αλλά με το δάςκαλο να μπορεί να επεξεργαςτεί και τισ 

αςκιςεισ του ςυςτιματοσ. 

8. Ο μακθτισ κα πρζπει να επιβραβεφεται  για τθν πορεία του, δίνοντασ του επιπλζον 

κίνθτρο ςτθ μακθςιακι διαδικαςία.  

9. Η γραμμικι δομι τθσ διδαςκαλίασ τθσ φλθσ όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί αποκαρρφνει 

το μακθτι, κακϊσ δε του επιτρζπει να οικοδομιςει αυτόσ τθ μακθςιακι διαδικαςία 

και να διατθριςει κάποια μορφι ελζγχου. Σο πρόγραμμα κα πρζπει να επιτρζπει 
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ςτο μακθτι να περιθγθκεί με τθ μορφι υπερςυνδζςμων, οδθγϊντασ τον ςε άρκρα 

ςτο διαδίκτυο ι ςε εξωτερικζσ πθγζσ, εφ’ όςον αυτόσ το επικυμιςει και με τθ ςειρά 

που το κζλει 

2.2.1 Διαγρϊμματα περιπτώςεων χρόςησ 

Οι δράςτεσ (actors) του ςυςτιματοσ μποροφν να διακρικοφν ςτισ εξισ 2 κατθγορίεσ :  

Α) Μακθτζσ 

Β) Εκπαιδευτικοί 

Σα use case diagrams μασ επιτρζπουν να αναπαραςτιςουμε ποιεσ λειτουργίεσ του 

ςυςτιματοσ πραγματοποιοφνται και από ποιουσ χριςτεσ, κακϊσ και ποιεσ εξαρτιςεισ 

υπάρχουν μεταξφ των χρθςτϊν.  

Για τθν περίπτωςθ των μακθτϊν: 

 

 

Για τθν περίπτωςθ των εκπαιδευτικϊν :  

 

  

Δίζνδνο ζην ζύζηεκα

Πεξηιακβάλεη δηδάζθεηαη/αιιειεπηδξά

Θεωξία

Μαζεηήο

Αζθήζεηο

εμαζθείηαη ζε

Δίζνδνο ζην ζύζηεκα

Πεξηιακβάλεη

πξνζζέηεη 

&επεμεξγάδεηαη/εμαζθείηαη
Αζθήζεηο

πξνζζέηεη 

&επεμεξγάδεηαη/αιιειεπηδξά

Θεωξία

Γάζθαινο
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2.2.2 Διαγρϊμματα τϊξεων 

Τα δηαγξάκκαηα θιάζεσλ πεξηγξάθνπλ ηηο νληόηεηεο πνπ απαξηίδνπλ έλα ζύζηεκα 

θαη ηηο ζηαηηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ηνπο. Απνηεινύληαη από:  

 Κιάζεηο (classes) 

 Σρέζεηο (relationships) 

Όςον αφορά τθ κλάςθ του μακθτι :  

 
 

Όςον αφορά τθν κλάςθ του εκπαιδευτικοφ, και τθ ςχζςθ του με τθν κλάςθ τθσ κεωρίασ :  

 
Παρόμοια για τθν κλάςθ των αςκιςεων :  

 
 

Για τθν κλάςθ των κεφαλαίων/υποκεφαλαίων :  

 

  

δηδάζθεηαη/αιιειεπηδξά

Υξήζηεο : Μαζεηήο Θεωξία

1 m

εμαζθείηαη1 m

Υξήζηεο : Μαζεηήο Αζθήζεηο

Γεκηνπξγεί

Δπεμεξγάδεηαη

Υξήζηεο : 

εθπαηδεπηηθόο
Θεωξία

1 m

1 m

Γεκηνπξγεί

Δπεμεξγάδεηαη

Υξήζηεο : εθπαηδεπηηθόο Αζθήζεηο

1 m

1 m

Γεκηνπξγεί

Δπεμεξγάδεηαη

1 m

1 m

Υξήζηεο : εθπαηδεπηηθόο (ππν)θεθάιαηα
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2.3 Ανϊλυςη – Σχεδιαςμόσ 

Όςον αφορά το ςχεδιαςμό ςε αυτι τθ φάςθ, ςτόχοσ είναι να ςχεδιάςουμε ζνα μοντζλο 

ςχεδίαςθσ για τθν υποψιφια αρχιτεκτονικι και να το περιλάβουμε ςτθν αρχικι 

αρχιτεκτονικι περιγραφι.  

2.3.1 Διαγρϊμματα περιπτώςεων χρόςησ 

Για τον actor :  μακθτι  

 Διδαςκαλία κεωρίασ  - ψθφιακόσ δάςκαλοσ  

Ο ψθφιακόσ δάςκαλοσ ςυγκρατεί ποιο κεφάλαιο να διδάξει ςτο μακθτι, διαφοροποιεί 

τθν μθ υποχρεωτικι φλθ ανάλογα με το επίπεδο του μακθτι, του ανακζτει αςκιςεισ 

 
 Θεωρία – αντίςτοιχο βιβλίου 

Η κεωρία είναι το ψθφιακό αντίςτοιχο του βιβλίου όπου αφοφ πρϊτα ο μακθτισ 

επιλζξει κεφάλαιο και υποκεφάλαιο του εμφανίηει τθν φλθ 

 
 Αςκιςεισ – που ζχουν ανατεκεί ςτο μακθτι από τον ψθφιακό δάςκαλο 

 

  

Μαζεηήο
Φεθηαθόο δάζθαινο

Θεωξία
Μαζεηήο

Δπηινγή 

θεθάιαηνπ&ππνθεθαιαίνπ

Πεξηιακβάλεη

αιιειεπηδξά

Μαζεηήο
assigned exercises

εμαζθείηαη
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 Όλεσ οι αςκιςεισ που είναι διακζςιμεσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Προβολι ςυμπεραςμάτων & προτάςεων από το ςφςτθμα μετά τθν επίλυςθ 

αςκιςεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Προβολι τθσ προόδου του μακθτι  

 

  

Μαζεηήο
Πξόνδνο

ελεκεξώλεηαη

Μαζεηήο
Αζθήζεηο

Δπηινγή Κεθαιαίνπ

πεξηιακβάλεη

ύλζεηε αλαδήηεζε άζθεζεο

πεξηιακβάλεη

εμαζθείηαη

ή

Αζθήζεηο assigned exercises

πεξηιακβάλεη πεξηιακβάλεη
ή

Μαζεηήο
Απνηειέζκαηα

ελεκεξώλεηαη



Μεταπτυχιακι Διατριβι   Ανδρζου Γεϊργιοσ 
 

36 
 

Για τον actor :  εκπαιδευτικό  

 Επεξεργαςία & δθμιουργία κεωρίασ 

 

 Επεξεργαςία & δθμιουργία αςκιςεων 

 

 Επεξεργαςία & δθμιουργία κεφάλαιων και υποκεφαλαίων 

 

  

Θεωξία

επεμεξγάδεηαη θαη δεκηνπξγεί

Γάζθαινο

Δπηινγή 

θεθάιαηνπ&ππνθεθαιαίνπ

πεξηιακβάλεη

Αζθήζεηο

Δπηινγή 

θεθάιαηνπ&ππνθεθαιαίνπ

Γάζθαινο

πξνζζέηεη & επεμεξγάδεηαη

πεξηιακβάλεη

Γάζθαινο
Κεθάιαηα & ππνθεθάιαηα

πξνζζέηεη & επεμεξγάδεηαη
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 Εξαγωγι κεωρίασ, αςκιςεων και κεφαλαίων ςε αρχείο 

 

2.3.2 Διϊγραμμα τϊξησ 

 

  

  

εμαγωγή πιηθνύ ζε αξρείν

επηιέγεη

Θεωξία

πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή 

εμαγωγή ζε αξρείν

Αζθήζεηο Κεθάιαηα & ππνθεθάιαηα

Γάζθαινο

(ππν)θεθάιαηα

Αζθήζεηο

Θεωξία

Αξρείν xml
εηζάγεηαη από

Μαζεηήο

(from Use Case View)

δηακνξθώλεη

απνηειέζκαηα

(πξόνδνο)

Γάζθαινο

(from Use Case View)

ελεκεξώλεηαη

δεκηνπξγεί & 

επεμεξγάδεηαη ζπκκεηέρνπλ

1

n

n

n

1

1

1

n

n

n

1
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Κεφϊλαιο 3: Φϊςη Εκπόνηςη μελϋτησ 
 

3.1 Σύλληψη απαιτόςεων 

τθ φάςθ τθσ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ διαπιςτϊκθκαν περαιτζρω απαιτιςεισ που πρζπει να 

τθρεί το πρόγραμμα υπο καταςκευι που διατυπϊνονται ωσ εξισ :  

 Πζρα από τισ αςκιςεισ που ζχουν ανατεκεί ςτο μακθτι, και όλεσ τισ διακζςιμεσ 

αςκιςεισ του μακιματοσ, ςθμαντικό ρόλο για τθν προετοιμαςία του μακθτι 

ενζχουν τα διαγωνίςματα, όπου μπορεί να δοκιμάςει τισ γνϊςεισ του, κακϊσ και τα 

προθγοφμενα κζματα πανελλθνίων εξετάςεων, για να προετοιμαςτεί για τισ 

πανελλινιεσ εξετάςεισ, οπότε είναι απαιτουμζνθ θ ειςαγωγι τθσ οντότθτασ : 

Διαγωνίςματα, τα οποία αποτελοφνται από αςκιςεισ 

 Παράλλθλα, πρζπει να δοκεί ςτουσ χριςτεσ, μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ , θ 

δυνατότθτα να ςυνομιλοφν μεταξφ τουσ, είτε αυτό αφορά τθν επίλυςθ μιασ 

άςκθςθσ (ξεχωριςτόσ χϊροσ για κάκε άςκθςθ τθσ ομάδασ) είτε για γενικότερθ 

ςυηιτθςθ, ομαδικζσ εργαςίεσ  κλπ (ζνασ ενιαίοσ χϊροσ) 

3.2 Διαγρϊμματα χρόςησ 

Αποτυπϊνοντασ τισ νζεσ απαιτιςεισ με διαγράμματα χριςθσ :  

1. Εξάςκθςθ ςε διαγωνίςματα 

 

 

 

2. υνομιλία με τα άλλα μζλθ τθσ ομάδασ 

 

  

Γηαγωλίζκαηα

εμαζθείηαη

Μαζεηήο

Μαζεηήο

ζπκκεηέρεη

Γάζθαινο
Υώξνο ζπλνκηιίαο

ζπκκεηέρεη
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τθ ςυνζχεια κα δουμε τα use case diagrams ανάλογα με τισ περιπτϊςεισ χριςθσ του 

προγράμματοσ :  

Για τον μακθτι :  

1. Περίπτωςθ Χριςθσ : Μελζτθ κεωρίασ 

 
2. Περίπτωςθ χριςθσ : Επίλυςθ αςκιςεων 

 

 
 

Ο μακθτισ εφ’οςον μεταβεί ςτο παράκυρο των αςκιςεων, μπορεί να επιλζξει να 

προβλθκοφν όλεσ οι διακζςιμεσ αςκιςεισ, οι αςκιςεισ που του χουν ανατεκεί, τα 

διαγωνίςματα και τα προθγοφμενα κζματα πανελλθνίων εξετάςεων.   

Δθπαηδεπηηθό πιηθό

Μαζεηήο

Κείκελν
κειεηά

Δηθόλεο

Βίληεν

Θεωξία

Τπεξζύλδεζκνη

αθνινπζεί

παξαηεξεί

παξαθνινπζεί

Μαζεηήο

Όιεο νη αζθήζεηο

Αζθήζεηο πνπ έρνπλ αλαηεζεί

Γηαγωλίζκαηα

Αζθήζεηο

Θέκαηα Παλειιελίωλ
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1η υποπερίπτωςη : Όλεσ οι αςκήςεισ 

 
Ο μακθτισ μπορεί να αναηθτιςει τισ αςκιςεισ που τον ενδιαφζρουν είτε απλά 

επιλζγοντασ το κεφάλαιο, είτε 

ορίηοντασ πιο ςφνκετα κριτιρια 

αναηιτθςθσ που να περιορίηουν τα 

αποτελζςματα. Όποια και από τισ 

δφο επιλογζσ να επιλζξει, αφοφ 

πρϊτα απαντιςει ςτθν ερϊτθςθ, 

μπορεί εφ’ όςον το κζλει να 

προβάλει τθν αιτιολόγθςθ τθσ 

απάντθςθσ, είτε να προχωριςει 

ςτθν επόμενθ 

 

 

 

     Εικόνα 3.1 : φνκετθ αναηιτθςθ 

 

2η υποπερίπτωςη : Αςκήςεισ που ςου χουν ανατεθεί 

 
ε αυτι τθν υποπερίπτωςθ, προβάλλονται οι αςκιςεισ που ζχουν ανατεκεί ςτον 

μακθτι από τον ψθφιακό δάςκαλο κακϊσ ο πρϊτοσ μελετά τθ κεωρία. Παρόμοια 

και με τθν πρϊτθ υποπερίπτωςθ :  όλεσ τισ αςκιςεισ, αφοφ απαντιςει ςτθν 

ερϊτθςθ, μπορεί είτε να προχωριςει ςτθν επόμενθ, είτε να προβάλλει τθν 

ενδεικτικι απάντθςθ που ζχει δοκεί από το ςφςτθμα 

  

Μαζεηήο
Όιεο νη αζθήζεηο

Αλαδήηεζε από θεθάιαην

ύλζεηε αλαδήηεζε

πξνβνιή ελδεηθηηθήο απάληεζεο

Απάληεζε εξώηεζεο

Μεηάβαζε ζηελ επόκελε

Μαζεηήο

πξνβνιή ελδεηθηηθήο απάληεζεο

Αζθήζεηο πνπ ζνπ ρνπλ αλαηεζεί Απάληεζε εξώηεζεο

Μεηάβαζε ζηελ επόκελε
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3η υποπερίπτωςη : Διαγωνίςματα 

 
Ο μακθτισ επιλζγοντασ τθ φόρμα διαγωνίςματα, επιλζγει από τα διακζςιμα αυτό 

που επικυμεί, και εκκινεί το διαγϊνιςμα. Εφ’ οςον το διαγϊνιςμα ολοκλθρωκεί (ι ο 

χριςτθσ επιλζξει να τερματίςει αυτόσ το τεςτ, ι ολοκλθρωκεί ο διακζςιμοσ χρόνοσ) 

προβάλλονται τα ςυνολικά αποτελζςματα και ςχόλια για τθν επίδοςθ του μακθτι 

 

4η υποπερίπτωςη : Προηγοφμενα θζματα πανελληνίων 

 

Εννοιολογικά τα προθγοφμενα κζματα είναι ίδια ακριβϊσ με τα διαγωνίςματα, 

οπότε ιςχφει το παραπάνω διάγραμμα 

 

3. Περίπτωςθ : Προβολι προόδου του μακθτι  

 

Μαζεηήο
Γηαγωλίζκαηα

επίιπζε όιωλ ηωλ αζθήζεωλ

επηινγή δηαγωλίζκαηνο
ηέινο ρξόλνπ ή

ηεξκαηηζκόο από ην ρξήζηε

αλακελόκελε νινθιήξωζε 

δηαγωλίζκαηνο

κε αλακελόκελε νινθιήξωζε 

δηαγωλίζκαηνο

πξνβνιή απνηειεζκάηωλ

Μαζεηήο

πξνβάιιεη

Αλα θαηεγνξία

Αλα δπζθνιία

Αλα θεθάιαην

Αλα ηεζη

Πξόνδνο

Αλαιπηηθά (αλά άζθεζε)
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Ο μακθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να προβάλει διαγραμματικά και ςε μορφι κειμζνου 

τα ςυνολικά αποτελζςματα ανα κατθγορία, δυςκολία, κεφάλαιο, και τεςτ, αλλά ςε 

αναλυτικι μορφι, ςε επίπεδο κάκε άςκθςθσ 

4. Περίπτωςθ : Ρυκμίςεισ του προγράμματοσ 

Από τισ ρυκμίςεισ του προγράμματοσ ο χριςτθσ (μακθτισ & εκπαιδευτικόσ) ζχει τθ 

δυνατότθτα  

 να αλλάξει τα προςωπικά του ςτοιχεία (το password, το όνομα του,  τθν κρυφι του 

ερϊτθςθ κακϊσ και τθν απάντθςθ) 

 Να ειςάγει το αρχείο xml που ζχει προμθκευτεί από τον κακθγθτι του είτε από το 

site του προγράμματοσ 

 Να δει γενικά ςτοιχεία για το πρόγραμμα, κακϊσ και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ (e-

mail, facebook και διεφκυνςθ του site) 

 

5. Περίπτωςθ : υνομιλία με τα άλλα μζλθ τθσ ομάδασ 

Γάζθαινο Μαζεηήο

Υξήζηεο

Πξνζωπηθά ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε

Δηζαγωγή δεδνκέλωλΡπζκίζεηο

Πεξί ηνπ πξνγξάκκαηνο
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Για τον εκπαιδευτικό :  

Παρακάτω παρουςιάηονται οι επιλογζσ για τον εκπαιδευτικό 

 
1θ Περίπτωςθ χριςθσ : Αςκιςεισ 

ΜαζεηήοΓάζθαινο

Υξήζηεο

Απνζηνιή ζρνιίωλ

Απνζηνιή εηθόλαο

Απνζηνιή smileys

Υώξνο ζπλνκηιίαο

θαζαξηζκόο πεξηερνκέλνπ

Αλ δάζθαινο

Θεωξία

Κεθάιαηα & ππνθεθάιαηα

Αζθήζεηο

Γηαγωλίζκαηα

εμαγωγή πιηθνύ ζε αξρείν

Γάζθαινο

Οη νκάδεο κνπ
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2θ περίπτωςθ χριςθσ : Θεωρία 

 

  

