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Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εμ’ νινθιήξνπ ή 

ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθφ ζθνπφ. Δπηηξέπεηαη ε αλαηχπσζε, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή γηα 

ζθνπφ κε θεξδνζθνπηθφ, εθπαηδεπηηθήο ή εξεπλεηηθήο θχζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα αλαθέξεηαη 

ε πεγή πξνέιεπζεο θαη λα δηαηεξείηαη ην παξφλ κήλπκα. Δξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ηεο 

εξγαζίαο γηα θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ πξέπεη λα απεπζχλνληαη πξνο ηε ζπγγξαθέα.  

Οη απφςεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην έγγξαθν εθθξάδνπλ ηε ζπγγξαθέα 

θαη δελ πξέπεη λα εξκελεπζεί φηη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο επίζεκεο ζέζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηψο. 
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Πεξίιεςε 

Η παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πξαγκαηεχεηαη ηελ ςεθηαθή ζρεδίαζε νκάδσλ 

καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ βαζηθέο γλψζεηο 

ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη δελ είλαη «εηδηθνί» ζην πεδίν ηεο 

ειεθηξνληθήο ζρεδίαζεο καζεκάησλ, αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ-

ζρεδηαζηψλ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλεζίδνπλ λα δεκηνπξγνχλ ζρέδηα δξαζηεξηνηήησλ ζην ραξηί 

είηε κε αθεγεκαηηθφ ηξφπν είηε ρξεζηκνπνηψληαο γξαθηθέο απεηθνλίζεηο. Η 

απνπζία ρξήζεο κηαο ηππνπνηεκέλεο κεζφδνπ αλαπαξάζηαζεο, έρεη σο 

απνηέιεζκα ηα ζρέδηά ηνπο λα εξκελεχνληαη δχζθνια απφ ηξίηνπο θαη σο 

ζπλέπεηα λα γίλεηαη δχζθνιε ε επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηά εξγαιεία θαη γιψζζεο ςεθηαθήο ζρεδίαζεο βαζηδφκελα 

είηε ζε θφξκεο είηε ζε γξαθηθφ πεξηβάιινλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα 

επηιέμνπλ πνην απφ απηά κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηηο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. Η κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο δείρλεη φηη νη απαηηήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ-ζρεδηαζηψλ ζπγθιίλνπλ ζηηο εμήο πην ζεκαληηθέο: επρξεζηία, 

θαζνδήγεζε, ρξήζε ζρεδηαζηηθψλ ρλαξηψλ, ηππνπνίεζε, παηδαγσγηθή 

νπδεηεξφηεηα θαη ζρεδηαζηηθή επειημία. Τπάξρεη φκσο έλα εξγαιείν ή γιψζζα 

ςεθηαθήο ζρεδίαζεο πνπ λα πιεξνί απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο;  

Ύζηεξα απφ κειέηε ησλ πην δεκνθηιψλ εξγαιείσλ παξνπζηάζηεθε ε αλάγθε 

δηακφξθσζεο κηαο λέαο ηερληθήο ςεθηαθήο ζρεδίαζεο, πνπ ζα ηθαλνπνηεί ηα 

παξαπάλσ θξηηήξηα, θαη ζα ππνζηεξίδεηαη άξξεθηα απφ έλα λέν εξγαιείν, ην 

CADMOS. Η ηερληθή απηή βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ «δηαρσξηζκνχ ησλ 

ελλνηψλ», θαζνδεγψληαο ηε ζπλνιηθή ζρεδίαζε ελφο ζελαξίνπ ζηε ζρεδίαζε δχν 

κνληέισλ, ηνπ ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ θαη ηνπ κνληέινπ ξνήο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Η πξνηεηλφκελε ηερληθή ζρεδίαζεο, αιιά θαη ην εξγαιείν CADMOS, 

δνθηκάζηεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ απφ εθπαηδεπηηθνχο, θαηά ηε δηεμαγσγή πέληε 

πηινηηθψλ εθαξκνγψλ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο κειέηεο απηέο, 

παξείραλ ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε, ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ηνπ εξγαιείνπ απφ 
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ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, αιιά αλέδεημαλ θαη θάπνηα ζέκαηα πνπ κπνξεί λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν κειινληηθήο έξεπλαο. 

 

 

Λέμεηο-Κιεηδηά: Ηιεθηξνληθή ρεδίαζε Μαζεκάησλ, Δξγαιεία Ηιεθηξνληθήο 

ρεδίαζεο Μαζεκάησλ, Γηαρσξηζκφο ησλ Δλλνηψλ, CADMOS, Moodle,  
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Abstract 

This thesis deals with the research subject of the learning design of activities, by 

teachers who have basic computer knowledge and are not experts in the field of 

learning design, following specific standards that arise from the requirements of 

teachers-designers. 

Teachers are used to create learning designs in a narrative format or by using concept 

maps, but such designs do not use a standard template and so is difficult to be 

disseminated and reused. In the last years a lot of learning design tools and learning 

design languages have been developed. Some of them are form based, while other are 

using a graphical interface and teachers have to choose which one best suits their 

needs. The study of learning design bibliography reveals that teachers’ requirements 

converge to the following: usability, guidance, learning design patterns use, 

formalization, pedagogical neutrality and design flexibility. Is there though a learning 

design language or a learning design tool that satisfies these requirements? 

Studying the most popular learning design tools, it revealed the necessity of a new 

learning design technique that will meet the aforementioned challenges and will be 

supported by a new learning design tool named CADMOS. This technique is based 

on the “separation of concerns” notion, guiding the whole design process through the 

design of two different models, the conceptual model and the flow model. 

The suggested technique and CADMOS tool were both tested and evaluated by 

teachers during the conduction of five case studies. The evaluation findings gave 

positive feedback about the acceptance of the tool from the teaching community 

however they posed some issues for future research.  

 

Key Words: learning design, learning design tools, separation of concerns, 

CADMOS, Moodle 
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Δπραξηζηίεο 

Η παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή είλαη απνηέιεζκα κεγάιεο πξνζσπηθήο 

πξνζπάζεηαο, αιιά δε ζα κπνξνχζε λα έρεη νινθιεξσζεί ρσξίο ηε βνήζεηα 

νξηζκέλσλ αλζξψπσλ, ηνπο νπνίνπο θαη ήζεια λα επραξηζηήζσ. 

Αξρηθά νθείισ έλα κεγάιν επραξηζηψ, ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. 

πκεψλ Ρεηάιε, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, ηφζν γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε, δερφκελνο λα κε 

αλαιάβεη σο Τπνςήθηα Γηδάθηνξα, φζν θαη γηα ηελ επίβιεςή ηνπ θαζ’φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο έξεπλάο κνπ, ρσξίο ηελ νπνία δε ζα είρα θαηαθέξεη λα νινθιεξψζσ ηε 

δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή. Η επηζηεκνληθή ηνπ θαζνδήγεζε θαη νη εχζηνρεο 

παξαηεξήζεηο ηνπ βνήζεζαλ πνιχ ην αθαδεκατθφ κνπ έξγν, ελψ ε ακέξηζηε 

θαηαλφεζε θαη ζπκπαξάζηαζή ηνπ κε ζηήξημαλ εζηθά ζε θάζε δχζθνιε ζηηγκή ηεο 

πνξείαο κνπ.  

Δπίζεο εθθξάδσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Φεθηαθψλ 

πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θ. Γεκήηξην άκςσλ θαη ζηνλ Δπίθνπξν 

Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο θ. ηαχξν Γεκεηξηάδε, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Σξηκειή 

πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή. 

Ιδηαίηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Καζεγεηή ηνπ Γεληθνχ Σκήκαηνο 

Μαζεκαηηθψλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά θ. Ισάλλε Φαξνκήιηγθν, γηα ηελ πξνζπκία ηνπ λα 

ζπκκεηάζρεη ζην πεηξακαηηθφ θνκκάηη ηεο δηαηξηβήο κνπ, βνεζψληαο κε ζεκαληηθά 

ζηε ζπιινγή θαη ζηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, γηα ηελ εμαγσγή ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλάο κνπ. 

Αθφκα νθείισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο Μηράιε Μπνινπδάθε, Βαιάληε 

Κεθαιίδε, θαη Γηάλλε Αξάπνγινπ απφ ηελ νκάδα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πξνεγκέλσλ 

Σερλνινγηψλ Μάζεζεο θαη Πνιηηηζκνχ CoSy-LLab, αιιά θαη ηε γξαθίζηξηα Μαξία 

Μαξίλε, ησλ νπνίσλ ε βνήζεηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ εξγαιείνπ CADMOS, ππήξμε 

αλεθηίκεηε. 

Καζνξηζηηθή ζπκκεηνρή ζηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλάο κνπ δηακφξθσζαλ επίζεο νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηηο κειέηεο πεξίπησζεο κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά 
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θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία θαη Αλάπηπμε Αλζξσπίλσλ 

Πφξσλ, πνπ δηεμάγεηαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεληθφ Σκήκα Μαζεκαηηθψλ ηνπ 

ΣΔΙ Πεηξαηά, θαζψο θαη νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζην πξφγξακκα 

«Τινπνίεζε ηεο Δθπαίδεπζεο ησλ Δπηκνξθσηψλ», ηνπο νπνίνπο θη επραξηζηψ 

ηδηαίηεξα. 

Δπραξηζηψ πνιχ ηνπο γνλείο κνπ Μαλψιε θαη Πφπε θαη ηελ αδειθή κνπ Γηνχιε, 

γηα ηελ αγάπε πνπ κνπ έδσζαλ θαη ηελ πλεπκαηηθή θαη εζηθή ζηήξημε πνπ κνπ 

παξείραλ φια απηά ηα ρξφληα θαη ησλ νπνίσλ ε παξνπζία ππήξμε θαζνξηζηηθή 

ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο κνπ.  

Σέινο επραξηζηψ ηνλ αγαπεκέλν κνπ ζχδπγν Κψζηα, ηνπ νπνίνπ ε παξνπζία ζηε 

δσή κνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ππήξμε θαηαιπηηθή θαη κνπ έδσζε θίλεηξν θαη 

δχλακε ζε αξθεηέο δχζθνιεο ζηηγκέο πνπ αληηκεηψπηζα, γηα λα ζπλερίζσ θαη λα 

νινθιεξψζσ απηήλ ηελ πξνζπάζεηα.  
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Κεθάιαην 1 Δηζαγσγή 

1.1 ρεδίαζε Μαζεκάησλ (Learning Design) 

Η κεγάιε επέιαζε ηεο ηερλνινγίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ 

δε ζα κπνξνχζε λα αθήζεη αλεπεξέαζηε ηελ εθπαίδεπζε. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο δηαξθψο λέεο ηερλνινγίεο, πνπ έρνπλ σο απψηεξν 

ζηφρν λα επηηχρνπλ θαιχηεξα θαη πην άκεζα απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο.  Σειηθά φκσο θαίλεηαη λα ππάξρεη έλα θελφ αλάκεζα ζην «ηη 

ππφζρεηαη» φηη ζα πξνζθέξεη θαη ζην «ηη ηειηθά» θαηαθέξλεη λα πξνζθέξεη ε 

ηερλνινγία ζηελ εθπαίδεπζε, κε απνηέιεζκα ηελ απνπζία ζεκειησδψλ αιιαγψλ 

ζηελ ηειεπηαία (Conole, 2004).  Σν ηδηαίηεξα νμχκσξν είλαη φηη αλ θαη  

μνδεχνληαη ρξεκαηηθά πνζά γηα ηνλ εμνπιηζκφ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε 

ειεθηξνληθέο ηερλνινγίεο, ε πξαγκαηηθή δηείζδπζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηεο «ηάμεο» θαίλεηαη λα είλαη αθφκα κηθξή (Sawyer, 2006). 

Ο Masterman (2008a) ππνζηεξίδεη φηη αλάκεζα ζηηο αηηίεο απηήο ηεο αδπλακίαο 

είλαη ε χπαξμε θφβνπ γηα ηελ ηερλνινγία, ε άγλνηα γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ηερλνινγία, ε έιιεηςε ρξφλνπ αιιά θαη ε άξλεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα εμεξεπλήζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ε απνζηξνθή πξνο ηνπο 

εγγελείο ζηνλ πεηξακαηηζκφ θηλδχλνπο θαη ν θφβνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ηνπο ππνινγηζηέο.  

Τπάξρεη φκσο θη άιιν έλα ζεκαληηθφ ζέκα: νη εθπαηδεπηηθνί, πνπ ζπλήζσο δελ 

είλαη «εηδηθνί» ζηελ ειεθηξνληθή ζρεδίαζε καζεκάησλ, αλ θαη κπνξεί λα είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηελ νξγάλσζε 

καζεκάησλ ζην πεδίν ηεο ηάμεο, δε γλσξίδνπλ πψο ή δπζθνιεχνληαη λα 

ζρεδηάζνπλ ζελάξηα καζεκάησλ πνπ αμηνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία, ζε ειεθηξνληθφ 

πεξηβάιινλ (San Diego et al, 2008). Έηζη επηιέγνπλ λα αθνινπζνχλ παξσρεκέλεο 

αιιά ζίγνπξεο πξαθηηθέο (Conole, 2012).   Η πιεηνςεθία είηε «ζρεδηάδεη» ζην 

κπαιφ (Oliver, 2007), ρσξίο λα απνηππψλεη ηα ζρέδηά ηεο θάπνπ είηε ζρεδηάδεη 

ζην ραξηί θαη κε έλα κε ηππηθφ ηξφπν, νκάδεο δξαζηεξηνηήησλ αθνινπζψληαο 

ζπλήζσο «θιαζηθέο» παηδαγσγηθέο κεζφδνπο. Η απνπζία ηππνπνίεζεο έρεη σο 
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άκεζε ζπλέπεηα λα είλαη δχζθνιε έσο αδχλαηε ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

ζρεδίσλ, αθφκα θαη φηαλ απηά αλαθέξνληαη ζην ίδην παηδαγσγηθφ αληηθείκελν, 

κηαο θαη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο αθνινπζεί έλα δηθφ ηνπ ηξφπν θσδηθνπνίεζεο, πνπ 

δελ είλαη πάληα θαηαλνεηφο απφ ηνπο ππφινηπνπο. Όπσο φκσο επηζεκαίλεηαη 

ηφζν απφ εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη απφ ηνπο «εηδηθνχο» ζηνλ ηνκέα ηεο ζρεδίαζεο 

(Hernández-Leo et al 2007; Wichmann et al 2010; Davinia et al, 2011; Conole , 

2008), ε επαλαρξεζηκνπνίεζε είλαη θνκβηθφ ζέκα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. 

Η χπαξμε βάζεσλ δεδνκέλσλ κε πξφηππα ζρέδηα καζεκάησλ ζα δηεπθφιπλε 

θπξίσο ηνπο «λένπο» θαη πξσηφπεηξνπο ζρεδηαζηέο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

πξαθηηθή, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα βαζηζηνχλ ζε εθαξκνζκέλεο θαη 

απνδεδεηγκέλεο «θαιέο πξαθηηθέο», αμηνπνηψληαο ην ρξφλν ηνπο ζηελ εμέιημε 

απηψλ.  

Σν ζέκα ινηπφλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά 

ζεκαληηθφ θαη κειεηεηέο απφ φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο θνηλφηεηεο ηνπ θφζκνπ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, πξνζπαζνχλ λα αλαιχζνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη 

λα θαηαιήμνπλ ζε κία θνηλά απνδεθηή θαη απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία ζρεδίαζεο, 

πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην θαηάιιειν εξγαιείν, ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ζρεδηάζνπλ ςεθηαθά ζελάξηα καζεκάησλ. Ση είλαη φκσο ε 

ζρεδίαζε καζεκάησλ (learning design);  

Όινη νη εξεπλεηέο ηείλνπλ λα ζπκθσλήζνπλ φηη έλα ζρέδην καζήκαηνο πεξηγξάθεη 

κία αθνινπζία καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήηωλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ  ηωλ 

καζεζηαθώλ πόξωλ θαη ππεξεζηώλ πνπ νη δξαζηεξηόηεηεο απηέο ρξεζηκνπνηνύλ, 

πνπ αθνινπζνύλ νη εθπαηδεπόκελνη, κε ζθνπό λα επηηεπρζνύλ ζπγθεθξηκέλνη 

καζεζηαθνί ζηόρνη πνπ ζέηεη ν εθπαηδεπηήο (Miao et al, 2008). Η απνηχπσζε ηνπ 

ζρεδίνπ απηνχ ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ρξεζηκνπνηψληαο κία ηππνπνηεκέλε 

κέζνδν, απνηειεί ηελ ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελε ζρεδίαζε καζεκάησλ ή 

ειεθηξνληθή ζρεδίαζε καζεκάησλ. Η παξνχζα δηαηξηβή δηαπξαγκαηεχεηαη 

εηδηθφηεξα, ηε ζρεδίαζε αιιειεπηδξαζηηθψλ καζεκάησλ δηαδηθηπαθήο 

εθπαίδεπζεο, δειαδή καζεκάησλ πνπ πινπνηνχληαη ζε ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ 

θαη φρη ζην παξαδνζηαθφ πεδίν ηεο ηάμεο. θνπφο είλαη ε ζρεδίαζε λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελν πεξηβάιινλ θαη γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απηφ επηβάιιεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιειεο γιψζζεο ή 
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εξγαιεία. Όινη πξνζπαζνχλ λα θαηαιήμνπλ ζε κία κέζνδν ζρεδίαζεο, πνπ ζα 

βαζίδεηαη ζε κία «θνηλή γιψζζα», ζα θαιχπηεη ηελ αλάγθε ηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ θαη ζα εμππεξεηεί φιεο ηηο 

απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Ο άλζξσπνο έςαρλε πάληα κία «θνηλή» γιψζζα επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο είηε απηφ αθνξνχζε ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δηαβίσζε είηε ηνκείο ηεο 

δσήο ηνπ φπσο ε κνπζηθή θαη ν ρνξφο. Απψηεξνο ζηφρνο ήηαλ, ε χπαξμε ελφο 

γεληθά απνδεθηνχ ζπκβνιηζκνχ, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε αληαιιαγή έξγσλ 

αλάκεζα ζηνπο δεκηνπξγνχο. ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο κία γιψζζα 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ (Learning Design Language) ζέηεη κία ζεηξά απφ 

θαλφλεο, κε βάζε ηνπο νπνίνπο νη ζρεδηαζηέο κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ ηα ζρέδηά 

ηνπο. Οη Botturi θαη Stubbs (2008) δηαπίζησζαλ φηη ζήκεξα ππάξρνπλ πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο γιψζζεο, πνπ είηε είλαη ιηγφηεξν ιεπηνκεξείο θαη βαζίδνληαη ζηε 

δεκηνπξγία ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ είηε ρξεζηκνπνηνχλ πην απζηεξνχο θαλφλεο 

ζχληαμεο θαη πινπνηνχλ ην ζρέδην κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα. Η Conole (2010) 

παξνπζίαζε εθηά (7) δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αλαπαξάζηαζεο ζρεδίσλ 

καζήκαηνο, αλάινγα κε ηελ νπηηθή πξνζέγγηζεο ηνπ ζρεδηαζηή θαη ην επίπεδν 

ιεπηνκέξεηαο πνπ επηζπκεί λα αλαπηχμεη. Όκσο πνηα γιψζζα εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ είλαη ε θαιχηεξε; Πνην ηξφπν αλαπαξάζηαζεο πξέπεη λα επηιέγνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή;  

Οη Oliver (2006), Waters and Gibbons (2004), θαη Agostinho (2008) πξφηεηλαλ 

ηελ αλάπηπμε κηαο ζεκεηνγξαθίαο γηα ηελ εθπαίδεπζε, φπσο αθξηβψο ππάξρεη γηα 

ηε κνπζηθή ή ην ρνξφ. Σν IMS Learning Design (IMS-LD), αλαπηχρζεθε απφ ην 

Open University of the Netherlands (OUNL) σο πξφηππν ην 2003, κε ζθνπφ λα 

παξέρεη έλα πιαίζην απφ ζηνηρεία, γηα ηελ απνηχπσζε κε ηππνπνηεκέλν ηξφπν 

νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (IMS LD Information Model, 

2003). Σν πξφηππν πξνζδηνξίδεη ηξία (3) επίπεδα πινπνίεζεο, ην Δπίπεδν Α 

(Level A), ην Δπίπεδν Β (Level B) θαη ην Δπίπεδν C (Level C). Αλάινγα κε ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ ζελαξίνπ, ν ζρεδηαζηήο κπνξεί λα πινπνηήζεη νπνηνδήπνηε 

απφ ηα 3 επίπεδα ηνπ πξνηχπνπ. Οπζηαζηηθά δεκηνπξγεί έλα αξρείν xml, ην 

manifest, ην νπνίν πεξηγξάθεη ην ζελάξην θαη πεξηθιείεηαη καδί κε ηνπο θπζηθνχο 

πφξνπο ζε έλα IMS Content παθέην. Σν ζελάξην απηφ κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα 
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εθηειεζηεί απφ έλα εξγαιείν ζπκβαηφ κε ην πξφηππν. Αλ θαη ην IMS-LD δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα πεξηγξαθήο νπνηνπδήπνηε καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ θαη 

νπνηαζδήπνηε παηδαγσγηθήο ζηξαηεγηθήο (Koper, 2001, Koper & Olivier 2004), ε 

ζχληαμε ηνπ xml αξρείνπ θαίλεηαη λα κελ είλαη δεκνθηιήο αλάκεζα ζηνπο 

ζρεδηαζηέο θαη εηδηθφηεξα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Barchino et al, 2012), νη νπνίνη 

ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ γιψζζεο εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ (Learning Design 

(LD) Languages) ή εξγαιεία εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ (Learning Design (LD) 

Tools). Κάπνηα απφ απηά ηα εξγαιεία είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν δεκνθηιή, 

φκσο ην πξφβιεκα ηεο θαζηέξσζεο ελφο εξγαιείνπ ή κηαο γιψζζαο σο θνηλά 

απνδεθηή γηα ρξήζε απφ φινπο, παξακέλεη.  

Σν κεγάιν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη ινηπφλ είλαη πνηα ζηνηρεία ζα έπξεπε λα 

ελζσκαηψλεη κία ηερληθή ζρεδίαζεο θη έλα εξγαιείν ψζηε λα είλαη δπλαηφ λα 

απνηειέζεη ηελ «θνηλή» γιψζζα ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα λα απαληεζεί ην 

εξψηεκα απηφ, πξέπεη πξψηα λα δηεξεπλεζνχλ νη απαηηήζεηο ησλ ζρεδηαζηψλ. 

Μειεηψληαο ηε βηβιηνγξαθία, νη «εηδηθνί» ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο (Griffiths et 

al, 2005; Figl, K. & Derntl, M.,2006 ; Koper R., 2006; Botturi et al, 2006, Botturi 

et al, 2008), θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ φηη ν ζρεδηαζηήο ζέιεη:  

 Να κπνξεί κε απιφ, εχθνιν θαη γξήγνξν ηξφπν λα ζρεδηάδεη ην κάζεκά 

ηνπ  

 Να θαζνδεγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεδίαζεο θαη λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο ζρεδηαζηηθψλ ρλαξηψλ (design patterns), έηζη ψζηε 

αθφκα θαη «λένη» ή «πξσηφπεηξνη» ζρεδηαζηέο, πνπ δελ έρνπλ γλψζεηο 

ςεθηαθήο ζρεδίαζεο, λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ επθάληαζηα θαη 

πξσηφηππα ζελάξηα καζήκαηνο, αθνινπζψληαο θάπνηνπο βαζηθνχο 

θαλφλεο.  

 Να κπνξεί λα ζρεδηάδεη νπνηνδήπνηε γλσζηαθφ αληηθείκελν, 

αθνινπζψληαο νπνηαδήπνηε παηδαγσγηθή ζηξαηεγηθή επηζπκεί  

 Να κπνξεί λα εμεηάδεη θαη λα απνηππψλεη κε ιεπηνκέξεηα ηελ νκάδα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο, ζε δηαθνξεηηθά 

αιιά αιιεινεμαξηψκελα ζρέδηα 
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 Σα ζρέδηα ηα νπνία δεκηνπξγεί λα βαζίδνληαη ζε έλα ηππηθφ κεηακνληέιν, 

έηζη ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα αληαιιαγήο θη επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα  

ην ζχλνιν ησλ δηαθνξεηηθψλ εξγαιείσλ θαη γισζζψλ εθπαηδεπηηθήο ζρεδίαζεο, 

ππάξρεη θάπνην πνπ λα πιεξνί φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο απαηηήζεηο; Η 

δηεξεχλεζε απηή απνηέιεζε ην έλαπζκα, γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ αθφινπζε 

παξάγξαθν. 