Δπεμεξγαζία Άζθεζεο

Γεκηνπξγία Άζθεζεο

Αλαδήηεζε άζθεζεο

Γάζθαινο

Γηαγξαθή Άζθεζεο

Αλαδήηεζε ζεωξίαο

Γεκηνπξγία ζεωξίαο

Δπεμεξγαζία ζεωξίαο

Γάζθαινο

Γηαγξαθή ζεωξίαοΓηαγξαθή ζεωξίαο

Αλαδήηεζε ζεωξίαο

Γεκηνπξγία ζεωξίαο

Γάζθαινο

Δπεμεξγαζία ζεωξίαο



Μεταπτυχιακι Διατριβι   Ανδρζου Γεϊργιοσ 
 

45 
 

3θ περίπτωςθ χριςθσ : Κεφάλαια 

 

  

Δπηινγή θεθαιαίνπ

Γεκηνπξγία θεθαιαίνπΓεκηνπξγία ππνθεθαιαίνπ

Δπεμεξγαζία 

θεθαιαίνπ/ππνθεθαιαίνπ

Γάζθαινο

Γηαγξαθή 

θεθαιαίνπ/ππνθεθαιαίνπ
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 4θ περίπτωςθ χριςθσ : Διαγωνίςματα 

 

5θ περίπτωςθ χριςθσ : εξαγωγι υλικοφ ςε αρχείο 

Από αυτι τθν επιλογι ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να εξάγει το υλικό που ζχει 

δθμιουργιςει/επεξεργαςτεί, και ζχει επιλζξει προσ εξαγωγι. Προτοφ εξάγει το υλικό ςε 

αρχείο, πρζπει να επιλζξει αν κζλει να εξάγει αςκιςεισ, κεωρία, διαγωνίςματα, ι κεφάλαια 

και υποκεφάλαια. Με τθν εξαγωγι τθσ κεωρίασ, εξάγεται αυτόματα και το εκπαιδευτικό 

υλικό που ζχει ειςάγει (resources ςτθν ορολογία του προγράμματοσ) 

 

Γάζθαινο

Γεκηνπξγία δηαγωλίζκαηνο

Γηαγωλίζκαηα

Δπεμεξγαζία δηαγωλίζκαηνο

Δπηινγή δηαγωλίζκαηνο

εμαγωγή πιηθνύ ζε αξρείν

Αζθήζεηο
Γηαγωλίζκαηα

Κεθάιαηα & ππνθεθάιαηα

Γάζθαινο

Δηθόλεο Βίληεν

Θεωξία
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6θ περίπτωςθ χριςθσ : οι ομάδεσ μου 

Τλοποιϊντασ τθν 4θ απαίτθςθ, πρζπει να είναι δυνατι θ ςυνεργατικι μάκθςθ. Ο δάςκαλοσ 

μεταβαίνοντασ ςτ φόρμα οι ομάδεσ μου, ζχει τθν επιλογι να δθμιουργιςει μια ομάδα 

μακθτϊν, ι να επεξεργαςτεί τισ ιδθ υπάρχουςεσ. Για να είναι όμωσ λειτουργικζσ οι ομάδεσ, 

πρζπει ςε αυτζσ να προςκζςει μακθτζσ.  

 

 

Γάζθαινο

Πξνζζήθε νκάδαο

νη νκάδεο κνπ

Δπεμεξγαζία νκάδαο

πξνζζήθε καζεηώλ

Δπεμεξγαζία καζεηώλ
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3.3Μοντελοπούηςη Στατικόσ δομόσ του ςυςτόματοσ  

 

3.3.1Διαγράμματα Αντικειμένων :  (object diagram) :  

Σο διάγραμμα αντικειμζνων εξειδικεφει ζνα ςτιγμιότυπο του διαγράμματοσ κλάςθσ, τθ ςτιγμι που εκτελείται ςτον πραγματικό κόςμο. Για παράδειγμα, θ κλάςθ 

δάςκαλοσ κακϊσ δθμιουργεί και επεξεργάηεται αςκιςεισ μπορεί να περιγραφεί ωσ εξισ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Μεταπτυχιακι Διατριβι   Ανδρζου Γεϊργιοσ 
 

49 
 

Η κλάςθ μακθτισ που διδάςκεται κεωρία μπορεί να περιγραφεί ωσ εξισ :  
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3.3.2 Διαγρϊμματα ςυςτατικών 

Ακολουκεί το διάγραμμα ςυςτατικϊν που αφορά τθ χριςθ από τον μακθτι :  

 

 

 

Mainwindow

Login
Σνπηθή ΒΓ

(Access)

Γεκηνπξγία 

ινγαξηαζκνύ

Απνκαθξπζκέλε ΒΓ 

(MYSQL SERVER)

Τπελζύκηζε 

Κωδηθνύ

Φεθηαθόο 

δάζθαινο

Maximized 

image

Θεωξία Αζθήζεηο

Όιεο νη 

αζθήζεηο

πνπ ζνπ έρνπλ 

αλαηεζεί

Γηαγωλίζ

καηα

Θέκαηα 

Παλειιελίωλ

group_co

mments

show_new_comme

nts_in_exercies

ρόιηα ζε 

αζθήζεηο

Ρπζκίζεηο

Πξόνδνο

Αλαιπηηθά 

απνηειέζκαηα

Απνκαθξπζκ

έλν ftp server

downloading xml results

downloading & uploading html/images

uploading xml results

αιιαγή πξνζωπηθώλ 

ζηνηρείωλ

Δηζαγωγή αζθήζεωλ 

από αξρείν

Πεξί ηνπ 

πξνγξάκκαηνο
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Ακολουκεί το διάγραμμα ςυςτατικϊν που αφορά τθ χριςθ από τον εκπαιδευτικό :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teacher_

menu

edit_exer

cises

new 

exercise

pdf_previ

ew

edit_theo

ry

new_the

ory

edit_cha

pters

new_cha

pter

edit_sub

chapters

new_sub

chapter

tests

edit_test 

(step1)

edit_test

(step2)

info_for_e

xercises
finish_te

st

new_test 

(step1)

new_test

(step2)

export_to

_file

manage_

groups

new_gro

up

manage 

group_students

new_stu

dent

student_pro

file&results

results_analytic

(per_exercise)

Local DB 

(Access)

Remote DB 

(Mysql server)
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3.3.3 Διάγραμμα τάξεων 
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για λόγουσ ευκολότερθσ παρουςίαςθσ, οι ςυναρτιςεισ ςτο διάγραμμα τάξεων κα 

αναφερκοφν ξεχωριςτά για κάκε κλάςθ : 

 

 

Για τθν κλάςθ χριςτθσ :  
 

Για τθν κλάςθ αςκιςεισ :  
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Για τθν κλάςθ student_exercises(Μ:Ν πίνακασ) 

 
 

Για τθν κλάςθ Theory :  

 

Για τθν κλάςθ resources :  

 

Για τθν κλάςθ chapters :  

 
Για τθν κλάςθ tests :  Για τθν κλάςθ test_exercises :  
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Για τθν κλάςθ student_tests :  

 

 

3.4 Μοντελοπούηςη δυναμικών χαρακτηριςτικών του ςυςτόματοσ : 

 

3.4.1 Διαγράμματα ακολουθίας 

Τα δηαγξάκκαηα αθνινπζίαο απνηεινύλ δηαγξάκκαηα αιιειεπίδξαζεο 

(ζπκπεξηθνξάο) πνπ παξνπζηάδνπλ ηνλ ηξόπν πνπ δηαθνξεηηθά αληηθείκελα 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο ζε κηα ρξνληθή αθνινπζία. Πεξηιακβάλνπλ:  

 Αληηθείκελα  

 Σρέζεηο κεηαμύ αληηθεηκέλσλ  

 Μελύκαηα  

 Τε δηάξθεηα δσήο θάζε αληηθεηκέλνπ  

 Τελ πεξηνρή ειέγρνπ γηα θάζε αληηθείκελν  
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Παρακάτω παρουςιάηεται το διάγραμμα ακολουκίασ για τθν περίπτωςθ τθσ επίλυςθσ 

αςκιςεων από τον μακθτι :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 : Μαζεηήο
mainwindow exercises

 : Γάζθαινο
ftp server

1. εηζέξρεηαη
2. κεηαβαίλεη

3. Αλαδεηεί βάζεη θεθαιαίνπ ή ζύλζεηα θξηηήξηα

4. εκθαληδνληαη νη αζθήζεηο

5. επηιύεη ηηο αζθήζεηο

6. εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα

7. επηζηξέθεη
8. αλεβάδεη απνηειέζκαηα ζε xml αξρείν

9. ηα απνηειέζκαηα γίλνληαη δηαζέζηκα
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το κάτωκι διάγραμμα εμφανίηεται θ ακολουκία τθσ δθμιουργίασ και τθσ αποςτολισ των 

αςκιςεων από τον κακθγθτι :  

 

 
 

3.4.2 Διαγράμματα ςυνεργαςίασ 

Τα δηαγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο απνηεινύλ δηαγξάκκαηα αιιειεπίδξαζεο 

(ζπκπεξηθνξάο) ηα νπνία  παξνπζηάδνπλ ηνλ ηξόπν πνπ δηαθνξεηηθά αληηθείκελα 

ζρεηίδνληαη θαη αληαιιάζζνπλ κελύκαηα κεηαμύ ηνπο. Πεξηιακβάλνπλ:  

 Αληηθείκελα  

 Σρέζεηο κεηαμύ αληηθεηκέλσλ  

 Αξηζκεκέλα κελύκαηα  

Σην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε δεκηνπξγία ελόο λένπ δηαγσλίζκαηνο 

από ηνλ θαζεγεηή θαη ε εμαγσγή ηνπ ζε αξρείν : 

 

 : Γάζθαινο
create_exercises export_to_xml mail

 : Μαζεηήο

1. κεηαβαίλεη
2. δεκηνπξγεί αζθήζεηο

3. επηιέγεη ηελ εμαγωγή

4. ζηέιλεη ην αξρείν

εηζάγεη ην αξρείν

 : Γάζθαινο

λέεο 

αζθήζεηο

1. δεκηνπξγεί

δηαγωλίζκαηα

2. κεηαβαίλεη

λεό δηαγώληζκα
3. επηιέγεη

ζπγθεληξωηηθά ζηνηρεία 

δηαγ/ηνο

4. εηζάγεη

αζθήζεηο ζην 

δηαγώληζκα

5. πξνζζέηεη

νινθιήξωζε 

δηαγωλίζκαηνο

6. κεηαβαίλεη

εμαγωγή ζε 

αξρείν

7. επηιέγεη
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3.5 Μοντελοπούηςη ςυμπεριφορϊσ ςυγκεκριμϋνων αντικειμϋνων 

 

3.5.1 Διαγράμματα κατάςταςησ 

τθν UML τα διαγράμματα κατάςταςθσ χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για τθν μοντελοποίθςθ 

λειτουργιϊν που κακοδθγοφνται από ςυμβάντα (αναδραςτικζσ λειτουργίεσ). Ουςιαςτικά τα 

διαγράμματα κατάςταςθσ περιγράφουν όλεσ τισ πικανζσ καταςτάςεισ (states) ςτισ οποίεσ 

μπορεί να βρεκοφν τα αντικείμενα μιασ τάξθσ και τον τρόπο που αλλάηει θ κατάςταςθ 

αυτϊν των αντικειμζνων ςαν ανάδραςθ ςε ςυμβάντα που προκαλοφνται από άλλα 

αντικείμενα και φτάνουν ςτα αντικείμενα τθσ τάξθσ τθν δυναμικι ςυμπεριφορά τθσ οποίασ 

και περιγράφουμε. 

Όζνλ αθνξά ην αληηθείκελν αζθήζεηο :  

 

Όςον αφορά το αντικείμενο κεφάλαια & υποκεφάλαια:  

 
Όςον αφορά τθν προςκικθ του μακθτι ςε μια από τισ ομάδεσ του κακθγθτι :  

 
 

 

Όςον αφορά το αντικείμενο : xml αρχείο που περιζχει εκπαιδευτικό υλικό :  

 

  

δεκηνπξγία/ελεκέξ

ωζε  άζθεζεο

δηαγξαθή αλ δε ζεωξείηαη πιένλ ρξήζηκε

δεκηνπξγία 

ελεκέξωζε

δηαγξαθή όηαλ κεηαβάιιεηαη ην πξόγξακκα ζπνπδώλ

πξνζζήθε 

ζηελ νκάδα

δηαγξαθή όηαλ νινθιεξώζεη ηελ ηάμε

δεκηνπξγία από 

θαζεγεηή

δηαγξαθή όηαλ εηζαρζεί από ηνλ καζεηή ζην ζύζηεκα
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3.6 Μοντελοποίηςη βημάτων εκτέλεςησ μιασ διαδικαςίασ 

 

3.6.1 Διαγράμματα δραςτηριοτήτων 

 

Σα διαγράμματα δραςτθριοτιτων αναπαριςτοφν τθ ροι ενεργειϊν που εκτελοφνται ςτο 

ςφςτθμα, ποιεσ δραςτθριότθτεσ μποροφν να γίνονται παράλλθλα και πότε υπάρχουν 

εναλλακτικζσ διαδρομζσ : ςυνκικεσ, ςθμεία αποφάςεων, και παράλλθλεσ εκτελζςεισ 

ενεργειϊν.  

το παρακάτω διάγραμμα παρουςιάηεται θ διαδικαςία τθσ ειςόδου ςτο πρόγραμμα :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Δίζνδνο

Γεκηνπξγία 

ινγαξηαζκνύ

ηαπηνπνίεζε

επηηπρήο δεκηνπξγία 

ινγαξηαζκνύ

εκθάληζε πξνεηδνπνηεηηθνύ 

κελύκαηνο

ππάξρεη ρξήζηεο κε απηό ην mail ζηνλ server ;
Τπάξρεη ρξήζηεο;

Αλ λαη Αλ νρη

Δίζνδνο ζην 

ζύζηεκα

Δίλαη ηα ζηνηρεία ζωζηά ;

Αλ λαη

Αλ όρη max 3 θνξέο, κεηά έμνδνο

Αλ λαηΑλ νρη
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τθ ςυνζχεια τθσ ειςόδου ςτο ςφςτθμα,  παρουςιάηεται θ διαδικαςία τθσ επίλυςθσ 

αςκιςεων :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Δίζνδνο

εκθάληζε όιωλ, ή κόλν ηωλ αλαζεηηκέλωλ αζθήζεωλ

Δπίιπζε 

αλαζεηηκέλωλ

εκθάληζε όιωλ

Αλαδήηεζε βάζεη 

θεθαιαίνπ
ύλζεηε 

αλαδήηεζε

Δπίιπζε 

επηιεγκέλωλ

Δκθάληζε 

απνηειεζκάηωλ
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3.7 Γενικό ςτατικό ςχεδιαςτικό δομό του ςυςτόματοσ 

3.7.1 παραταξιακά διαγράμματα 

Σα παραταξιακά διαγράμματα (ι αλλιϊσ διαγράμματα διανομισ) αντικατοπτρίηουν μια 

ςτατικι όψθ τθσ εν ενεργεία ρφκμιςθσ των κόμβων και όλων των ςυςτατικϊν που τρζχουν 

ςε αυτοφσ τουσ κόμβουσ. Σα διαγράμματα διανομισ δθλαδι αναπαριςτοφν το hardware 

που τρζχει ςτο ςφςτθμα, τι software είναι εγκατεςτθμζνο ςε αυτό και το midlleware που 

χρθςιμοποιείται ϊςτε να ςυνδζονται οι υπολογιςτζσ μεταξφ τουσ.  

ζηαζκνί εξγαζίαο 

windows
jet 

mysql server 

(remote ΒΓ)
my sql connector

ftp server

System.Net.FtpWebRequestinternet

internet

ms Access 

(local DB)
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Κεφϊλαιο 4 : Υλοπούηςη του ςυςτόματοσ 
 

Η υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ ζγινε ςτθ γλϊςςα VB.net 2008, που απαιτεί τθν φπαρξθ του 

net framework v.3.5. Η γλϊςςα προτιμικθκε λόγω πρότερθσ εμπειρίασ του, και κακϊσ 

επιτρζπει τθν εφκολθ ςχεδίαςθ φορμϊν πράγμα το οποίο είναι απαραίτθτο για μια 

εφαρμογι που προςπακεί να παρζχει μια ολοκλθρωμζνθ λφςθ όςον αφορά το 

εκπαιδευτικό λογιςμικό. Παράλλθλα θ γλϊςςα ςτθν τρζχουςα ζκδοςθ τθσ διακζτει μια 

πλθκϊρα χαρακτθριςτικϊν εφάμιλλων άλλων γνωςτϊν γλωςςϊν προγραμματιςμοφ , 

κακϊσ είναι πλιρωσ αντικειμενοςτραφισ, με εγγενι υποςτιριξθ τθσ κλθρονομικότθτασ 

τάξεων, αλλά και εφκολθ 

διαχείριςθ αρχείων, 

υποςτιριξθ ςτθν xml, κλπ. 

Οι γραμμζσ του 

προγράμματοσ μζςω 

μετριςεων ζχουν υπερβεί 

τισ 9000  χωρίσ τισ γραμμζσ 

ςχολιαςμοφ 

 και τον αυτόματα 

παραγόμενο κϊδικα.  

    

Ε

ικόνα 4.1 χριςθ του προγράμματοσ    

Countlines (καταςκευι από τον γράφων) 

για τθ μζτρθςθ των γραμμϊν του 

προγράμματοσ aoth 

4.1 Βϊςεισ δεδομϋνων και ϊλλεσ μορφϋσ αποθόκευςησ δεδομϋνων 
Όςον αφορά τθν επιλογι να χρθςιμοποιθκοφν δφο ΒΔ, μια ςε τοπικό και μία ςε 

απομακρυςμζνο επίπεδο, αυτι ζγινε κακϊσ υπιρχε θ απαίτθςθ κάκε ομάδα να μπορεί να 

ζχει τθν δικι τθσ «ζκδοςθ» διδακτικοφ υλικοφ, τθν οποία μπορεί να οικοδομιςει μόνθ τθσ, 

αλλά και κακϊσ  υπιρχε θ πρόβλεψθ  πωσ κα χρθςιμοποιθκεί εκτενϊσ οπτικο-ακουςτικό 

υλικό (χαρακτθριςτικά 1 λεπτό βίντεο καταλαμβάνει περιςςότερα από 11 mb χϊρου) που 

με τθν ταυτόχρονθ χριςθ μεγάλου αρικμοφ χρθςτϊν κα οδθγοφςε ςε κακυςτεριςεισ αν 

χρθςιμοποιείτο μόνο μια απομακρυςμζνθ ΒΔ. Παράλλθλα, θ απομακρυςμζνθ ΒΔ 

χρθςιμοποιείται για τθν επικοινωνία των μελϊν τθσ ομάδασ. υγκεκριμζνα χρθςιμοποιείται 

:  

 Για τθν αποκικευςθ των διευκφνςεων των xml αρχείων που περιζχουν τα 

αποτελζςματα των μακθτϊν 

 Για τθ διαφφλαξθ των ςτοιχείων των ομάδων και των χρθςτϊν που τισ απαρτίηουν 

 Για τθν αποκικευςθ των διευκφνςεων των html αρχείων μζςω των οποίων γίνεται 

θ επικοινωνία μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ και τθσ επίτευξθσ τθσ ςυνεργατικισ 

μάκθςθσ 
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τθ ςυνζχεια κα παρουςιαςτοφν τα δφο λογικά διαγράμματα, ζνα για τθν τοπικι και ζνα 

για τθν απομακρυςμζνθ ΒΔ :  

Για την τοπική ΒΔ :  

 

 

  



Μεταπτυχιακι Διατριβι   Ανδρζου Γεϊργιοσ 
 

64 
 

Για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ χρθςιμοποιικθκε ζνασ επί πλθρωμεί web hosting 

provider, με υποςτιριξθ mysql server. Ο λόγοσ που προτιμικθκε ο mysql server αντί του 

SQL server είναι ότι ο πρϊτοσ αποτελεί ανοιχτό λογιςμικό, που όμωσ χρθςιμοποιείται 

ευρζωσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία. Παράλλθλα, ο mysql vb.net  connector, προϊόν τθσ  

mysql, ζχει αποδειχκεί ιδιαίτερα ςτακερόσ και επιτρζπει τθν επικοινωνία των vb.net 

προγραμμάτων με mysql servers.  

Για τθν απομακρυςμζνθ ΒΔ το λογικό διάγραμμα ζχει ωσ εξισ :  

exercises_groups

PK exercise_id
PK group_id

 locked
 url
 comments

groups

PK group_id

 group_name
 group_professor
 comments
 url
 locked

students

PK student_id

 group_id
 role
 student_name
 xml

 

τουσ πίνακεσ exercises_groups και groups το πεδίο locked χρθςιμοποιείται ωσ ςθμαφόροσ 

για τα μζρθ του προγράμματοσ που επιτρζπουν τθν επικοινωνία μεταξφ των χρθςτϊν, που 

δεν επιτρζπει ςε ζναν χριςτθ να αποςτείλει ςχόλια, όταν ιδθ κάποιοσ άλλοσ χριςτθσ ζχει 

πατιςει το αποςτολι. Αυτόσ ο περιοριςμόσ τζκθκε ϊςτε μόνο ζνασ χριςτθσ να μπορεί να 

επεξεργαςτεί το αρχείο html (ανάλυςθ του τρόπου λειτουργίασ των group_comments και 

exercise_comments παρακάτω) . Σα πεδία url ςτουσ δφο πίνακεσ περιζχουν τθ διεφκυνςθ 

ςτθν απομακρυςμζνθ ΒΔ των αρχείων html 
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Εκτόσ από ςχεςιακζσ ΒΔ, ςτο πρόγραμμα χρθςιμοποιείται εκτενϊσ και θ τεχνολογία 

XML,ϊςτε να επιτρζπεται θ ανταλλαγι δεδομζνων μεταξφ των χρθςτϊν, ςε δφο τομείσ του 

προγράμματοσ : Αφ’ ενόσ για τθ διαμόρφωςθ των αποτελεςμάτων και του προφίλ του 

μακθτι (mainwindow για τθ διαμόρφωςθ και student_profile και student_analytics για τθν 

ανάγνωςθ του xml) και αφ’ ετζρου για τθν εξαγωγι (από πλευράσ του κακθγθτι, ςτθ 

φορμα  export_xml) και τθν ειςαγωγι (από πλευράσ του μακθτι, ςτθ φόρμα settings) 

διδακτικοφ υλικοφ, ςφμφωνα με τθν 7θ  απαίτθςθ που τζκθκε κατά τθ διαδικαςία 

ςφλλθψθσ απαιτιςεων.  

Παρακάτω παρουςιάηεται το xml αρχείο που διαμορφϊνεται ςε ξεχωριςτό νιμα από τθν 

κφρια εφαρμογι, ϊςτε να μθν κακυςτερεί θ εκτζλεςθ του προγράμματοσ, ςτθ φόρμα 

mainwindow (τθν κεντρικι ςελίδα του προγράμματοσ) και αφορά το προφίλ του μακθτι :  

<?xml version="1.0" standalone="yes"?> 
<all_values> 
<DS_exercises> 
<exercises> 
<exercise_id>21</exercise_id> 
<assigned>1</assigned> 
<attempted>1</attempted> 
<correct>0</correct> 
<user_entered>2</user_entered> 
<date_attempted>19/3/2012</date_attempted> 
<deadline>26/3/2012</deadline> 
</exercises> 
……. 
</DS_exercises> 
<view_category> 
<category> 
<category_id>exercises</category_id> 
<category_value>100</category_value> 
</category> 
<category> 
<category_id>kriseos</category_id> 
<category_value>0</category_value> 
</category> 
<category> 
<category_id>theory</category_id> 
<category_value>100</category_value> 
</category> 
</view_category> 
<view_difficulty> 
<difficulty> 
<difficulty_id>1</difficulty_id> 
<difficulty_value>70</difficulty_value> 
</difficulty> 
<difficulty> 
<difficulty_id>2</difficulty_id> 
<difficulty_value>100</difficulty_value> 
</difficulty> 
</view_difficulty> 

    1 

    2 
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<view_chapter> 
<chapter> 
<chapter_id>1</chapter_id> 
<chapter_value>80</chapter_value> 
</chapter> 
</view_chapter> 
<epidosi_node> 
<epidosi> 
<epidosi_value>0,8</epidosi_value> 
</epidosi> 
</epidosi_node> 
<last_login_node> 
<last_login> 
<last_login_value>3/4/2012</last_login_value> 
</last_login> 
</last_login_node> 
</all_values> 
 

τθν ετικζτα <DS_exercises> περιζχονται όλεσ οι αςκιςεισ που ζχει επιχειριςει ο μακθτισ. 
Αυτό το τμιμα του xml χρθςιμοποιείται για να είναι διακζςιμεσ ςτον κακθγθτι όλεσ οι 
αςκιςεισ που ζχει επιχειριςει ο μακθτισ.  Αντίςτοιχα ςτθν ετικζτα <view_category> 
περιζχονται ανα κατθγορία τα αποτελζςματα (τα ποςοςτά) του μακθτι, ςτο 
<view_difficulty> ανά δυςκολία, ςτο view_chapter ανά κεφάλαιο. Αυτζσ οι τιμζσ 
χρθςιμοποιοφνται για τθ ςχεδίαςθ του διαγράμματοσ που εμφανίηει τα ποςοςτά του 
μακθτι. Σζλοσ,  ςτο <epidosi_node> εμφανίηεται θ ςυνολικι επίδοςθ του μακθτι, και ςτο 
<last_login_node> θ θμερομθνία τελευταίασ ςφνδεςθσ ςτο ςφςτθμα.  
 
 
  

 

1 

    2 

    3 

    4 

    2 

    4 

    3 

    1 
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Σζλοσ, xml χρθςιμοποιείται και για τθν αποκικευςθ ρυκμίςεων του προγράμματοσ, ενϊ 

μόνο ςε μία περίπτωςθ γίνεται χριςθ του registry των windows για τθν αποκικευςθ τθσ 

τιμισ αν κζλει ο χριςτθσ το ςφςτθμα να κυμάται τον κωδικό του.  

4.2 παρουςύαςη του προγρϊμματοσ 
Φόρμα ειςόδου του χριςτθ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σο πρόγραμμα εκτελεί ζνα ερϊτθμα ςτθν τοπικι ΒΔ με το e-mail του χριςτθ. Αν 

δεν υπάρχει ο λογαριαςμόσ, ι αν το password είναι λανκαςμζνο, ο χριςτθσ 

ενθμερϊνεται.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν ο χριςτθσ ακόμα δεν ζχει δθμιουργιςει λογαριαςμό, μπορεί να μεταβεί ςτθν 

οκόνθ δθμιουργίασ νζου χριςτθ :  
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ε περίπτωςθ που το e-mail δεν είναι τθσ μορφισ : someone@somewhere.com 

εμφανίηεται μινυμα :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε περίπτωςθ που δεν ζχουν ειςαχκεί όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία : 

 

  

mailto:someone@somewhere.com
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Εφ’οςον το e-mail που ζχει ειςάγει ο χριςτθσ υπάρχει ιδθ ςτθν απομακρυςμζνθ 

ΒΔ (αναηιτθςθ ςε όλουσ τουσ χριςτεσ του aoth):  

 
 

Εφ’ όςον ο χριςτθσ ζχει ξεχάςει τον κωδικό του μπορεί να επιλζξει από τθν 

κεντρικι οκόνθ το ξεχάςατε τον κωδικό ςασ ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δίνοντασ τθ ςωςτι απάντθςθ  εμφανίηεται ο κωδικόσ του χριςτθ.  

 

Σζλοσ, θ επιλογι να με κυμάςαι αποκθκεφει μια τιμι ςτο registry των windows, 

ϊςτε αν ο χριςτθσ ειςαχκεί επιτυχϊσ, τθν επόμενθ φορά να μθν χρειαςτεί να 

ειςάγει τα ςτοιχεία του. Από-επιλζγοντασ αυτιν τθν επιλογι, θ τιμι του registry 

μθδενίηεται :  

ElseIf remember_me = 0 Then 

                    SaveSetting("registry", "aoth", "remember_me", 0) 

                    SaveSetting("registry", "aoth", "username", "") 

                    SaveSetting("registry", "aoth", "username", "") 

                End If 

Με τθν επιτυχι ειςαγωγι των ςτοιχείων , ο χριςτθσ μεταβαίνει ςτθν κεντρικι οκόνθ :  
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Κεντρικι οκόνθ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τν αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο απνηειείηαη από δύν ηκήκαηα : Σην πάλσ 

κέξνο βξίζθεηαη ν πίλαθαο ηνπ καζήκαηνο ν νπνίνο ππελζπκίδεη ζην ρξήζηε 

ζε πνην κάζεκα είλαη , θαζώο θαη πόζεο αζθήζεηο θαη δηαγσλίζκαηα ηνπ έρνπλ 

αλαηεζεί θαη παξακέλνπλ ζε εθθξεκόηεηα.  

 Σην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο παξνπζηάδνληαη ηα βξαβεία πνπ έρεη θεξδίζεη ν 

ρξήζηεο  από ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σπγθεθξηκέλα ν ρξήζηε θεξδίδεη 

βξαβεία από ηελ έγθαηξε εθπιήξσζε ησλ αζθήζεσλ, από ηηο ζσζηέο 

απαληήζεηο, θαζώο θαη από ηελ ύιε πνπ έρεη νινθιεξώζεη 

 Οη δηαβαζκίζεηο ησλ βξαβείσλ είλαη θαλέλα, ράιθηλν, αζεκί θαη ρξπζό.  

Τα βξαβεία απηά ππνινγίδνληαη σο εμήο :  

Από ηνλ πίλαθα student_exercises θνξηώλνληαη όιεο νη αζθήζεηο πνπ έρεη 

επηρεηξήζεη ν ρξήζηεο. Γηα θάζε άζθεζε, ζπγθξίλεηαη ε εκέξα πνπ έρεη 

επηρεηξεζεί (date_attempted) θαη ηε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (deadline) 

απμάλεηαη ην πνζνζηό on_time, θαη ζην ηέινο ηνπ βξόγρνπ δηαηξείηαη κε ηνλ 

ζπλνιηθό αξηζκό ησλ αζθήζεσλ πνπ έρεη επηρεηξήζεη.  
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Αλάινγα γηα ηηο ζσζηέο,  εθηεινύληαη  εξσηήκαηα (count correct & count total)  ζηνλ 

πίλαθα student_exercises 
        Try 

            correct = 

Student_exercisesTableAdapter.count_correct_mainwindow(public_class.u

sername) 

            total = 

Student_exercisesTableAdapter.count_total_mainwindow(public_class.use

rname) 

        Catch ex As Exception 

            MsgBox(ex.ToString) 

        End Try 

        If total = 0 Then 

            correct_percent = 0 

        Else 

            correct_percent = Math.Round(correct / total, 1) 

        End If 

Παξόκνηα, αλαθηάηαη ην κάζεκα ζην νπνίν βξίζθεηαη ν καζεηήο θαη απηόο ν 

αξηζκόο δηαηξείηαη κε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ καζεκάησλ.  

Σε πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο έρεη λα εηζέιζεη πάλσ από 7 κέξεο, εκθαλίδεηαη έλα 

κήλπκα πνπ λα ηνλ παξνηξύλεη λα ην επηζθέπηεηαη πην ηαθηηθά :  

 

Σην δεμί κέξνο ηεο νζόλεο ππάξρνπλ νη επηινγέο πινήγεζεο. Κάλνληαο θιηθ ζηελ 

αληίζηνηρε θαηεγνξία, ν ρξήζηεο κεηαβαίλεη ζηελ αληίζηνηρε νζόλε. 

 Σον ψθφιακό δάςκαλο, ο οποίοσ διδάςκει τθν φλθ, ανακζτει αςκιςεισ  και 
διαγωνίςματα ςτον μακθτι, και παρακολουκεί τθν πρόοδο του 
 

 Σθ κεωρία, που είναι το αντίςτοιχο ενόσ βιβλίου. Ο χριςτθσ διαλζγει το κεφάλαιο 
που τον ενδιαφζρει, και αρχίηει θ διάλεξθ 

 Αςκιςεισ, που κα εμφανίςει ςτον χριςτθ το παράκυρο των αςκιςεων. Από εκεί 
μπορεί να διαλζξει ανάμεςα ςε αυτζσ που του ζχουν ανατεκεί, όλεσ τισ αςκιςεισ 
τα διαγωνίςματα που υπάρχουν, κακϊσ και ςε προθγοφμενα κζματα πανελλθνίων 
ϊςτε να προετοιμαςτεί για τισ Πανελλινιεσ 

 Πρόοδοσ, όπου ςυνοπτικά και με τθ βοικεια διαγραμμάτων, παρουςιάηεται θ 
πρόοδοσ του μακθτι. ε επόμενθ οκόνθ μπορεί να δει τα αποτελζςματα των 
αςκιςεων αναλυτικά 
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 Ρυκμίςεισ, όπου ο χριςτθσ μπορεί να αλλάξει τα προςωπικά του  ςτοιχεία, και να 
ενθμερϊςει το ςφςτθμα με νζα αρχεία τα οποία ζχει ςτείλει ο κακθγθτισ του 

Τέινο ζην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο εκθαλίδνληαη δύν επηπιένλ επηινγέο :  

  Ο χριςτθσ επιλζγοντασ αυτό το εικονίδιο μεταβαίνει ςτο χϊρο τθσ ομάδασ, 

όπου μπορεί να ςυνομιλιςει με τα άλλα μζλθ τθσ ομάδασ, να επιλφςει ομαδικζσ εργαςίεσ 

κλπ 

 Από αυτι τθν επιλογι εμφανίηονται όλεσ οι αςκιςεισ για τισ οποίεσ ζχουν 

δθμοςιευτεί νζα ςχόλια που δεν ζχει διαβάςει ο χριςτθσ, ϊςτε να ζχει άμεςθ πρόςβαςθ 

ςτα ςχόλια τθσ ομάδασ του, χωρίσ να πρζπει να περιθγθκεί ςε όλεσ τισ αςκιςεισ.  

 

  



Μεταπτυχιακι Διατριβι   Ανδρζου Γεϊργιοσ 
 

73 
 

Ψθφιακόσ δάςκαλοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ψθφιακόσ δάςκαλοσ είναι το ψθφιακό αντίςτοιχο του κακθγθτι. Η διδακτικι φλθ είναι 

χωριςμζνθ ςε μακιματα. Με τθν φόρτωςθ του παράκυρου γίνεται ερϊτθμα ςτθν τοπικι 

ΒΔ με βάςθ το μάκθμα που βρίςκεται ο μακθτισ και γίνεται θ ταξινόμθςθ με βάςθ το 

χαρακτθριςτικό order ςτον πίνακα theory.  

Για τθν εμφάνιςθ τθσ κεωρίασ αποφαςίςτθκε να χρθςιμοποιθκοφν αρχεία PDF, κακϊσ το 

μάκθμα των αρχϊν οικονομικισ κεωρίασ απαιτεί τθ χριςθ διαγραμμάτων, μακθματικϊν 

εξιςϊςεων εικόνων κλπ κάτι το οποίο δε κα ιταν δυνατό αν θ παρουςίαςθ γινόταν με απλό 

κείμενο.  