1.2 Σν Δξεπλεηηθό Αληηθείκελν ηεο Γηαηξηβήο θαη ε Πξνηεηλόκελε 

Λύζε 

Σν εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γηαηξηβήο, είλαη ε ειεθηξνληθή 

ζρεδίαζε νκάδσλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ 

βαζηθέο γλψζεηο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη δελ είλαη «εηδηθνί» ζην πεδίν 

ηεο ζρεδίαζεο καζεκάησλ (learning design), αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο 

απηέο δηαηππψζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε ππάξρνπλ πνιιά εξγαιεία ςεθηαθήο ζρεδίαζεο, αιιά θαη 

γιψζζεο εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζήκεξα.  ηελ πνξεία ηεο δηδαθηνξηθήο 

έξεπλαο έγηλε ελδειερήο κειέηε ησλ παξαπάλσ, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ ηα 

θαηάιιεια ζπκπεξάζκαηα. Απφ ηε κία, νη γιψζζεο εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

(π.ρ. E2ML, coUML, PCeL, PoEML) πξνζθέξνπλ κία ζπγθεθξηκέλε 

θσδηθνπνίεζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ ρσξίο ηελ ππνζηήξημε θάπνηνπ 

εξγαιείνπ. Υξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα ζχκβνια θαη θαλφλεο θαη πνιιέο θνξέο 

νη εθπαηδεπηηθνί δπζθνιεχνληαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ, επεηδή δε βαζίδνληαη ζε 

θάπνην πεξηβάιινλ πνπ λα πξνζθέξεη θαζνδήγεζε. Απφ ηελ άιιε, ηα εξγαιεία 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ (π.ρ. COMPENDIUM, MOT+, LAMS, OPENGLM, 

COLLAGE) πξνζθέξνπλ έλα δνκεκέλν πεξηβάιινλ πνπ δηεπθνιχλεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεδίαζεο κε απνηέιεζκα λα είλαη 

πεξηζζφηεξν πξνζηηά θαη δεκνθηιή. Η πιεηνλφηεηα ησλ εξγαιείσλ πιένλ 
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πεξηιακβάλνπλ έλα γξαθηθφ πεξηβάιινλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηε ζρεδίαζε κέζσ 

κηαο “drag and drop” δηαδηθαζίαο.  

Σφζν νη γιψζζεο φζν θαη ηα εξγαιεία κειεηήζεθαλ, αιιά θαλέλα απφ απηά δελ 

πιεξνί φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο. Έηζη μεθίλεζε ε πνξεία 

ζρεδηαζκνχ κίαο ηερληθήο ζρεδίαζεο καζεκάησλ, πνπ ζα κπνξεί λα θαζνδεγήζεη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ζηε δχζθνιε δηαδηθαζία ηεο 

ζρεδίαζεο. ηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πξνηείλεηαη κία λέα ηερληθή 

ςεθηαθήο ζρεδίαζεο καζεκάησλ, πνπ ππνζηεξίδεηαη άξξεθηα απφ έλα λέν 

εξγαιείν ην CADMOS, ην νπνίν ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα απεπζχλεηαη ζε 

εθπαηδεπηηθνχο κε βαζηθέο γλψζεηο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πνπ δελ είλαη 

«εηδηθνί» ζην πεδίν ηεο ςεθηαθήο ζρεδίαζεο. Απψηεξνο ζηφρνο ππήξμε ε 

ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ απαηηήζεσλ, θάηη πνπ δηεξεπλήζεθε 

κέζσ ηεο δηεμαγσγήο πέληε κειεηψλ πεξίπησζεο κε ηε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ.  

Γνκηθφ ζηνηρείν, αιιά θαη βαζηθή θαηλνηνκία ηνπ CADMOS είλαη ε έλλνηα ηνπ 

«δηαρσξηζκνχ ησλ ελλνηψλ» (separation of concerns), πνπ έρεη ηε βάζε ηεο ζην 

πεδίν ηεο κεραληθήο γεληθφηεξα (Papasalouros et al., 2004; Rossi et al., 2008). Χο 

ζπλέπεηα, ε ζπλνιηθή ζρεδίαζε ηεο νκάδαο ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

δηαρσξίδεηαη ζηε ζρεδίαζε δχν κνληέισλ:  

 ηνπ ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ, ζην νπνίν πξνζδηνξίδνληαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ξφισλ θαη νη αληίζηνηρνη 

καζεζηαθνί πφξνη/ππεξεζίεο  

 ηνπ κνληέινπ ξνήο, ζην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ε ελνξρήζηξσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ  

Σν CADMOS πξνζπαζεί κέζα απφ έλα εχιεπην θαη γξαθηθφ πεξηβάιινλ, λα 

απνηειέζεη έλα ρξήζηκν εξγαιείν ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

νη νπνίνη επηζπκνχλ λα θσδηθνπνηνχλ εχθνια θαη γξήγνξα ηα ζρέδηά ηνπο, αιιά 

θαη λα ηα «κνηξάδνληαη» κέζα ζε έλα πιαίζην επαλαρξεζηκνπνίεζεο, πνπ 

εμνηθνλνκεί ρξφλν θαη θφπν ζηε ζρεδίαζε καζεκάησλ.  
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 1.3 Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα – Πνξεία ηεο Γηαηξηβήο 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη ε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε κηαο λέαο 

ηερληθήο ειεθηξνληθήο ζρεδίαζεο  καζεκάησλ, πνπ ζα ππνζηεξίδεηαη άξξεθηα 

απφ έλα λέν ςεθηαθφ εξγαιείν, πνπ ζα θαζνδεγεί εθπαηδεπηηθνχο, πνπ έρνπλ 

βαζηθέο γλψζεηο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη δελ είλαη «εηδηθνί» ζηελ 

ςεθηαθή ζρεδίαζε νκάδσλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αθνινπζψληαο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο επηζεκάλζεθαλ ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα 

(Δλφηεηα 1.1). Η επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, απνηειεί ηνλ ππξήλα ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, ηα νπνία δηεξεπλψληαη θαη απαληψληαη κέζα απφ ηελ 

πινπνίεζε πέληε (5) πηινηηθψλ εθαξκνγψλ κε ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θη έρνπλ σο εμήο:  

 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα 1 (Δ.Δ.1): Μπνξνχλ λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

CADMOS γξήγνξα θαη ρσξίο θφπν, ρξήζηεο πνπ έρνπλ βαζηθέο γλψζεηο 

ζηνπο Η/Τ θαη δελ είλαη «εηδηθνί» ζηελ ειεθηξνληθή ζρεδίαζε 

καζεκάησλ;  

 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα 2 (Δ.Δ.2): Πηζηεχνπλ νη ζρεδηαζηέο φηη ε κέζνδνο 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην CADMOS ηνπο δίλεη 

παηδαγσγηθή νπδεηεξφηεηα; Η ηερληθή ζρεδίαζεο ηνπ εξγαιείνπ ηνπο δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα λα ζρεδηάδνπλ νπνηνδήπνηε γλσζηαθφ αληηθείκελν 

επηζπκνχλ, ρξεζηκνπνηψληαο νπνηαδήπνηε παηδαγσγηθή ζηξαηεγηθή; 

 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα 3 (Δ.Δ.3): Σν CADMOS παξέρεη ζρεδηαζηηθή 

επειημία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο; Μπνξνχλ λα επεμεξγάδνληαη ηα ζρέδηά 

ηνπο εμεηάδνληάο ηα απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο; Μπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχλ 

έλα ηκήκα ηνπ ζρεδίνπ ηνπο ρσξίο λα επεξεάδεηαη θάπνην άιιν; Δίλαη 

δπλαηφ δηαηεξψληαο ηελ ίδηα νκάδα δξαζηεξηνηήησλ/καζεζηαθψλ πφξσλ 

λα δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθέο ξνέο δξαζηεξηνηήησλ; Μπνξνχλ λα 

αιιάδνπλ ηνπο καζεζηαθνχο πφξνπο ρσξίο λα ηξνπνπνηνχλ ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ; 

 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα 4 (Δ.Δ.4): Σν CADMOS θαζνδεγεί ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδίαζεο;  
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Αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο δηεξεχλεζεο παξνπζηάδνληαη ζην 

Κεθάιαην 4. 

Η πνξεία πνπ αθνινπζήζεθε γηα λα επηηεπρζνχλ νη εξεπλεηηθνί ζηφρνη έρεη σο 

εμήο: 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε ελδειερήο βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη κειέηε 

επηζηεκνληθψλ άξζξσλ, κειεηψλ θαη βηβιίσλ, απφ ην πεδίν ηεο 

ειεθηξνληθήο ζρεδίαζεο καζεκάησλ. Δηδηθφηεξα κειεηήζεθαλ:  

o Οη βαζηθέο αξρέο ηεο ςεθηαθήο ρεδίαζεο Μαζεκάησλ, φπσο 

αλαπηχρζεθαλ, παξνπζηάζηεθαλ θη εμειίρζεθαλ απφ πνιινχο 

εξεπλεηέο  

o Η θηινζνθία ηνπ πξνηχπνπ ειεθηξνληθήο ζρεδίαζεο καζεκάησλ, 

IMS-LD, ε ρξήζε θαη  δηάδνζή ηνπ αλάκεζα ζηνπο ζρεδηαζηέο θαη 

ε κειινληηθή εμέιημε θαη πνξεία ηνπ 

o Οη ππάξρνπζεο γιψζζεο ςεθηαθήο ζρεδίαζεο καζεκάησλ 

(Learning Design Languages) 

o Σα ππάξρνληα εξγαιεία ςεθηαθήο ζρεδίαζεο καζεκάησλ 

(Learning Design Tools), ε κεζνδνινγία ζρεδίαζεο πνπ 

αθνινπζνχλ θαη ε ρξήζε θαη απνδνρή ηνπο απφ ηνπο ζρεδηαζηέο 

o Οη ππάξρνπζεο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

(Computer Supported Collaborative Learning, CSCL) 

o Η ινγηθή ηεο αλάπηπμεο ζρεδηαζηηθψλ ρλαξηψλ (design patterns), ε 

σθειηκφηεηα θαη ε απνδνρή ηνπο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα  

Απφ ηελ παξαπάλσ έξεπλα αλαδείρζεθε ην «αλνηρηφ» πξφβιεκα ζην πεδίν 

ηεο ειεθηξνληθήο ζρεδίαζεο καζεκάησλ, πνπ απνηειεί ηελ «θαξδηά» θαη 

ην ιφγν δεκηνπξγίαο ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.  

 ρεδηάζηεθε ε πξνηεηλφκελε ηερληθή ζρεδίαζεο καζεκάησλ θαη 

αλαπηχρζεθε ην εξγαιείν CADMOS, ην νπνίν ππνζηεξίδεη απηήλ ηελ 

ηερληθή. πγθεθξηκέλα ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ ήηαλ ηα εμήο: 

o Γηεξεχλεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σο ζρεδηαζηέο 

ζηε ζρεδίαζε καζεκάησλ 

o χγθξηζε ησλ ππαξρφλησλ γισζζψλ θη εξγαιείσλ ςεθηαθήο 

ζρεδίαζεο, σο πξνο απηέο ηηο απαηηήζεηο 
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o θηαγξάθεζε ηεο πξνηεηλφκελεο ηερληθήο ςεθηαθήο ζρεδίαζεο 

καζεκάησλ 

o Αλάπηπμε ελφο εξγαιείνπ ςεθηαθήο ζρεδίαζεο ην νπνίν 

ππνζηεξίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζρεδίαζεο 

 Τινπνηήζεθαλ πέληε (5) πηινηηθέο εθαξκνγέο κε ζπκκεηέρνληεο 

εθπαηδεπηηθνχο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ην εξγαιείν θαη ε ηερληθή 

ζρεδίαζεο πνπ ππνζηεξίδεη θαη λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Οη κειέηεο πεξίπησζεο πινπνηήζεθαλ ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα δχν εηψλ, ελψ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε απφ θάζε κία, αμηνπνηήζεθαλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

εξγαιείνπ. Σα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

απνηηκνχλ ζεηηθά ηελ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο θαη ζεσξνχλ 

φηη κε βειηηψζεηο, ην CADMOS κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη ζηε δηαδηθαζία 

ζρεδίαζεο θαη αληαιιαγήο καζεκάησλ. 

 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη απαξαίηεηεο δεκνζηεχζεηο άξζξσλ ζε δηεζλή 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη δηεζλή θη ειιεληθά επηζηεκνληθά ζπλέδξηα.  

1.4 πκβνιή ηεο Γηαηξηβήο – Καηλνηνκηθά ηνηρεία 

Σν πξνηεηλφκελν εξγαιείν CADMOS, ππνζηεξίδεη κία λέα κέζνδν ειεθηξνληθήο 

ζρεδίαζεο καζεκάησλ γηα εθπαηδεπηηθνχο, αμηνπνηψληαο ηε ινγηθή ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ησλ ελλνηψλ (separation of concerns).  Ο εθπαηδεπηηθφο σο 

ζρεδηαζηήο, απνηππψλεη αξρηθά ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ καζεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο καζεζηαθνχο πφξνπο (ελλνηνινγηθφ 

κνληέιν), ελψ ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγεί ηηο ξνέο δξαζηεξηνηήησλ, αλά 

εκπιεθφκελν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ξφιν, πξνζδηνξίδνληαο παξάιιεια ηε 

ρξνληθή ζεηξά εθηέιεζήο ηνπο θαη πηζαλνχο θαλφλεο πινπνίεζήο ηνπο (κνληέιν 

ξνήο). Η φιε δηαδηθαζία ηεο ζρεδίαζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζην πεξηβάιινλ ελφο 

εηδηθά δηακνξθσκέλνπ εξγαιείνπ, ηνπ CADMOS, ην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί ψζηε 

λα ηθαλνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ησλ ζρεδηαζηψλ, ζχκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθηθή κειέηε, φπσο πξναλαθέξζεθαλ. 
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Σν θαηλνηνκηθφ ζηνηρείν ηεο δηαηξηβήο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο εξγαιείνπ, ην 

νπνίν: 

1. Δίλαη εχθνιν ζηε ρξήζε απφ εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, πνπ 

δελ έρνπλ απαξαίηεηα εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηε ζρεδίαζε καζεκάησλ 

θαη ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

2. Πξνζθέξεη θαζνδήγεζε είηε κε ηε ρξήζε ζρεδηαζηηθψλ ρλαξηψλ γλσζηψλ 

ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο πνπ πεξηιακβάλεη είηε κε ηε κέζνδν ζρεδίαζεο πνπ 

πξνηείλεη (2 κνληέια) 

3. Πξνζθέξεη παηδαγσγηθή νπδεηεξφηεηα θαη ζρεδηαζηηθή επειημία  

4. Βαζίδεηαη ζε έλα ηππηθφ κεηα-κνληέιν 

5. Μπνξεί λα εμάγεη έλα ζρέδην δεκηνπξγεκέλν ζην δηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, γηα 

εθηέιεζε ζε έλαλ IMS-LD editor/player 

6. Μπνξεί λα αλνίμεη έλα ζρέδην IMS-LD επηπέδνπ A θαη λα ην απνηππψζεη 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

7. Δμάγεη ηα ζρέδηά ηνπ ζε κνξθή θαηάιιειε γηα ελζσκάησζε ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ Moodle. ηε βηβιηνγξαθία, ην GluePs (Prieto et al, 2011) 

είλαη έλα εξγαιείν πνπ δέρεηαη έλα ζρέδην πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ην 

WebCollage θαη ην κεηαηξέπεη ζε θαηάιιειε κνξθή γηα λα εηζαρζεί ζην 

Moodle. Όκσο ην GluePs δελ είλαη εξγαιείν ζρεδίαζεο φπσο ην 

CADMOS. 

1.5 Γηάξζξσζε ηεο Γηαηξηβήο 

Σν ππφινηπν θείκελν ηεο δηαηξηβήο δηαξζξψλεηαη σο εμήο: 

ην Κεθάιαην 2 γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ φξνπ ηεο ειεθηξνληθήο 

ζρεδίαζεο, ζθηαγξαθείηαη ε ρξνληθή εμέιημε ηεο ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο 

ζρεδίαζεο θαη παξνπζηάδνληαη νη δχν γεληέο ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ ζρεδίαζεο. 

ηε ζπλέρεηα, κέζα απφ ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο, αλαδεηθλχνληαη θαη 

πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο ζρεδηαζηέο, απφ 

έλα εξγαιείν ειεθηξνληθήο ζρεδίαζεο. Έπεηηα πεξηγξάθεηαη ε ινγηθή ηεο 

ζρεδίαζεο 5 δεκνθηιψλ εξγαιείσλ, εζηηάδνληαο ζηηο πξναλαθεξφκελεο 

απαηηήζεηο θαη γίλεηαη κία κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε. 
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ην Κεθάιαην 3 ζθηαγξαθνχληαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνηεηλφκελεο ηερληθήο 

ζρεδίαζεο, γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ πξνηεηλφκελνπ εξγαιείνπ 

θαη πεξηγξάθεηαη ε πινπνίεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ κέζσ ηνπ εξγαιείνπ 

βήκα-βήκα. Σέινο επηζεκαίλεηαη πψο ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ -φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην- απφ ην 

CADMOS θαη αλαιχνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.  

ην Κεθάιαην 4 πεξηγξάθεηαη ε πνξεία αμηνιφγεζεο ηνπ εξγαιείνπ CADMOS 

θαη ηεο κεζφδνπ ζρεδίαζεο πνπ ππνζηεξίδεη. Αξρηθά αλαθέξνληαη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα-ζηφρνη ηεο αμηνιφγεζεο θη έπεηηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη πέληε 

(5) πηινηηθέο εθαξκνγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα θάζε 

κειέηε πεξίπησζεο παξνπζηάδνληαη ν ρψξνο, ν ρξφλνο, νη ζπκκεηέρνληεο, ε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα.  

Σέινο ζην Κεθάιαην 5 γίλεηαη κηα ζχλνςε ησλ ζεκάησλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ε 

παξνχζα δηαηξηβή, ηεο πξφηαζεο πνπ πξνηείλεη θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο απηήο. Δπηζεκαίλνληαη ηα 

θαηλνηνκηθά ζηνηρεία θαη ζθηαγξαθνχληαη ηα κειινληηθά βήκαηα βειηίσζεο θαη 

επέθηαζεο ηεο πξνηεηλφκελεο ηερληθήο ζρεδίαζεο. 
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Κεθάιαην 2 Ηιεθηξνληθή ρεδίαζε Μνλάδσλ Μάζεζεο 

(Learning Design) 

 

2.1 Learning Design 

Ο φξνο learning design επηδέρεηαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο εξκελείεο (Cameron, 2009):  

 Δίλαη ε δηαδηθαζία ηεο ζρεδίαζεο ελφο καζήκαηνο 

 Δίλαη ην απνηέιεζκα-πξντφλ ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο θαη 

 φηαλ αλαγξάθεηαη κε ηα αξρηθά γξάκκαηα θεθαιαία (Learning Design), 

αλαθέξεηαη ζηε ζρεδίαζε ελφο καζήκαηνο κε ηε ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ 

IMS-LD 

χκθσλα κε ηνλ Koper (Koper, 2006), ε ειεθηξνληθή ζρεδίαζε (learning design) 

κίαο κνλάδαο κάζεζεο (unit of learning) είλαη ε πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, πνπ κπνξεί λα έρεη δηάξθεηα κία ή πεξηζζφηεξεο ψξεο. 

Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο πεξηγξάθνληαη: 

 νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ξφινη, π.ρ. καζεηήο, 

νκάδα ή θαζεγεηήο,  

 νη δξαζηεξηφηεηεο φισλ ησλ ξφισλ, πνπ ηθαλνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη 

 νη καζεζηαθνί πφξνη, δειαδή ηα ςεθηαθά αξρεία (π.ρ. θείκελα, εηθφλεο, 

κνπζηθή, βίληεν) θαη νη ππεξεζίεο (π.ρ. forum, chat, wiki’s), πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ξφισλ 

Δίλαη ε «εθαξκνγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ παηδαγσγηθνχ κνληέινπ, πνπ έρεη σο 

ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, απεπζχλεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ, θη έρεη ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθφ  

πεξηερφκελν» (Conole & Oliver, 2006). 

Σν απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο θαιείηαη ζρέδην καζήκαηνο (learning 

design), ην νπνίν κπνξεί λα απνζεθεπζεί θαη λα δηαλεκεζεί αλάκεζα ζε 
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εθπαηδεπηηθνχο. Αλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ κνηξάδνληαη ην ζελάξην είλαη γλψζηεο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ αμηνπνηεί θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη, θαζψο θαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ πξνηεηλφκελε παηδαγσγηθή 

ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηεί, ηφηε ε πεξηγξαθή ηνπ κπνξεί λα είλαη επηθαλεηαθή. 

Αλ φκσο απηφ δε ζπκβαίλεη, απαηηείηαη κεγαιχηεξνο βαζκφο ιεπηνκέξεηαο ζηελ 

πεξηγξαθή θαη θπζηθά ζηελ θαζνδήγεζε (Falconer et al, 2007).  Σν 

πεξηγξαθφκελν ζελάξην κπνξεί λα πνηθίιιεη απφ κία δξαζηεξηφηεηα έσο έλα 

νιφθιεξν πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

Η ζρεδίαζε καζεκάησλ πνπ αμηνπνηνχλ λέεο ηερλνινγίεο θαη εηδηθφηεξα ε 

ζρεδίαζε ζελαξίσλ γηα εμ’απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

παξνπζηάδνπλ κεγάιε δήηεζε, είλαη κία ηδηαίηεξα πνιχπινθε δηαδηθαζία. Γηα λα 

νινθιεξσζεί απνηειεζκαηηθά, απαηηεί ηελ παξνπζία θαη ζπλεξγαζία πνιιψλ 

ζπκκεηερφλησλ κε εμεηδηθεπκέλε γλψζε ζε δηαθνξεηηθά αληηθείκελα, φπσο 

παηδαγσγνχο, ςπρνιφγνπο, ζρεδηαζηέο καζεκάησλ, ηερληθνχο, ζπληνληζηέο θ.ά. 

(Figl & Derntl, 2006). Έλαο απιφο εθπαηδεπηηθφο, πνπ είλαη παηδαγσγφο κε 

εμεηδίθεπζε ζπλήζσο ζε έλα καζεζηαθφ αληηθείκελν, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

αδπλαηεί λα αληαπεμέιζεη ζε φιεο απηέο ηηο απαηηήζεηο ηεο ειεθηξνληθήο 

ζρεδίαζεο. Έηζη απνγνεηεχεηαη θαη παξαηηείηαη ηεο δηαδηθαζίαο ή ζηελ θαιχηεξε 

πεξίπησζε ην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ δελ θαηαιήγεη λα είλαη ην 

βέιηηζην δπλαηφ.  

Η πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπλεζίδνπλ λα ζρεδηάδνπλ ηα ζελάξηα ησλ 

καζεκάησλ ηνπο ζην ραξηί είηε κε ιεθηηθφ ηξφπν, ρξεζηκνπνηψληαο δειαδή 

θεηκεληθή πεξηγξαθή είηε κε γξαθηθέο απεηθνλίζεηο, κέζσ ηεο ρξήζεο 

ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ.  Απηνί νη ηξφπνη ζρεδίαζεο δελ αθνινπζνχλ θάπνηα 

ηππηθή δνκή θαη θαλφλεο, κε απνηέιεζκα έλα ζρέδην πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη έλαο 

εθπαηδεπηηθφο λα είλαη δχζθνιν λα εξκελεπηεί θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί απφ 

θάπνηνλ άιιν (Koper, R.; 2005 ,Conole, G. and Retalis, S. ; 2010, Conole, G.; 

2012). Η επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα, είλαη πνιχ ζεκαληηθή, φπσο ππνζηεξίδνπλ πνιινί εηδηθνί ζην πεδίν 

ηεο ειεθηξνληθήο ζρεδίαζεο καζεκάησλ (Hernández-Leo et al 2007; Wichmann 

et al 2010; Davinia et al, 2011; Conole , 2008). Δίλαη ζεκαληηθφ λα κελ 
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«επηλνείηαη μαλά ν ηξνρφο», αιιά λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηείηαη, 

πξφηεξε γλψζε απφ ηελ εθαξκνγή «θαιψλ πξαθηηθψλ» ζε νπνηνδήπνηε 

καζεζηαθφ αληηθείκελν, εμνηθνλνκψληαο θφπν θαη ρξφλν. Αλαγθαίν επίζεο είλαη, 

λα κπνξνχλ λα εθπαηδεπηνχλ εχθνια θαη γξήγνξα νη «λένη» ζρεδηαζηέο, θάηη πνπ 

ζα κπνξνχζε λα γίλεη κφλν κε ηελ ηππνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδίαζεο θαη ηελ 

θσδηθνπνίεζε επηηπρεκέλσλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο θαη καζεζηαθνχ πιηθνχ. Γηα 

ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ παξαπάλσ, απαηηείηαη ε ρξήζε κηαο «θνηλήο» γιψζζαο 

ζρεδίαζεο, ε νπνία ζα επέθεξε ηειηθά ην γεθχξσκα ηνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζηε 

ζρεδίαζε ελφο καζήκαηνο θαη ηελ πινπνίεζή ηνπ ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ 

κάζεζεο.  

Χο επαθφινπζν απηήο ηεο αλάγθεο, ζρεδηάζηεθε ην πξφηππν IMS-LD (IMS 

Global Consortium, 2003) απφ ην Open University of the Netherlands (OUNL), 

ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε ελφο κεγάινπ πιήζνπο παηδαγσγηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ. Η ζρεδίαζε κε βάζε ην IMS-LD είλαη γλσζηή κε ηνλ φξν Learning 

Design (κε θεθαιαία “L” θαη “D”). 

χκθσλα κε ην πξφηππν, ν ζρεδηαζηήο δεκηνπξγεί έλα xml αξρείν αθνινπζψληαο 

κηα ζπγθεθξηκέλε δνκή, πξνθεηκέλνπ λα  πεξηγξάςεη ηνπο εκπιεθφκελνπο 

ξφινπο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο καζεζηαθνχο πφξνπο/ππεξεζίεο κίαο 

κνλάδαο κάζεζεο. θνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη θαηά θχξην ιφγν λα πεξηγξάςεη 

έλα ειεθηξνληθφ (e-learning) κάζεκα θαη φρη έλα παξαδνζηαθφ κάζεκα ζηελ 

ηάμε. Σν IMS-LD ππνζηεξίδεη ηε ζρεδίαζε ζε ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα: 

 Σν Δπίπεδν Α (Level A), ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία γηα ηελ 

ζθηαγξάθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ καζεζηαθψλ πφξσλ θαη 

ππεξεζηψλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία ξφισλ. πγθεθξηκέλα 

πεξηγξάθεη ηα εμήο ζηνηρεία: method, play, act, role, role-part, learning 

activity, support activity, environment. 