Όπωσ ζχει προαναφερκεί, θ κεωρία διακρίνεται ςε υποχρεωτικι και μθ υποχρεωτικι (3θ 

απαίτθςθ). Για τθ κεωρία που είναι μθ υποχρεωτικι, εξετάηεται θ κακολικι μεταβλθτι 

ςυνολικό ςκορ του χριςτθ. Αν το ςκορ του χριςτθ είναι πάνω από 0,5, δεν υπάρχει ο λόγοσ 

να εμφανιςτοφν βοθκθτικά υπομνιματα, και το κεφάλαιο παραλείπεται. Αντίςτοιχα αν το 

ςκορ του μακθτι είναι κάτω από 0,75, δε χρειάηεται να εμφανιςτεί το προχωρθμζνο 

κομμάτι τθσ κεωρίασ, οπότε παραλείπεται.  

Για κάκε κεφάλαιο που προχωρά ο χριςτθσ, γίνεται ερϊτθςθ ςτον πίνακα exercises ϊςτε 

να βρεκεί αν υπάρχουν αςκιςεισ που να είναι υποχρεωτικζσ για το κεφάλαιο αυτό. τθ 

ςυνζχεια, από τον πίνακα student_exercises, ελζγχεται αν αυτζσ οι αςκιςεισ ζχουν ιδθ 

ανατεκεί. ε περίπτωςθ που δεν ζχουν ανατεκεί , ορίηεται καταλθκτικι θμερομθνία 7 

θμερϊν για να επιλυκοφν οι αςκιςεισ. Μετά το πζρασ αυτισ τθσ διορίασ, αν ο μακθτισ δεν 

ζχει επιχειριςει τισ αςκιςεισ, κεωροφνται εκπρόκεςμεσ.  
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Παρόμοια, αν το υποκεφάλαιο που διαβάηει ο μακθτισ είναι το τελευταίο του μακιματοσ, 

αναηθτείται αν υπάρχει διαγϊνιςμα για αυτό το κεφάλαιο , αν ζχει ιδθ ανατεκεί, και ςε 

αρνθτικι περίπτωςθ, γίνεται ειςαγωγι ςτον πίνακα student_tests 

Όπωσ ιταν ηθτοφμενο από τθν 9θ απαίτθςθ, το πρόγραμμα δε κα πρζπει να υποςτθρίηει 

μόνο τθ γραμμικι δομι περιιγθςθσ,  αλλά και τθν περιιγθςθ ςε εξωτερικζσ πθγζσ, άλλα 

άρκρα κλπ. Ο χριςτθσ πατϊντασ ςε ζναν υπερςφνδεςμο ( ςτο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα 

τον υπερςφνδεςμο τεχνολογία ςτο πρϊτο υποκεφάλαιο), αυτόματα μεταβαίνει ςε αυτόν :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

το δεξί μζροσ τθσ οκόνθσ προβάλλονται εικόνεσ και βίντεο που αντιςτοιχοφν ςε αυτό το 

κεφάλαιο και υποκεφάλαιο(πίνακασ resources). ε κάκε υποκεφάλαιο ζχει τεκεί ο 

περιοριςμόσ να μποροφν να υπάρχουν πολλζσ εικόνεσ, αλλά μόνο ζνα βίντεο. Και το βίντεο 

και οι εικόνεσ που είναι διακζςιμεσ μποροφν να μεγιςτοποιθκοφν . Ζχουν επίςθσ τεκεί 

περιοριςμοί ωσ προσ τα αρχεία που μποροφν να αναπαραχκοφν : Ο video player μπορεί να 

αναπαράγει αρχεία avi, wmv, wma, και mp3, ενϊ όςον αφορά τισ εικόνεσ, υποςτθρίηονται 

jpg και png.  

Για τθ δθμιουργία των (2D και ψευδο-3D) γραφικϊν που φαίνονται ςτο παράδειγμα  

χρθςιμοποιικθκε το πρόγραμμα crazy talk animator 

pro(http://www.reallusion.com/crazytalk/Animator/default.aspx) , που επιτρζπει τθν 

εφκολθ ενςωμάτωςθ και ςυγχρονιςμό 

ομιλίασ ςτουσ χαρακτιρεσ, κίνθςθ, 

εκφράςεισ προςϊπου κλπ και επιτρζπει 

τθν εξαγωγι ςε avi, wmv και άλλα 

δθμοφιλι φορμά βίντεο. Η καταςκευι  

εκπαιδευτικοφ υλικοφ είναι αρκετά 

εφκολθ με τθ χριςθ του προγράμματοσ, 

ταυτόχρονα παρζχοντασ ζνα αιςκθτικά 

όμορφο αποτζλεςμα.  

http://www.reallusion.com/crazytalk/Animator/default.aspx
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Θεωρία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η φόρμα κεωρία είναι παρόμοια με τον ψθφιακό δάςκαλο, όμωσ  θ φόρτωςθ του 

περιεχομζνου δε γίνεται βάςθ κεφαλαίου, αλλά ο χριςτθσ καλείται να επιλζξει το 

κεφάλαιο και το υποκεφάλαιο που τον ενδιαφζρει. Η κεωρία αποτελεί το αντίςτοιχο του 

βιβλίου, κακϊσ δεν ανακζτει αςκιςεισ, οφτε εμφανίηει το μθ υποχρεωτικό υλικό 
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Αςκιςεισ που ζχουν ανατεκεί 

 

Πατϊντασ τθν επιλογι αςκιςεισ που ςου χουν ανατεκεί, εμφανίηονται οι αςκιςεισ που 

εκκρεμοφν (αςκιςεισ που είναι υποχρεωτικζσ και δεν ζχει κάνει ο μακθτισ).  

Οι ερωτιςεισ είναι ςε μορφι πολλαπλισ επιλογισ, ενϊ θ ερϊτθςθ είναι και αυτι ςε μορφι 

pdf. Πατϊντασ το ζλεγχοσ, ελζγχεται θ απάντθςθ που ζχει δϊςει ο χριςτθσ. Παρ ‘όλα αυτά, 

δε προχωρά ςτθν επόμενθ, κακϊσ αφοφ απαντιςει, ο χριςτθσ μπορεί να δει τθν πρότυπθ 

απάντθςθ που ζχει δοκεί (και αυτι ςε μορφι pdf) 
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Κάκε άςκθςθ ζχει ζνα χρονικό περικϊριο για να επιλυκεί. Ζνα λεπτό πριν από τθ λιξθ του 

χρόνου, ο χριςτθσ ενθμερϊνεται οπτικοακουςτικά. Αν διζλκει ο χρόνοσ  ο χριςτθσ 

ενθμερϊνεται και καλείται να επιλζξει μια απάντθςθ (ςε αντίκεςθ με τα διαγωνίςματα, 

όπου αν παρζλκει ο χρόνοσ τελειϊνει το τεςτ, ο χριςτθσ μπορεί να απαντιςει ςτθν 

ερϊτθςθ). Αυτι θ επιλογι ζγινε ϊςτε το πρόγραμμα να είναι πιο φιλικό με το χριςτθ.  

Παράλλθλα, κάκε άςκθςθ ανικει ςε μια από τισ εξισ κατθγορίεσ :  

 Θεωρία 

 Αςκιςεισ 

 Κρίςεωσ 

 Βθματικζσ (ποια βιματα πρζπει να εκτελεςτοφν για τθν επίλυςθ μιασ άςκθςθσ) 

 

Οι κατθγορίεσ αυτζσ χρθςιμοποιοφνται για τθν αναλυτικότερθ απεικόνιςθ των 

αποτελεςμάτων και για τθν παροχι ςυμβουλϊν προσ τον μακθτι, ωσ προσ τον τομζα που 

υςτερεί.  

Με τθν ολοκλιρωςθ των αςκιςεων (ι αν ο χριςτθσ επιλζξει το τζλοσ) το πρόγραμμα 

μεταβαίνει ςτθν παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων.  

Σζλοσ, πατϊντασ ο χριςτθσ τθν επιλογι :  μεταβαίνει ςε ζνα χϊρο ςυνομιλίασ με τα 

άλλα μζλθ τθσ ομάδασ του, που να αφορά τθ ςυγκεκριμζνθ άςκθςθ.  
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Όλεσ οι αςκιςεισ 

Από αυτι τθν επιλογι εμφανίηονται όλεσ οι αςκιςεισ που είναι διακζςιμεσ. Ο χριςτθσ 

καλείται να επιλζξει είτε το κεφάλαιο που τον ενδιαφζρει είτε να καταςκευάςει τα δικά του 

ςφνκετα κριτιρια αναηιτθςθσ :  

 

Μεταβαίνοντασ ςτθν 2θ επιλογι εμφανίηεται θ  οκόνθ επιλογισ κριτθρίων :  

 

  

1 

2 
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Με τθ χριςθ τθσ φόρμασ αυτισ διαμορφϊνεται ζνα ςφνκετο ζρωτθμα (cmd_text)  ςε union 

των πινάκων exercises και student_exercises  

Private Sub custom_search_exer_Load(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

        allready_added = 1 

        cmd_text = "SELECT * FROM exercises,student_exercises WHERE 

exercises.id = student_exercises.exercise_id and 

student_exercises.student_id =" & public_class.username & " " 

    End Sub 

 

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        If ComboBox1.Text <> "" And TextBox1.Text <> "" Then 

cmd_text = cmd_text & " and chapter" & ComboBox1.Text & TextBox1.Text 

End If 

‘συνεχίζεται για τα άλλα χειριστήρια 

 

        Me.DialogResult = Windows.Forms.DialogResult.OK 

    End Sub 

Σο οποίο εκτελείται όταν ο χριςτθσ επιςτρζψει ςτθν οκόνθ των αςκιςεων :  

 

ε περίπτωςθ που ο χριςτθσ ζχει επιχειριςει ξανά τθν άςκθςθ, ενθμερϊνεται αν τθν 

προθγοφμενθ φορά τθν είχε επιλφςει ςωςτά ι λάκοσ  

 

 

 

 

Σζλοσ, αν το ποςοςτό του χριςτθ ςτθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία είναι 

κάτω από 0,5 ενθμερϊνεται πωσ αυτι θ άςκθςθ είναι προτεινόμενθ :  
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Διαγωνίςματα 

 

Πατϊντασ τθν επιλογι διαγωνίςματα εμφανίηονται όλα τα διακζςιμα διαγωνίςματα κακϊσ 

και ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία για αυτό. Πατϊντασ το εκκίνθςθ φορτϊνονται οι αςκιςεισ που 

περιζχονται ςτο διαγϊνιςμα :  
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Όπωσ ζχει προαναφερκεί, αν ο χριςτθσ δε προλάβει να εκπλθρϊςει τισ αςκιςεισ ςτο δοκζν 

χρονικό διάςτθμα, το διαγϊνιςμα τερματίηει και προβάλλονται τα αποτελζςματα του 

μακθτι 

Προθγοφμενα κζματα Πανελλθνίων 

Πρόκειται για τθν ίδια φόρμα με αυτι των διαγωνιςμάτων αλλά εμφανίηονται τα κζματα 

πανελλθνίων 

Προβολι αποτελεςμάτων 

Η φόρμα αυτι εμφανίηεται μετά το τζλοσ είτε των αςκιςεων, είτε των διαγωνιςμάτων, και 

περιγράφει διαγραμματικά και ςε μορφι κειμζνου τθν επίδοςθ του μακθτι 

Πρόοδοσ 
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Επιλζγοντασ τθ φόρμα πρόοδοσ ο χριςτθσ μπορεί να δει τθ ςυνολικι του πρόοδο, 

διαγραμματικά και ςε μορφι κειμζνου. το πάνω μζροσ τθσ οκόνθσ εμφανίηεται με τθ 

μορφι αςτεριϊν το ςυνολικό ςκορ, και το ποςοςτό των ζγκαιρων αςκιςεων που ζχει 

επιλφςει (7 μζρεσ από τθν ανάκεςθ) 

Σο διάγραμμα προβάλλει το ποςοςτό των αςκιςεων επί τισ %, και μπορεί να μεταβλθκεί ςε 

πραγματικό χρόνο, επιλζγοντασ ζνα από τα 4 κουμπιά ςτο αριςτερό μζροσ τθσ οκόνθσ : 

προβολι αποτελεςμάτων ανά κατθγορία (όπωσ βλζπουμε ςτο παράδειγμα), ανά δυςκολία, 

ανά κεφάλαιο, και ανά test που ζχει επιχειριςει ο χριςτθσ 

Επιλζγοντασ το κουμπί αναλυτικά αποτελζςματα ο χριςτθσ μπορεί να προβάλλει όλεσ τισ 

αςκιςεισ που ζχει επιχειριςει :  

 

 

 

Αναλυτικά Αποτελζςματα 

 

Η φόρμα αυτι είναι θ ίδια που χρθςιμοποιείται και από τον κακθγθτι για να δει τα 

αναλυτικά αποτελζςματα των μακθτϊν του. Όπωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ ςτθν 

ανάλυςθ τθσ xml, ανακτάται το id τθσ άςκθςθσ από το xml  αρχείο και ςτθ ςυνζχεια γίνεται 

θ αναηιτθςθ ςτθ τοπικι ΒΔ και φορτϊνονται τα υπόλοιπα ςτοιχεία.  
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Ρυκμίςεισ – προςωπικά ςτοιχεία 

 

 

Από αυτι τθ φόρμα ο χριςτθσ μπορεί να αλλάξει το όνομα με το οποίο εμφανίηεται, τον 

κωδικό του, κακϊσ και τθν προςωπικι του ερϊτθςθ και τθν απάντθςθ, που χρθςιμεφουν ςε 

περίπτωςθ που ξεχάςει τον κωδικό του. θμειϊνεται πωσ δε μπορεί να αλλάξει το mail του, 

κακϊσ αυτό χρθςιμεφει ωσ ID ςτθν απομακρυςμζνθ ΒΔ 
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ρυκμίςεισ – περί του προγράμματοσ  

 

Ρυκμίςεισ – ειςαγωγι δεδομζνων από αρχείο:  

 

 Αυτι θ φόρμα χρθςιμοποιείται για να ειςάγει ο μακθτισ το ZIP αρχείο με εκπαιδευτικό 

υλικό που ζχει δθμιουργιςει ο κακθγθτισ του. Σο zip αυτό αρχείο περιζχει ζνα xml αρχείο 

με το οποίο ενθμερϊνεται θ τοπικι ΒΔ του μακθτι, κακϊσ το υλικό, το οποίο μπορεί να 

είναι pdf, εικόνεσ, βίντεο και ιχοσ.  
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ε πρϊτο ςτάδιο γίνεται θ αποςυμπίεςθ του zip αρχείου. τθ ςυνζχεια διαβάηεται το xml 

αρχείο, για να διαπιςτωκεί αν ο χριςτθσ κζλει να ειςάγει αςκιςεισ, κεωρία, διαγωνίςματα 

ι κεφάλαια. Γίνεται ζνα trim ςτο xml αρχείο ϊςτε να είναι ςυμβατό, και ςϊηεται με 

ελλθνικι κωδικοποίθςθ, ϊςτε να υποςτθρίηονται οι ελλθνικοί χαρακτιρεσ. τθ ςυνζχεια 

ανακτϊνται όλεσ οι τιμζσ του xml αρχείου. Για κάκε κόμβο του xml διαπιςτϊνεται αν 

υπάρχει ιδθ ςτο ςφςτθμα (π.χ. αν υπάρχει ιδθ αυτι θ άςκθςθ, το κεφάλαιο κλπ) με μια 

ερϊτθςθ ςτθν τοπικι ΒΔ με βάςθ το ID. Αν υπάρχει ιδθ, τότε ενθμερϊνεται , διαφορετικά 

ειςάγεται ωσ νζα (ερϊτθςθ κεωρία κλπ).  

τθν περίπτωςθ τθσ κεωρίασ ςτο zip αρχείο υπάρχει και ζνα δεφτερο xml που περιζχει τα 

resources για κάκε κεφάλαιο κεωρίασ, οπότε κατά τθν ειςαγωγι ενόσ κεφαλαίου κεωρίασ 

(1οσ βρόγχοσ) , εκτελείται ζνασ 2οσ βρόγχοσ όπου ειςάγονται οι πθγζσ ςτον πίνακα resources.  

Αντίςτοιχα, ςτθν περίπτωςθ των διαγωνιςμάτων ςτον πρϊτο βρόγχο γίνεται θ ειςαγωγι 

των tests, και ςε δεφτερο βρόγχο για κάκε test ειςάγονται οι αςκιςεισ τουσ.  

Αφοφ ειςαχκοφν οι τιμζσ ςτθν ΒΔ, γίνεται θ αντιγραφι των αρχείων ςτουσ φακζλουσ του 

προγράμματοσ. εβόμενο το πρόγραμμα τισ τελευταίεσ απαιτιςεισ των windows 7 όςον 

αφορά το κζμα των δικαιωμάτων των χρθςτϊν, θ αποκικευςθ των αρχείων δε γίνεται ςτο 

program Files αλλά ςτον φάκελο application data (appdata) του κάκε χριςτθ. Ο μόνοσ λόγοσ 

που το πρόγραμμα ηθτά elevated rights από τον χριςτθ είναι ϊςτε να μπορεί να 

αποκθκεφει τιμζσ ςτθν τοπικι ΒΔ.  

Σζλοσ, για να αποφευχκεί θ περίπτωςθ το ςφςτθμα ςε κάποια αναβάκμιςθ του να 

υποκαταςτιςει εκπαιδευτικό υλικό που ζχει καταςκευάςει ο κακθγθτισ (το αντίςτροφο 

είναι εφικτό), όπωσ κα δοφμε και ςτθ ςυνζχεια, το ID ςτον πίνακα των αςκιςεων, τθσ 

κεωρίασ κλπ καταςκευάηεται με ζναν ςυγκεκριμζνο τρόπο :  

Όταν θ άςκθςθ θ κεωρία κλπ δθμιουργείται από το ςφςτθμα, τότε το ID ζχει ωσ πρϊτο 

αρικμό το 1. Για να αποκθκεφςει το πρόγραμμα τθν εγγραφι αφαιρεί από το τελευταίο ID 

που υπάρχει ςτθ ΒΔ και είναι καταςκευαςμζνο από το ςφςτθμα, το πρϊτο ψθφίο, αυξάνει 

τα υπόλοιπα ψθφία κατά ζνα, και ςτθ ςυνζχεια προςκζτει πάλι το 1 ςτθν αρχι του 

αρικμοφ. Για παράδειγμα, βρίςκεται πωσ θ τελευταία άςκθςθ που είχε δθμιουργθκεί από 

το ςφςτθμα είναι το 15, αφαιρείται το 1 από τθν αρχι, το 5 αυξάνεται κατά 1 και γίνεται 6, 

και ξανα-προςτίκεται το 1.  