 Σν Δπίπεδν Β (Level B), ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηδηφηεηεο θαη ζπλζήθεο 

γηα ηε δεκηνπξγία πην «εθθξαζηηθψλ» ζελαξίσλ. πγθεθξηκέλα 

πεξηγξάθεη επηπιένλ ηα εμήο ζηνηρεία: properties, conditions, monitoring 

services, global elements. 
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 Σν Δπίπεδν C (Level C), ην νπνίν επηπιένλ πξνζζέηεη κελχκαηα γηα 

αληαιιαγή (notifications), ζηελ εθηέιεζε ηνπ ζελαξίνπ ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν, φπσο γηα παξάδεηγκα ε απνζηνιή κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ.   

Αλάινγα κε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζελαξίνπ, ν ζρεδηαζηήο κπνξεί λα 

πινπνηήζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα 3 επίπεδα ηνπ πξνηχπνπ. Οπζηαζηηθά δεκηνπξγεί 

έλα αξρείν xml, ην manifest, ην νπνίν πεξηγξάθεη ην ζελάξην θαη πεξηθιείεηαη 

καδί κε ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ζε έλα IMS Content παθέην. ηε ζπλέρεηα ην 

ζελάξην κπνξεί λα «ηξέμεη» ζε έλα ζπκβαηφ πεξηβάιινλ εθηέιεζεο (π.ρ. 

CopperCore, .LRN), δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα ρξήζε ηνπ ζην πεξηβάιινλ ηεο 

ηάμεο. 

ην επφκελν ζρήκα παξαηίζεηαη ε βαζηθή δνκή ηνπ manifest κε ηα θχξηα ζηνηρεία 

ηνπ (elements). 

Πίλαθαο 2.1. Η δνκή ηνπ IMS-LD manifest 

<Manifest> 

<organizations>  

<imsld:learning-design> 

<imsld:title> </> 

<imsld:learning-objectives> </> 

 <imsld:prerequisites> </> 

 <imsld:components> 

<imsld:roles> </> 

<imsld:activities>  

 <imsld:learning-activity> </> 

<imsld:support-activity> </> 

</> 

   </> 

<imsld:method> 
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 <imsld:play> 

 <imsld:title></> 

<imsld:act>  

  <imsld:title></> 

  <imsld:role-part> </> 

<imsld:complete-act> </> 

</> 

  </> 

<imsld:conditions> </> 

</> 

</> 

<resources> 

 <resource> </> 

</> 

</>  

Πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα ζρεδηάζνπλ έλα κάζεκα, πξέπεη λα ζπληάμνπλ 

ην παξαπάλσ xml αξρείν. Η πιεηνςεθία απηψλ φκσο, βξίζθνπλ δχζθνιε ηελ 

εθκάζεζε ησλ θαλφλσλ δεκηνπξγίαο θη επίπνλε ηελ απεπζείαο ζχληαμε ηνπ xml 

αξρείνπ. Απηφ ήηαλ θαη ν ιφγνο εκθάληζεο ησλ πξψησλ εξγαιείσλ ειεθηξνληθήο 

ζρεδίαζεο βαζηζκέλα ζην πξφηππν IMS-LD, ηα νπνία είραλ έλα πεξηβάιινλ 

«θφξκαο», φπσο ην Reload θαη ην Recourse (Δηθφλα 2.1). Έλα εξγαιείν θφξκαο, 

απνθξχβεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ζχληαμεο ηνπ xml αξρείνπ, θαη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζην ζρεδηαζηή λα δειψζεη ηηκέο ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία θφξκαο, έηζη 

ψζηε ην εξγαιείν λα δεκηνπξγήζεη κφλν ηνπ ην xml. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

απαηηείηαη πάιη θάπνηα γλψζε ηνπ πξνηχπνπ, αιιά ν ζρεδηαζηήο απαιιάζζεηαη 

απφ ηελ πιήξε θαη ιεπηνκεξή γλψζε ησλ θαλφλσλ ζχληαμεο, πνπ θάλνπλ ηε 

ζρεδίαζε ηδηαίηεξα επίπνλε δηαδηθαζία.  
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Δηθόλα 2.1. Reload Editor 

Σα εξγαιεία απηά φκσο, δελ ππήξμαλ δεκνθηιή αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο-

ζρεδηαζηέο, νη νπνίνη θαη πάιη πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηε ινγηθή ζηελ νπνία είλαη 

βαζηζκέλν ην πξφηππν γηα λα κπνξνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Δπίζεο ην 

πεξηβάιινλ δηαπξνζσπείαο ηνπο, δελ είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ, αιιά νχηε θαη 

θνληά ζηε θηινζνθία ζρεδίαζεο πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ θαζεκεξηλή 

ηνπο πξαθηηθή. Έηζη αλ θη έγηλαλ αξθεηέο πξνζπάζεηεο δηείζδπζεο ηεο ρξήζεο ηνπ 

IMS-LD ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά.  

Σα εξγαιεία ηεο επφκελεο γεληάο απινπνίεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρεδίαζεο, 

πηνζεηψληαο γξαθηθφ πεξηβάιινλ ζρεδίαζεο θαη ηε δπλαηφηεηα έλαο ζρεδηαζηήο 

λα δεκηνπξγεί ην ζρέδηφ ηνπ, απιά «ζέξλνληαο θαη αθήλνληαο» (“drag and drop”) 

αληηθείκελα κέζα ζε έλα θακβά ζρεδίαζεο θαη ζπλδένληάο ηα κεηαμχ ηνπο 

(Griffiths et al, 2005). Η ινγηθή απηή είλαη πην πξνζηηή αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ. Οη Neumann θαη Oberhuemer (2009) ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

ζρεδηαζηέο γεληθά, ηείλνπλ λα πξνηηκνχλ απηά ηα εξγαιεία. Δξγαιεία φπσο ηα 
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WebCollage, CompendiumLD, OpenGLM, MOT+, LAMS είλαη αλάκεζα ζηα πην 

δεκνθηιή. ηελ Δηθφλα 2.2 παξαηίζεηαη κία νζφλε ηνπ εξγαιείνπ LAMS κε έλα 

ζρέδην καζήκαηνο. 

 

Δηθόλα 2.2. Οζφλε ηνπ εξγαιείνπ LAMS 

(http://www.lamsinternational.com/demo/intro_to_lams.html) 

ήκεξα ππάξρνπλ αξθεηά εξγαιεία ςεθηαθήο ζρεδίαζεο, ελψ δηαξθψο 

εκθαλίδνληαη θαηλνχξηα, θαζηζηψληαο ηδηαίηεξα δχζθνιε γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ηελ επηινγή ελφο γηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή. Κάζε 

εξγαιείν βαζίδεηαη ζε δηαθνξεηηθή θηινζνθία θαη ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν αλαπαξάζηαζεο ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο. Πνιινί κειεηεηέο έρνπλ 

πξνζπαζήζεη λα νκαδνπνηήζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο απεηθφληζεο ελφο 

ζρεδίνπ, φπσο πξνηείλνληαη απφ ηα ππάξρνληα εξγαιεία (Conole, 2010; San 

Diego et al, 2008), παξνπζηάδνληαο παξάιιεια ηα παηδαγσγηθά νθέιε αιιά θαη 

ηηο ειιείςεηο θάζε κνξθήο. Δλλνηνινγηθνί ράξηεο, ιίζηεο, θεηκεληθή πεξηγξαθή, 

δηαγξάκκαηα ξνήο, πίλαθεο, είλαη κεξηθέο κφλν απφ ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ 

κπνξεί λα επηιέμεη έλαο ζρεδηαζηήο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. Δπίζεο θάπνηα 

http://www.lamsinternational.com/demo/intro_to_lams.html
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εξγαιεία απνηππψλνπλ θαιχηεξα νκάδεο δξαζηεξηνηήησλ δηάξθεηαο κέρξη 

κεξηθέο ψξεο, ζε αληίζεζε κε άιια πνπ κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ ζελάξηα 

κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο (π.ρ. ελφο εμακήλνπ).  

Πνηα είλαη ινηπφλ ηα θξηηήξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επηινγή ηνπ εξγαιείνπ 

πνπ ζα θαιχπηεη θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπο; Σν εξψηεκα απηφ απνηέιεζε 

ζεκαληηθή πξφθιεζε, αιιά θαη ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζήο ηνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

2.3 Οη Απαηηήζεηο ησλ ρεδηαζηώλ ύκθσλα κε ηε Βηβιηνγξαθία 

ηε βηβιηνγξαθία δηαηππψλνληαη δηάθνξεο απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

ςεθηαθή ζρεδίαζε νκάδσλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φιεο φκσο ζπγθιίλνπλ 

ζηηο εμήο πην ζεκαληηθέο (Griffiths et al, 2005; Figl, K. & Derntl, M.,2006 ; Koper 

R., 2006; Botturi et al, 2006, Botturi et al, 2008, San Diego et al, 2008): 

 Δπρξεζηία: νη εθπαηδεπηηθνί ζέινπλ λα κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ εχθνια 

θαη γξήγνξα έλα κάζεκα ζε ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

λα έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηεο ζρεδίαζεο καζεκάησλ ή ηεο 

ηερλνινγίαο.  

 Καζνδήγεζε: νη εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχλ λα έρνπλ θαζνδήγεζε ζην 

ςεθηαθφ πεξηβάιινλ θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρεδίαζεο, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ εχθνια θαη γξήγνξα ηα ζρέδηά ηνπο. Η 

θαζνδήγεζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνπο «λένπο» ζρεδηαζηέο πνπ 

δελ είλαη «εηδηθνί» ζηε ζρεδίαζε καζεκάησλ. Δπίζεο ζέινπλ λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο ζρεδηαζηηθψλ ρλαξηψλ. Έλα ζρεδηαζηηθφ ρλάξη, 

«πεξηγξάθεη έλα πξόβιεκα ην νπνίν ζπκβαίλεη επαλαιακβαλόκελα ζε έλα 

πεξηβάιινλ θαη κεηά πεξηγξάθεη ηε ιύζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο, κε ηέηνην 

ηξόπν, ώζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πνιιέο θνξέο, ρωξίο πνηέ λα ηελ 

μαλαθάλεηο κε ηνλ ίδην ηξόπν» (Alexander et al, 1977). Πξνζδηνξίδεη 

δειαδή κία ζρεδηαζηηθή δνκή, πνπ κπνξεί λα αθνινπζεζεί γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο καζήκαηνο. Πξφθεηηαη γηα απνδεδεηγκέλα «θαιέο» 

πξαθηηθέο, πνπ κπνξεί έλαο άπεηξνο ή πξσηφπεηξνο ζρεδηαζηήο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζεη ην κάζεκά ηνπ. Η ρξήζε 
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ζρεδηαζηηθψλ ρλαξηψλ, επίζεο πξνσζεί ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ζρεδίσλ 

(Garzotto & Retalis, 2008; Goodyear et al, 2004). 

 Σππνπνίεζε: ζεκαληηθφ είλαη έλα ζρέδην καζήκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη 

ζε θάπνην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ, λα «ρηίδεηαη» ζχκθσλα κε έλα ηππηθφ 

κεηακνληέιν θαη λα έρεη κία ζπγθεθξηκέλε δνκή, ψζηε λα είλαη εχθνιν 

ζηε ζπλέρεηα λα θσδηθνπνηεζεί θαη λα απνηππσζεί ζηε «γιψζζα» ελφο 

άιινπ πεξηβάιινληνο, πνπ επίζεο ρξεζηκνπνηεί έλα ηππηθφ κεηακνληέιν, 

φπσο είλαη ην IMS-LD. Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ζρεδίσλ κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, θάηη 

πνπ φινη νη εηδηθνί ζην πεδίν ηεο ζρεδίαζεο έρνπλ επηζεκάλεη φηη είλαη 

ζεκαληηθφ (Oliver, 2007; Hernández-Leo et al 2007; Philip & Cameron, 

2008; Wichmann et al, 2010; Hernández-Leo et al, 2011; Conole , 2008). 

 Παηδαγσγηθή Οπδεηεξόηεηα: νη εθπαηδεπηηθνί ζέινπλ λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ζρεδηάδνπλ νπνηνδήπνηε γλσζηαθφ αληηθείκελν επηζπκνχλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο νπνηαδήπνηε παηδαγσγηθή κέζνδν (Miao et al, 2005; 

Miao et al, 2008; Lejeune et al, 2009; Figl & Derntl,2006). θνπφο είλαη 

θάζε εθπαηδεπηηθφο, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο θαη βαζκίδαο εθπαίδεπζεο, 

λα κπνξεί λα ζρεδηάδεη ην κάζεκά ηνπ αθνινπζψληαο νπνηαδήπνηε 

ζηξαηεγηθή κάζεζεο.  

 ρεδηαζηηθή Δπειημία: νη εθπαηδεπηηθνί ζέινπλ λα έρνπλ ζρεδηαζηηθή 

επειημία, δειαδή λα κπνξνχλ λα εμεηάδνπλ έλα ζρέδην απφ δηαθνξεηηθέο 

αιιά αιιεινζπζρεηηδφκελεο νπηηθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα απφ ηελ 

νπηηθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ πφξσλ, ησλ ξφισλ, ηεο ζεηξάο 

εθηέιεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θη εθηέιεζεο. 

Θέινπλ λα κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχλ έλα ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ, 

ρσξίο λα επεξεάδνπλ θάπνην άιιν (Miao et al, 2005). ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ην ζρέδην κπνξεί λα γίλεη πνιχπινθν ζηελ απεηθφληζή ηνπ θαη 

γη’απηφ ην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα επηθεληξψλνληαη θάζε θνξά  ζην ηκήκα πνπ επηζπκνχλ 

λα επεμεξγαζηνχλ.  

Έπεηηα απφ έξεπλα ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηα ππάξρνληα εξγαιεία 

ειεθηξνληθήο ζρεδίαζεο, αλαδείρζεθαλ ηα  5 πην δεκνθηιή(Prieto et al, 2013; 
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Griffiths et al, 2005). ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο παξνπζηάδνληαη ηα εξγαιεία 

απηά θαη γίλεηαη κία ζχγθξηζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο πξναλαθεξφκελεο απαηηήζεηο. 

2.4 Μειέηε Πέληε Δξγαιείσλ Ηιεθηξνληθήο ρεδίαζεο 

ήκεξα ππάξρεη δηαζέζηκε πιεζψξα εξγαιείσλ ςεθηαθήο ζρεδίαζεο.  Κάζε 

εξγαιείν έρεη δηαθνξεηηθή θηινζνθία ζρεδίαζεο ησλ καζεκάησλ, αθνινπζεί 

δηαθνξεηηθή κέζνδν θαη απεπζχλεηαη ζε δηαθνξεηηθφ θνηλφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ πξνζδνθάηαη. Δπίζεο θάζε εξγαιείν είλαη αλαπηπγκέλν ζε 

δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ, κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκν δσξεάλ ή επί πιεξσκή, λα 

είλαη πξντφλ επηζηεκνληθήο έξεπλαο ή εκπνξηθφ πξντφλ θάπνηαο εηαηξείαο.  

εκαληηθφ αθφκα είλαη πνηνο είλαη ν ζρεδηαζηήο θάζε θνξά, αλ είλαη θάπνηνο 

επαγγεικαηίαο ηεο ζρεδίαζεο ή έλαο απιφο εθπαηδεπηηθφο, κηαο θαη ην ζηνηρείν 

απηφ πξνζδηνξίδεη ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη.  

Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εξγαιείνπ επνκέλσο, βαζίδεηαη ζε δηάθνξα θξηηήξηα. 

ηελ παξνχζα έξεπλα επηιέρζεθαλ γηα κειέηε πέληε εξγαιεία ςεθηαθήο 

ζρεδίαζεο, πνπ απνηεινχλ ηα πην δηαδεδνκέλα ζηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή θαη 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ. 

2.4.1  Σν CompendiumLD 

Σν CompendiumLD είλαη έλα εξγαιείν πνπ αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ Open 

University Learning Design Initiative project θαη ππνζηεξίδεη ηε ζρεδίαζε 

καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κέζα απφ έλα γξαθηθφ πεξηβάιινλ. Αλαπηχρζεθε 

γηα λα βνεζήζεη φζνπο εκπιέθνληαη ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο, λα απνηππψζνπλ 

κε γξαθηθφ ηξφπν νπνηνδήπνηε ζρέδην καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, έρνπλ ζην 

κπαιφ ηνπο, έηζη ψζηε λα γίλεη πην ζαθέο θαη θαηαλνεηφ, θάλνληαο εθηθηή ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ (http://compendiumld.open.ac.uk/ ). Σν εξγαιείν δελ 

παξάγεη εθηειέζηκν θψδηθα. Ο ζρεδηαζηήο δεκηνπξγεί έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε 

(mind map), απιά ζέξλνληαο θαη ηνπνζεηψληαο (drag and drop) αληηθείκελα κέζα 

ζε κία πεξηνρή ζρεδίαζεο θη ελψλνληάο ηα κεηαμχ ηνπο. Αληηθείκελα ηεο 

http://compendiumld.open.ac.uk/
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ζρεδίαζεο καζεκάησλ, φπσο ν ξφινο, ε δξαζηεξηφηεηα, ν καζεζηαθφο πφξνο θαη 

ε ππεξεζία, αλαπαξηζηψληαη κε ζπγθεθξηκέλα εηθνλίδηα. Σν Compendium κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απνηππψζεη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ελφο ζρεδίνπ 

κάζεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα:  

 ηε ζρέζε αλάκεζα ζε κία καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα, ζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνληαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα θαη 

ζηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ παξάγνπλ νη εθπαηδεπφκελνη θαη κε βάζε ηα 

νπνία ζα γίλεη θαλεξφ ην θαηά πφζν επηηεχρζεθαλ απηά ηα απνηειέζκαηα 

 ηηο ξνέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηειεί έλαο ξφινο (π.ρ. 

εθπαηδεπφκελνο, εθπαηδεπηήο, θ.α.), έηζη ψζηε έλαο εθπαηδεπφκελνο λα 

θηάζεη ζηα επηζπκεηά καζεζηαθά απνηειέζκαηα. ην ίδην ζρέδην κπνξνχλ 

λα αλαπαξαζηαζνχλ ηα εξγαιεία θαη νη καζεζηαθνί πφξνη, πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα 

 ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή εθηέιεζεο θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο 

Γελ ππάξρεη φκσο δπλαηφηεηα αιιεινζχλδεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ απηψλ 

νπηηθψλ θαη γη’απηφ ην ιφγν ην εξγαιείν δελ παξέρεη ζρεδηαζηηθή επειημία. Ο 

ζρεδηαζηήο θάζε θνξά παξαθνινπζεί ην ζρέδηφ ηνπ απφ κία κφλν νπηηθή 

ζρεδίαζεο. Έρεη φκσο ηε δπλαηφηεηα α απνηππψζεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ, ζρέδηα 

καζήκαηνο απφ νπνηαδήπνηε καζεζηαθφ αληηθείκελν, παξέρνληαο έηζη 

παηδαγσγηθή νπδεηεξφηεηα.  

ηελ Δηθφλα 2.2 παξνπζηάδεηαη έλα ζρέδην καζήκαηνο πινπνηεκέλν ζην 

CompendiumLD. Όπσο θαίλεηαη, ην ζρέδην απνηειείηαη απφ ξνέο 

δξαζηεξηνηήησλ (swim lanes), κία γηα θάζε δηαθνξεηηθφ ξφιν ηνπ καζήκαηνο. Η 

ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα, ππνδειψλεη ηε 

ρξνληθή ζεηξά εθηέιεζήο ηνπο. Σν ηέινο θάζε ξνήο δειψλεηαη κε έλα stop 

εηθνλίδην.  Κάζε δξαζηεξηφηεηα ζπλδέεηαη κε ην καζεζηαθφ πφξν ή ππεξεζία, 

πνπ παξάγεηαη απφ απηήλ σο απνηέιεζκα ή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πινπνίεζή ηεο αληίζηνηρα.  

Μεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ζρεδίνπ, κπνξεί λα γίλεη εμαγσγή ηνπ, ζην αληίζηνηρν 

xml αξρείν, ην νπνίν κπνξεί λα αλνηρζεί έπεηηα απφ νπνηνδήπνηε άιιν ρξήζηε, 
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ζην πεξηβάιινλ ηνπ CompendiumLD. Σν παξαγφκελν ζρέδην δελ είλαη ζπκβαηφ 

κε ην πξφηππν IMS-LD θαη σο ζπλέπεηα δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα εηζαρζεί ζην 

πεξηβάιινλ νπνηνπδήπνηε άιινπ εξγαιείνπ. Δμαγσγή ηνπ ζρεδίνπ κπνξεί λα γίλεη 

ζε κνξθή εηθφλαο θαη html. 

Η ζρεδίαζε ζην Compendium είλαη πνιχ θνληά ζηε ινγηθή ησλ ελλνηνινγηθψλ 

ραξηψλ, κε ηελ νπνία είλαη εμνηθεησκέλνη νη εθπαηδεπηηθνί, κε απνηέιεζκα ε 

ρξήζε ηνπ λα κελ είλαη απμεκέλεο δπζθνιίαο. Οη ρξήζηεο «ζέξλνπλ θαη 

αθήλνπλ» γξαθηθά αληηθείκελα κέζα ζε έλαλ θακβά ζρεδίαζεο θαη ηα ελψλνπλ κε 

γξακκέο, ελψ κέζα ζην ζρέδην κπνξεί λα ελζσκαησζεί νπνηνδήπνηε ειεθηξνληθφ 

αξρείν, φπσο word, excel, power point (Conole, 2008b).  Σν εξγαιείν δελ παξέρεη 

θαζνδήγεζε φζνλ αθνξά ηα βήκαηα ηεο ζρεδίαζεο ελφο καζήκαηνο, παξέρεη 

φκσο ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ εκθάληζε παξαζχξνπ 

φηαλ ν ζρεδηαζηήο ηνπνζεηεί κέζα ζην ζρέδηφ ηνπ θάπνην αληηθείκελν ξφινπ, 

πξνηείλνληάο ηνπ λα δηαιέμεη ηνλ ηχπν ηνπ student, group of students ή tutor θ.ά. 

Δπίζεο πεξηιακβάλεη έηνηκα ζρέδηα καζήκαηνο, ηα νπνία κπνξνχλ λα αλνηρζνχλ 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξφηππα ζρεδίαζεο. Ο ρξήζηεο 

κπνξεί θαη ν ίδηνο λα απνζεθεχζεη έλα δηθφ ηνπ ζρέδην σο πξφηππν ζε 

ζπγθεθξηκέλν θάθειν ηνπ εξγαιείνπ, γηα κειινληηθή επαλαρξεζηκνπνίεζε 

(Brasher et al, 2008). 
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Δηθόλα 2.3. Έλα ζρέδην καζήκαηνο κε 2 ξφινπο ζην CompendiumLD 

2.4.2 Σν OpenGLM  

Σν OpenGLM (Open Graphical Learning Modeler) είλαη έλα γξαθηθφ εξγαιείν 

ειεθηξνληθήο ζρεδίαζεο καζεκάησλ, πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Philipp 

Prenner θαη Michael Derntl ζην πιαίζην ηνπ ICOPER Best Practice Network 

(http://icoper.org/). Ο ζρεδηαζηήο «ζέξλεη θαη αθήλεη» αληηθείκελα πνπ 

ζπκβνιίδνπλ δξαζηεξηφηεηεο (καζεζηαθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο) κέζα ζε κία 

πεξηνρή ζρεδίαζεο θαη ηηο ζπλδέεη κεηαμχ ηνπο, ππνδειψλνληαο ηε ρξνληθή ζεηξά 

εθηέιεζήο ηνπο. Σνπνζεηψληαο κία δξαζηεξηφηεηα κέζα ζην ζρέδην, αλνίγεη κία 

θφξκα, ζηελ νπνία ν ζρεδηαζηήο πξέπεη λα νξίζεη γη’απηήλ θάπνηα κεηαδεδνκέλα, 

φπσο κηα πεξηγξαθή, ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ πιεξνί, πηζαλά 

πξναπαηηνχκελα, ηα ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία θαη ηνπο καζεζηαθνχο πφξνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θαη θαλφλεο νινθιήξσζεο. Δπίζεο επηιέγεη λα ρξσκαηίζεη θάζε 

δξαζηεξηφηεηα κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα, ππνδειψλνληαο ην ξφιν πνπ ηελ πινπνηεί. 

http://icoper.org/
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Σν OpenGLM έρεη αλαπηπρζεί βαζηδφκελν ζην IMS-LD θαη γηα ην ιφγν απηφ ε 

ινγηθή ζρεδίαζήο ηνπ, αθνινπζεί ηε θηινζνθία ηνπ πξνηχπνπ. Κάζε ζρέδην 

κπνξεί λα απνζεθεπζεί ζηε κνξθή πνπ αλαγλσξίδεη ην εξγαιείν, ζε κνξθή 

εηθφλαο ή λα γίλεη εμαγσγή ζε παθέην πνπ κπνξεί έπεηηα λα εηζαρζεί ζε έλα 

εξγαιείν ζπκβαηφ κε ην πξφηππν, φπσο ην Reload θαη ην Recourse. Δίλαη εχθνιν 

ζηελ εθκάζεζε θαη ρξήζε, απιά ε ζπκβαηφηεηά ηνπ κε ην IMS-LD, θάλεη ηε 

θηινζνθία ζρεδίαζήο ηνπ, πην πξνζηηή ζε ρξήζηεο πνπ είλαη γλψζηεο ηνπ 

πξνηχπνπ. 

Όζνλ αθνξά ην θξηηήξην ηεο θαζνδήγεζεο, πεξηέρεη έηνηκα ζρεδηαζηηθά ρλάξηα 

ηα νπνία κπνξνχλ πξσηφπεηξνη ζρεδηαζηέο είηε λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηνχζηα 

είηε λα ηα ηξνπνπνηήζνπλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ην κάζεκά ηνπο. Δπίζεο νη 

ππάξρνπζεο θφξκεο θαζνδεγνχλ ην ρξήζηε λα ζπκπιεξψζεη ζπγθεθξηκέλα 

κεηαδεδνκέλα, φπσο νξίδεη ην πξφηππν ηεο ζρεδίαζεο καζεκάησλ.  

Σν εξγαιείν παξέρεη παηδαγσγηθή νπδεηεξφηεηα, αθνχ ν ζρεδηαζηήο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη έλα κάζεκα ζε νπνηνδήπνηε καζεζηαθφ αληηθείκελν επηζπκεί. Γελ 

πξνζθέξεη φκσο ζρεδηαζηηθή επειημία, κηαο θαη έλαο ζρεδηαζηήο κπνξεί λα 

πεξηγξάςεη ην κάζεκά ηνπ απφ κία κφλν νπηηθή ζρεδίαζεο. Σέινο, ηα ζρέδηα πνπ 

πινπνηνχληαη ζην OpenGLM κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ κφλν αλ εμαρζνχλ ζε IMS-

LD παθέην θαη εηζαρζνχλ ζε θαηάιιειν player (π.ρ. CopperCore).

 

Δηθόλα 2.4. Έλα ζρέδην καζήκαηνο κε 2 ξφινπο ζην OpenGLM 

2.4.3 Σν MOTPlus 

Σν MOT+ είλαη έλα γξαθηθφ εξγαιείν ειεθηξνληθήο ζρεδίαζεο κνληέισλ, ην 

νπνίν αλαπηχρζεθε απφ ην LICEF Δξεπλεηηθφ Κέληξν θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο 

κεζφδνπ MISA γηα engineering εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα (Rivard et al, 2005; 
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Paquette et al, 2011). Υξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν απηφ, έλαο ζρεδηαζηήο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη 13 δηαθνξεηηθά κνληέια ζρεδίαζεο, ηα νπνία φκσο δελ είλαη 

αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο, αιιά αιιεινζπλδεφκελα. Γηα ηελ αθξίβεηα ν ρξήζηεο 

ζρεδηάδεη έλα θχξην κνληέιν ζε πξψην επίπεδν, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα αλαιχεη 

δεκηνπξγψληαο άιια κνληέια ζε επφκελα επίπεδα. Οπζηαζηηθά επεμεγεί νληφηεηεο ή 

ηκήκαηα ηεο αξρηθήο ηνπ ζρεδίαζεο. Δπνκέλσο ην MOT+ θαίλεηαη φηη πιεξνί ην 

θξηηήξην ηεο ζρεδηαζηηθήο επειημίαο. Κάζε κνληέιν κνηάδεη κε έλα ελλνηνινγηθφ 

ράξηε, ζηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά γεσκεηξηθά ζρήκαηα γηα λα 

δειψζνπλ δηαθνξεηηθέο έλλνηεο θαη νληφηεηεο, π.ρ. έλα νβάι ζρήκα ζπκβνιίδεη κηα 

δηαδηθαζία, έλα εμάγσλν ζρήκα ζπκβνιίδεη κηα ζπλζήθε. Οη ζπλδέζεηο ησλ 

ζρεκάησλ γίλνληαη κε βέιε, πάλσ ζηα νπνία δειψλεηαη σο εηηθέηα έλα γξάκκα, γηα 

παξάδεηγκα έλα C βέινο δειψλεη φηη έλα αληηθείκελν ζπληίζεηαη (Composed) απφ 

θάπνηα άιια.  

Σν MOT+ ηθαλνπνηεί θαη ην θξηηήξην ηεο παηδαγσγηθήο νπδεηεξφηεηαο, αθνχ δελ 

έρεη θαλέλα πεξηνξηζκφ σο πξνο ην γλσζηαθφ πεδίν, απφ ην νπνίν κπνξεί λα 

πξνέξρνληαη ηα ζρέδηα πνπ κπνξεί λα αλαπαξαζηήζεη. Έρεη ηε δπλαηφηεηα 

πεξηγξαθήο κίαο απιήο δξαζηεξηφηεηαο ή ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο απφ έλα 

εθπαηδεπηηθφ κέρξη θαη έλα νιφθιεξν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απφ έλαλ επαγγεικαηία 

ζρεδηαζηή. Απαηηεί θαιή γλψζε ηεο κεζφδνπ πνπ ππνζηεξίδεη θαη ησλ θαλφλσλ 

δεκηνπξγίαο ησλ κνληέισλ, γη’απηφ θαη απεπζχλεηαη θπξίσο ζε κεραληθνχο 

ζρεδίαζεο ζπζηεκάησλ. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην κεγάιν πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

κνληέισλ, απμάλνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ θαη σο 

απνηέιεζκα έλαο απιφο εθπαηδεπηηθφο, ζα ρξεηαζηεί λα κειεηήζεη αξθεηά γηα λα 

κπνξέζεη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ πξαθηηθή.  

Σν MOT+ είλαη ζπκβαηφ κε ην IMS-LD. Πξνθεηκέλνπ θάπνηνο λα δεκηνπξγήζεη έλα 

ζρέδην καζήκαηνο, επηιέγεη λα αλνίμεη ην “Educational Model Type” θαη ην εξγαιείν 

θνξηψλεη κία βαζηθή δνκή, πνπ αθνινπζεί ηε ινγηθή ζρεδίαζεο ηνπ πξνηχπνπ (π.ρ. 

πεξηγξαθή ηεο νληφηεηαο Method, Play θαη Act). Μφλν κέζσ ηεο εμαγσγήο ηνπ 

ζρεδίνπ ζε IMS-LD κνξθή, κπνξεί ην ζελάξην λα «εθηειεζηεί» ζε θάπνηνλ ζπκβαηφ 

player, γηαηί ην ίδην ην εξγαιείν, απνηειεί απιφ ζπληάθηε ζρεδίσλ καζήκαηνο. ην 

ζρήκα 2.4 θαίλεηαη ην αξρηθφ θχξην κνληέιν ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζρεδίνπ θη έλα 

ππνκνληέιν ηεο νληφηεηαο Act. Σν ζρέδην κπνξεί λα εμαρζεί ζε κνξθή αξρείνπ 

Excel, Html, Access, xml, εηθφλα θαη IMS-LD xml. 
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Σέινο ην MOT+ δελ πξνζθέξεη θάπνην είδνο θαζνδήγεζεο φζνλ αθνξά ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζρεδίαζεο, αιιά νχηε θαη έηνηκα ζρέδηα καζήκαηνο.  

  

Δηθόλα 2.5. Κχξην Μνληέιν θαη Τπν-Μνληέιν ελφο ρεδίνπ Μαζήκαηνο ζην 

MOT+ 

2.4.4 Σν Web-Collage 

Σν Collage είλαη έλα ζπκβαηφ κε ην πξφηππν εξγαιείν, πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην 

GSIC group ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Valladolid, ζηελ Ιζπαλία, γηα ηε δεκηνπξγία 

ζπλεξγαηηθψλ ζελαξίσλ κάζεζεο, απφ ζρεδηαζηέο πνπ δε ρξεηάδεηαη λα είλαη 

«εηδηθνί» ζην πεδίν ηεο ζρεδίαζεο καζεκάησλ.  Σν Collage, παξέρεη θαζνδήγεζε 

ζε πξσηφπεηξνπο ζρεδηαζηέο, θαζψο θη έηνηκα ζελάξηα καζεκάησλ, πνπ 

βαζίδνληαη ζε ζπλεξγαηηθέο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο.  

Χο εμέιημή ηνπ πξνέθπςε ην WebCollage, πνπ είλαη ε κεηαθνξά ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εξγαιείνπ ζην Web. Πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη έλα ζρέδην 

καζήκαηνο θάπνηνο, αξθεί λα δεκηνπξγήζεη πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ ζηελ 

ηζηνζειίδα http://pandora.tel.uva.es/wic2/ θαη λα ζπλδεζεί κε ηνπο θσδηθνχο ηνπ. 

Όηαλ μεθηλήζεη ηε δεκηνπξγία ελφο καζήκαηνο,  πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη κία 

ζεηξά απφ θφξκεο, κε θάπνηα κεηαδεδνκέλα φπσο ηίηινο, πξναπαηηνχκελα θαη 

καζεζηαθνί ζηφρνη. Έπεηηα ζην πεδίν ηεο ζρεδίαζεο ηεο ξνήο ησλ 

http://pandora.tel.uva.es/wic2/
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δξαζηεξηνηήησλ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη κία απφ ηηο πξνηεηλφκελεο 

ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, φπσο ε Think Pair Share (TPS), ε Pyramid 

θαη ε Brainstorming. Σν εξγαιείν θνξηψλεη απηφκαηα ηηο βαζηθέο θάζεηο ηεο 

επηιεγκέλεο ζηξαηεγηθήο θαη θαζνδεγεί ην ρξήζηε λα ζπκπιεξψζεη ηα 

απαξαίηεηα πεδία, κέζα απφ  ηηο αληίζηνηρεο θφξκεο-παξάζπξα. Σέινο κπνξεί λα 

πξνζζέζεη ηνπο καζεζηαθνχο πφξνπο θαη ηα εξγαιεία πνπ επηζπκεί, εηζάγνληαο 

ηνπο ζπλδέζκνπο απφ ηνπο νπνίνπο θάπνηνο κπνξεί λα ηα αλνίμεη. Η δεκηνπξγία 

ηνπ ζρεδίνπ ζην WebCollage, γίλεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν IMS-LD θη έηζη ην 

ηειηθφ κάζεκα κπνξεί λα εμαρζεί ζην αληίζηνηρν IMS-LD παθέην. ηελ Δηθφλα 

2.5 θαίλεηαη ε ζχλνςε ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο, πινπνηεκέλν κε ηε ζηξαηεγηθή 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο TPS. 

Γεληθά ην εξγαιείν πξνζθέξεη θαζνδήγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεδίαζεο θη 

έηζη είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε αθφκα θαη απφ πξσηφπεηξνπο ζρεδηαζηέο, νη νπνίνη 

δε ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην πξφηππν ηεο ζρεδίαζεο 

καζεκάησλ. Παξέρεη παηδαγσγηθή νπδεηεξφηεηα, αιιά κφλν γηα ζπλεξγαηηθά 

ζελάξηα καζεκάησλ, αθνχ ν ζρεδηαζηήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα κάζεκα 

εκπλεπζκέλνο απφ νπνηνδήπνηε γλσζηαθφ πεδίν, αξθεί φκσο λα ρξεζηκνπνηήζεη 

θάπνηα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Σέινο δελ 

πξνζθέξεη ζρεδηαζηηθή επειημία ζην ρξήζηε, ν νπνίνο θάζε θνξά έρεη κία κφλν 

νπηηθή ηνπ ζρεδίνπ ηνπ.    

Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο, φηη ην παξαγφκελν ζρέδην κπνξεί ν δεκηνπξγφο 

ηνπ κέζσ ηνπ εξγαιείνπ GluePs, λα ην κεηαηξέςεη ζε θαηάιιειε κνξθή γηα λα 

εηζαρζεί ζην Moodle LMS (Prieto et al, 2011) θη έηζη ν ζρεδηαζηήο κπνξεί λα ην 

«ηξέμεη» ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ. 
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Δηθόλα 2.6. Έλα ζπλεξγαηηθφ ζελάξην κάζεζεο ζην WebCollage 

 

2.4.5 Σν LAMS 

Σν LAMS (Learning Activity Management System) απνηειεί ην πεξηζζφηεξν 

δηαδεδνκέλν εξγαιείν δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ θαη 

ζπλεξγαηηθψλ καζεκάησλ. Πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν αλνηθηνχ θψδηθα, ην 

νπνίν δηαλέκεηαη δσξεάλ απφ ηελ ηζηνζειίδα 

http://www.lamsfoundation.org/downloads_home.htm . Σελ έξεπλα ζρεηηθά κε 

ηελ εμέιημε ηνπ, δηαρεηξίδεηαη ην LAMS Foundation, πνπ βξίζθεηαη ζην 

Macquarie Παλεπηζηήκην ηεο Απζηξαιίαο θαη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Καζεγεηή 

http://www.lamsfoundation.org/downloads_home.htm
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James Dalziel, ν νπνίνο είλαη θαη ν δεκηνπξγφο ηνπ 

(http://www.lamsfoundation.org/about_home.htm ) .  

Σν LAMS πεξηιακβάλεη (Dalziel, 2006): 

 ην πεξηβάιινλ ζρεδίαζεο (authoring), φπνπ έλαο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη θαη λα ηξνπνπνηήζεη ξνέο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

  ην πεξηβάιινλ παξαθνινχζεζεο (monitoring), φπνπ έλαο εθπαηδεπηηθφο 

κπνξεί λα  αλαζέζεη κηα ξνή καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε κία νκάδα 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη λα παξαθνινπζεί ηελ πξφνδφ ηνπο , 

 ην πεξηβάιινλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ (learner), φπνπ ν εθπαηδεπφκελνο 

ζπλδέεηαη θαη πινπνηεί ηε ζεηξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έρεη αλαζέζεη ν 

εθπαηδεπηηθφο θαη 

 ην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο (administration), φπνπ ν δηαρεηξηζηήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο νξίδεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ LAMS -εθπαηδεπφκελνπο θη 

εθπαηδεπηέο- θαη δηαρεηξίδεηαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ. 

Σν πεξηβάιινλ ζρεδίαζεο απνηειείηαη απφ κία πεξηνρή ζρεδίαζεο, φπνπ κπνξεί ν 

ρξήζηεο λα εηζάγεη (drag and drop) αληηθείκελα, πνπ νλνκάδνληαη 

δξαζηεξηφηεηεο, θαη λα ηα ζπλδέεη κεηαμχ ηνπο. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο “chat”, “forum”, “assessment” ή “voting”. Κάλνληαο δηπιφ 

θιηθ ζε κία δξαζηεξηφηεηα, εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν κε ηα αληίζηνηρα 

κεηαδεδνκέλα γηα ζπκπιήξσζε, φπσο ηίηινο, πεξηερφκελν ή ζεκεηψζεηο-

δηεπθξηλήζεηο γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Ο ζρεδηαζηήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

θαη νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη θάπνηνπο 

θαλφλεο ζηε ξνή εθηέιεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Η Δηθφλα 2.7 δείρλεη έλα 

ζρέδην καζήκαηνο πινπνηεκέλν ζην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS. Γεληθά ε εθκάζεζε 

θαη ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ζεσξείηαη εχθνιε, ελψ ε κεγάιε δεκνθηιία ηνπ 

νθείιεηαη θαη ζην ειθπζηηθφ θαη πξνζηηφ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γξαθηθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ. 

Σν εξγαιείν δελ παξέρεη θαζνδήγεζε θαηά ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ελφο λένπ 

ζρεδίνπ καζήκαηνο, αιιά νχηε θαη ζρεδηαζηηθά ρλάξηα πνπ ζα βνεζνχζαλ ηνπο 

πξσηφπεηξνπο ζρεδηαζηέο. Δπίζεο, δελ παξέρεη παηδαγσγηθή νπδεηεξφηεηα, κηαο 

θαη ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη αλάκεζα απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πιήζνο θαη 

http://www.lamsfoundation.org/about_home.htm
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είδνο δξαζηεξηνηήησλ γηα λα δεκηνπξγήζεη ην ζρέδηφ ηνπ. Σέινο, ππάξρεη 

απνπζία ζρεδηαζηηθήο επειημίαο, αθνχ θάζε ξνή δξαζηεξηνηήησλ είλαη πξνζηηή 

κφλν απφ κία νπηηθή, κε δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα κειεηήζεη 

θαη λα ηξνπνπνηήζεη μερσξηζηά, δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ ζρεδίνπ ηνπ. 

Πνιχ ζεκαληηθφ φκσο ραξαθηεξηζηηθφ θαη βαζηθφο ιφγνο ηεο κεγάιεο 

εμάπισζεο ηνπ εξγαιείνπ ζε φιν ηνλ θφζκν, είλαη ε δπλαηφηεηα «εθηέιεζεο» ηνπ 

ζελαξίνπ κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS, απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Ο 

ζρεδηαζηήο-εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα φρη κφλν λα δεκηνπξγήζεη, αιιά 

θαη λα πινπνηήζεη ζε ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ είηε δηα δψζεο είηε εμ’απνζηάζεσο 

κία ζεηξά καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ελψ παξάιιεια κπνξεί λα παξαθνινπζεί 

ηελ εμέιημε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ, κε εχθνιν ηξφπν. Δθηφο απφ ηε κνξθή ησλ 

αξρείσλ πνπ ππνζηεξίδεη ην LAMS, ηα καζήκαηα κπνξνχλ λα απνζεθεπζνχλ θαη 

ζε κνξθή ζπκβαηή κε ην πξφηππν, ψζηε λα κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ζε θάπνηνλ 

αληίζηνηρν player. 

 

Δηθόλα 2.7. Έλα ζπλεξγαηηθφ ζελάξην κάζεζεο ζην LAMS-Authoring 

Πεξηβάιινλ 
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2.4.6 ύγθξηζε ησλ Δξγαιείσλ 

Απφ ηελ παξάζεζε θαη πεξηγξαθή ησλ πέληε εξγαιείσλ βγαίλνπλ θάπνηα πνιχ 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Όια ηα παξαπάλσ εξγαιεία, πξνζεγγίδνπλ έλα ζρέδην 

καζήκαηνο, πεξηγξάθνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηνπο καζεζηαθνχο πφξνπο, αιιά 

θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο ξφινπο. Δπίζεο θαίλεηαη φηη φια απεπζχλνληαη ζε 

ζρεδηαζηέο-εθπαηδεπηηθνχο, εθηφο ηνπ MOT+, ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε 

ζρεδηαζηέο κε γλψζεηο ηνπ IMS-LD.  

Σα Compendium, OpenGlm θαη Lams αθνινπζνχλ ηε ινγηθή ησλ swim lanes, 

δειαδή ησλ ξνψλ δξαζηεξηνηήησλ, ελψ ην MOT+, ζηελ πεξηγξαθή ηνπ 

educational model, βαζηδφκελν επαθξηβψο ζην πξφηππν, πεξηγξάθεη φιεο ηηο 

νληφηεηεο ηνπ IMS-LD κε ηε κνξθή ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά 

ην (Web)Collage αθνινπζεί ηειείσο δηαθνξεηηθή θηινζνθία, αθνχ βαζίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη πεξηγξάθεη ην κάζεκα ζχκθσλα κε ηηο 

θάζεηο ηεο επηιεγκέλεο ζηξαηεγηθήο. Βέβαηα έρεη αλαπηπρζεί κε βάζε ην IMS-LD 

θαη θαζνδεγεί ην ρξήζηε ψζηε λα πεξηγξάςεη κέζα ζηηο θάζεηο ηεο εθάζηνηε 

ζηξαηεγηθήο, φια ηα αλαγθαία κεηαδεδνκέλα. Σν Compendium, σο ην κνλαδηθφ 

κε ζπκβαηφ κε ηα πξφηππν εξγαιείν, πεξηγξάθεη ηα δηθά ηνπ κεηαδεδνκέλα ζε 

δξαζηεξηφηεηεο θαη καζεζηαθνχο πφξνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κφλν ην 

Compendium δηαρσξίδεη ηηο νκάδεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλά ξφιν, π.ρ. ηε ξνή 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ καζεηή θαη ηε ξνή ηνπ θαζεγεηή. 

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, θάζε εξγαιείν έρεη θαη ηα δηθά 

ηνπ ηειηθά πξντφληα. Σα OpenGlm, WebCollage, LAMS θαη MOT+, κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα IMS-LD παθέην, ψζηε λα εηζαρζεί ζηε ζπλέρεηα ζε θάπνην 

ζπκβαηφ player (π.ρ. Coppercore ή .LRN) θαη λα εθηειεζηεί, ελψ ην Compendium 

δελ έρεη απηή ηε δπλαηφηεηα, ιεηηνπξγψληαο απιά σο κέζν ειεθηξνληθήο 

απνηχπσζεο ελφο ζελαξίνπ. Δηδηθφηεξα ην LAMS παξέρεη θη έλα δηθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ εθηέιεζεο ησλ ζελαξίσλ ηνπ, θάηη πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεγάιε 

δεκνθηιία ηνπ κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. 

Κάηη πνπ αμίδεη λα παξαηεξεζεί, είλαη φηη φια ηα εξγαιεία απνηεινχλ κέζν 

απνηχπσζεο ζελαξίσλ πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ ζε ειεθηξνληθφ 

πεξηβάιινλ, γη’απηφ θη έρνπλ δπζθνιία απνηχπσζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη πφξσλ 
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πνπ δελ πινπνηνχληαη κέζσ ππνινγηζηή, π.ρ. ν θαζεγεηήο γξάθεη ζηνλ πίλαθα ή ν 

καζεηήο ζπδεηάεη κέζα ζηελ ηάμε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Απηή ε δπζθνιία 

γίλεηαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ζε εξγαιεία πνπ είλαη ζπκβαηά κε ην πξφηππν, ηα 

νπνία αθνινπζνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε θηινζνθία ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ καζεζηαθψλ πφξσλ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ 

επηζεκαίλεηαη θαη απφ ηνπο Prieto et al, 2013. 

εκαληηθή είλαη ηέινο θαη ε αδπλακία φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ εξγαιείσλ λα 

κεηαθέξνπλ ην ζρέδηφ ηνπο γηα εθηέιεζε ζε έλα Learning Management System 

(LMS) φπσο ην Moodle, θάηη πνπ ζα αμηνινγνχηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθά απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, πνπ ζήκεξα ηείλνπλ λα πξνηηκνχλ απηνχ ηνπ είδνπο ηα 

πεξηβάιινληα. Μηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γίλεηαη απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ 

Glue-PS (Prieto et al, 2011) γηα κεηαθνξά ηνπ ζρεδίνπ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε 

ην WebCollage ζην Moodle. 

Σα εξγαιεία επίζεο κειεηήζεθαλ θαη σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα 

απνηειέζκαηα. 

Πίλαθαο 2.2. χγθξηζε ησλ εξγαιείσλ σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ δηακνξθψλνληαη 

απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ-ζρεδηαζηψλ 

Δξγαιείν Γπζθνιία 

Υξήζεο 

Καζνδήγε

ζε θαη 

ρεδηαζηη

θά Υλάξηα 

Παηδαγσγηθή 

Οπδεηεξόηεη

α 

ρεδηα

ζηηθή 

Δπειημί

α 

Έηνηκα 

ρέδηα 

Μαζήκαη

νο 

Σππνπνίεζε 

Compendium Μεζαίν 

επίπεδν 

-  + - + - 

OpenGlm Μεζαίν 

επίπεδν 

- + - + IMS-LD 

LEVEL B 

MOT+ Τςειφ 

επίπεδν 

- + + - IMS-LD 

LEVEL A 

(Web)Collage Μεζαίν 

επίπεδν 

+ + (κφλν γηα 

ζπλεξγαηηθά 

καζήκαηα) 

- + IMS-LD 

LEVEL A 
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Lams Δπίπεδν 

αξραξίσλ 

- + - - IMS-LD 

LEVEL A 

Όπσο θαίλεηαη, ην OpenGLM (Derntl et al, 2011) είλαη έλα εξγαιείν κεζαίνπ 

επηπέδνπ δπζθνιίαο γηα ηνπο ρξήζηεο, παξέρεη θαζνδήγεζε κφλν  κέζσ ηεο 

ρξήζεο ζρεδηαζηηθψλ ρλαξηψλ, ελψ παξνπζηάδεη παηδαγσγηθή νπδεηεξφηεηα κφλν 

γηα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελε ζρεδίαζε. Πεξηιακβάλεη έηνηκα ζρέδηα 

καζήκαηνο θαη είλαη ζπκβαηφ κε ην IMS-LD level B, φκσο δελ παξέρεη 

ζρεδηαζηηθή επειημία.  

Σν MOT+ (Paquette et al, 2011) είλαη ζπκβαηφ κε ην πξφηππν IMS-LD, 

επηηξέπνληαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εμάγνπλ ηα ζρέδηά ηνπο σο IMS-LD 

παθέηα, ηα νπνία έπεηηα κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ ζε νπνηνδήπνηε IMD-LD 

player, φπσο ην Recourse θαη ην Reload. Παξ’φι’απηά είλαη βαζηζκέλν ζε κία 

πνιχπινθε «γιψζζα ζρεδίαζεο», θάηη πνπ ην θαζηζηά αθαηάιιειν γηα ηνπο 

«λένπο» ζρεδηαζηέο θαη ηδηαίηεξα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δελ παξέρεη θαζνδήγεζε, 

ζρεδηαζηηθά ρλάξηα, παξέρεη φκσο παηδαγσγηθή νπδεηεξφηεηα θαη ζρεδηαζηηθή 

επειημία.  