Αντίςτοιχα, όταν το υλικό δθμιουργείται από τον κακθγθτι πρϊτο ψθφίο είναι το 2. Με τθν 

παραπάνω διαδικαςία όταν ειςάγεται άςκθςθ από το ςφςτθμα (δθλαδι από τον 

administrator του ςυςτιματοσ, τον προγραμματιςτι κλπ) και το τελευταίο ID είναι το 19, θ 

άςκθςθ που κα δθμιουργθκεί κα ζχει ωσ ID όχι το 20, αλλά το 110, κλπ αποτρζποντασ τθ 

ςφγκρουςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ μεταξφ κακθγθτι και ςυςτιματοσ.  

Για να λειτουργιςει θ ςυνάρτθςθ trim όπου αφαιρείται το πρϊτο ψθφίο (το 1 ι το 2) 

απαιτείται το ID να μετατραπεί πρϊτα ςε κείμενο, και ςτθ ςυνζχεια επανα-μετατρζπεται ςε 

αρικμό. Η παρακάτω ςυνάρτθςθ περιγράφει τθ διαδικαςία για τθν αποκικευςθ μιασ νζασ 

resource :  
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Private Sub find_resource_id() 

        Try 

 resource_id = ResourcesTableAdapter.find_max_id(DS_theory.resources, 

madeby) 

 

        Catch ex As Exception 

            MsgBox(ex.ToString) 

        End Try 

 

        If BS_resources.Count <= 0 Then 

            If madeby = "teacher" Then 

                resource_id = 21 

            ElseIf madeby = "system" Then 

                resource_id = 11 

            End If 

            Exit Sub 

        Else 

            Try 

 resource_id = 

DS_theory.resources.Rows(0).Item("Αναγνωριστικό").ToString 

                resource_id = resource_id.Remove(0, 1) 

 

            Catch ex As Exception 

                resource_id = 1 

            End Try 

            Int32.Parse(resource_id) 

            resource_id += 1 

 

            If madeby = "teacher" Then 

                resource_id = 2 & resource_id.ToString 

            ElseIf madeby = "system" Then 

                resource_id = 1 & resource_id.ToString 

               ‘ MsgBox("id after" & resource_id) 

            End If 

            resource_id = resource_id.ToString 

 

            DS_theory.Clear() 

        End If 

    End Sub 
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χόλια τθσ ομάδασ 

 

Αυτι θ φόρμα χρθςιμοποιείται για τθν επικοινωνία των μελϊν τθσ ομάδασ. Αρχικά 

ανακτάται το ID τθσ ομάδασ από το mail του χριςτθ , από τθν απομακρυςμζνθ ΒΔ. τθ 

ςυνζχεια ανακτάται το url του html αρχείου, το οποίο κατεβαίνει με τθ χριςθ ftp.  Σο html 

αρχείο φορτϊνεται, και τα περιεχόμενα του διαβάηονται από το χειριςτιριο webbrowser. 

ε περίπτωςθ που το url δεν υπάρχει, ρωτάται ο χριςτθσ αν κζλει να δθμιουργιςει τον 

χϊρο ςυηιτθςθσ. Η παραπάνω διαδικαςία κατά τθν εμφάνιςθ τθσ φόρμασ ςυμβαίνει ςε 

ξεχωριςτό νιμα από αυτό τθσ κφριασ εφαρμογισ ϊςτε να επιταχφνεται θ διαδικαςία.  

 Αφοφ ο χριςτθσ γράψει το ςχόλιο του, και πατιςει το αποςτολι, ο χϊροσ κλειδϊνεται 

ϊςτε να αποφευχκεί ταυτόχρονθ επεξεργαςία από άλλουσ χριςτεσ, το ςχόλιο  

μετατρζπεται ςε html, ξαναδιαβάηεται από το χειριςτιριο, και αποςτζλλεται πάλι μζςω ftp 

ςτον server. τθ ςυνζχεια ενθμερϊνεται θ ΒΔ για τον αρικμό των ςχολίων και ο ςθμαφόροσ 

παίρνει πάλι τθν τιμι 0.  

Η φόρμα ανανεϊνει κάκε 5 sec το περιεχόμενο τθσ με τθ χριςθ timer με τον εξισ τρόπο : 

Ανακτάται ο αρικμόσ των ςχολίων από τθν απομακρυςμζνθ ΒΔ. Αν αυτόσ είναι ίδιοσ με τον 

τοπικό, θ διαδικαςία ςταματά εκεί, κακϊσ κανείσ δεν ζχει απαντιςει ακόμα. Αν ο αρικμόσ 

των ςχολίων είναι διαφορετικόσ, κατεβαίνει το νζο περιεχόμενο όπωσ αναφζρκθκε 

προθγουμζνωσ.  

Ο λόγοσ που προτιμικθκε το html αρχείο από τθν υλοποίθςθ μζςω ενόσ chat server είναι 

γιατί ζτςι υποςτθρίηονται από τθ φόρμα εικόνεσ, smiley’s, και το κείμενο μπορεί να 

μορφοποιθκεί με χρϊμα, μζγεκοσ κλπ.  
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Εξάλλου, από τισ μετριςεισ μασ από τθ χριςθ τθσ φόρμασ θ απόκριςθ από τθν αποςτολι 

μζχρι τθν εμφάνιςθ ςτουσ άλλουσ χριςτεσ ιταν ςχεδόν άμεςθ (4-5 sec).  

τθν παρακάτω εικόνα χρθςιμοποιείται θ φόρμα των ςχολίων ταυτόχρονα ςε windows 7 ωσ 

george andreou (δάςκαλοσ) και ςε virtual machine windows xp ωσ μακθτισ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χόλια ςτισ αςκιςεισ 

Όπωσ ζχει αναφερκεί και προθγουμζνωσ, κάκε χριςτθσ μπορεί να γράψει τα δικά του 

ςχόλια ςε κάκε άςκθςθ, και να είναι ορατά μόνο από τα μζλθ τθσ ομάδασ του. Ο τρόποσ τθσ 

υλοποίθςθσ είναι ταυτόςθμοσ με τα ςχόλια τθσ ομάδασ, με τθ μόνθ διαφορά να αποτελεί 

ότι το url του html αρχείου είναι αποκθκευμζνο ςτον πίνακα exercises_groups ςτθν 

απομακρυςμζνθ ΒΔ, οπότε θ αναηιτθςθ 

πραγματοποιείται με βάςθ το ID τθσ άςκθςθσ ςτθν 

τοπικι ΒΔ. Παράλλθλα, κάκε άςκθςθ ςτθν τοπικι ΒΔ 

περιζχει το πεδίο comments, ςτο οποίο 

αποκθκεφεται ο αρικμόσ των ςχολίων που υπιρχαν 

ςτθν άςκθςθ τθν τελευταία φορά που επιςκζφτθκε ο 

χριςτθσ τθ φόρμα.  Ζτςι ςτθ φόρμα προβολι νζων 

ςχολίων, για κάκε άςκθςθ που ζχει αρικμό ςχολίων 

διάφορο του 0, ελζγχεται ο αρικμόσ των ςχολίων ςε 

τοπικό και απομακρυςμζνο επίπεδο, και αν είναι 

διαφορετικόσ, προβάλλεται θ άςκθςθ ςτθν οκόνθ :   
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Μενοφ του κακθγθτι 

 

Εφ’ όςον ο χριςτθσ είναι κακθγθτισ, πατϊντασ το κουμπί μεταβαίνει ςτισ επιλογζσ 

του κακθγθτι :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μζςω αυτοφ του μενοφ ο κακθγθτισ μπορεί :  

 Να επεξεργαςτεί και να προςκζςει αςκιςεισ 

 Να επεξεργαςτεί και να προςκζςει κεωρία 

 Να επεξεργαςτεί και να προςκζςει τα κεφάλαια και τα υποκεφάλαια τθσ φλθσ 

 Να επεξεργαςτεί και να δθμιουργιςει διαγωνίςματα 

 Να εξάγει τα προθγοφμενα ςε αρχείο, το οποίο να αποςτείλει ςτουσ μακθτζσ του 

 Να δθμιουργιςει και επεξεργαςτεί ομάδεσ μακθτϊν, να προςκζςει μακθτζσ ςε 

αυτζσ, να δει τα αποτελζςματα των μακθτϊν ςε πραγματικό χρόνο, ςυγκεντρωτικά 

και αναλυτικά 

Ουςιαςτικά ο κακθγθτισ ζχει τθν ελευκερία να παραμετροποιιςει ςτον μεγαλφτερο 

βακμό τθν φλθ του μακιματοσ, ςε βακμό που να χρθςιμοποιθκεί και για άλλα 

μακιματα πζραν των Αρχϊν Οικονομικισ Θεωρίασ.   
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Αςκιςεισ 

 

Από αυτι τθ φόρμα ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να προςκζςει και να επεξεργαςτεί ερωτιςεισ 

και αςκιςεισ πολλαπλισ επιλογισ. Για τθν εκφϊνθςθ και τθ λφςθ τθσ άςκθςθσ, πρζπει να 

ειςάγει αρχεία pdf, κακϊσ όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί είναι απαραίτθτθ θ υποςτιριξθ 

εικόνων, διαγραμμάτων κλπ.  

τθ ςυνζχεια, πρζπει να δϊςει τουλάχιςτον 2 πικανζσ απαντιςεισ, με τισ υπόλοιπεσ να 

είναι προαιρετικζσ. Παράλλθλα, πρζπει να ςυμπλθρϊςει και το κεφάλαιο και το 

υποκεφάλαιο ςτο οποίο αναφζρεται θ άςκθςθ ϊςτε όταν ο χριςτθσ περιθγθκεί ςε αυτό το 

κομμάτι κεωρίασ από τον ψθφιακό δάςκαλο, να του ανατεκεί αυτι θ άςκθςθ, εφ’ όςον 

είναι υποχρεωτικι. τθν τελευταία γραμμι με τθ μορφι checkboxes είναι διακζςιμεσ οι 

εξισ επιλογζσ :  

 Εξαγωγι ςε xml, τθν οποία ο κακθγθτισ πρζπει να επιλζξει αν κζλει να εξάγει τθν 

άςκθςθ ςε αρχείο 

 Λυμζνθ, εφ’ όςον θ άςκθςθ είναι διακζςιμθ ωσ λυμζνθ. Προσ το παρόν αυτι θ 

επιλογι δε χρθςιμοποιείται, αλλά ςε μελλοντικι επζκταςθ του προγράμματοσ, κα 

είναι διακζςιμθ ςτουσ μακθτζσ μια φόρμα με τισ λυμζνεσ αςκιςεισ 

 Τποχρεωτικι, τθν οποία ο χριςτθσ επιλζγει αν κζλει αυτι θ άςκθςθ να ανατεκεί 

ςτον μακθτι 

 Ορατι, κακϊσ ο κακθγθτισ ζχει τθ δυνατότθτα οι αςκιςεισ που ςυμμετζχουν ςτα 

διαγωνίςματα να μθν είναι ορατζσ, ϊςτε ο μακθτισ να τισ αντιμετωπίςει πρϊτθ 

φορά ςτο διαγϊνιςμα 
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Πρζπει τζλοσ να επιςθμανκεί πωσ με τθν ειςαγωγι των αρχείων pdf αυτά 

μεταφζρονται ςτο φάκελο appdata /arxes_oikonomikis_theorias και ανάλογα αν θ 

ειςαγωγι γίνεται από το ςφςτθμα ι τον κακθγθτι ςτο φάκελο extra ι 

standard\exercises ϊςτε όταν επιλεχκοφν για εξαγωγι να είναι διακζςιμα, ακόμα 

και αν ο χριςτθσ ζχει ςβιςει/μετακινιςει τα αρχικά αρχεία.  

Παρόμοια είναι και θ φόρμα νζα ερϊτθςθ, ςτθν οποία γίνεται θ ειςαγωγι νζασ 

ερϊτθςθσ.  

 

Θεωρία 

Από αυτι τθ φόρμα ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να επεξεργαςτεί τθ κεωρία. Σο διδακτικό υλικό 

πρζπει πάλι να είναι ςε μορφι pdf. Αν θ φλθ είναι υποχρεωτικι, μπορεί να ςθμειϊςει τθ 

δυςκολία τθσ κεωρίασ από 1-5 με τθ μορφι αςτεριϊν. Αν όμωσ θ φλθ είναι μθ 

υποχρεωτικι, πρζπει να διαλζξει το πρϊτο αςτζρι αν πρόκειται για βοθκθτικό υλικό, ι το 

δεφτερο αν πρόκειται για υλικό για προχωρθμζνουσ.  

Ακριβϊσ επειδι το ίδιο κεφάλαιο και το υποκεφάλαιο μπορεί να περιζχει μζχρι 3 τμιματα 

φλθσ (υποχρεωτικό, μθ υποχρεωτικό – βοθκθτικό, μθ υποχρεωτικό – προχωρθμζνο), ο 

κακθγθτισ πρζπει να ειςάγει και τθ ςειρά εμφάνιςθσ με τθν οποία κα εμφανίηονται ςτον 

ψθφιακό δάςκαλο.  

Με τθ μορφι πίνακα περιζχονται οι εκπαιδευτικζσ πθγζσ (από τον πίνακα resources) που 

αποτελοφν τα αρχεία εικόνασ και βίντεο/ιχου.  
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Τποςτθριηόμενοι τφποι βίντεο και εικόνασ είναι οι εξισ :  

allowed_image_extensions(0) = "jpg" 

      allowed_image_extensions(1) = "png" 

 

        allowed_video_extensions(0) = "avi" 

        allowed_video_extensions(1) = "wmv" 

        allowed_video_extensions(2) = "mp3" 

        allowed_video_extensions(3) = "wav" 

Παράλλθλα, ζχει τεκεί ωσ περιοριςμόσ θ φπαρξθ μόνο ενόσ video για κάκε υποκεφάλαιο, 

κακϊσ αν χρειαςτεί μπορεί να καταςκευαςτεί ζνα video file που να περιζχει πολλά 

μικρότερα με rendering.  

Όπωσ και ςτισ αςκιςεισ, το pdf τθσ κεωρίασ αλλά και τα resources αντιγράφονται ςτον 

φάκελο extra αν τθν ζχει επεξεργαςτεί ο κακθγθτισ ι standard αν τθν ζχει επεξεργαςτεί το 

ςφςτθμα, ςτο φάκελο appdata/arxes_oikonomikis_theorias/.  

Σζλοσ, πατϊντασ διαγραφι, θ κεωρία διαγράφεται και από τθ ΒΔ, και ωσ φυςικό αρχείο, 

ενϊ ταυτόχρονα διαγράφονται και οι ςυςχετιηόμενεσ εγγραφζσ από τον πίνακα resources, 

και ωσ φυςικά αρχεία.  
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Κεφάλαια 

 

Από αυτό το μενοφ ο χριςτθσ μπορεί να ειςάγει και να επεξεργαςτεί τα κεφάλαια τθσ 

διδακτικισ φλθσ. Πατϊντασ το υποκεφάλαια, ο χριςτθσ μεταβαίνει ςτο παρακάτω 

παράκυρο : 

 

Απ’ όπου αφοφ επιλζξει το γονικό κεφάλαιο, εμφανίηονται τα υποκεφάλαια. Με διπλό κλικ 

όπωσ και ςτα κεφάλαια, μπορεί να επεξεργαςτεί τον τίτλο του υποκεφαλαίου, ι να το 

διαγράψει 
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Διαγωνίςματα 

 

Από αυτι τθ φόρμα (που είναι παραπλιςια τθσ φόρμασ των διαγωνιςμάτων του 

μακθτι) ο κακθγθτισ μπορεί να προβάλει τα διακζςιμα διαγωνίςματα και 

προθγοφμενα κζματα πανελλθνίων. Με δεξί κλικ & επεξεργαςία μπορεί να 

επεξεργαςτεί τα διαγωνίςματα, εμφανίηοντασ του ζναν οδθγό 2 βθμάτων.  

 

το πρϊτο βιμα καταχωροφνται τα ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία του διαγωνίςματοσ, 

που αντιςτοιχοφν ςτον πίνακα ςτθ ΒΔ tests :  
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Οι επιλογζσ του χριςτθ αποκθκεφονται ωσ κακολικζσ μεταβλθτζσ τθσ κλάςθσ tests 

ϊςτε να είναι προςβάςιμεσ και ςτθ δεφτερθ φόρμα του οδθγοφ, όπου ο κακθγθτισ 

προςκζτει τισ αςκιςεισ που απαρτίηουν το διαγϊνιςμα :  

 

 

Ο κακθγθτισ επιλζγει πρϊτα το κεφάλαιο απ’ όπου κζλει να προςκζςει τισ αςκιςεισ, και 

μετά με δεξί κλικ και προςκικθ, αυτζσ προςτίκενται ςτο δεξί μζροσ τθσ οκόνθσ. το 

κεντρικό μζροσ βλζπει ςε προεπιςκόπθςθ τθν άςκθςθ, ενϊ επιλζγοντασ το πλθροφορίεσ για 

τθν άςκθςθ βλζπει πλθροφοριακά ςτοιχεία :  

 

το κάτω δεξί μζροσ τθσ οκόνθσ προβάλλεται θ ςυνολικι δυςκολία του διαγωνίςματοσ, ο 

ςυνολικόσ χρόνοσ και το ςφνολο των αςκιςεων 
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Για τθν προςκικθ και τθν αφαίρεςθ των αςκιςεων χρθςιμοποιοφνται δφο πολυδιάςτατοι 

πίνακεσ (arrays) οι  selected_exercises_table() και  all_exercises_table(). 

Όταν είμαςτε ςε φάςθ επεξεργαςίασ διαγωνίςματοσ, κατά τθν φόρτωςθ τθσ φόρμασ γίνεται 

για αναηιτθςθ των αςκιςεων με βάςθ το ID, και ςε ζνα βρόγχο τοποκετοφνται ςτον πίνακα 
selected_exercises_table().  

Όταν ο χριςτθσ επιλζξει το κεφάλαιο από το οποίο κζλει να προςκζςει αςκιςεισ, γίνεται 

αναηιτθςθ ςτθ ΒΔ με βάςθ το κεφάλαιο, υπολογίηονται ξανά οι διαςτάςεισ του  πίνακα 

all_exercises_table(),και προςτίκενται όλεσ οι αςκιςεισ που ανακτικθκαν ςτον 

πίνακα. Όταν ο χριςτθσ επιλζξει να προςκζςει μια άςκθςθ, πρϊτα ελζγχεται αν αυτι 

υπάρχει, και ςτθ ςυνζχεια αντιγράφεται θ άςκθςθ από τον πίνακα all_exercises ςτον 

selected_exercises. Σζλοσ, όταν ο χριςτθσ επιλζξει να ολοκλθρϊςει το διαγϊνιςμα, αρχικά 

ενθμερϊνεται ο πίνακασ tests, και ςτθ ςυνζχεια βρίςκεται το ID των αςκιςεων που ζχουν 

προςτεκεί ςτο δεξιό χειριςτιριο και αποκθκεφονται ςτον test_exercises. Αυτό που χριηει 

επιςιμανςθσ είναι ότι ο κακθγθτισ μπορεί να επιλζξει ϊςτε οι αςκιςεισ που προςκζτει, και 

που κα ςταλοφν και αυτζσ ςτον μακθτι ωσ μζροσ του διαγωνίςματοσ, να μθν είναι ορατζσ 

ωσ κανονικζσ αςκιςεισ που να μπορεί να επιλφςει ο μακθτισ από τθ φόρμα των αςκιςεων.  

Αντιμετϊπιςθ του ςφάλματοσ από πλευρά του χριςτθ για τθν διπλό-προςκικθ τθσ ίδιασ 

άςκθςθσ.  

Πατϊντασ ολοκλιρωςθ ο 

χριςτθσ μεταβαίνει ςτθν τελικι 

οκόνθ :  
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Εξαγωγι ςε αρχείο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Από αυτι τθ φόρμα ο κακθγθτισ μπορεί να εξάγει το εκπαιδευτικό υλικό που ζχει 

δθμιουργιςει, και ζχει προθγουμζνωσ επιλζξει από τισ αντίςτοιχεσ οκόνεσ προσ εξαγωγι. 

Αρχικά γίνεται αναηιτθςθ για τισ ερωτιςεισ κεωρία κλπ που ζχουν ςτθ ΒΔ τιμι 

export_to_xml=1. Για όςα αποτελζςματα επιςτραφοφν από το ερϊτθμα, ανακτάται θ 

φυςικι διεφκυνςθ των αρχείων (πεδίο url ςτουσ πίνακεσ), ςτθ ςυνζχεια βρίςκεται το όνομα 

τουσ κρατϊντασ το όνομα τουσ από ολόκλθρθ τθ διεφκυνςθ, αντιγράφονται ςε ζνα 

προςωρινό φάκελο(ςτον φάκελο appdata\arxes_oikonomikis_theorias\extra\temp) με το  

όνομα που προθγουμζνωσ βρζκθκε, και εξάγονται τα πεδία των πινάκων τθσ ΒΔ ςε αρχείο 

xml.  

τθν περίπτωςθ τθσ κεωρίασ και των διαγωνιςμάτων, εκτελείται ζνασ δεφτεροσ βρόγχοσ, 

για τθν εξαγωγι των resources και των αςκιςεων αντίςτοιχα, και καταςκευάηεται ζνα 

δεφτερο xml που περιζχει τα πεδία από τουσ πίνακεσ resources και test_exercises. Αυτό 

είναι απαραίτθτο κακϊσ για τθ μεταφορά τθσ κεωρίασ και των διαγωνιςμάτων πρζπει να 

αντιγραφοφν και τα resources και οι αςκιςεισ που τα απαρτίηουν αντίςτοιχα.  

Σζλοσ, ο προςωρινόσ φάκελοσ που περιζχει το αρχείο xml(ι τα δφο αρχεία xml όπωσ 

προαναφζρκθκε) τα αρχεία pdf, τισ εικόνεσ και τα βίντεο ςυμπιζηεται ςε ζνα αρχείο zip, ο 

προςωρινόσ φάκελοσ διαγράφεται, και εκτελείται ζνα ερϊτθμα όπου όλεσ οι τιμζσ 

export_to_xml για τθν επιλογι που ζχει κάνει ο χριςτθσ τίκενται ίςεσ με 0.  
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Οι ομάδεσ μου 

τθν πρϊτθ οκόνθ ο εκπαιδευτικόσ καλείται να επιλζξει τθν ομάδα που κζλει να 

διαχειριςτεί.  

 

Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ωσ προσ τον αρικμό των ομάδων που ο κακθγθτισ μπορεί να 

διαχειρίηεται. Αν ο κακθγθτισ επιλζξει τθ διαγραφι ομάδασ, αρχικά διαγράφεται το group 

από τον πίνακα groups τθσ απομακρυςμζνθσ ΒΔ, αφ’ ετζρου όλοι οι χριςτεσ μεταβαίνουν 

ςτθ γενικι ομάδα του προγράμματοσ (Main Group με ID 2).  

Με διπλό κλικ ςτθν ομάδα που τον ενδιαφζρει, ανακτϊνται οι μακθτζσ που απαρτίηουν τθν 

ομάδα :  
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Αν ο κακθγθτισ επιλζξει να προςκζςει μακθτζσ από τθν αντίςτοιχθ επιλογι εμφανίηεται θ 

εξισ οκόνθ όπου εκτελείται ζνα ερϊτθμα LIKE ςτθν απομακρυςμζνθ ΒΔ : 

 

 

Εφόςον κελιςει ο κακθγθτισ μπορεί να ςτείλει mail ςτουσ μακθτζσ του από τθ διεφκυνςθ 

mail : do_not_reply@aoth.eu. Σα ςτοιχεία του λογαριαςμοφ μποροφν να αλλαχκοφν ςτθ 

ςυνάρτθςθ mail που βρίςκονται ςτο module1.vb 

 

  

mailto:do_not_reply@aoth.eu
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Με διπλό κλικ ςτο όνομα του μακθτι εμφανίηεται το προφίλ του:  

 

Όπωσ περιγράφθκε αναλυτικά ςτθν αρχι του 4ου κεφαλαίου θ παραπάνω φόρμα βαςίηεται 

ςτο αρχείο xml που ζχει αποςταλεί από το πρόγραμμα του μακθτι, με τθν εμφάνιςθ τθσ 

κφριασ οκόνθσ (ςε ξεχωριςτό «ακόρυβο» thread που αφ’ ενόσ δε κακυςτερεί και αφ’ 

ετζρου δεν αγχϊνει τον μακθτι ότι πρζπει να αποςτείλει τα αποτελζςματα του ςτον 

κακθγθτι!) 
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Αναλυτικά αποτελζςματα μακθτι 

 

Ο κακθγθτισ επιλζγοντασ το αναλυτικά αποτελζςματα βλζπει τα αποτελζςματα για όλεσ τισ 

αςκιςει που ζχει επιχειριςει ο μακθτισ και ενθμερϊνεται οπτικό-ακουςτικά για το αν είναι 

ςωςτι.  Όπωσ και θ προθγοφμενθ φόρμα, τα αναλυτικά αποτελζςματα βαςίηονται ςτο 

αρχείο xml που αποςτζλλεται από τον μακθτι, και είναι θ ίδια φόρμα με αυτι που 

χρθςιμοποιεί ο μακθτισ για τθν προβολι των αναλυτικϊν αποτελεςμάτων του.   
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4.3 Συμπερϊςματα – επεκτϊςεισ 
 

Κατά τθν αναηιτθςθ του γράφοντοσ για τίτλουσ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου  

διαπιςτϊκθκε ζνα ςχετικό κενό όςον αφορά τθν φπαρξθ λογιςμικοφ  που να 

απευκφνεται ςε μακθτζσ μεγαλφτερθσ θλικίασ. Ιδιαίτερα για το μάκθμα των Αρχϊν 

Οικονομικισ Θεωρίασ δεν υπάρχει κάποιο αντίςτοιχο εκπαιδευτικό λογιςμικό, 

παρά μόνο το ψθφιοποιθμζνο βιβλίο του Τπουργείου Παιδείασ.  

Κατά τθν καταςκευι του προγράμματοσ ζγινε προςπάκεια να υλοποιθκοφν ςε όςο 

το δυνατόν μεγαλφτερο βακμό οι βαςικζσ απαιτιςεισ που εγείρονται από τθ 

διεκνι βιβλιογραφία για το αντικείμενο τθσ Πλθροφορικισ ςτθν εκπαίδευςθ. 

υγκεκριμζνα δόκθκε ζμφαςθ ςτθ  δυνατότθτα για ςυνεργαςία μεταξφ των 

μελϊν τθσ ομάδασ, ϊςτε να ενιςχυκεί θ ςυνεργατικι μάκθςθ, και να μειωκεί ο 

ανταγωνιςμόσ και θ αίςκθςθ απομόνωςθσ που λειτουργεί αντίκετα ςτθ μακθςιακι 

διαδικαςία, ιδιαίτερα ςτο πλαίςιο των Πανελλθνίων Εξετάςεων.  

Παράλλθλα, μζςω παραλλθλιςμϊν (μαφροσ πίνακασ ςτον κφριο μενοφ, το 

περιβάλλον τθσ τάξθσ ςτθ διδαςκαλία τθσ κεωρίασ, ο εικονικόσ δάςκαλοσ κλπ) 

επιχειρείται θ ευκολότερθ προςαρμογι του μακθτι ςε μια μακθςιακι διαδικαςία 

που μπορεί να είναι καινοφανισ γι’ αυτόν.  

ε όλα τα ςτάδια του προγράμματοσ, προςπακικθκε θ ανάδραςθ ςτα 

αποτελζςματα του μακθτι να είναι άμεςθ,  χωρίσ το πρόγραμμα να τον κρίνει, 

αλλά να τον επιβραβεφει για τθν πρόοδο του (πχ τα βραβεία ςτο κφριο μενοφ, ι τα  

ςυμπεράςματα που προκφπτουν και παρουςιάηονται ςτον μακθτι από τθν 

ανάλυςθ των αποτελεςμάτων). Παράλλθλα, θ τροφοδότθςθ του κακθγθτι με τα 

αποτελζςματα των μακθτϊν του γίνεται «ακόρυβα» για να μθν αναπτφςςεται το 

αίςκθμα ότι υπόκεινται ςε ζλεγχο.  

Με το διαχωριςμό τθσ φλθσ ςε υποχρεωτικι και μθ υποχρεωτικι, και τθν 

παρουςίαςθ τθσ  μθ υποχρεωτικισ ανάλογα με το επίπεδο του μακθτι (βοθκθτικό 

υλικό για τουσ μακθτζσ με χαμθλότερο ςκορ και πιο προχωρθμζνο γι’ αυτοφσ με 

μεγαλφτερο) επιχειρείται μια βαςικι προςαρμοςτικότθτα ςτο μοντζλο του μακθτι.  

Σζλοσ, το πρόγραμμα ςε όλα τα ςτάδια αναγνωρίηει το ρόλο του 

εκπαιδευτικοφ ωσ πρωτεφον, και δεν επιχειρεί να τον υποκαταςτιςει. Ο κακθγθτισ 

ζχει ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε όλο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο το οποίο μπορεί να 

τροποποιιςει και να διαμοιράςει ςτουσ μακθτζσ του. Μπορεί να δθμιουργιςει 

ομάδεσ τισ οποίεσ μπορεί να υποςτθρίξει και να κακοδθγιςει.   Ζτςι, ο ρόλοσ του 

εκπαιδευτικοφ που επιφυλάςςεται ςτο πρόγραμμα είναι μεν διαφορετικόσ, αλλά 

παραμζνει καίριοσ. Ο εκπαιδευτικόσ από μοναδικόσ μεταδότθσ τθσ γνϊςθσ, γίνεται 

διευκολυντισ τθσ μάκθςθσ  και ςυνδετικόσ κρίκοσ ανάμεςα ςτο πρόγραμμα και τα 

μζλθ τθσ ομάδασ.  

 

Σο πρόγραμμα ςτθν παροφςα μορφι του κατά τθν άποψθ του γράφοντοσ 

μπορεί να αποτελζςει ζνα ολοκλθρωμζνο εκπαιδευτικό λογιςμικό, το οποίο με 

πολφ μικρι προςπάκεια να μεταφερκεί και ςε άλλα μακιματα ι για άλλουσ 

εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. Παρ ‘όλα αυτά, οι δυνατότθτεσ και οι προοπτικζσ που 

διακζτει ο τομζασ  του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ είναι πραγματικά ανεξάντλθτεσ, 

από τισ οποίεσ το πρόγραμμα ζχει προςεγγίςει ζνα πολφ μικρό υποςφνολο.  
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Προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ, ζχουν τεκεί οι εξισ ςτόχοι για μελλοντικζσ 

επεκτάςεισ του προγράμματοσ :  

 Η υιοκζτθςθ ενόσ πράκτορα περιβάλλοντοσ που να κακοδθγεί το 

χριςτθ για τθ λειτουργία του προγράμματοσ 

 Μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν προςαρμοςτικότθτα, και ςτον τομζα τθσ 

κεωρίασ με περιςςότερεσ από δφο εναλλακτικζσ καταςτάςεισ, και 

ςτον τομζα των αςκιςεων όπου κα προτείνονται ςτον μακθτι 

αςκιςεισ ανάλογα με το επίπεδο και τισ αδυναμίεσ του.  

 Η δυνατότθτα αυτόματου διαμοιραςμοφ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, 

ϊςτε να μθ χρειάηεται ο κακθγθτισ να χρθςιμοποιεί mail για τθν 

αποςτολι. 

 Η δθμιουργία ενόσ διαδραςτικοφ πίνακα με τθ χριςθ του οποίου ο 

κακθγθτισ κα μπορεί να ςχεδιάηει διαγράμματα και να 

πλθκτρολογεί κείμενο, και αυτό το υλικό να γίνεται άμεςα 

διακζςιμο ςτουσ μακθτζσ.  

Παράλλθλα, πρζπει να επιςθμανκεί πωσ το πρόγραμμα δεν ζχει χρθςιμοποιθκεί 

ακόμα άμεςα ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. τόχοσ του γράφοντοσ είναι ςτο επόμενο 

διάςτθμα να αναπτυχκεί πιλοτικά ςε ομάδεσ μακθτϊν ςε επιλεγμζνεσ ςχολικζσ 

μονάδεσ, ϊςτε να αξιολογθκεί θ εκπαιδευτικι του χρθςιμότθτα.  

 

Εν είδει ςυμπεράςματοσ, από τθν εναςχόλθςθ του με τον τομζα του εκπαιδευτικοφ 

λογιςμικοφ ο γράφων κατζλθξε πωσ πρόκειται για ζναν κλάδο με απεριόριςτεσ 

προεκτάςεισ, διεπιςτθμονικοφ χαρακτιρα κακϊσ απαιτείται θ ςυνεργαςία και θ 

ςυμβολι κλάδων όπωσ θ Ψυχολογία και θ Παιδαγωγικι, που όμωσ ζχει τθ 

δυνατότθτα να «μεταμορφϊςει» τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, και να βοθκιςει να 

επιτευχκοφν ςτόχοι όπωσ θ γνωςιακι ςφγκρουςθ και θ ςυνεργατικι μάκθςθ που 

είναι δφςκολο να πραγματοποιθκοφν με τισ παραδοςιακζσ μορφζσ διδαςκαλίασ και 

κάτω από το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν. Επιςθμαίνεται ξανά πωσ ο ρόλοσ του 

εκπαιδευτικοφ δεν υποβακμίηεται αλλά μεταλλάςςεται: Η παρζμβαςθ του 

εκπαιδευτικοφ  είναι πρωταρχικισ ςθμαςίασ ϊςτε οι μακθτζσ να αντιλθφκοφν και 

να ςυνειδθτοποιιςουν τισ εμπειρίεσ και τισ γνϊςεισ που αποκόμιςαν.   
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Παράρτθμα – εγχειρίδιο χριςτθ 

Εγχειρίδιο Μαθητή(το εγχειρίδιο μπορεί να βρεθεί και ηλεκτρονικά ςτο αρχείο 

aoth.chm που περιλαμβάνεται ςτο εκτελζςιμο) 

Κεντρικό ςελύδα του προγρϊμματοσ

 

 Σο αριςτερό μζροσ τθσ οκόνθσ αποτελείται από δφο τμιματα : το πάνω μζροσ 
βρίςκεται ο πίνακασ του μακιματοσ ο οποίοσ ςασ υπενκυμίηει ςε ποιο μάκθμα 
είςτε, κακϊσ και πόςεσ αςκιςεισ και διαγωνίςματα ςασ ζχουν ανατεκεί και 
παραμζνουν ςε εκκρεμότθτα! 

 το κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ βλζπετε τα βραβεία που ζχετε κερδίςει από τθ χριςθ 
του προγράμματοσ. υγκεκομμζνα, κερδίηετε βραβεία από τθν ζγκαιρθ εκπλιρωςθ 
των αςκιςεων, από τισ ςωςτζσ ςασ απαντιςεισ, κακϊσ και από τθν φλθ που ζχετε 
ολοκλθρϊςει 

 Οι διαβακμίςεισ των βραβείων είναι κανζνα, χάλκινο, αςθμί και χρυςό : 

  

  

http://aoth.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=55
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Σην δεμί κέξνο ηεο νζόλεο ππάξρνπλ νη επηινγέο πινήγεζεο. Κάλνληαο θιηθ ζηελ 

αληίζηνηρε θαηεγνξία, κεηαβαίλεηε ζηελ 

αληίζηνηρε νζόλε. 