Σν Collage (Hernandez-Leo et al, 2006) θαη ν δηάδνρφο ηνπ ην WebCollage, έρνπλ 

έλα κεζαίν επίπεδν δπζθνιίαο γηα ηνπο ρξήζηεο, πξνζθέξνπλ θαζνδήγεζε, ελψ 

παξέρνπλ παηδαγσγηθή νπδεηεξφηεηα κφλν γηα ζπλεξγαηηθά ζελάξηα καζήκαηνο. 

Πεξηιακβάλνπλ ζρεδηαζηηθά ρλάξηα θαη είλαη ζπκβαηά κε ην IMS-LD level A, 

αιιά δελ παξέρνπλ ζρεδηαζηηθή επειημία, ελψ αλ θαη έρνπλ γξαθηθφ πεξηβάιινλ, 

γηα ηελ πξνζζήθε πνιχπινθσλ θαλφλσλ ρξεζηκνπνηνχλ θφξκεο. 

Σν Compendium (Conole, 2008b) είλαη θη απηφ έλα εξγαιείν πνπ δελ έρεη 

ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζηε ρξήζε ηνπ απφ ηνπο ζρεδηαζηέο, πξνζθέξεη 

παηδαγσγηθή νπδεηεξφηεηα, ελψ ηα έηνηκα ζρέδηα καζήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη 

απνηεινχλ θαη ηε κφλε δπλαηφηεηα θαζνδήγεζεο πνπ πξνζθέξεη. Γελ παξέρεη 

ζρεδηαζηηθή επειημία θαη δελ είλαη ζπκβαηφ κε ην πξφηππν. 

Σέινο ην LAMS (Dalziel, 2007), ην πην δεκνθηιέο ίζσο εξγαιείν ειεθηξνληθήο 

ζρεδίαζεο ζηνλ θφζκν ζήκεξα, παξέρεη έλα εχθνιν ζηε ρξήζε γξαθηθφ 

πεξηβάιινλ, ελψ ηειεπηαία έρεη γίλεη ζπκβαηφ κε ην IMS-LD level A. Αλ θαη 

δεκνθηιέο φκσο, δελ παξέρεη παηδαγσγηθή νπδεηεξφηεηα θαη ζρεδηαζηηθή 
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επειημία, αιιά νχηε ζρεδηαζηηθά ρλάξηα θαη θαζνδήγεζε ζηνπο ζρεδηαζηέο. Σν 

κεγαιχηεξν φκσο πιενλέθηεκά ηνπ είλαη φηη πεξηιακβάλεη θαη ην πεξηβάιινλ 

εθηέιεζεο ελφο ζρεδίνπ, θάηη πνπ ηα ππφινηπα εξγαιεία ζρεδίαζεο δελ 

ππνζηεξίδνπλ. Σα εξγαιεία Compendium θαη LAMS, παξνπζηάδνπλ ηα ζρέδηά 

ηνπο σο ρξνλνινγηθέο ξνέο δξαζηεξηνηήησλ, ζπλδεδεκέλεο κε καζεζηαθνχο 

πφξνπο. 

Όπσο είλαη θαλεξφ, θαλέλα εξγαιείν δελ πιεξνί φια ηα θξηηήξηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, φηαλ ιεηηνπξγνχλ σο ζρεδηαζηέο. Καζέλα έρεη ηα ζεηηθά θαη 

αξλεηηθά ηνπ ζηνηρεία κε κνλαδηθφ θνηλφ παξνλνκαζηή, ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ 

ζρεδίαζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 Η Σερληθή ρεδίαζεο θαη ην Δξγαιείν 

CADMOS 

3.1 Δηζαγσγή 

Χο ζπλέπεηα φζσλ πεξηγξάθεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ππάξρεη ε αλάγθε 

δεκηνπξγίαο κίαο λέαο ηερληθήο ςεθηαθήο ζρεδίαζεο, πνπ ζα πιεξνί ηηο 

απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε έλα λέν 

εξγαιείν ςεθηαθήο ζρεδίαζεο. ην θεθάιαην απηφ αξρηθά ζθηαγξαθείηαη ε 

πξνηεηλφκελε ηερληθή ζρεδίαζεο CADMOS θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ αληίζηνηρνπ εξγαιείνπ. Έπεηηα πεξηγξάθεηαη ε πινπνίεζε ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ βήκα-βήκα κέζσ ηνπ εξγαιείνπ θαη παξαηίζεληαη νη 

αληίζηνηρεο νζφλεο. Σέινο αλαιχεηαη ην πψο ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ην CADMOS θαη γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ.   

3.2 Η Γηαδηθαζία ρεδίαζεο κε ην Δξγαιείν CADMOS 

Σν εξγαιείν CADMOS, ηα αξρηθά ηνπ νλφκαηνο ηνπ νπνίνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 

ιέμεηο Courseware Development Methodology for Open instructional Systems, 

απεπζχλεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ επηζπκεί λα ζρεδηάζεη κε απιφ ηξφπν κία 

ελφηεηα ελφο ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο (unit of learning), κέζα απφ κία γξαθηθή 

θαη εχιεπηε δηαπξνζσπεία. Έρεη δεκηνπξγεζεί ψζηε λα είλαη ζχκκνξθν κε ηελ 

πξνδηαγξαθή IMS LD (Level A, B) δηαηεξψληαο φκσο ηαπηφρξνλα κηα θηιηθή 

δηαπξνζσπεία ρξήζηε, απνθξχβνληαο ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο 

πξνδηαγξαθήο. Έηζη, πξνηείλεη ηελ ηερληθή ηνπ δηακνηξαζκνχ ησλ ελλνηψλ 

(separation of concerns) γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο. Η 

έλλνηα απηή πξνέξρεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ web engineering (Papasalouros et al., 

2004; Rossi et al., 2008) θαη ππνζηεξίδεη φηη πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζεη θάπνηνο 

έλα κάζεκα, πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη δχν κνληέια: ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν 

(conceptual model) θαη ην κνληέιν ξνήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ (flow model). 
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3.2.1 Σν Δλλνηνινγηθό Μνληέιν (Conceptual Model) 

ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν (LD ConceptualModel) νξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη νη 

καζεζηαθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (learning/supportive tasks), ζηηο 

νπνίεο εκπιέθνληαη φινη νη ξφινη ελφο καζήκαηνο (π.ρ. καζεηήο, θαζεγεηήο), 

θαζψο θαη νη θπζηθνί πφξνη ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ (π.ρ. αξρεία θεηκέλνπ, 

εηθφλαο, κνπζηθήο, video) θαη ππεξεζίεο (π.ρ. forum, chat), πνπ αληηζηνηρίδνληαη 

ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο.  Όηαλ ν ζρεδηαζηήο ζρεδηάδεη ην ελλνηνινγηθφ 

κνληέιν, νπζηαζηηθά θηηάρλεη έλα ελλνηνινγηθφ ράξηε ή αιιηψο κία δελδξηθή 

δνκή, πνπ έρεη σο ξίδα ηνλ ηίηιν ηνπ καζήκαηνο θαη σο παηδηά ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. Κάζε δξαζηεξηφηεηα έπεηηα ζπζρεηίδεηαη κε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο καζεζηαθνχο πφξνπο. 

Μηα δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα είλαη απιή (simple task) ή ζχλζεηε (composite 

task). Μία ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα, απνηειείηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο απιέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φιεο φκσο απεπζπλφκελεο ζε έλαλ κνλαδηθφ ξφιν. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη δελ λνείηαη κία ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία πεξηέρεη γηα 

παξάδεηγκα 2 δξαζηεξηφηεηεο καζεηή θαη 1 θαζεγεηή.  

Γηα θάζε ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα πξνζδηνξίδνληαη ηα αθφινπζα κεηαδεδνκέλα: 

1. Σίηινο: ν ηίηινο ηεο ζχλζεηεο δξαζηεξηφηεηαο 

2. Πεξηγξαθή: κηα πεξηγξαθή ηεο ζχλζεηεο δξαζηεξηφηεηαο 

3. Ρφινο (π.ρ. καζεηή ή θαζεγεηή): ν ξφινο ηεο ζχλζεηεο δξαζηεξηφηεηαο 

Γηα θάζε απιή δξαζηεξηφηεηα πξνζδηνξίδνληαη ηα αθφινπζα κεηαδεδνκέλα: 

1. Σίηινο: ν ηίηινο ηεο απιήο δξαζηεξηφηεηαο 

2. Πεξηγξαθή: κηα πεξηγξαθή ηεο απιήο δξαζηεξηφηεηαο 

3. Ρφινο (π.ρ. καζεηή ή θαζεγεηή): ν ξφινο ηεο απιήο δξαζηεξηφηεηαο 

4. Σχπνο (Creating, Evaluating, Analyzing, Applying, Understanding, 

Remembering): ν ηχπνο ηεο απιήο δξαζηεξηφηεηαο. (Anderson, & 

Krathwohl, 2001) 

5. Μαζεζηαθφο ηφρνο: ν καζεζηαθφο ζηφρνο πνπ ηθαλνπνηεί ε 

δξαζηεξηφηεηα 

6. Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: πηζαλέο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο απιήο δξαζηεξηφηεηαο 

Γηα θάζε καζεζηαθφ πφξν πξνζδηνξίδνληαη ηα αθφινπζα κεηαδεδνκέλα: 
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1. Σίηινο: ν ηίηινο ηνπ καζεζηαθνχ πφξνπ 

2. Πεξηγξαθή: κηα πεξηγξαθή ηνπ καζεζηαθνχ πφξνπ 

3. Σχπνο (hypertext, audio, video, assessment, forum, quiz, wiki, poll, chat): 

ν ηχπνο ηνπ καζεζηαθνχ πφξνπ  

4. πληάθηεο: ν δεκηνπξγφο ηνπ καζεζηαθνχ πφξνπ 

5. Γηθαηψκαηα ρξήζεο (free, proprietary): πνηα είλαη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο 

ηνπ καζεζηαθνχ πφξνπ, π.ρ. κπνξεί θάπνηνο λα ηνλ ρξεζηκνπνηεί ειεχζεξα 

ή ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ιφγσ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. 

6. Φεθηαθφ αξρείν κε ην νπνίν ζπλδέεηαη: ν ζχλδεζκνο ηνπ ςεθηαθνχ 

αξρείνπ, πνπ απνηειεί ηνλ καζεζηαθφ πφξν. 

3.2.2 Σν Μνληέιν Ρνήο (Flow Model) 

Σν κνληέιν ξνήο (LD FlowModel), πξνζδηνξίδεη ηε ξνή εθηέιεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. Γηα ηελ αθξίβεηα, απνηειείηαη απφ ξνέο 

δξαζηεξηνηήησλ (swim lanes), κία γηα θάζε δηαθνξεηηθφ ξφιν ηνπ καζήκαηνο. 

Κάζε ξνή πξνζδηνξίδεη ηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ξφινπ. Η ζεηξά εθηέιεζεο κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο 

φπσο ν ρξφλνο- κία δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή-, θαζψο θαη θαλφλεο πνπ κπνξεί λα νξίδεη ν ζρεδηαζηήο ηνπ καζήκαηνο, 

γηα παξάδεηγκα ν εθπαηδεπφκελνο δελ κπνξεί λα μεθηλήζεη κία δξαζηεξηφηεηα, 

πξνηνχ λα έρεη επηηχρεη κία ειάρηζηε βαζκνινγία ζε κία πξνεγνχκελε 

δξαζηεξηφηεηα. Οη απιέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζε κία ζχλζεηε 

δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα κε ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν, νκαδνπνηνχληαη κέζα ζε 

έλα πιαίζην ζην κνληέιν ξνήο, ψζηε λα θαίλεηαη ν ζπζρεηηζκφο ηνπο.  Οη ξνέο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξνχλ επηπξφζζεηα λα ρσξηζηνχλ ζε μερσξηζηέο θάζεηο, 

αλ απηφ εμππεξεηεί ηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο, γηα παξάδεηγκα αλ ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ καζήκαηνο αθνινπζεί θάπνηα ζηξαηεγηθή κάζεζεο φπσο ε 

Think-Pair-Share (TPS) ή έλα ζρεδηαζηηθφ ρλάξη (Hernández-Leo et al., 2010).  
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3.2.3 H Μεζνδνινγία ηεο ρεδίαζεο 

ην εξγαιείν CADMOS πνπ αθνινπζεί ηελ πξναλαθεξζείζα ινγηθή ζρεδίαζεο, ν 

θάζε ζρεδηαζηήο μεθηλάεη δεκηνπξγψληαο ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν (LD 

Conceptual Model), ηνπνζεηψληαο απιά ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηνλ θακβά 

ζρεδίαζεο θαη πξνζδηνξίδνληαο φια ηα απαξαίηεηα κεηαδεδνκέλα απηψλ. ηε 

ζπλέρεηα –φηαλ ην επηιέμεη ν ζρεδηαζηήο- δεκηνπξγείηαη απφ ην εξγαιείν 

απηφκαηα ην κνληέιν ξνήο (LD flow model) ηνπνζεηψληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηε 

κία κεηά ηελ άιιε ζηελ αληίζηνηρε ξνή θάζε ξφινπ, κε βάζε ηε ζεηξά 

ηνπνζέηεζήο ηεο ζην ελλνηνινγηθφ κνληέιν (απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά). Ο 

ζρεδηαζηήο έπεηηα, αλ ζέιεη κπνξεί λα παξέκβεη θαη λα αιιάμεη ηε ζεηξά 

εθηέιεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη λα εηζάγεη θαλφλεο ζε απηέο. Γελ κπνξεί 

φκσο λα ζβήζεη δξαζηεξηφηεηεο απφ ην κνληέιν ξνήο, αθνχ απηέο έρνπλ ήδε 

πξνζδηνξηζηεί ζην ελλνηνινγηθφ κνληέιν. ε πεξίπησζε πνπ επηζπκεί λα 

αθαηξέζεη/πξνζζέζεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα απφ ην/ζην ελλνηνινγηθφ κνληέιν ή 

λα αιιάμεη ην ζπζρεηηζκφ απιψλ θαη ζχλζεησλ, ηφηε ην κνληέιν ξνήο «ρηίδεηαη» 

απφ ηελ αξρή, ράλνληαο ηελ πξνεγνχκελε αλαπαξάζηαζε. Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί 

ην κνληέιν ξνήο βαζίδεηαη ζην ελλνηνινγηθφ κνληέιν, επνκέλσο ε αιιαγή ησλ 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξψηνπ έρεη σο άκεζε ζπλέπεηα ηελ εμαξρήο δεκηνπξγία 

ηνπ δεχηεξνπ. Σέινο ν ζρεδηαζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζεη ηα 

κεηαδεδνκέλα ηνπ ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ, φπσο ηίηινο, πεξηγξαθή, ζηφρνο, 

πξναπαηηνχκελα, ρσξίο λα επεξεάζεη ην κνληέιν ξνήο, αθνχ ηα ζηνηρεία απηά δελ 

απνηεινχλ δνκηθφ ζηνηρείν ηεο αξρηθήο ζρεδίαζεο. Μπνξεί φκσο λα 

ηξνπνπνηήζεη θαη ζηνηρεία ηνπ κνληέινπ ξνήο, φπσο θάζεηο, θαλφλεο, ρξνληθή 

ζεηξά εθηέιεζεο, ρσξία λα επεξεάζεη ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν. 

3.2.4 Η Απνζήθεπζε ηνπ ρεδίνπ  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ κνληέινπ ξνήο, ν ζρεδηαζηήο κπνξεί λα επηιέμεη λα 

απνζεθεχζεη ην ζρέδηφ ηνπ ζε κνξθή πνπ αλαγλσξίδεη κφλν ην CADMOS (.cdm). 

Έλα .cdm αξρείν, νπζηαζηηθά είλαη έλα ζπκπηεζκέλν παθέην, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ην xml πεξηγξαθήο ηνπ καζήκαηνο, ηα αξρεία πεξηγξαθήο ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ ηνπ καζήκαηνο θαη ην ζχλνιν ησλ καζεζηαθψλ πφξσλ.   



Κεθάιαην 3 Η Σερληθή ρεδίαζεο θαη ην Δξγαιείν CADMOS 

40 

 

3.2.5 Η Δμαγσγή ηνπ ρεδίνπ ζε IMS-LD Παθέην 

Δπίζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ κνληέινπ ξνήο, ν ζρεδηαζηήο κπνξεί λα 

επηιέμεη λα εμάγεη ην ζρέδηφ ηνπ, ζε θαηάιιειν παθέην ζπκβαηφ κε ην πξφηππν 

IMS-LD level A θαη B. Σν κάζεκα ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα εηζαρζεί γηα 

αλαπαξάζηαζε ζε νπνηνδήπνηε IMS-LD εξγαιείν, φπσο ην Reload θαη ην 

Recourse. 

3.2.6 Η Δμαγσγή ηνπ ρεδίνπ ζε Moodle Παθέην 

Σέινο, αθνχ έρεη νινθιεξψζεη ην ζρέδηφ ηνπ ζην CADMOS, ν εθπαηδεπηηθφο 

κπνξεί λα επηιέμεη λα δεη ζε πξνεπηζθφπεζε πψο ζα είλαη ην κάζεκά ηνπ φηαλ 

θνξησζεί θαη αλνίμεη ζην Moodle. Αλ επηζπκεί κπνξεί λα γπξίζεη πίζσ ζην 

CADMOS θαη λα ην ηξνπνπνηήζεη δηαθνξεηηθά κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ 

εμαγσγή ηνπ, ζε θαηάιιειν πξνο εηζαγσγή ζην Moodle παθέην.  

3.3 Η ρεδίαζε ζην CADMOS κέζα από έλα Παξάδεηγκα 

ηελ παξάγξαθν απηή, ζα πεξηγξαθεί ε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο ελφο καζήκαηνο 

ζην CADMOS. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλα ζελάξην γηα ηε 

ζρεδίαζε ελφο καζήκαηνο κε ζέκα ηελ εθκάζεζε βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ.  

Με ηελ εθθίλεζε ηνπ εξγαιείνπ, εκθαλίδνληαη ζην ρξήζηε ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

επηινγέο: New, Open, Import IMS LD (Δηθφλα 3.1). Με ηελ πξψηε επηινγή 

κπνξεί θάπνηνο λα μεθηλήζεη λα ζρεδηάδεη έλα λέν κάζεκα, κε ηε δεχηεξε κπνξεί 

λα αλνίμεη έλα ππάξρνλ κάζεκα πνπ έρεη ζρεδηαζηεί κε ην εξγαιείν CADMOS, 

ελψ κε ηελ ηειεπηαία κπνξεί λα αλνίμεη έλα manifest πνπ έρεη ζπληαρζεί 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ IMS LD θαη λα ην κεηαηξέςεη ζε έλα ζρέδην 

καζήκαηνο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ηα δηθά ηνπ ζχκβνια. 
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Δηθόλα 3.1. Αξρηθή νζφλε ηνπ CADMOS 

Μφιηο ν ρξήζηεο επηιέμεη λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν κάζεκα, κεηαβαίλεη ζηελ 

επφκελε νζφλε ηνπ εξγαιείνπ (Δηθφλα 3.2), φπνπ κπνξεί είηε  λα αλνίμεη έλα 

έηνηκν ζρεδηαζηηθφ πξφηππν επηιέγνληαο αλάκεζα ζε ηέζζεξηο ζηξαηεγηθέο 

κάζεζεο (Think Pair Share (TPS), JIGSAW, Pyramid θαη Predict Observe 

Explain (POE)), νη νπνίεο εμεγνχληαη επηγξακκαηηθά είηε λα ζρεδηάζεη έλα 

κάζεκα απφ ηελ αξρή.  
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Δηθόλα 3.2. Οζφλε Γεκηνπξγίαο ελφο λένπ καζήκαηνο 

Αλ επηιέμεη λα αλνίμεη θάπνην απφ ηα ζρεδηαζηηθά ρλάξηα, ην εξγαιείν θνξηψλεη 

έλα έηνηκν ζρέδην καζήκαηνο, κε ήδε δηακνξθσκέλν ελλνηνινγηθφ κνληέιν θαη 

κνληέιν ξνήο (Δηθφλα 3.3, 3.4.α, 3.4.β). Ο ζρεδηαζηήο ζηε ζπλέρεηα κπνξεί είηε 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πξφηππν απηνχζην, αιιάδνληαο απιά ηα κεηαδεδνκέλα είηε 

λα ην ηξνπνπνηήζεη ψζηε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ. 
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Δηθόλα 3.3. Δλλνηνινγηθφ Μνληέιν γηα ηελ TPS ζηξαηεγηθή 

 

Δηθόλα3.4.α. Μνληέιν Ρνήο γηα ηελ TPS ζηξαηεγηθή 
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Δηθόλα 3.4.β. Μνληέιν Ρνήο γηα ηελ TPS ζηξαηεγηθή (ζπλέρεηα) 

Αλ ν ζρεδηαζηήο επηιέμεη λα δεκηνπξγήζεη εμαξρήο έλα λέν κάζεκα, θαιείηαη λα 

πξνζδηνξίζεη ηα αθφινπζα κεηαδεδνκέλα: ηνλ ηίηιν, ηε δηάξθεηα, ηε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο, ην αληηθείκελν, κία ζχληνκε πεξηγξαθή, ηνπο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο, πηζαλά πξναπαηηνχκελα θαη ηνπο ξφινπο ηνπ ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο 

(Δηθφλα 3.5, Δηθφλα 3.6).  
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Δηθόλα 3.5. Οζφλε 1 πξνζδηνξηζκνχ κεηαδεδνκέλσλ καζήκαηνο  

 

Δηθόλα 3.6. Οζφλε 2 πξνζδηνξηζκνχ κεηαδεδνκέλσλ καζήκαηνο  
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ηε ζπλέρεηα, ν ζρεδηαζηήο κεηαβαίλεη ζηελ νζφλε δεκηνπξγίαο ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ. Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.7, ην κεγαιχηεξν ηκήκα 

ηεο νζφλεο θαιχπηεη ν θακβάο ζρεδίαζεο, αξηζηεξά βξίζθεηαη ε εξγαιεηνζήθε 

ηνπ ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ θαη πάλσ ππάξρεη έλα κελνχ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ, 

θαζψο θαη ε εηηθέηα πνπ πξνζδηνξίδεη φηη ζρεδηάδεηαη ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν. 

 

Δηθόλα 3.7. Οζφλε ζρεδίαζεο ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ 

Ο ζρεδηαζηήο επηιέγεη ζηελ εξγαιεηνζήθε ηελ απιή ή ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα 

πνπ ζέιεη λα εληάμεη ζην ζρέδηφ ηνπ θαη ηα εηζάγεη ζηνλ θακβά. ηε ζπλέρεηα ηα 

ζπλδέεη κε βέιε ζηνλ ηίηιν ηνπ καζήκαηνο. Έπεηηα επηιέγεη ηνπο καζεζηαθνχο 

πφξνπο πνπ επηζπκεί θαη ηνπο ζπλδέεη κε δηαθεθνκκέλα βέιε ζηηο απιέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Μία απιή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε 

πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ καζεζηαθνχο πφξνπο (Δηθφλα 3.8). 

Μελνχ 

Βαζηθψλ 

Λεηηνπξγηψλ 

Δξγαιεηνζήθε 

Δλλνηνινγηθνχ 

Μνληέινπ 

Κακβάο 

ρεδίαζεο 
Δηηθέηα 

Πξνζδηνξηζκνχ 

Δλλνηνινγηθνχ 

Μνληέινπ 
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Δηθόλα 3.8. Οζφλε ζρεδίαζεο Δλλνηνινγηθνχ Μνληέινπ-Δλλνηνινγηθφ Μνληέιν 

Η εξγαιεηνζήθε ηνπ Δλλνηνινγηθνχ Μνληέινπ, απνηειείηαη απφ ηα εμήο ηκήκαηα: 

1. Activities-Γξαζηεξηόηεηεο 

Πεξηέρεη ην εηθνλίδην ηεο ζχλζεηεο δξαζηεξηφηεηαο (composite activity)

 θαη ηεο απιήο δξαζηεξηφηεηαο (simple activity) .  

Δπηιέγνληαο ην πξψην εηθνλίδην ν ζρεδηαζηήο εηζάγεη ζηνλ θακβά 

ζρεδίαζεο κία ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ζχκθσλα θαη κε ηε 

θηινζνθία ηνπ εξγαιείνπ, πεξηθιείεη ηνπιάρηζηνλ άιιεο δχν απιέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ο ζρεδηαζηήο δίλεη έλαλ ηίηιν ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα αθνξά έλαλ κφλν ξφιν, 

θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη φηη θαη νη απιέο δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο ζα 

πεξηέρεη ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηνλ ίδην κνλαδηθφ ξφιν. ε 

νπνηαδήπνηε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ην εξγαιείν ελεκεξψλεη κε 

αληίζηνηρα κελχκαηα ην ζρεδηαζηή. Δπηιέγνληαο ην δεχηεξν εηθνλίδην ν 

ζρεδηαζηήο εηζάγεη ζηνλ θακβά ζρεδίαζεο κία απιή δξαζηεξηφηεηα. Σα 

κεηαδεδνκέλα ηεο ζχλζεηεο δξαζηεξηφηεηαο ηξνπνπνηνχληαη κε δεμί θιηθ 
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θη επηινγή «Composite Activity Properties» θαη ηεο απιήο δξαζηεξηφηεηαο 

κε δεμί θιηθ θη επηινγή «Simple Activity Properties».  

2. Resource-Μαζεζηαθόο Πόξνο 

Δπηιέγνληαο ην εηθνλίδην , ν ζρεδηαζηήο εηζάγεη ζηνλ θακβά 

ζρεδίαζεο έλαλ καζεζηαθφ πφξν. Με δεμί θιηθ θη επηινγή «Resouce 

Properties» γίλεηαη ηξνπνπνίεζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπ καζεζηαθνχ 

πφξνπ.  

3. Links-πλδέζκνη 

Πεξηέρεη έλα εηθνλίδην κε βέινο , κε ην νπνίν ζπλδέεηαη ν ηίηινο 

ηνπ καζήκαηνο κε ηηο απιέο/ζχλζεηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ζχλζεηεο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο απιέο θαη έλα εηθνλίδην κε δηαθεθνκκέλε γξακκή

 κε ην νπνίν ζπλδέεηαη ε απιή δξαζηεξηφηεηα κε ηνλ αληίζηνηρν 

καζεζηαθφ πφξν.  

4. Actions-Δλέξγεηεο 

Δπηιέγνληαο έλα αληηθείκελν ή κία γξακκή απφ ηνλ θακβά ζρεδίαζεο θη 

έπεηηα ηo θνπκπί «Delete» , ν ζρεδηαζηήο ζβήλεη ην αληηθείκελν ή 

ηε γξακκή. Με ην εηθνλίδην  δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζρνιίσλ 

κέζα ζην κνληέιν. 

5. Zoom 

Με ηα αληίζηνηρα εξγαιεία, ν ζρεδηαζηήο κπνξεί λα απμήζεη  ή λα 

κεηψζεη ην zoom ζην ζρέδηφ ηνπ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ, ν ρξήζηεο 

επηιέγεη ηελ θαξηέια κε ηίηιν LD FlowModel θαη κεηαβαίλεη ζηνλ θακβά 

ζρεδίαζεο ηνπ κνληέινπ ξνήο δξαζηεξηνηήησλ. Σν κνληέιν ξνήο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγείηαη απηφκαηα απφ ην εξγαιείν, ην νπνίν «ρηίδεη» 

δηαθνξεηηθέο ξνέο δξαζηεξηνηήησλ, κία γηα θάζε ξφιν, ηνπνζεηψληαο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηε ζσζηή ξνή, ηε κία κεηά ηελ άιιε, αλάινγα κε ηε ζεηξά πνπ 

έρνπλ ηνπνζεηεζεί νη δξαζηεξηφηεηεο ζην ελλνηνινγηθφ κνληέιν απφ αξηζηεξά 

πξνο ηα δεμηά (δειαδή φπνηα είλαη πην αξηζηεξά ζην ελλνηνινγηθφ κνληέιν, 

ηνπνζεηείηαη ζηελ αξρή θάζε ξνήο, κεηά αθνινπζεί απηή πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε 
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δεμηφηεξα θ.ν.θ). ηελ Δηθφλα 3.9 θαίλεηαη ην αληίζηνηρν κνληέιν ξνήο, ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ ηεο Δηθφλαο 3.8. Να ζεκεησζεί φηη γηα λα δεκηνπξγεζεί 

ην κνληέιν ξνήο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα έρνπλ νξηζηεί νη ξφινη ζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα, θάζε απιή δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα ζπλδέεηαη ζηε ξίδα-ηίηιν 

ηνπ καζήκαηνο θαη θάζε ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα λα ζπλδέεηαη ηνπιάρηζηνλ κε 

δχν απιέο. Γηαθνξεηηθά ην ζχζηεκα ελεκεξψλεη κε αληίζηνηρα κελχκαηα. ην 

κάζεκα πνπ παξνπζηάδεηαη έρνπλ νξηζηεί ηξεηο ξφινη (καζεηήο, δεπγάξη καζεηψλ 

θαη θαζεγεηήο) θη επνκέλσο ην κνληέιν ξνήο απνηειείηαη απφ ηξεηο ξνέο. 

 

 

Δηθόλα 3.9. Οζφλε ζρεδίαζεο Μνληέινπ Ρνήο Γξαζηεξηνηήησλ-Μνληέιν Ρνήο 

Οη δχν δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο αλήθνπλ ζε κία ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα ζην 

ελλνηνινγηθφ κνληέιν, ζην κνληέιν ξνήο βξίζθνληαη κέζα ζε έλα πιαίζην, ην 

νπνίν ππνδειψλεη απηή αθξηβψο ηε ζρέζε ηνπο. ην πιαίζην πάλσ δειψλεηαη εθ 

πξνεπηινγήο φηη ε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ απιψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηε 

ζχλζεζε, αθνινπζεί ην πξφηππν ”sequence”, δειαδή νη απιέο δξαζηεξηφηεηεο 

εθηεινχληαη ε κία κεηά ηελ άιιε. Ο ζρεδηαζηήο αλ επηζπκεί κπνξεί λα θάλεη 

Δηηθέηα Πξνζδηνξηζκνχ 

Μνληέινπ Ρνήο 

Δξγαιεηνζήθε 

Μνληέινπ Ρνήο 

Αξρηθή Φάζε 

Μεηαθνξά 

ζε Moodle 
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αξηζηεξφ θιηθ πάλσ ηεο θαη λα ηελ νξίζεη σο “selection” δειαδή ν εθάζηνηε 

ξφινο λα επηιέγεη ηε ζεηξά εθηέιεζήο ηνπο. Σν κάζεκα απφ πξνεπηινγή 

απνηειείηαη απφ κία θάζε.  

Η εξγαιεηνζήθε ηνπ Μνληέινπ Ρνήο, απνηειείηαη απφ ηα εμήο ηκήκαηα: 

1. Links-ύλδεζκνη 

Πεξηέρεη έλα εηθνλίδην γηα πξνζζήθε βέινπο , κε ην νπνίν 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη θαλφλεο κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

2. Phases-Φάζεηο 

Πεξηέρεη έλα εηθνλίδην κε ην νπνίν ν ζρεδηαζηήο κπνξεί λα 

ηξαβήμεη κία νξηδφληηα γξακκή, νξηνζεηψληαο κία μερσξηζηή θάζε ζηελ 

πνξεία εθηέιεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 

3. Rules-Καλόλεο 

Πεξηέρεη πέληε εληνιέο δεκηνπξγίαο θαλφλσλ:  

 User-Choice  - φηαλ ηνπνζεηεζεί θαη ζπλδεζεί κε κία 

δξαζηεξηφηεηα, δειψλεη φηη ε δξαζηεξηφηεηα νινθιεξψλεηαη φηαλ 

ην δειψζεη ν ξφινο πνπ ηελ πινπνηεί. Ο ζρεδηαζηήο ηνπνζεηεί 

απιά ηνλ θαλφλα ζηνλ θακβά θαη ηνλ ζπλδέεη κε ηελ αληίζηνηρε 

δξαζηεξηφηεηα. 

 Time-Limit  - φηαλ ηνπνζεηεζεί θαη ζπλδεζεί κε κία 

δξαζηεξηφηεηα, δειψλεη φηη ε δξαζηεξηφηεηα νινθιεξψλεηαη φηαλ 

πεξάζεη ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο ζρεδηαζηήο ηνπνζεηεί 

απιά ηνλ θαλφλα ζηνλ θακβά θαη ηνλ ζπλδέεη κε ηελ αληίζηνηρε 

δξαζηεξηφηεηα. ηε ζπλέρεη θάλεη πάλσ ζηνλ θαλφλα δεμί θιηθ 

“Rules” θαη νξίδεη ην ρξφλν πνπ επηζπκεί. 

 Score Rule  - ν ζρεδηαζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη 

κία ζπλζήθε ειέγρνπ βαζκνχ ζηε ξνή εθηέιεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, γηα λα δειψζεη πφηε ν αληίζηνηρνο ξφινο ζα 

κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ επφκελε. Π.ρ. ν καζεηήο δελ 

πξνρσξάεη ζην λα εθηειέζεη ην ηεζη αλ δελ έρεη πάξεη βαζκφ 
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ηνπιάρηζηνλ 60/100 ζε εξγαζία πνπ ηνπ έρεη δνζεί απφ ηνλ 

θαζεγεηή. 

 True/False Rule  - φηαλ ν ζρεδηαζηήο ζπλδέζεη ην 

ζπγθεθξηκέλν θαλφλα αλάκεζα ζε δχν δξαζηεξηφηεηεο θάπνηνπ 

ξφινπ, δειψλεη φηη αλ ηζρχεη κηα ζπλζήθε (True) ηφηε κεηαβαίλεη 

ζηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα, δηαθνξεηηθά (False) επαλαιακβάλεη 

ηελ πξνεγνχκελε. Η ζπλζήθε απηή κπνξεί λα δηαηππσζεί απφ ην 

ζρεδηαζηή κέζα ζην πιαίζην εηζαγσγήο ζρνιίνπ θαη λα 

ηνπνζεηεζεί δίπια ζην ζχκβνιν ηνπ θαλφλα. 

 No-repeat Rule  - φηαλ ηνπνζεηεζεί θαη ζπλδεζεί ζε κία 

δξαζηεξηφηεηα δειψλεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα 

εθηειείηαη κία θνξά θαη δελ κπνξεί λα επαλαιεθζεί. 

4. Zoom  

Με ηα αληίζηνηρα εξγαιεία, ν ζρεδηαζηήο κπνξεί λα απμήζεη  ή λα 

κεηψζεη ην zoom ζην ζρέδηφ ηνπ. 

5. Actions-Δλέξγεηεο 

Δπηιέγνληαο έλα αληηθείκελν ή κία γξακκή απφ ηνλ θακβά ζρεδίαζεο θη 

έπεηηα ην θνπκπί «Delete» , ν ζρεδηαζηήο ζβήλεη ην αληηθείκελν ή ηε 

γξακκή. Με ην εηθνλίδην  δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζρνιίσλ 

κέζα ζην κνληέιν. 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ην ζρέδηφ ηνπ, αλάινγα κε 

ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ ζέιεη λα επηηχρεη. Έηζη κπνξεί λα αιιάμεη ηε 

ζεηξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε ξνή, λα πξνζζέζεη θαλφλεο νινθιήξσζεο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θη επηπιένλ θάζεηο. ηελ Δηθφλα 3.10 παξνπζηάδεηαη 

ην παξαπάλσ ζρέδην, έπεηηα απφ ηελ παξέκβαζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Οη δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα κε 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε ζέζε ηνπο λα δειψλεη ηε ρξνληθή ζεηξά εθηέιεζήο ηνπο. 

Έηζη αξρηθά θάζε καζεηήο δηαβάδεη θάπνηα ζεσξία, έπεηηα θάζε νκάδα ησλ δχν 

αηφκσλ κειεηάεη ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο ζχληαμεο κηαο γιψζζαο 
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πξνγξακκαηηζκνχ θαη δηαβάδεη θάπνηα παξαδείγκαηα, κεηά θάζε καζεηήο θάλεη 

κία άζθεζε, ε νπνία δηνξζψλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηέινο ιχλεη έλα ηεζη, 

ην νπνίν επίζεο βαζκνινγείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Σν ζρέδην έρεη ρσξηζηεί ζε 

δχν θάζεηο, κία θάζε κειέηεο ζεσξίαο θαη κία θάζε πξαγκαηνπνίεζεο 

αζθήζεσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί εθφζνλ ην επηζπκεί επηιέγνληαο ηε 

ιεηηνπξγία Statistics, λα δεη ην πιήζνο ησλ απιψλ θαη ζχλζεησλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη θαζψο θαη  ην πιήζνο ησλ απιψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αλήθνπλ ζε θάζε δηαθνξεηηθφ ηχπν δξαζηεξηνηήησλ.  

ηε ζπλέρεηα ν ζρεδηαζηήο κπνξεί αλ επηζπκεί λα πξνρσξήζεη ζε πξνεπηζθφπεζε 

ηνπ ζρεδίνπ ηνπ, φπσο ζα ήηαλ αλ ην αλέβαδε ζην Moodle, απφ ηελ επηινγή 

Moodle Preview (Δηθφλα 3.11).  

 
Δηθόλα 3.10. Οζφλε ζρεδίαζεο Μνληέινπ Ρνήο Γξαζηεξηνηήησλ-Μνληέιν Ρνήο 

Δπεμεξγαζκέλν 

ηαηηζηηθά 

Γξαζηεξηνηήησλ 
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Δηθόλα 3.11. Οζφλε πξνεπηζθφπεζεο ηνπ ζρεδίνπ ζε Moodle 

3.4 Ιθαλνπνίεζε ησλ Απαηηήζεσλ από ην CADMOS 

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην CADMOS αλαπηχρζεθε κε 

ζθνπφ λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο ησλ ζρεδηαζηψλ: 

1. επρξεζηία 

2. θαζνδήγεζε θαη ρξήζε ζρεδηαζηηθψλ ρλαξηψλ 

3. παηδαγσγηθή νπδεηεξφηεηα 

4. ζρεδηαζηηθή επειημία 

5. ηππνπνίεζε 

Δπρξεζηία: Σν εξγαιείν ζρεδηάζηεθε έηζη, ψζηε λα πξνζθέξεη έλα επράξηζην, 

εχθνιν θαη πξνζηηφ γξαθηθφ πεξηβάιινλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Όπσο ζα γίλεη 

θαλεξφ θαη ζην επφκελν θεθάιαην απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ 

πεξίπησζεο, ζηνπο ρξήζηεο θαίλεηαη λα αξέζεη ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

CADMOS θαη λα ληψζνπλ νηθεία κε ηηο νληφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί, νη νπνίεο 

απνηππψλνληαη κέζσ επλφεησλ γξαθηθψλ αληηθεηκέλσλ. 
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Καζνδήγεζε θαη ρξήζε ζρεδηαζηηθώλ ρλαξηώλ: Η κέζνδνο ζρεδίαζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην CADMOS, θαζνδεγεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δεκηνπξγήζεη δχν 

μερσξηζηά κνληέια ζρεδίαζεο: ην ελλνηνινγηθφ θαη ην κνληέιν ξνήο. Σν πξψην 

είλαη έλαο ελλνηνινγηθφο ράξηεο πνπ απνηππψλεη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ηνπο αληίζηνηρνπο καζεζηαθνχο πφξνπο/ππεξεζίεο ελψ ην δεχηεξν 

απνηειείηαη απφ ξνέο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλά ξφιν, πνπ δείρλνπλ ηε 

ρξνληθή ζεηξά εθηέιεζήο ηνπο, ηηο θάζεηο ζηηο νπνίεο εθηεινχληαη θαη πηζαλνχο 

θαλφλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζή ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί, ιφγσ ηεο 

εμνηθείσζήο ηνπο κε ηελ έλλνηα ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε, ηεο εχιεπηεο 

αλαπαξάζηαζεο ησλ καζεζηαθψλ ξνψλ, αιιά θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ 

εξγαιείνπ δηεπθνιχλνληαη ζηε ζρεδίαζε ζε ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ. 

Σν CADMOS φκσο πεηπραίλεη θαζνδήγεζε θαη κε ηελ ελζσκάησζε 

ζρεδηαζηηθψλ ρλαξηψλ, ηθαλνπνηψληαο άιιε κία απαίηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο 

ζρεδηαζηήο κπνξεί λα επηιέμεη κία απφ ηέζζεξηο γλσζηέο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο 

(TPS, Jigsaw, Pyramid, POE) θαη λα θνξηψζεη απηφκαηα ην αληίζηνηρν 

ελλνηνινγηθφ κνληέιν θαη ην κνληέιν ξνήο, ηα νπνία κπνξεί είηε λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη απηνχζηα ζην ζρέδηφ ηνπ είηε λα ηα ηξνπνπνηήζεη αλάινγα κε 

ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ ζέιεη λα εθπιεξψζεη. Απηή ε δπλαηφηεηα είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκε, γηα ηνπο πξσηφπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ δελ έρνπλ πνιχ 

θαιή γλψζε ησλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο θαη ηεο ζρεδίαζεο καζεκάησλ, αιιά 

επηζπκνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ επθάληαζηα θαη πξσηφηππα ζελάξηα.  

Παηδαγσγηθή Οπδεηεξόηεηα: Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

εξγαιείν θαη λα ζρεδηάζεη νπνηνδήπνηε γλσζηαθφ αληηθείκελν επηζπκεί θαη γηα 

νπνηαδήπνηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο. Έηζη κπνξεί κε ηελ ίδηα επθνιία λα ζρεδηάζεη 

ζην CADMOS έλα ζελάξην γηα ηε δηδαζθαιία ελφο καζήκαηνο Ιζηνξίαο ηεο Δ’ 

Γεκνηηθνχ, ελφο καζήκαηνο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ, ελφο 

καζήκαηνο Μαζεκαηηθψλ ηεο Β’ Λπθείνπ αθφκα θη ελφο καζήκαηνο 

Πξνγξακκαηηζκνχ γηα θνηηεηέο ζην Παλεπηζηήκην. Η δηαδηθαζία ζρεδίαζεο ηεο 

νκάδαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο πφξνπο, είλαη ε ίδηα ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο. Δπίζεο ν ζρεδηαζηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε 

παηδαγσγηθή κέζνδν επηζπκεί, δεκηνπξγψληαο απφ έλα απιφ ζελάξην κε ιίγεο 

δξαζηεξηφηεηεο, κέρξη έλα πην ζχλζεην, βαζηδφκελν ζε θάπνηα ζηξαηεγηθή 
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κάζεζεο, φπσο ε TPS ή ε JIGSAW. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ππνζηεξίδεηαη απφ 

ην εξγαιείν, ην νπνίν ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη θαη λα θνξηψζεη 

απηφκαηα κία απφ ηέζζεξεηο γλσζηέο ζηξαηεγηθέο, φκσο κπνξεί εχθνια λα 

απνηππψζεη ζην CADMOS νπνηαδήπνηε άιιε ζηξαηεγηθή επηζπκεί. 

ρεδηαζηηθή Δπειημία: Η ινγηθή ηεο ζρεδίαζεο ηνπ CADMOS ζε δχν 

δηαθνξεηηθά κνληέια, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ χπαξμε ζρεδηαζηηθήο επειημίαο γηα 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο κπνξεί λα εζηηάδεη ζε ηκήκαηα ηνπ ζρεδίνπ 

ηξνπνπνηψληαο ηα ρσξίο λα επεξεάδεη ηα ππφινηπα. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα 

πξνζζέζεη/αθαηξέζεη/ηξνπνπνηήζεη θαλφλεο, λα πξνζζέζεη ή λα αθαηξέζεη θάζεηο 

ή αθφκα θαη λα αιιάμεη ηε ζεηξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην κνληέιν ξνήο, ρσξίο 

λα επεξεαζηεί θαζφινπ ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν. Απφ ηελ άιιε ζην 

ελλνηνινγηθφ κνληέιν, κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηα κεηαδεδνκέλα κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο ή ελφο καζεζηαθνχ πφξνπ, λα πξνζζέζεη ή λα αθαηξέζεη 

καζεζηαθνχο πφξνπο ρσξίο λα επεξεαζηεί ην κνληέιν ξνήο. Σέινο κπνξεί είηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ίδηα νκάδα δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ θαη 

λα δεκηνπξγήζεη δηαθνξεηηθέο ξνέο δξαζηεξηνηήησλ είηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

ίδηα νκάδα δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ, αιιά λα ηελ 

αληηζηνηρίζεη ζε δηαθνξεηηθνχο πφξνπο ή ππεξεζίεο αλάινγα κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο πνπ ζέιεη λα επηηχρεη θάζε θνξά, δεκηνπξγψληαο ζε θάζε 

πεξίπησζε δηαθνξεηηθά ζελάξηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ εληζρχεηαη ε αληαιιαγή θη 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ζρεδίσλ κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. 

Σππνπνίεζε: Σν εξγαιείν βαζίδεηαη ζε έλα ηππηθφ κεηακνληέιν, ην νπνίν 

θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.12. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κπνξεί εχθνια λα 

κεηαηξέςεη νπνηνδήπνηε ζρέδην έρεη δεκηνπξγεζεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ, ζε 

θαηάιιειε κνξθή γηα λα εηζαρζεί ζε νπνηνδήπνηε εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηεί 

επίζεο έλα ηππηθφ κεηακνληέιν, φπσο γηα παξάδεηγκα ην IMS-LD. Σν CADMOS 

κπνξεί λα εμάγεη ηα ζρέδηά ηνπ ζε IMS-LD level A/B, ελψ κπνξεί λα αλνίμεη θαη 

λα απνηππψζεη κε ηα δηθά ηνπ ζχκβνια, έλα ζρέδην IMS-LD level A. Δπίζεο έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα κεηαηξέςεη θάζε ζρέδηφ ηνπ ζε θαηάιιειε κνξθή γηα λα 

εηζαρζεί ζην πην δεκνθηιέο LMS αλνηρηνχ θψδηθα, ην Moodle. πγθεθξηκέλα ν 

ζρεδηαζηήο κπνξεί λα επηιέμεη λα δεη κηα πξνεπηζθφπεζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ ζε 

Moodle, κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ CADMOS θη εθφζνλ ζπκθσλεί λα ην εμάγεη 



Κεθάιαην 3 Η Σερληθή ρεδίαζεο θαη ην Δξγαιείν CADMOS 

56 

 

ζε θαηάιιειε κνξθή γηα εηζαγσγή ζην Moodle. Σν CADMOS είλαη ην κνλαδηθφ 

εξγαιείν ειεθηξνληθήο ζρεδίαζεο κε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ησλ ζρεδίσλ ηνπ ζε 

θαηάιιειε κνξθή γηα απεπζείαο είζνδν ζην Moodle. ηε βηβιηνγξαθία ην Glue-

Ps (Prieto et al, 2011), κπνξεί λα κεηαηξέςεη έλα ζρέδην πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε 

ην WebCollage ζε θαηάιιειε κνξθή γηα εηζαγσγή ζε Moodle, φκσο ην Glue-Ps 

δελ είλαη έλα εξγαιείν ζρεδίαζεο.  

 

 

Δηθόλα 3.12. Σν κεηακνληέιν ηνπ CADMOS 

3.5 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ CADMOS 

Σν CADMOS έρεη αλαπηπρζεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ flash 8 θαη ζε γιψζζα 

ActionScript 2, (AS2). Έρνπλ δεκνζηεπηεί: 

 Η έθδνζε 1.4, ε νπνία πεξηιάκβαλε κφλν δχν ξφινπο (καζεηή θαη 

θαζεγεηή), ηε ζρεδίαζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ, ηε ζρεδίαζε ηνπ 

κνληέινπ ξνήο ρσξίο θαλφλεο, ηελ εμαγσγή ηνπ ζρεδίνπ ζε IMS-LD θαη 
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ηελ εηζαγσγή ελφο IMS-LD manifest θαη ηελ απνηχπσζή ηνπ ζην 

CADMOS. 

 Η έθδνζε 1.5, ε νπνία πεξηιάκβαλε επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο 

ξφινπ απφ κία νκάδα πξνηεηλφκελσλ ξφισλ θαη ηξεηο θαλφλεο ζην 

κνληέιν ξνήο. 

 Η έθδνζε 1.8, ε νπνία πεξηιάκβαλε επηπιένλ δχν θαλφλεο ζην κνληέιν 

ξνήο θαη ηα ζρεδηαζηηθά ρλάξηα ηεζζάξσλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο. 

 Η έθδνζε 1.9, ε νπνία πεξηιάκβαλε επηπιένλ ηελ πξνεπηζθφπεζε ηνπ 

ζρεδίνπ ζε Moodle θαη ηελ εμαγσγή ηνπ ζε θαηάιιειε κνξθή γηα λα 

κπνξεί λα εηζαρζεί ζε Moodle. 

3.5.1 CADMOS Component Diagram 

ηελ Δηθφλα 3.13 θαίλεηαη ε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο ηνπ CADMOS, φπσο 

πεξηγξάθεθε ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. 

 

Δηθόλα 3.13: Η Γηαδηθαζία ρεδίαζεο ηνπ CADMOS 

Ο θψδηθαο ηνπ εξγαιείνπ πεξηιακβάλεη:  

 ην βαζηθφ θνκκάηη δεκηνπξγίαο ηνπ ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ θαη ηνπ 

κνληέινπ ξνήο, 

 ην θνκκάηη εμαγσγήο ηνπ ζρεδίνπ ζε Moodle,  

 ην θνκκάηη εμαγσγήο ηνπ ζρεδίνπ ζε IMS-LD level A/B θαη  
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 ην θνκκάηη εηζαγσγήο ελφο IMS-LD level A ζρεδίνπ καζήκαηνο ζην 

CADMOS θαη απνηχπσζήο ηνπ ζε θαηάιιειε κνξθή. 

 

 

Δηθόλα 3.14: CADMOS Component Diagram 

3.5.2 Η Γνκή ηνπ xml Αξρείνπ ελόο ρεδίνπ Μαζήκαηνο ζην CADMOS 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα βιέπνπκε ηε βαζηθή δνκή ηνπ xml  αξρείνπ ηνπ 

CADMOS. 

Πίλαθαο 3.1: Βαζηθή δνκή ηνπ xml  ζην CADMOS 

 

<CadmosModel> 

 

 <CadmosMetadata> 

  <course description> </> 

<actors> </> 

<learning objectives> </> 

<prerequisites> </> 

</> 

<CadmosActivities>  

 <simple activity> </> 

<composite activity> </> 

</> 

<ConceptualModel> 

 <simple activity> </> 

<composite activity> </> 

<resource> </> 

<pair> </> 

</> 

<FlowModel> 
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 <simple activity> </> 

 <phase> </> 

 <rule> </> 

 <pair> </> 

</> 

 

</> 

 

Σν xml αξρείν απνηειείηαη απφ έλα κεγάιν CadmosModel element, κέζα ζην 

νπνίν βξίζθνληαη ηα 3 βαζηθά elements: 

 Σν CadmosMetadata element, πεξηγξάθεη ηα κεηαδεδνκέλα ηνπ 

καζήκαηνο, φπσο ν ηίηινο θαη ε πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο, νη 

καζεζηαθνί ζηφρνη, ηα πξναπαηηνχκελα, ε δηάξθεηα, ην καζεζηαθφ 

αληηθείκελν θαη ε βαζκίδα εθπαίδεπζεο. 