 Σον ψθφιακό δάςκαλο, ο οποίοσ ςασ διδάςκει τθν φλθ, ςασ ανακζτει αςκιςεισ και 
διαγωνίςματα, και παρακολουκεί τθν πρόοδο ςασ 

 

 Σθ κεωρία, που είναι το αντίςτοιχο ενόσ βιβλίου. Διαλζξτε το κεφάλαιο που ςασ 
ενδιαφζρει, και κα αρχίςει θ διάλεξθ 

 Αςκιςεισ, που κα ςασ εμφανίςει το παράκυρο των αςκιςεων. Διαλζξτε ανάμεςα ςε 
αυτζσ που ςασ ζχουν ανατεκεί, όλεσ τισ αςκιςεισ 
τα διαγωνίςματα που υπάρχουν, κακϊσ και ςε προθγοφμενα κζματα πανελλθνίων 
για να προετοιμαςτείτε για τισ Πανελλινιεσ 

 Πρόοδοσ, όπου ςυνοπτικά και με τθ βοικεια διαγραμμάτων, παρουςιάηεται θ 
πρόοδοσ ςασ. ε περίπτωςθ που το κελιςετε, μπορείτε να δείτε τισ αςκιςεισ που 
ζχετε  κάνει αναλυτικά 

 

 Ρυκμίςεισ, όπου μπορείτε να αλλάξετε τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία, και να 
ενθμερϊςετε το ςφςτθμα με νζα αρχεία τα οποία ςασ ζχει ςτείλει ο κακθγθτισ ςασ 

  

Σην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο, δίπια από ην όλνκα ζαο, ζα παξαηεξήζεηε δύν πιήθηξα 

:  

Παηώληαο ην, ζα κεηαβείηε ζηνλ ρώξν απ' όπνπ κπνξείηε λα ζπλνκηιήζεηε 

ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο ζαο  

 

Από απηή ηελ επηινγή βιέπεηε άκεζα ζε πνηεο αζθήζεηο ππάξρνπλ λέα 

ζρόιηα πνπ δελ έρεηε δηαβάζεη 

  

http://aoth.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=55
http://aoth.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=55
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Ψηφιακόσ δϊςκαλοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ψθφιακόσ δάςκαλοσ είναι το ψθφιακό αντίςτοιχο του κακθγθτι ςασ. Θυμάται ςε ποιο 

κεφάλαιο βρίςκεςτε, και ςασ παρουςιάηει το αντίςτοικο κεφάλαιο με οπτικο-ακουςτικό 

τρόπο. Ανάλογα με το επίπεδο ςασ κα ςασ παρουςιάηει βοθκθτικά υπομνιματα και 

μακθματικά παραρτιματα, που δεν είναι υποχρεωτικά αλλά κα ςασ βοθκιςουν για τθν 

καλφτερθ κατανόθςθ τθσ φλθσ. Σζλοσ, με τθν ολοκλιρωςθ κάκε μακιματοσ, ςασ ανακζτει 

αςκιςεισ και διαγωνίςματα  

 

Χρθςιμοποιιςτε το πλικτρο επόμενο και προθγοφμενο για να μετακινθκείτε ςτα κεφάλαια 

του μακιματοσ  

Κάκε κεφάλαιο μπορεί να ζχει πολλζσ εικόνεσ. 

 

Χρθςιμοποιιςτε τα πλικτρα επόμενθ και προθγοφμενθ για να μετακινθκείτε ςτισ εικόνεσ, 

και maximize για να προβάλλετε τθν εικόνα ςε μεγαλφτερο μζγεκοσ  

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, κα εμφανιςτεί αυτι θ εικόνα : 

 

Που ςασ ενθμερϊνει για τισ αςκιςεισ και τα διαγωνίςματα που ςασ ανατζκθκαν 
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Παρϊθυρο αςκόςεων 

Έρεηε ηηο εμήο επηινγέο :  

Πξνβάιεηε όιεο ηηο αζθήζεηο. 

 

Γείηε ηηο αζθήζεηο πνπ ζαο έρνπλ αλαηεζεί θαη δελ έρεηε ιύζεη κέρξη 

ηώξα 

 

Γείηε ηα δηαγσλίζκαηα πνπ ζαο έρνπλ αλαηεζεί από ην aoth ή ηνλ 

θαζεγεηή ζαο 

 

Από απηή ηελ επηινγή ζα δείηε ηα πξνεγνύκελα ζέκαηα παλειιεληώλ γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία ζαο γηα ηηο εμεηάζεηο 

Όλεσ οι αςκόςεισ 

 

Από απηό ην παξάζπξν κπνξείηε λα δείηε όιεο ηηο αζθήζεηο. Γηαιέμηε από 

ην ρεηξηζηήξην ζην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο :  

 
ην θεθάιαην πνπ ζέιεηε, θαη ζα εκθαληζηνύλ νη αζθήζεηο ηνπ αληίζηνηρνπ θεθαιαίνπ.  

Κάζε απάληεζε έρεη ζπγθεθξηκέλν ρξόλν. Έλα ιεπηό πξηλ ιήμεη ν ρξόλνο, ζα 

αθνύζεηε ελα ερεηηθό κήλπκα, θαη ην ξνιόη ζα κεηαβάιιεη ην κέγεζνο ηνπ.Όηαλ 

παξέιζεη ν ρξόλνο, ζα ελεκεξσζείηε νπηηθν-αθνπζηηθά  

 
Σε αληίζεζε κε ηα δηαγσλίζκαηα, πνπ όηαλ παξέιζεη ν ρξόλνο ζηακαηά απηόκαηα ην 

ηεζη, κπνξείηε λα απαληήζεηε ζηελ άζθεζε αθόκα θαη αλ παξέιζεη ν ρξόλνο 

 

Αθνύ απαληήζεηε ζηελ εξώηεζε, κπνξείηε λα δείηε ηελ αηηηνιόγεζε ηεο ζσζηήο 

απάληεζεο πνπ έρεη δνζεί από ην πξόγξακκα. Μέρξη όκσο λα απαληήζεηε, ε ππόδεημε 
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παξακέλεη αλελεξγή :  

 
 

Παηώληαο ην πιήθηξν ηέινο, νινθιεξώλεηε ηηο αζθήζεηο, θαη κεηαβαίλεηε ζηε ζειίδα 

όπνπ βιέπεηε ζπγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα ζαο αλα θαηεγνξία  

 
 

Τέινο, παηώληαο ην εμήο πιήθηξν :  

 
Μεηαβαίλεηε ζην ρώξν ηεο νκάδαο ζαο όπνπ κπνξείηε λα ζπλνκηιήζεηε κε ηα 

ππόινηπα κέιε. Όζε ώξα είζηε ζην ρώξν ηεο νκάδαο ζαο, απελεξγνπνηείηαη ν 

αληίζηξνθνο ρξνλνκεηξεηήο (αιιά θαη άζθεζε παύεη λα είλαη νξαηή!) 

Διαγωνύςματα 

 

Από απηό ην παξάζπξν έρεηε πξόζβαζε ζε όια ηα δηαγσλίζκαηα πνπ έρεη 

θαηαζθεπάζεη ν θαζεγεηήο ζαο ή ππάξρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ζην πξόγξακκα.  

Σην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα κε όια ηα δηαζέζηκα 

δηαγσλίζκαηα  

Σην δεμί κέξνο ηεο νζόλεο εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο γη' απηό ην δηαγώληζκα, όπσο 

αλ ην έρεηε μαλαθάλεη, πνηνο ην έθηηαμε, ζρόιηα γη' απηό ην δηαγώληζκα θιπ
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Γηα λα μεθηλήζεηε ην δηαγώληζκα, επηιέμηε εθθίλεζε, ή θάληε δηπιό θιηθ πάλσ ζην 

δηαγώληζκα, ή δεμί θιηθ ζην δηαγώληζκα θαη επηιέμηε εθθίλεζε.  

Δπηιέγνληαο λα εθθηλήζεηε ην δηαγώληζκα, ζα εκθαληζηεί έλα παξάζπξν παξόκνην κε 

απηό ησλ αζθήζεσλ. Σε αληίζεζε όκσο κε ηηο αζθήζεηο, δε κπνξείηε λα δείηε ηηο 

ππνδείμεηο ησλ αζθήζεσλ, νύηε κπνξείηε λα ζπλνκηιήζεηε κε ηελ νκάδα ζαο  

Δπίζεο ε δπζθνιία θαη ν ρξόλνο πνπ πξνβάιινληαη είλαη νη ζπλνιηθέο ηνπ 

δηαγσλίζκαηνο. Σε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ν ρξόλνο -πξνζεζκία γηα ην δηαγώληζκα, 

απηό νινθιεξώλεηαη απηόκαηα κε όζεο αζθήζεηο έρεηε πξνιάβεη λα νινθιεξώζεηε, 

νπόηε θαη κεηαβαίλεηε ζηε ζειίδα εκθάληζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Πρόοδοσ 

Σην δεμί κεξόο κε ηε κνξθή αζηεξηώλ πξνβάιινληαη ην ζπλνιηθό ζθνξ όισλ ησλ 

αζθήζεσλ πνπ έρεηε επηιύζεη, θαη από ηηο αζθήζεηο πνπ έρεηε ιύζεη, πόζεο απν απηέο 

ήηαλ εγθαίξσο (κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, έρεηε 7 κεξέο πεξηζώξην γηα 

ηελ επίιπζε ηνπο)  

 

 

 

Σην θύξην κέξνο ηεο νζόλεο πξνβάιιεηαη ην πνζνζηό ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ (%). 

Γηαιέγνληαο κία από ηηο θάησ επηινγέο - θξηηήξηα:  

 
 

 

Μεηαβάιιεηαη ε απεηθόληζε ηνπ δηαγξάκκαηνο 

Τέινο, επηιέγνληαο ην αλαιπηηθά απνηειέζκαηα, κεηαθέξεζηε ζηελ νζόλε όπνπ 

εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά νη αζθήζεηο πνπ έρεηε επηιύζεη . Γηαιέμηε ην θεθάιαην πνπ 

ζέιεηε λα εμεηάζεηε, θαη πεξηεγεζείηε ζηηο αζθήζεηο πνπ έρεηε επηιύζεη κε ηα 

θνπκπηά πξνεγνύκελε θαη επόκελε. 
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 ρυθμύςεισ 

Τν παξάζπξν ησλ ξπζκίζεσλ έρεη 3 θαξηέιεο. Σηελ θαξηέια πξνζσπηθά ζηνηρεία, 

κπνξείηε λα αιιάμεηε ην όλνκα ζαο, ηνλ θσδηθό ζαο, θαη ηελ πξνζσπηθή ζαο 

εξώηεζε θαη απάληεζε 

Σηελ θαξηέια εηζαγσγή δεδνκέλσλ από αξρείν, κπνξείηε λα εηζάγεηε ηα αξρεία πνπ 

ζαο έρεη απνζηείιεη ν θαζεγεηήο ζαο, ή ελεκεξώζεηο πνπ ζα βξείηε ζην site ηνπ aoth 

Γηαιέγεηε ην αξρείν zip θαη παηάηε απνζηνιή. Σε πεξίπησζε πνπ ην ζύζηεκα 

επηρεηξήζεη λα αιιάμεη κηα άζθεζε πνπ έρεη αιιάμεη ήδε ν θαζεγεηήο ζαο, ζα 

εξσηεζείηε ζρεηηθά (αλ θαη είλαη ζρεηηθά αζθαιέο λα επηιέμεηε ην όρη)  

Τέινο, ζηελ ηξίηε θαξηέια, κπνξείηε λα δείηε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζώο 

θαη ηνπο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο κε ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ πξνγξάκκαηνο  

 Χώροσ ςυζητόςεων τησ ομϊδασ ςασ 

 Γηα λα έρεηε πξόζβαζε ζε απηό ην κελνύ απαηηείηαη ζύλδεζε ζην internet 

Από απηό ην παξάζπξν κπνξείηε λα ζπδεηήζεηε άκεζα κε ηνλ θαζεγεηή ζαο θαη ηα 

ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο ζαο.  

Γξάςηε ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο ζαο, κνξθνπνηήζηε ην κε ην ρξώκα, ην κέγεζνο 

θαη ηελ εκθάληζε πνπ ζέιεηε, θαη παηήζηε απνζηνιή. Παξάιιεια, κπνξείηε λα 

ζηείιεηε θαη smiley’s, θαζώο θαη εηθόλεο (κεγέζνπο κέρξη 512 kb) Αλ ζην ίδην ζέκα 

θάπνηνο έρεη παηήζεη ηαπηόρξνλα απνζηνιή ελδέρεηαη λα ιάβεηε κηα εηδνπνίεζε πσο 

ην ζέκα είλαη θιεηδσκέλν, ώζηε όηαλ απαληήζεηε λα έρεηε πιήξε εηθόλα ησλ ζρνιίσλ 

ηεο νκάδαο ζαο  

 

http://aoth.eu/www.aoth.eu
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Δθ' όζνλ είζηε ν θαζεγεηήο ηεο νκάδαο έρεηε ηελ επηπιένλ δπλαηόηεηα λα 

θαζαξίζεηε όιν ην θείκελν πνπ έρεη γξαθηεί  

Παρϊθυρο νϋων ςχολύων 

Από απηό ην παξάζπξν άκεζα κπνξείηε λα δείηε ζε πνηεο αζθήζεηο ππάξρνπλ λέα 

ζρόιηα από ηελ νκάδα ζαο. Με δηπιό θιηθ ζηελ άζθεζε πνπ ζαο ελδηαθέξεη, αλνίγεη 

ε ζπδήηεζε ηεο νκάδαο ζαο γηα ηελ άζθεζε  

 

Δγρεηξίδην θαζεγεηή 

Μενού καθηγητό 

 
Τν κελνύ απηό αθνξά ηνλ θαζεγεηή θαη ηνπ επηηξέπεη λα έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ 

δηδαθηηθνύ πιηθνύ θαη ηεο νκάδαο ηνπ. 

 το πρϊτο εικονίδιο : αςκιςεισ, ο κακθγθτισ μπορεί να επεξεργαςτεί τισ ιδθ 
υπάρχουςεσ και να φτιάξει νζεσ αςκιςεισ  

 το δεφτερο εικονίδιο : κεωρία, ο κακθγθτισ μπορεί να επεξεργαςτεί τα ιδθ 
υπάρχοντα και να φτιάξει νζα κομμάτια κεωρίασ  

 Αντίςτοιχα, ςτο τρίτο : κεφάλαια, ο κακθγθτισ μπορεί να δθμιουργιςει, να 
διαγράψει, και να επεξεργαςτεί τα κεφάλαια και τα υποκεφάλαια ςτα οποία είναι 
χωριςμζνθ θ φλθ  

 το εικονίδιο διαγωνίςματα, ο κακθγθτισ μπορεί να φτιάξει και να επεξεργαςτεί 
διαγωνίςματα όπωσ επίςθσ και προθγοφμενα κζματα πανελλθνίων  

http://aoth.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=55
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 το εικονίδιο : εξαγωγι ςε αρχείο, ο κακθγθτισ μπορεί να εξάγει όλο το διδακτικό 
υλικό το οποίο ζχει επιλζξει προσ εξαγωγι ςε ζνα zip αρχείο, το οποίο μπορεί να 
αποςτείλει ςτουσ μακθτζσ του, αναβακμίηοντασ ζτςι το διδακτικό υλικό  

 Ο κακθγθτισ από τθν επιλογι : οι ομάδεσ μου, μπορεί να επεξεργαςτεί τισ ομάδεσ 
του, να προςκζςει ςε αυτζσ νζουσ μακθτζσ , κακϊσ και να δει το προφίλ του κάκε 
μακθτι του ςυγκεντρωτικά (ςε μορφι διαγραμμάτων) και αναλυτικά (ςε επίπεδο 
αςκιςεων)  

Επεξεργαςύα ερωτόςεων 

Από ην παξάζπξν απηό κπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε ηηο αζθήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ηηο δηθέο ζαο 

Αξρηθά επηιέγεηε ην θεθάιαην ζην νπνίν βξίζθνληαη νη αζθήζεηο πνπ ζειέηε λα 

επεμεξγαζηείηε. Σηε ζπλέρεηα, ζπκπιεξώλεηε ηα πεδία 

 

Γηα λα θηηάμεηε κηα θαηλνύξηα εξώηεζε, επηιέμηε ην θνπκπί πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ 

δεμηά κέξνο ηεο νζόλεο 

Σε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε ε άζθεζε λα είλαη έηνηκε γηα λα εμαρζεί, θαη λα ηε ζηείιεηε 

ζηνπο καζεηέο ζαο, επηιέμηε ην εμαγσγή ζε xml  

Αλ ζέιεηε ε άζθεζε λα αλαηεζεί ζηνπο καζεηέο όηαλ απηνί νινθιεξώζνπλ ην 

αληίζηνηρν θεθάιαην ζεσξίαο, επηιέμηε ην ππνρξεσηηθή  

Τέινο, αλ ζέιεηε απηή ε εξώηεζε λα είλαη νξαηή σο ιπκέλε (λα είλαη δηαζέζηκε ε 

απάληεζε), επηιέμηε ηελ επηινγή : Λπκέλε  
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Ακολουκεί ζνα παράδειγμα άςκθςθσ :  
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Επεξεργαςύα θεωρύασ 

 

Από ην παξάζπξν απηό κπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε ηα θεθάιαηα ηεο ζεσξίαο 

Αξρηθά επηιέγεηε ην θεθάιαην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε ζεσξία πνπ ζέιεηε λα 

επεμεξγαζηείηε. Σην πεδίν ζεσξία, εηζάγεηε ην αξρείν pdf (παηώληαο απνζήθεπζε, ζα 

αιιαρζεί ε δηεύζπλζε θαη ζα κεηαθεξζεί ζηνπο θαθέινπο ηνπ ζπζηήκαηνο) Σην πεδίν 

θεθάιαην θαη ππνθεθάιαην, δηαιέγεηε απηά πνπ επηζπκείηε από ην ιίζηα Σην aoth, 

όιε ε ύιε είλαη ρσξηζκέλε αλά καζήκαηα. Έηζη ζηνλ ςεθηαθό δάζθαιν, ν καζεηήο 

δηδάζθεηαη έλα κάζεκα ηε θνξά.  Γηαιέμηε ζε πνην κάζεκα ζέιεηε λα ηνπνζεηήζεηε 

ηε ζεσξία Σην παξαθάησ πεδίν, δηαιέγεηε αλ ζέιεηε ε ύιε λα είλαη ππνρξεσηηθή ή 

όρη. Τν πξόγξακκα δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα εκθαλίδεη ζηνπο καζεηέο κε ππνρξεσηηθή 

ύιε αλάινγα κε ην πόζν θαινί είλαη.  