 Σν CadmosActivities element, ην νπνίν πεξηγξάθεη ηα κεηαδεδνκέλα  

ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρεδίνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 Σν ConceptualModel element, ην νπνίν πεξηγξάθεη ηε δνκή ηνπ 

Δλλνηνινγηθνχ Μνληέινπ ηνπ CADMOS. Οξίδεη ηηο απιέο θαη ζχλζεηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηνπο καζεζηαθνχο πφξνπο θαη ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ ράξηε ζην CADMOS κέζσ ηνπ element pair ην νπνίν 

πξνζδηνξίδεη ηα δεπγάξηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ νληνηήησλ.  

 Σν FlowModel element, ην νπνίν πεξηγξάθεη ηε δνκή ηνπ Μνληέινπ 

Ρνήο ηνπ CADMOS. Οξίδεη ηηο απιέο δξαζηεξηφηεηεο, ηε ζέζε ηνπο 

κέζα ζηε ξνή ηνπ αληίζηνηρνπ ξφινπ, ην αλ ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο 

θαη πνηεο, πνπ λα εληάζζνληαη κέζα ζε κία ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα, ηηο 

θάζεηο ζηηο νπνίεο ρσξίδεηαη ε εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπο 

θαλφλεο εθηέιεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

3.5.3 Η Δμαγσγή ηνπ ρεδίνπ ζε Μνξθή πκβαηή κε ην IMS-LD 

Ο ζρεδηαζηήο κπνξεί λα επηιέμεη λα εμάγεη ην ζρέδηφ ηνπ ζε θαηάιιειε κνξθή, 

ψζηε λα κπνξεί λα ην εηζάγεη ζε έλαλ IMS-LD ζπκβαηφ player, φπσο είλαη ην 

Reload θαη ην Recourse.  
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Η δνκή ηνπ manifest ηνπ xml αξρείνπ ελφο ζρεδίνπ, πνπ έρεη ζπγγξαθεί ζχκθσλα 

κε ην πξφηππν IMS-LD , θαίλεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα (IMS Global Consortium, 

2003): 

Πίλαθαο 3.2: Βαζηθή δνκή ηνπ xml manifest αξρείνπ ηνπ IMS-LD 

 

<Manifest> 

<organizations>  

<imsld:learning-design> 

<imsld:title> </> 

<imsld:learning-objectives> </> 

 <imsld:prerequisites> </> 

 <imsld:components> 

<imsld:roles> </> 

<imsld:activities>  

 <imsld:learning-activity> </> 

<imsld:support-activity> </> 

</> 

   </> 

<imsld:method> 

 <imsld:play> 

 <imsld:title></> 

<imsld:act>  

  <imsld:title></> 

  <imsld:role-part> </> 

<imsld:complete-act> </> 

</> 

  </> 

<imsld:conditions> </> 

</> 

</> 

<resources> 

 <resource> </> 

</> 

</>  

 

 

Σν ζρήκα αληηζηνίρηζεο ησλ νληνηήησλ κεηαμχ ηνπ κνληέινπ ηνπ CADMOS 

(Condeptual Model, Flow Model) θαη ηνπ IMS-LD έρεη σο εμήο: 
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Πίλαθαο 3.3: ζρήκα αληηζηνίρηζεο ησλ νληνηήησλ κεηαμχ CADMOS θαη IMS-

LD 

CADMOS MODEL IMS-LD MODEL 

<learning objectives> </>            

<prerequisites> </> 

<actors> </> 

<CadmosActivities>  

<simple activity> </> 

 

<resource> </> 

<rule> </> 

<phase> </> 

<imsld:learning-objectives> </imsld:learning-objectives> 

<imsld:prerequisites> </imsld:prerequisites> 

<imsld:roles> </imsld:roles> 

<imsld:activities> </imsld:activities> 

<imsld:learning-activity> </imsld:learning-activity> 

<imsld:support-activity> </imsld:support-activity> 

<resource> </resource> 

<imsld:conditions> </imsld:conditions> 

<imld:act> </imld:act> 

3.5.4 Η Μεηαθνξά ηνπ ρεδίνπ ζην Moodle LMS 

Πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξαπεί ην ζρέδην ζε θαηάιιειε κνξθή γηα λα εηζαρζεί ζην 

Moodle γίλνληαη αληηζηνηρίζεηο θάπνησλ ζηνηρείσλ ηνπ CADMOS κε θάπνηα 

ζηνηρεία ηνπ Moodle (Δηθφλα 3.15). πγθεθξηκέλα κία θάζε ηνπ κνληέινπ ξνήο 

αληηζηνηρίδεηαη ζε έλα ζέκα (topic) ηνπ Moodle, κία ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα ζε 

κία εηηθέηα (label) ηνπ Moodle θαη κία απιή δξαζηεξηφηεηα, αλ πεξηιακβάλεη έλα 

καζεζηαθφ πφξν, αληηζηνηρίδεηαη ζε έλα καζεζηαθφ πφξν/δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

Moodle, ελψ αλ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ καζεζηαθνχο πφξνπο, 

αληηζηνηρίδεηαη ζε έλα θάθειν ηνπ Moodle κε έλα ζχλνιν απφ καζεζηαθνχο 

πφξνπο. 
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Μάζεκα CADMOS Μάζεκα Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 3.15. Σν κνληέιν αληηζηνίρηζεο νληνηήησλ κεηαμχ CADMOS θαη Moodle 

ηελ Δηθφλα 3.16 παξνπζηάδεηαη ε αληηζηνίρηζε ησλ ηχπσλ ησλ καζεζηαθψλ 

πφξσλ ηνπ CADMOS κε ηνπο ηχπνπο ησλ πφξσλ ηνπ Moodle. 

 

Δηθόλα 3.16. Αληηζηνίρηζε ησλ ηχπσλ ησλ καζεζηαθψλ πφξσλ ηνπ CADMOS θαη 

ηνπ Moodle 

Φάζε 

χλζεηε 

Γξαζηεξηφηεηα 

Απιή 

Γξαζηεξηφηεηα 

Θέκα 

Δηηθέηα 

Απιή Γξαζηεξηφηεηα / 

Μαζεζηαθφο Πφξνο 

Φάθεινο κε πνιινχο 

Μαζεζηαθνχο Πφξνπο 
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Η δηαδηθαζία αληηζηνίρηζεο  ηνπ ζρεδίνπ απφ ην CADMOS ζην Moodle έρεη 

αξθεηά «αλνηρηά» ζέκαηα θαη απαηηεί επηπιένλ κειέηε θη έξεπλα. Τπάξρνπλ 

θαλφλεο ηνπ CADMOS, πνπ δελ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ θαη λα απνηππσζνχλ 

πιήξσο ζην Moodle. Γηα παξάδεηγκα κία ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα ζην CADMOS 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο θαλφλα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πεξηθιεηφκελσλ 

απιψλ δξαζηεξηνηήησλ (sequence/selection), θάηη πνπ δελ ππάξρεη σο επηινγή 

ζην Moodle. Αθφκα, ε αληηζηνίρηζε κίαο θάζεο ηνπ CADMOS ζε έλα ζέκα 

(topic) ηνπ Moodle, κπνξεί λα γίλεη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εθπαηδεπηηθφο 

επηζπκεί λα δεκηνπξγήζεη έλα κάζεκα νξγαλσκέλν αλά ζέκαηα. Όκσο ην Moodle 

ππνζηεξίδεη θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο αλά εβδνκάδα. Η αληηζηνίρηζε 

κίαο θάζεο ζε κία εβδνκάδα ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί, αιιά δελ είλαη απφιπηα 

ζσζηή, γηαηί ε θάζε δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα, απιά νκαδνπνηεί 

έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα εθηπιίζζνληαη απφ ην ρξνληθφ 

πιαίζην κίαο δηδαθηηθήο ψξαο, κεξηθψλ σξψλ ή θαη πεξηζζφηεξν.  
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Κεθάιαην 4 Αμηνιόγεζε ηεο πξνηεηλόκελεο ηερληθήο 

ζρεδίαζεο θαη ηνπ εξγαιείνπ – Μειέηεο Πεξίπησζεο 

4.1 Δηζαγσγή-ηόρνη Αμηνιόγεζεο 

ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθεηαη ε πνξεία αμηνιφγεζεο ηνπ εξγαιείνπ CADMOS 

θαη ηεο ηερληθήο ζρεδίαζεο πνπ απηφ εθαξκφδεη. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

πινπνηήζεθαλ πέληε (5) κειέηεο πεξίπησζεο κε εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ. πγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη ν 

ρψξνο, ν ρξφλνο, νη ζπκκεηέρνληεο, ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο θαη ηα εξγαιεία-

πεξηβάιινληα  ππνζηήξημεο θάζε κειέηεο πεξίπησζεο, θαζψο θαη ηα επξήκαηα-

απνηειέζκαηα απφ θάζε κία.  θνπφο ήηαλ εμεηαζηνχλ θαη λα απαληεζνχλ ηα 

αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα 1 (Δ.Δ.1): Μπνξνχλ λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

CADMOS γξήγνξα θαη ρσξίο θφπν, ρξήζηεο πνπ έρνπλ βαζηθέο γλψζεηο 

ζηνπο Η/Τ θαη δελ είλαη «εηδηθνί» ζηελ ειεθηξνληθή ζρεδίαζε 

καζεκάησλ;  

 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα 2 (Δ.Δ.2): Πηζηεχνπλ νη ζρεδηαζηέο φηη ε κέζνδνο 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην CADMOS ηνπο δίλεη 

παηδαγσγηθή νπδεηεξφηεηα; Μπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ κε ην εξγαιείν 

νπνηνδήπνηε γλσζηαθφ αληηθείκελν επηζπκνχλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

νπνηαδήπνηε καζεζηαθή ζηξαηεγηθή; 

 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα 3 (Δ.Δ.3): Σν CADMOS παξέρεη ζρεδηαζηηθή 

επειημία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο; Μπνξνχλ λα επεμεξγάδνληαη ηα ζρέδηά 

ηνπο εμεηάδνληάο ηα απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο; Μπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχλ 

έλα ηκήκα ηνπ ζρεδίνπ ηνπο ρσξίο λα επεξεάδεηαη θάπνην άιιν; Δίλαη 

δπλαηφ δηαηεξψληαο ηελ ίδηα νκάδα δξαζηεξηνηήησλ/καζεζηαθψλ πφξσλ 

λα δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθέο ξνέο δξαζηεξηνηήησλ; Μπνξνχλ λα 

αιιάδνπλ ηνπο καζεζηαθνχο πφξνπο ρσξίο λα ηξνπνπνηνχλ ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ; 
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 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα 4 (Δ.Δ.4): Σν CADMOS παξέρεη θαζνδήγεζε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδίαζεο;  

ηηο αθφινπζεο παξαγξάθνπο, πεξηγξάθεηαη ε πνξεία αμηνιφγεζεο ηνπ εξγαιείνπ 

θαη νη πηινηηθέο εθαξκνγέο, πνπ δηελεξγήζεθαλ κε ζθνπφ λα απαληεζνχλ ηα 

παξαπάλσ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη λα εμαρζνχλ φζν ην δπλαηφλ πην έγθπξα 

ζπκπεξάζκαηα. 

4.2 Πνξεία Αμηνιόγεζεο ηνπ Δξγαιείνπ CADMOS θαη ηεο 

Σερληθήο ρεδίαζεο πνπ Τπνζηεξίδεη 

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε ηερληθή ζρεδίαζεο θαη ην εξγαιείν CADMOS, 

νξγαλψζεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ ζε ρξνληθφ πιαίζην δχν εηψλ, πέληε πηινηηθέο 

εθαξκνγέο, απεπζπλφκελεο ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζην πεδίν ησλ 

ηερλνινγηψλ e-learning, νη νπνίνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ εθπαηδεπηηθνί. 

θνπφο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα απαληεζνχλ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, ηφζν 

κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζρεδίσλ καζήκαηνο απφ 

γλψζηεο εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, φζν θαη κέζσ ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε έλα on-line εξσηεκαηνιφγην. Σα απνηειέζκαηα έπεηηα απφ 

θάζε πηινηηθή εθαξκνγή ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα δηφξζσζε, αλαβάζκηζε θαη 

βειηίσζε ηνπ εξγαιείνπ, πξηλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ επφκελε. 

πγθεθξηκέλα πινπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο κειέηεο πεξίπησζεο: 

1. ζε θνηηεηέο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Ηιεθηξνληθή Μάζεζε» 

ηνπ Σκήκαηνο «Φεθηαθψλ πζηεκάησλ» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, ζην 

πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Γηα βίνπ κάζεζε» ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ, ηνλ 

Ιαλνπάξην ηνπ 2011 

2. ζε εθπαηδεπηηθνχο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ 

ζην πξφγξακκα «Τινπνίεζε ηεο Δθπαίδεπζεο ησλ Δπηκνξθσηψλ» ζην 

πιαίζην ηεο Πξάμεο «Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε 

θαη εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε», ην Μάην ηνπ 2011 

3. ζε θνηηεηέο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαηδεπηηθή 

Σερλνινγία θαη Αλάπηπμε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ», πνπ δηεμάγεηαη απφ ην 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 
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ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεληθφ Σκήκα Μαζεκαηηθψλ ηνπ ΣΔΙ Πεηξαηά, ζην 

κάζεκα «Δθαξκνγέο Πνιπκέζσλ & πζηήκαηα Ηιεθηξνληθήο 

Δθπαίδεπζεο» ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ, ηνλ Ινχλην ηνπ 2011 

4. ζε θνηηεηέο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Ηιεθηξνληθή Μάζεζε» 

ηνπ Σκήκαηνο «Φεθηαθψλ πζηεκάησλ» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, ζην 

πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Γηα βίνπ κάζεζε» ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ, ηνλ 

Ιαλνπάξην ηνπ 2012 

5. ζε θνηηεηέο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαηδεπηηθή 

Σερλνινγία θαη Αλάπηπμε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ», πνπ δηεμάγεηαη απφ ην 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεληθφ Σκήκα Μαζεκαηηθψλ ηνπ ΣΔΙ Πεηξαηά, ζην 

κάζεκα «Δθαξκνγέο Πνιπκέζσλ & πζηήκαηα Ηιεθηξνληθήο 

Δθπαίδεπζεο» ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ, ηνλ Ινχλην ηνπ 2012 

Κάζε πηινηηθή εθαξκνγή δηεμάρζεθε ζε δχν θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε έγηλε 

παξνπζίαζε ηνπ εξγαιείνπ θαη ηεο ηερληθήο ζρεδίαζεο πνπ ππνζηεξίδεη ζην 

εξγαζηήξην θαη ζηε δεχηεξε θάζε νη θνηηεηέο έπξεπε λα πινπνηήζνπλ ζρέδηα 

καζήκαηνο ζην CADMOS θαη λα απαληήζνπλ ζε έλα on-line εξσηεκαηνιφγην. 

θνπφο ήηαλ λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα φπσο δηαηππψζεθαλ ζηελ 

αξρή ηνπ Κεθαιαίνπ. Γηα ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο ησλ θνηηεηψλ, 

ζχκθσλα κε κία ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο πνπ πινπνηήζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα 

(παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Ι) θαη ησλ απαληήζεψλ ηνπο ζηα εξσηεκαηνιφγηα. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη πέληε πηινηηθέο εθαξκνγέο. 

4.3 Μειέηε Πεξίπησζεο 1 

4.3.1 Υώξνο - Υξόλνο Δθαξκνγήο - πκκεηέρνληεο 

Η πξψηε πηινηηθή εθαξκνγή, πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θνηηεηέο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Ηιεθηξνληθή Μάζεζε» ηνπ Σκήκαηνο «Φεθηαθψλ 

πζηεκάησλ» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Γηα βίνπ 

κάζεζε» ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011.  
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ηελ πξψηε θάζε ζπκκεηείραλ 39 θνηηεηέο, ελψ νινθιήξσζαλ ηε δεχηεξε θάζε 

νη 36 απφ απηνχο. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο εθπαηδεπηηθνί κε 

γλψζεηο εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη εξγαιείσλ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνπο 36 θνηηεηέο πνπ νινθιήξσζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο, νη 

20 ήηαλ εθπαηδεπηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (17 ήηαλ θαζεγεηέο 

Πιεξνθνξηθήο θαη 1 θαζεγεηήο Αγγιηθψλ) θαη 5 ήηαλ εθπαηδεπηηθνί 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Δπίζεο απφ ηνπο 36 νη 31 είραλ ρξεζηκνπνηήζεη 

ηνπιάρηζηνλ έλα εξγαιείν εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

LAMS, MyUdutu, θαη Dialog Plus. 

4.3.2 Γηαδηθαζία Τινπνίεζεο Μειέηεο Πεξίπησζεο 

Η κειέηε πεξίπησζεο, πινπνηήζεθε ζε δχν θάζεηο: 

Η πξψηε θάζε δηήξθεζε ηξεηο ψξεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εξγαζηήξην ηνπ 

ηκήκαηνο «Φεθηαθψλ πζηεκάησλ», ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά. Οη θνηηεηέο 

είραλ ήδε γλψζεηο απφ πξνεγνχκελεο δηαιέμεηο ζηε ζρεδίαζε καζεκάησλ θαη ζηε 

δεκηνπξγία ζρεδίσλ καζεκάησλ ζε πεξηγξαθηθή κνξθή. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηξηψξνπ, παξνπζηάζηεθε ζηνπο 39 θνηηεηέο απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα, ε 

κέζνδνο εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ πινπνηεί ην CADMOS, ε θηινζνθία ηνπ 

εξγαιείνπ θαη έγηλε κία επίδεημε ρξήζεο ηνπ κε ηελ παξνπζίαζε ελφο έηνηκνπ 

ζρεδίνπ καζήκαηνο. ηε ζπλέρεηα δφζεθε ζηνπο θνηηεηέο κε ηε κνξθή 

ειεθηξνληθνχ θεηκέλνπ, έλα έηνηκν ζρέδην καζήκαηνο ζε πεξηγξαθηθή κνξθή απφ 

ηε ζεκαηηθή πεξηνρή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην Γπκλάζην, ην νπνίν 

πξνηείλεηαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, θαη ηνπο δεηήζεθε λα ην 

πινπνηήζνπλ νη ίδηνη ζην πεξηβάιινλ ηνπ εξγαιείνπ. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο, νη θνηηεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα δεηάλε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε 

απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα. Οη εξσηήζεηο ηνπο αθνξνχζαλ θπξίσο ηε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ, ελψ έγηλαλ αξθεηέο εχζηνρεο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επρξεζηία 

ηνπ, θαη εληνπίζηεθαλ πξνγξακκαηηζηηθά ιάζε, ηα νπνία ειήθζεζαλ ππφςε γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο επφκελεο έθδνζεο. 

Η δεχηεξε θάζε δηήξθεζε κία εβδνκάδα. ηνπο θνηηεηέο δφζεθε κία έθδνζε ηνπ 

εξγαιείνπ CADMOS θαη ηνπο δεηήζεθε λα πινπνηήζνπλ δχν ζρέδηα καζήκαηνο: 
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έλα έηνηκν ζρέδην καζήκαηνο απφ ην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο ηεο Σ΄ Γεκνηηθνχ, 

ζπκβαηφ κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ θαη κε ζέκα 

ην Μέγα Αιέμαλδξν θη έλα δηθφ ηνπο ζρέδην καζήκαηνο, ζπκβαηφ φκσο κε ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ ζηελ Πξσηνβάζκηα ή ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο, νη θνηηεηέο 

κπνξνχζαλ λα ζέηνπλ εξσηήζεηο νπνηαζδήπνηε θχζεο, ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα, 

κέζσ ελφο forum πνπ είρε πινπνηεζεί εηδηθά γη’ απηφ ην ζθνπφ. ην ηέινο έπξεπε 

λα απνζηείινπλ δχν αξρεία ηχπνπ .cdm ηνπ εξγαιείνπ CADMOS κε ηα δχν 

μερσξηζηά ζρέδηα. Δπίζεο, έπξεπε λα ζπκπιεξψζνπλ έλα on-line  

εξσηεκαηνιφγην, κε 22 θιεηζηνχ ηχπνπ θαη 3 αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο. Απφ 

ηνπο 39 θνηηεηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ ηελ πξψηε θάζε, νη 36 νινθιήξσζαλ ηε 

δεχηεξε θάζε, παξαδίδνληαο ηα ζρέδηα καζήκαηνο θαη ζπκπιεξψλνληαο ην 

εξσηεκαηνιφγην. 

4.3.3 Δξγαιεία-Πεξηβάιινληα Τπνζηήξημεο Μειέηεο Πεξίπησζεο 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πεξηβάιινλ 

δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ Moodle, πνπ είρε αλαπηπρζεί γηα ηηο αλάγθεο 

πινπνίεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο. Μέζσ ηνπ Moodle δηαλεκήζεθε ην 

ινγηζκηθφ CADMOS (version 1.4), έλαο νδεγφο ρξήζεο ηεο ηερληθήο ζρεδίαζεο 

πνπ ππνζηεξίδεη ην εξγαιείν, νη νδεγίεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δεχηεξεο θάζεο 

ηνπ πεηξάκαηνο θαη ην έηνηκν ζρέδην καζήκαηνο ηεο δεχηεξεο θάζεο ην νπνίν 

έπξεπε λα αλαπαξαζηήζνπλ κέζσ ηνπ εξγαιείνπ CADMOS. 

4.3.4 Αμηνιόγεζε ηνπ Δξγαιείνπ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηινηηθήο απηήο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα πνηνηηθά 

θαη πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ πξνήιζαλ αληίζηνηρα: 

 Από ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ηωλ ζρεδίωλ καζήκαηνο πνπ παξέδωζαλ 

νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο. Σα ζρέδηα καζήκαηνο πνπ παξέδσζαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηε δεχηεξε θάζε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, ζε εθπαηδεπηηθφ 

ζελάξην ηεο επηινγήο ηνπο, κειεηήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ κε ηε ρξήζε 
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κίαο ξνπκπξίθαο ,πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα. Αλαιπηηθά ε 

ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Ι. 

 Από ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ηωλ εξωηεκαηνινγίωλ πνπ 

ζπκπιεξώζεθαλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ηέινο ηεο δεύηεξεο θάζεο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε ειεθηξνληθά απφ ηνπο θνηηεηέο 

(http://cosy.ds.unipi.gr/survey/index.php?sid=26245&lang=el), πεξηιάκβαλε 

22 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ζε 5-βάζκηα θιίκαθα (Γηαθσλψ απφιπηα-

Γηαθσλψ-Δίκαη νπδέηεξνο/ε-πκθσλψ-πκθσλψ απφιπηα) θαη 3 εξσηήζεηο 

αλνηρηνχ ηχπνπ. πγθεθξηκέλα ήηαλ ρσξηζκέλν ζε 3 ελφηεηεο: 

Η πξώηε ελόηεηα πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πξνθίι ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (αλ ήηαλ εθπαηδεπηηθνί θαη αλ είραλ θάπνηα εκπεηξία ζε 

εξγαιεία εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ). Η δεύηεξε ελόηεηα πεξηιάκβαλε 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επρξεζηία ηνπ εξγαιείνπ (π.ρ. αλ ε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ ήηαλ απιή, αλ νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ηθαλνί λα νινθιεξψζνπλ ην 

ζρέδην καζήκαηνο απνηειεζκαηηθά, γξήγνξα θαη ρσξίο δπζθνιία, αλ ην 

πεξηβάιινλ ηνπ εξγαιείνπ ήηαλ επράξηζην θιπ.). Η ηξίηε ελόηεηα 

πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ 

ηε ζρεδίαζε ελφο καζήκαηνο ζην πεξηβάιινλ ηνπ CADMOS (π.ρ. αλ ε 

δηαδηθαζία ζρεδίαζεο ελφο καζήκαηνο ήηαλ απιή θη έδηλε επειημία, αλ ην 

εξγαιείν πεξηείρε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο γηα απνηειεζκαηηθή θαη 

πιήξε ζρεδίαζε ελφο καζήκαηνο, θιπ).  

Αλαιπηηθά ην εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ. 

4.3.5 Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ 

4.3.5.1 Δπεμεξγαζία θαη Αλάιπζε ησλ ρεδίσλ Μαζήκαηνο 

Απφ ηνπο 39 θνηηεηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ ηελ πξψηε θάζε ηεο πηινηηθήο 

εθαξκνγήο, ζπκκεηείραλ ζηε δεχηεξε θάζε θαη νινθιήξσζαλ, νη 36. Σα ζρέδηα 

καζήκαηνο πνπ παξέδσζαλ, κε ζέκα δηθήο ηνπο επηινγήο, κειεηήζεθαλ 

ιεπηνκεξψο θαη ζχκθσλα κε  ηε ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο πνπ αλαθέξζεθε ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Η ξνπκπξίθα απηή δηακνξθψζεθε έηζη ψζηε λα γίλεη 

http://cosy.ds.unipi.gr/survey/index.php?sid=26245&lang=el
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αμηνιφγεζε, πνπ ζα νδεγνχζε ζηελ απάληεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ.  