Έηζη, αλ ζέιεηε λα θηηάμεηε έλα βνεζεηηθό θεθάιαην ζεσξίαο (πνπ λα εμεγεί πρ ηελ 

πξσηνβάζκηα εμίζσζε) δηαιέμηε ππνρξεσηηθό όρη, θαη ζηε δπζθνιία ην πξώην 

αζηεξάθη 

Αληίζηνηρα, αλ ζέιεηε λα εμεγήζεηε ζε πην βάζνο έλα θνκκάηη ηεο ζεσξίαο (πρ όηη ην 

νξηαθό πξντόλ είλαη ε παξάγσγνο ηνπ ζπλνιηθνύ πξντόληνο) ην νπνίν ζέιεηε λα 

εκθαληζηεί κνλό ζηνπο καζεηέο κε πην πςειό ζθνξ, δηαιέμηε ππνρξεσηηθό όρη, θαη 

δπζθνιία ην δεύηεξν αζηεξάθη  

Σην πεδίν ζεηξά, εηζάγεηε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα εκθαλίδεηαη ε ύιε ζηνλ ςεθηαθό 

δάζθαιν. Έηζη, ην πξώην θεθάιαην ηνπ πξώηνπ καζήκαηνο ζα έρεη ζεηξά 1, ην 

δεύηεξν θεθάιαην ηνπ πξώηνπ καζήκαηνο ζα έρεη ζεηξά 2 θνθ. Τν πεδίν ζεηξά είλαη 

απαξαίηεην, θαζώο κπνξείηε λα εηζάγεηε ζην ίδην θεθάιαην ζεσξίαο, κε ππνρξεσηηθή 

θαη ππνρξεσηηθή ύιε.  

 

 

Σην παξαπάλσ πιαίζην βιέπεηε ηα πεδία πνπ ρξεζηκεύνπλ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ 

θσηνγξαθηώλ, βίληεν θαη ήρνπ ζηα θεθάιαηα ζεσξίαο ζαο. 

Σην πεδίν δηεύζπλζε εηζάγεηε (παηώληαο ην κπιε θνπκπί) ηε δηεύζπλζε ηεο εηθόλαο ή 

ηνπ βίληεν/ήρνπ.  

Σην παξαθάησ πεδίν, πεξηγξαθή, γξάςηε κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ πιηθνύ πνπ 

πξνζζέηεηε. Τέινο, δηαιέμηε από ηα δπν θπθιηθά ρεηξηζηήξηα αλ πξόθεηαη γηα εηθόλα 

ή βίληεν (ήρνο) θαη παηήζηε πξνζζήθε πιηθνύ.  

Σε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε ην πιηθό πνπ έρεηε εηζάγεη, δηαιέμηε ην από 

ηε ιίζηα θαη παηήζηε δηαγξαθή πιηθνύ.  

Γηα ηελ πξνεπηζθόπεζε ηνπ πιηθνύ πνπ εηζάγαηε, επηιέμηε ην θαη ζηε ζπλέρεηα 

επηιέμηε Πξνβνιή 

 

Υποστηριζόμενα αρτεία βίντεο/ήτοσ: avi, wmv, wav, mp3 

Υποστηριζόμενα αρτεία εικόνας:jpeg, png 

Όπσο θαη ζηηο αζθήζεηο, αλ δηαιέμεηε ην εμαγσγή ζε xml, ην θεθάιαην ζα είλαη 
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έηνηκν πξνο εμαγσγή ζε αξρείν γηα λα ην ζηείιεηε ζηνπο καζεηέο ζαο  

 

Γηα λα θηηάμεηε κηα θαηλνύξηα εξώηεζε, επηιέμηε ην θνπκπί πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ 

δεμηά κέξνο ηεο νζόλεο 

Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα ζεσξίαο :  
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επεξεργαςύα Κεφαλαύων 

 

Από απηό ην κελνύ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε/επεμεξγαζηείηε ηα θεθάιαηα ηνπ 

καζήκαηνο.  

Γηα λα πξνζζέζεηε έλα λέν θεθάιαην, παηήζηε ην θνπκπί ζην θάησ αξηζηεξά κέξνο 

ηεο νζόλεο, Νέν θεθάιαην.  

Γηα ηελ επεμεξγαζία(αιιαγή νλόκαηνο) ή δηαγξαθή ηνπ θεθαιαίνπ, θάληε δηπιό θιηθ 

ζην θεθάιαην πνπ ζαο ελδηαθέξεη, ή κνλό θιηθ θαη παηήζηε ην θνπκπί επεμεξγαζία.  

 

Γηα λα πξνζζέζεηε ππνθεθάιαηα θάληε θιηθ ζην πάλσ αξηζηεξά κέξνο ηεο νζόλεο, 

ζην θνπκπί ππνθεθάιαηα  
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 επεξεργαςύα διαγωνιςμϊτων 

 

 

 

Από απηό ην παξάζπξν κπνξείηε λα δεκηνπξγείηε θαη λα επεμεξγάδεζηε ηα 

δηαγσλίζκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην πξόγξακκα ή πνπ έρεηε εζείο θαηαζθεπάζεη. Σην 

αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο πξνβάιινληαη όια ηα δηαγσλίζκαηα (θαη ηα πξνεγνύκελα 

ζέκαηα ησλ παλειιελίσλ) Σην δεμί κέξνο βιέπεηε ζηνηρεία ηνπ δηαγσλίζκαηνο. Με 

δηπιό θιηθ ζην όλνκα ηνπ δηαγσλίζκαηνο (ή θιηθ θαη επεμεξγαζία) εθθηλείηε ηνλ 

νδεγό επεμεξγαζίαο δηαγσλίζκαηνο :  
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 Οδηγόσ δημουργύασ/επεξεργαςύασ διαγωνιςμϊτων 

βόμα 1 από 2 

 

 

 

Σε απηό ην κελνύ εηζάγεηε/επεμεξγάδεζηε ηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ηνπ 

δηαγσλίζκαηνο, όπσο ην θεθάιαην, κηα πεξηγξαθή πνπ είλαη θαη απαξαίηεηα,  

θαη αλ ζέιεηε κπνξείηε λα εηζάγεηε θάπνηα ζρόιηα πνπ ζα δηαβάζνπλ νη καζεηέο ζαο.  

Όπσο θαη ζε όιε ηελ ππόινηπε ύιε, επηιέγνληαο ην εμαγσγή, εηνηκάδεηε ην 

δηαγώληζκα γηα λα κπνξείηε κεηά λα ην εμάγεηε ζε αξρείν  

Τέινο, αλ ην δηαγώληζκα είλαη ζέκα Παλειιελίσλ, ηζεθάξνληαο ην ζα είλαη 

πξνζβάζηκν ζηνπο καζεηέο από ην κελνύ ησλ ζεκάησλ Παλειιελίσλ 

Παηήζηε επόκελν βήκα γηα ην δεύηεξν βήκα ηνπ νδεγνύ 
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 Οδηγόσ δημουργύασ/επεξεργαςύασ διαγωνιςμϊτων 

βόμα 2 από 2 

 

 

 

Η ιεηηνπξγία ηνπ δεύηεξνπ βήκαηνο είλαη λα εηζάγεηε ηηο αζθήζεηο ζην δηαγώληζκα 

πνπ δεκηνπξγείηε/επεμεξγάδεζηε. Δπηιέγνληαο από ηε ιίζηα ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο 

νζόλεο ην θεθάιαην, εκθαλίδνληαη όιεο νη δηαζέζηκεο αζθήζεηο. Κάλνληαο θιηθ ζε 

νπνηαδήπνηε από απηέο, ζα δεηηε ηελ εξώηεζε ζην θύξην κέξνο ηεο νζόλεο. Μπνξείηε 

λα επηιέμεηε κεγηζηνπνίεζε γηα λα δείηε ηελ εξώηεζε ζε κεγαιύηεξν κέγεζνο, ή 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ άζθεζε γηα λα δείηε πεξηζζόηεξα ζηνηρεία γηα απηήλ. Αλ 

επηζπκείηε λα πξνζζέζεηε ηελ άζθεζε, θάληε δεμί θιηθ θαη πξνζζήθε (ε αιιηώο θιηθ 

ζην θνπκπί πξνζζήθε) Απηόκαηα ζα δείηε ε άζθεζε λα κεηαθέξεηαη ζην δεμί κέξνο 

ηεο νζόλεο, ζην νπνίν βξίζθνληαη νη αζθήζεηο πνπ έρεηε πξνζζέζεη. Γηα λα 

αθαηξέζεηε κηα άζθεζε πνπ έρεηε πξνζζέζεη, από ην δεμί κέξνο ηεο νζόλεο θάληε 

δεμί θιηθ θαη αθαίξεζε ( ή θιηθ ζην θνπκπί αθαίξεζε)  

Σην θάησ κέξνο ηνπ δεμηνύ ηκήκαηνο εκθαλίδνληαη ε ζπλνιηθή δπζθνιία ηνπ 

δηαγσλίζκαηνο, ην ζύλνιν ησλ αζθήζεσλ πνπ έρεηε πξνζζέζεη, ν ζπλνιηθόο ρξόλνο 

θαη ν αξηζκόο ησλ αζθήζεσλ.  

 

Σε πεξίπησζε πνπ επηρεηξήζεηε λα πξνζζέζεηε δύν θνξέο ηελ ίδηα άζθεζε, ζα 

ελεκεξσζείηε από ην πξόγξακκα θαη ε δηαδηθαζία ζα ζηακαηήζεη.  

 

Δπίζεο, παξαηεξείζηε κηα επηινγή πνπ αλαθέξεη : νη επηινγέο πνπ πξνζηίζεληαη λα 

κελ είλαη νξαηέο σο θαλνληθέο. Αλ ην επηιέμεηε, όιεο νη αζθήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην δηαγώληζκα, ζηακαηνύλ λα είλαη νξαηέο ζην παξάζπξν ησλ αζθήζεσλ, ώζηε ν 

καζεηήο λα κελ κπνξεί λα ηηο επηιύζεη (Γειαδή λα έξζεη "αληηκέησπνο" κε απηέο 
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πξώηε θνξά ζην δηαγώληζκα). Όπσο όκσο είλαη ινγηθό, αλ πξνζζέηεηε αζθήζεηο ζην 

δηαγώληζκα πνπ πξνππήξραλ, πξέπεη λα ζηείιεηε ην δηαγώληζκα ζηνπο καζεηέο ζαο 

ώζηε νη αζθήζεηο λα κεηαηξαπνύλ ζε κε νξαηέο. Ξε-επηιέγνληαο ην, νη αζθήζεηο 

γίλνληαη πιένλ νξαηέο, αιιά θαη πάιη ζα πξέπεη λα ζηείιεηε ην δηαγώληζκα γηα λα ηηο 

βιέπνπλ νη καζεηέο ζαο.  

 

Τέινο, παηώληαο ην θνπκπί νινθιήξσζε, ην δηαγώληζκα ζα δεκηνπξγεζεί / ζα γίλνπλ 

νη αιιαγέο. Αθόκα θαη αλ δελ είραηε επηιέμεη λα εμάγεηε ην δηαγώληζκα ζε αξρείν, 

απηό κπνξεί λα γίλεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή αξγόηεξα ζειήζεηε.  

  εξαγωγό ςε αρχεύο 

 

 

 

Από απηό ην παξάζπξν κπνξείηε λα εμάγεηε όιε ηελ ύιε πνπ έρεηε πξνεγνπκέλσο 

επηιέμεη γηα εμαγσγή (επηινγή εμαγσγή ζε αξρείν) 

Δπηιέμηε ηη ζέιεηε λα εμάγεηε, θαη παηήζηε εμαγσγή ζε αξρείν. Βξείηε πνπ ζέιεηε λα 

απνζεθεύζεηε ην αξρείν, θαη δώζηε ηνπ νπνηνδήπνηε όλνκα αξρείνπ ζέιεηε, 

απαξαίηεηα όκσο κε ηελ θαηάιεμε .zip, π.ρ exercises.zip  

Τν αξρείν απηό πεξηέρεη νηηδήπνηε έρεηε εηζάγεη, ηα pdf αξρεία, ηηο εηθόλεο ζαο, ηα 

βίληεν θιπ, γη'απηό πξνζπαζήζηε γηα ιόγνπο επθνιίαο (εηδηθά όηαλ έρεηε επηιέμεη λα 

εμάγεη ζεσξία κε βίληεν) λα θξαηάηε ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ ζρεηηθά κηθξό.  

 

Σηε ζπλέρεηα, ζηείιηε ην αξρείν ζηνπο καζεηέο ζαο, πνπ κπνξνύλ κέζα από ην 

παξάζπξν ξπζκίζεηο, λα ην θάλνπλ εηζαγσγή 
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 Οι ομϊδεσ μου 

Γηα λα έρεηε πξόζβαζε ζε απηό ην κελνύ απαηηείηαη ζύλδεζε ζην internet 

 

 
Ωο θαζεγεηήο κπνξείηε λα δηαρεηξίδεζηε πνιιέο νκάδεο, π.ρ. κπνξείηε λα θάλεηε κηα 

νκάδα γηα θάζε ηάμε ζηελ νπνία δηδάζθεηε. Με ην θνπκπί πξνζζήθε νκάδαο, 

πξνζζέηεηε θαη άιιε νκάδα, αληίζηνηρα θαη κε ην δηαγξαθή ηε δηαγξάθεηε. 

Γηαγξάθνληαο ηελ νκάδα, όινη νη καζεηέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ νκάδα κεηαπεδνύλ 

ζηε γεληθή νκάδα ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη ζηε λέα νκάδα πνπ πηζαλόλ λα 

δεκηνπξγήζεηε, ζα πξέπεη λα ηνπο μαλα-εηζάγεηε. Κάλνληαο δηπιό θιηθ ζην όλνκα 

ηεο νκάδαο, ζα εκθαληζηνύλ νη καζεηέο πνπ ηελ απαξηίδνπλ : 
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Αληίζηνηρα κπνξείηε λα πξνζζέζεηε θαη λα δηαγξάςεηε καζεηέο. Η πξνζζήθε ησλ 

καζεηώλ γίλεηαη είηε αλαδεηώληαο ηνπο κε ην όλνκα ηνπο, είηε κε ην e-mail ηνπο.  

Γηα λα δείηε ην πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή, αξθεί λα θάλεηε δηπιό θιηθ ζην όλνκα ηνπ  

 Προβολό προφύλ του μαθητό 

 

Γηα λα έρεηε πξόζβαζε ζε απηό ην κελνύ απαηηείηαη ζύλδεζε ζην internet 

  

  

 Σε απηό ην παξάζπξν βιέπεηε ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ην πξνθηι ηνπ καζεηή, 

όπσο ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ επηζθέθηεθε ην πξόγξακκα,  

ην ζπλνιηθό ηνπ ζθνξ, θαζώο θαη πόζεο από ηηο αζθήζεηο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί ηηο 

έρεη εθπιεξώζεη εγθαίξσο (διδ ζε δηάζηεκα κηαο βδνκάδαο)  

Δπίζεο κε ηε κνξθή δηαγξάκκαηνο, βιέπεηε ην πνζνζηό ηνπ επί ηηο %, αλάινγα κε ην 

θξηηήξην πνπ έρεηε επηιέμεη από ην αξηζηεξό κελνύ ηεο νζόλεο  

Γηα λα δείηε αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ,(ζε επίπεδν θάζε κίαο άζθεζεο) θάληε 

θιηθ ζην θνπκπί: αλαιπηηθά απνηειέζκαηα  
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 Προβολό προφύλ του μαθητό - αναλυτικϊ 

 

 Γηα λα έρεηε πξόζβαζε ζε απηό ην κελνύ απαηηείηαη ζύλδεζε ζην internet 

 

 

  

  

 Σε έλα πεξηβάιινλ πνπ ζπκίδεη απηό ησλ αζθήζεσλ πνπ ζπκπιεξώλεη ν καζεηήο, 

πξνβάιινληαη νη αζθήζεηο πνπ έρεη θάλεη. Όηαλ θνξηώλεηαη ε νζόλε, ζπκπιεξώλεηαη 

κε όιεο ηηο αζθήζεηο, αιιά γηα πην γξήγνξε αλαδήηεζε κπνξείηε λα επηιέμεηε κε 

βάζε ην θεθάιαην. Γηα ην αλ ν ρξήζηεο έρεη εηζάγεη ζσζηή ή ιαλζαζκέλε απάληεζε 

ελεκεξώλεζηε νπηηθν-αθνπζηηθά κε δηαθνξεηηθό ήρν, ρξώκα (πξάζηλν : ζσζηό, 

θίηξηλν : ιαλζαζκέλν) θαη δηαθνξεηηθά εηθνλίδηα.  

 