ηνλ Πίλαθα 4.1, κε άξηζηα ην 3 ε κέζε βαζκνινγία, απφ φια ηα ζρέδηα 

καζήκαηνο, αλά θξηηήξην ηεο ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο, δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

Πίλαθαο 4.1. Απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο κε ηε ρξήζε 

ξνπκπξίθαο 

A/A ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΔΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

1 Πιεξόηεηα ζηελ Πεξηγξαθή/Σεθκεξίσζε ηνπ καζεζηαθνύ 

ζρεδίνπ (χπαξμε θαινγξακκέλσλ ζηφρσλ, θαζνξηζκέλνη ξφινη 

θαη πξναπαηηνχκελα, κεηαδεδνκέλα ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη 

καζεζηαθνχο πφξνπο, νξζή/πιήξεο αληηζηνίρηζε δξαζηεξηνηήησλ 

κε πφξνπο) 

2,09 

2 Πινθή ηνπ καζεζηαθνύ ζελαξίνπ ζε επίπεδν ελλνηνινγηθνχ 

κνληέινπ 

2,14 

3 Πινθή ηνπ καζεζηαθνύ ζελαξίνπ ζε επίπεδν κνληέινπ ξνήο 

εξγαζηψλ 

1,91 

4 Δύιεπηε αλαπαξάζηαζε καζεζηαθνύ ζρεδίνπ (conceptual-

flow model)(νλνκαηνινγία ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ,  

ησλ πφξσλ, ησλ θάζεσλ θαη ησλ θαλφλσλ) 

2,37 

5 Γεκηνπξγηθόηεηα ζηε καζεζηαθή ζρεδίαζε γηα επίηεπμε 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ (ρξήζε καζεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ απηφλνκα 

ή/θαη ζε κίμε, πξνηεηλφκελνη καζεζηαθνί πφξνη/εξγαιεία, 

θαλφλεο) 

1,31 

6 Καηαιιειόηεηα ησλ πξνηεηλόκελσλ πόξσλ (καζεζηαθά 

αληηθείκελα θαη ππεξεζίεο) σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο 

1,89 

7 Οπηηθνπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ 2,46 

8 Γπλαηόηεηα ηνπ καζεζηαθνύ ζρεδίνπ λα πξνάγεη ηε 

ζπλεξγαηηθφηεηα, ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε θαη ηελ πνηφηεηα 

αιιειεπηδξάζεσλ 

2,29 
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Απφ ηελ παξάζεζε ηνπ Πίλαθα 4.1 κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζηνηρεία φπσο 

ην φηη νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ πην απνδνηηθνί ζηε ζρεδίαζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

κνληέινπ (2,14) απφ φηη ζηε δηακφξθσζε ηνπ κνληέινπ ξνήο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ (1,91), θάηη πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αληίζηνηρε κέζε 

βαζκνινγία. Απηφ δείρλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δηακνξθψλνπλ πην εχθνια ην 

ράξηε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ καζεζηαθψλ πφξσλ, απφ φηη ηελ 

ελνξρήζηξσζή ηνπο, θάηη πνπ νθείιεηαη ζηελ εμνηθείσζε ηνπο κε ηε ζρεδίαζε 

ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Δπίζεο, 

παξαηεξείηαη φηη ε ρακειφηεξε βαζκνινγία είλαη ζην θξηηήξην ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζηε καζεζηαθή ζρεδίαζε (1,31), θάηη πνπ δείρλεη φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δπζθνιεχεηαη ζε απηφ ην θνκκάηη θαη ίζσο αγλνεί 

ηελ χπαξμε καζεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα έθαλαλ ην κάζεκα πην ελδηαθέξνλ 

θαη πην απνδνηηθφ. Σε ρξνληθή ζηηγκή ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κειέηεο πεξίπησζεο, ζην εξγαιείν δελ είραλ ελζσκαησζεί έηνηκα ζρέδηα 

καζήκαηνο. Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο ψζεζαλ ζηελ πξνζζήθε ζρεδηαζηηθψλ 

ρλαξηψλ ζε επφκελε έθδνζε ηνπ CADMOS, ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ νη 

ζρεδηαζηέο.  

Η κεγαιχηεξε βαζκνινγία είλαη ζην θξηηήξην ηεο νπηηθνπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ 

(2,46), θάηη πνπ δείρλεη φηη ην πεξηβάιινλ ηνπ εξγαιείνπ είλαη θαηαλνεηφ θη 

εχθνιν πξνο ρξήζε. Υακειή ζρεηηθά βαζκνινγία παξνπζηάδεη θαη ην θξηηήξην 

ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ καζεζηαθψλ πφξσλ σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο (1,89), 

θαλεξψλνληαο φηη θαη ζε απηφ ην θνκκάηη νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο. Σέινο, αξθεηά θαιή βαζκνινγία έρεη ην θξηηήξην ηεο ελζσκάησζεο 

δξαζηεξηνηήησλ ζπλεξγαηηθφηεηαο/ελεξγήο κάζεζεο ζε έλα ζρέδην καζήκαηνο 

(2,29), ππνδεηθλχνληαο φηη πιένλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ μεθχγεη απφ ην κνληέιν 

ηνπ καζήκαηνο-δηάιεμεο θαη πξνζπαζνχλ λα εηζάγνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα 

πινπνηνχλ πιένλ νη ίδηνη νη καζεηέο. 

Η κέζε βαζκνινγία ησλ θνηηεηψλ ήηαλ ην 67/100, απνθαιχπηνληαο φηη παξφιν 

πνπ πινπνηνχζαλ γηα πξψηε θνξά κηα δηαθνξεηηθή κέζνδν πξνζέγγηζεο ζηε 

ζρεδίαζε ελφο καζήκαηνο κέζσ ηνπ CADMOS κπφξεζαλ λα έρνπλ έλα θαιφ 

απνηέιεζκα ζηελ παξνπζίαζε ηνπ δηθνχ ηνπο ζελαξίνπ.   
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4.3.5.2 Δπεμεξγαζία θαη Αλάιπζε ησλ Δξσηεκαηνινγίσλ 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ησλ 36 θνηηεηψλ πνπ νινθιήξσζαλ θαη 

ηηο δχν θάζεηο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο, πξνέθπςαλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. ε 

γεληθέο γξακκέο ηα ζρφιηα ήηαλ ζεηηθά. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

(69,44%) ηθαλνπνηήζεθαλ απφ ηε κέζνδν αιιά θαη απφ ην εξγαιείν.  

 

Δηθόλα 4.1. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην 

CADMOS 

Όινη δήισζαλ φηη ε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ είλαη απιή, κπφξεζαλ λα κάζνπλ λα ην 

ρξεζηκνπνηνχλ εχθνια, θαη θαηάθεξαλ λα νινθιεξψζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ 

ειεθηξνληθή ζρεδίαζε, θάηη ην νπνίν απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην κεγάιν αξηζκφ 

ησλ θνηηεηψλ -36 ζηνπο 39- νη νπνίνη παξέδσζαλ ηα δηθά ηνπο ζρέδηα καζήκαηνο 

κε ηα δχν κνληέια ζρεδίαζεο.  
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Συνολικά, είμαι ικανοποιθμζνοσ/θ από το εργαλείο  
CADMOS
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Δηθόλα 4.2. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ε ρξήζε ηνπ CADMOS 

είλαη απιή 

 

 

Δηθόλα 4.3. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ήηαλ εχθνιν λα κάζνπλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ην CADMOS 
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Η χριςθ του εργαλείου  CADMOS είναι απλι.
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Ήταν εφκολο να μάκω να χρθςιμοποιώ το εργαλείο 
CADMOS.
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Δηθόλα 4.4. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ήηαλ ηθαλνί λα 

νινθιεξψζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ άζθεζε κε ην CADMOS 

Σν 69,44% δήισζε ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ θαζνδήγεζε πνπ παξέρεη ην εξγαιείν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη κφλν 6 άηνκα ππνζηήξημαλ φηη ην 

CADMOS δελ παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο 

καζήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα θάπνηνη δήισζαλ φηη ζα επηζπκνχζαλ λα κπνξνχλ λα 

αληηζηνηρήζνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ καζεζηαθνχο ζηφρνπο ή 

πξναπαηηνχκελα ζε κία δξαζηεξηφηεηα.  

 

Δηθόλα 4.5. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη κε 

ηνλ ηξφπν πνπ ηνπο θαζνδήγεζε ην CADMOS γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο 
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Ήμουν ικανόσ/ι  να ολοκλθρώςω αποτελεςματικά τθν 
άςκθςθ μζςω του εργαλείου  CADMOS.
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Είμαι ικανοποιθμζνοσ/θ με τον τρόπο που με 
κακοδιγθςε το εργαλείο για το ςχεδιαςμό του 

μακιματοσ.
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Δηθόλα 4.6. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ην CADMOS πεξηέρεη 

φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο γηα λα ζρεδηάζνπλ ην κάζεκά ηνπο κε ηνλ ηξφπνπ πνπ 

επηζπκνχλ 

Σν πην ζεκαληηθφ ζρφιην ήηαλ φηη φινη δήισζαλ πσο ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δχν μερσξηζηψλ κνληέισλ (ελλνηνινγηθφ θαη 

πινήγεζεο), είλαη πνιχ βνεζεηηθή. Όινη ππνζηήξημαλ φηη ηφζν ε δεκηνπξγία ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ φζν θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ κνληέινπ πινήγεζεο, είλαη 

εχθνιε θαη απιή. Παξφι’απηά φπσο πξνέθπςε απφ ηε κειέηε ησλ ζρεδίσλ, ην 

ελλνηνινγηθφ κνληέιν ήηαλ θαιχηεξα ζρεδηαζκέλν θαη πην πιήξεο ζε αληίζεζε κε 

ην κνληέιν ξνήο δξαζηεξηνηήησλ, ην νπνίν ζε αξθεηά ζρέδηα ήηαλ ειιηπέο. Απηφ 

γίλεηαη θαλεξφ θαη απφ ηε ρακειή κέζε βαζκνινγία ησλ ζρεδίσλ ζην αληίζηνηρν 

θξηηήξην.  
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διαφωνώ ουδζτεροσ/η ςυμφωνώ ςυμφωνώ 
απόλυτα 

Το εργαλείο CADMOS περιζχει όλεσ τισ δυνατότθτεσ 
και λειτουργίεσ που κα περίμενα να ζχει προκειμζνου 

να ςχεδιάςω το μάκθμά μου με τον τρόπο που 
επικυμώ.
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Δηθόλα 4.7. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ν δηαρσξηζκφο ηεο 

ζρεδίαζεο ελφο καζήκαηνο ζε ζρεδίαζε δχν μερσξηζηψλ κνληέισλ, βνεζάεη ηε 

ζπλνιηθή ζρεδίαζε 

Σν 80,55% δήισζε φηη ην πεξηβάιινλ δηαπξνζσπείαο ηνπ εξγαιείνπ κε ην 

ρξήζηε είλαη επράξηζην. Αθφκα, ην 86,11% ησλ θνηηεηψλ είπε φηη ε χπαξμε 

έηνηκσλ ζρεδίσλ καζήκαηνο ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκε θαη ην 83,33% απηψλ 

ηζρπξίζηεθε φηη εθηίκεζαλ πνιχ ηε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνηήζεο θη 

επνκέλσο ηξνπνπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ πνπ έθηηαρλαλ κε ην CADMOS. Όινη φκσο 

ηειηθά επεζήκαλαλ φηη ε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο ηνπ CADMOS είλαη εχθνιε θαη 

φηη νπνηνζδήπνηε εθπαηδεπηηθφο κε βαζηθέο γλψζεηο Η/Τ θαη ρσξίο ηδηαίηεξεο 

γλψζεηο ειεθηξνληθνχ ζρεδηαζκνχ, κπνξεί λα ηελ εθαξκφζεη.  
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Θεωρώ ότι ο διαχωριςμόσ τθσ ςχεδίαςθσ ενόσ 
μακιματοσ ςε ςχεδίαςθ δφο ξεχωριςτών μοντζλων 
του conceptual model και του flow model, είναι μία 

διαδικαςία που βοθκάει τθ ςυνολικι ςχεδίαςθ.
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Δηθόλα 4.8. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ην πεξηβάιινλ 

δηαπξνζσπείαο ηνπ CADMOS κε ην ρξήζηε είλαη επράξηζην  

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε θαη ηξεηο αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο νη 

θνηηεηέο κπνξνχζαλ λα δηαηππψζνπλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζρφιηα θαη λα θάλνπλ 

παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα είραλ απφ ηε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ. Πνιινί απφ απηνχο δήισζαλ φηη ην CADMOS ζα έπξεπε λα παξέρεη 

πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο ραξαθηεξηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ καζεζηαθψλ 

πφξσλ, ελψ αξθεηνί έθαλαλ παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επρξεζηία ηνπ 

εξγαιείνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ απνπζία ηεο ιεηηνπξγίαο αλαίξεζεο θαη ηνπ 

mouse scrolling. Δπίζεο επηζεκάλζεθαλ θαη θάπνηα πξνγξακκαηηζηηθά ιάζε, 

“bugs”, ηα νπνία δηνξζψζεθαλ ζε επφκελε έθδνζε ηνπ εξγαιείνπ.  

4.4 Μειέηε Πεξίπησζεο 2  

4.4.1 Υώξνο - Υξόλνο Δθαξκνγήο - πκκεηέρνληεο 

Η δεχηεξε πηινηηθή εθαξκνγή πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εξγαζηήξην 

«Δθπαηδεπηηθέο Σερλνινγίεο» ηεο ΑΠΑΙΣΔ-ΔΛΔΣΔ ζηηο 17-18/05/2011, κε 20 

εθπαηδεπηηθνχο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζην 

πξφγξακκα «Τινπνίεζε ηεο Δθπαίδεπζεο ησλ Δπηκνξθσηψλ» ζην πιαίζην ηεο 

Πξάμεο «Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ 
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Το περιβάλλον διαπροςωπείασ με το χριςτθ (interface) 
είναι ευχάριςτο.
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ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε». Οη ζπκκεηέρνληεο, είραλ κεγάιε πξνυπεξεζία θη 

εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε θαη πνιχ θαιέο γλψζεηο ζηε δεκηνπξγία ζρεδίσλ 

καζεκάησλ ζε πεξηγξαθηθή κνξθή, ελψ ζε πξνεγνχκελεο δηαιέμεηο είραλ 

παξαθνινπζήζεη καζήκαηα δεκηνπξγίαο ζρεδίσλ καζήκαηνο θαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή. Απφ ηνπο 20 πνπ παξαθνινχζεζαλ ηελ πξψηε θάζε ηνπ πεηξάκαηνο, 

νινθιήξσζαλ ηε δεχηεξε θάζε νη 13, απφ ηνπο νπνίνπο νη 6 ήηαλ ζχκβνπινη 

εθπαίδεπζεο θαη νη 7 εθπαηδεπηηθνί κε απμεκέλα πξνζφληα. 

4.4.2 Γηαδηθαζία Τινπνίεζεο Μειέηεο Πεξίπησζεο 

Η κειέηε πεξίπησζεο, πινπνηήζεθε ζε δχν θάζεηο: 

Η πξψηε θάζε δηήξθεζε ηξεηο ψξεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ, 

παξνπζηάζηεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε κέζνδνο εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ε 

θηινζνθία ηνπ εξγαιείνπ CADMOS θη έγηλε κία επίδεημε ρξήζεο ηνπ κε ηελ 

παξνπζίαζε ελφο έηνηκνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο. ηε ζπλέρεηα ηνπο δεηήζεθε λα 

πινπνηήζνπλ έλα έηνηκν ζρέδην καζήκαηνο ζε πεξηγξαθηθή κνξθή απφ ηε 

ζεκαηηθή πεξηνρή ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο ζην πεξηβάιινλ ηνπ εξγαιείνπ. Καηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δεηάλε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα. Οη εξσηήζεηο ηνπο 

αθνξνχζαλ θπξίσο ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ, ελψ έγηλαλ αξθεηέο εχζηνρεο 

παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επρξεζηία ηνπ, θαη εληνπίζηεθαλ 

πξνγξακκαηηζηηθά ιάζε, ηα νπνία ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

επφκελεο έθδνζεο. 

Η δεχηεξε θάζε δηήξθεζε κία εβδνκάδα. ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δφζεθε ε έθδνζε 

1.5 ηνπ εξγαιείνπ CADMOS θαη ηνπο δεηήζεθε λα νινθιεξψζνπλ ην ζρέδην πνπ 

μεθίλεζαλ ζην εξγαζηήξην. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δεηάλε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα. Οη 

εξσηήζεηο ηνπο αθνξνχζαλ θπξίσο ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ. Καηά ηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο εβδνκάδαο, κπνξνχζαλ λα ζέηνπλ εξσηήζεηο νπνηαζδήπνηε θχζεο, 

ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα, κέζσ ελφο forum πνπ είρε πινπνηεζεί εηδηθά γη’ απηφ ην 

ζθνπφ. ην ηέινο έπξεπε λα απνζηείινπλ έλα αξρείν ηχπνπ .cdm ηνπ εξγαιείνπ 

CADMOS κε ην ζρέδηφ ηνπο. Δπίζεο, έπξεπε λα ζπκπιεξψζνπλ έλα on-line  
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εξσηεκαηνιφγην, κε εξσηήζεηο αλνηρηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ. Απφ ηνπο 20 

ζπκκεηέρνληεο πνπ παξαθνινχζεζαλ, νη 13 νινθιήξσζαλ ηε κειέηε πεξίπησζεο 

(4 εθπαηδεπηηθνί θηιφινγνη, 4 ζχκβνπινη θηινιφγσλ, 3 εθπαηδεπηηθνί εηδηθφηεηαο 

θπζηθψλ-ρεκηθψλ θαη 2 ζχκβνπινη θπζηθψλ), παξαδίδνληαο ηα ζρέδηα καζήκαηνο 

θαη ζπκπιεξψλνληαο ην εξσηεκαηνιφγην. 

4.4.3 Δξγαιεία-Πεξηβάιινληα Τπνζηήξημεο Μειέηεο Πεξίπησζεο 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πεξηβάιινλ 

δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ Moodle, πνπ είρε αλαπηπρζεί γηα ηηο αλάγθεο 

πινπνίεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο. Μέζσ ηνπ Moodle δηαλεκήζεθε ην 

ινγηζκηθφ CADMOS (version 1.5) θη έλαο νδεγφο ρξήζεο ηεο ηερληθήο ζρεδίαζεο 

πνπ ππνζηεξίδεη ην εξγαιείν. 

4.4.4 Αμηνιόγεζε ηνπ Δξγαιείνπ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηινηηθήο απηήο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα πνηνηηθά 

θαη πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ πξνήιζαλ αληίζηνηρα: 

 Από ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ηωλ ζρεδίωλ καζήκαηνο πνπ παξέδωζαλ 

νη εθπαηδεπηηθνί. Σα ζρέδηα καζήκαηνο  πνπ παξέδσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο 

κειεηήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ κε ηε ρξήζε κίαο ξνπκπξίθαο, πνπ ζρεδίαζε 

ε εξεπλήηξηα. Αλαιπηηθά ε ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο παξαηίζεηαη ζην 

Παξάξηεκα Ι. 

 Από ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ηωλ εξωηεκαηνινγίωλ πνπ 

ζπκπιεξώζεθαλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σν εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν 

ζπκπιεξψζεθε ειεθηξνληθά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ( 

http://cosy.ds.unipi.gr/survey/index.php?sid=24748&lang=el ) πεξηιάκβαλε 5 

εξσηήζεηο αλίρλεπζεο ηνπ πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ, 27 εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ ζε 5-βάζκηα θιίκαθα (Γηαθσλψ απφιπηα-Γηαθσλψ-Δίκαη 

νπδέηεξνο/ε-πκθσλψ-πκθσλψ απφιπηα) θαη 5 εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ. 

πγθεθξηκέλα ήηαλ ρσξηζκέλν ζε 5 ελφηεηεο: 

Η πξώηε ελόηεηα (Γεληθά-5 εξσηήζεηο), πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην 

πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ (επίπεδν ζπνπδψλ, γλψζε ΣΠΔ, ηδηφηεηα, αλ 

http://cosy.ds.unipi.gr/survey/index.php?sid=24748&lang=el
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είραλ θάπνηα εκπεηξία ζε εξγαιεία εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ). Η δεύηεξε 

ελόηεηα (Δξσηήζεηο Δπρξεζηίαο ηνπ CADMOS Tool - 9 εξσηήζεηο), 

πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επρξεζηία ηνπ εξγαιείνπ (π.ρ. αλ ε 

ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ήηαλ απιή, αλ νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ηθαλνί λα 

νινθιεξψζνπλ ην ζρέδην καζήκαηνο απνηειεζκαηηθά, γξήγνξα θαη ρσξίο 

δπζθνιία, αλ ην πεξηβάιινλ ηνπ εξγαιείνπ ήηαλ επράξηζην θιπ.). Η ηξίηε 

ελόηεηα (Δξσηήζεηο Ιθαλνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηε ρεδίαζε ελφο Μαζήκαηνο - 

16 εξσηήζεηο) πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απφ ηε ζρεδίαζε ελφο καζήκαηνο ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

CADMOS (π.ρ. αλ ε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο ελφο καζήκαηνο ήηαλ απιή θη 

έδηλε επειημία, αλ ην εξγαιείν πεξηείρε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο γηα 

απνηειεζκαηηθή θαη πιήξε ζρεδίαζε ελφο καζήκαηνο, θιπ). Η ηέηαξηε 

ελόηεηα (χγθξηζε κε ην LAMS - 3 εξσηήζεηο), πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο πνπ 

ζθνπφ είραλ λα ζπγθξίλνπλ ην LAMS κε ην CADMOS θαη ε πέκπηε ελόηεηα 

(Γνκή θαη Πεξηερφκελν Δξγαζηεξίνπ – 4 εξσηήζεηο) είρε σο ζθνπφ ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. 

Αλαιπηηθά ην εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ. 

4.4.5 Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ 

4.4.5.1 Δπεμεξγαζία θαη Αλάιπζε ησλ ρεδίσλ Μαζήκαηνο 

Απφ ηνπο 20 εθπαηδεπηηθνχο πνπ παξαθνινχζεζαλ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή, 

παξέδσζαλ ζρέδηα καζήκαηνο νη 16. Σα ζρέδηα καζήκαηνο, κειεηήζεθαλ 

ιεπηνκεξψο θαη ζχκθσλα κε  ηε ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι. Η 

ξνπκπξίθα απηή δηακνξθψζεθε έηζη ψζηε λα γίλεη αμηνιφγεζε, πνπ ζα νδεγνχζε 

ζηελ απάληεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ.  

ηνλ Πίλαθα 4.2, κε άξηζηα ην 3 ε κέζε βαζκνινγία αλά θξηηήξην ηεο 

ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο, δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 
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Πίλαθαο 4.2. Απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο κε ηε ρξήζε 

ξνπκπξίθαο 

A/A ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΔΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

1 Πιεξόηεηα ζηελ Πεξηγξαθή/Σεθκεξίσζε ηνπ καζεζηαθνύ 

ζρεδίνπ (χπαξμε θαινγξακκέλσλ ζηφρσλ, θαζνξηζκέλνη ξφινη 

θαη πξναπαηηνχκελα, κεηαδεδνκέλα ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη 

καζεζηαθνχο πφξνπο, νξζή/πιήξεο αληηζηνίρηζε δξαζηεξηνηήησλ 

κε πφξνπο) 

1,81 

2 Πινθή ηνπ καζεζηαθνύ ζελαξίνπ ζε επίπεδν ελλνηνινγηθνχ 

κνληέινπ 

2,13 

3 Πινθή ηνπ καζεζηαθνύ ζελαξίνπ ζε επίπεδν  κνληέινπ ξνήο 

εξγαζηψλ 

1,94 

4 Δύιεπηε αλαπαξάζηαζε καζεζηαθνύ ζρεδίνπ (conceptual-

flow model)(νλνκαηνινγία ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ,  

ησλ πφξσλ, ησλ θάζεσλ θαη ησλ θαλφλσλ) 

2,00 

5 Γεκηνπξγηθόηεηα ζηε καζεζηαθή ζρεδίαζε γηα επίηεπμε 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ (ρξήζε καζεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ απηφλνκα 

ή/θαη ζε κίμε, πξνηεηλφκελνη καζεζηαθνί πφξνη/εξγαιεία, 

θαλφλεο) 

2,00 

6 Καηαιιειόηεηα ησλ πξνηεηλόκελσλ πόξσλ (καζεζηαθά 

αληηθείκελα θαη ππεξεζίεο) σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο 

1,94 

7 Οπηηθνπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ 2,69 

8 Γπλαηόηεηα ηνπ καζεζηαθνύ ζρεδίνπ λα πξνάγεη ηε 

ζπλεξγαηηθφηεηα, ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε θαη ηελ πνηφηεηα 

αιιειεπηδξάζεσλ 

2,63 

Απφ ηελ παξάζεζε ηνπ Πίλαθα 4.2 θαη ηηο κέζεο βαζκνινγίεο, πξνθχπηνπλ 

ρξήζηκα ζηνηρεία φπσο ην φηη νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ πην απνδνηηθνί ζηε ζρεδίαζε 

ηνπ ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ (2,13) απφ φηη ζηε δηακφξθσζε ηνπ κνληέινπ ξνήο 

ησλ εξγαζηψλ (1,94). Απηφ δείρλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δηακνξθψλνπλ πην εχθνια 

ην ράξηε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ καζεζηαθψλ πφξσλ, απφ φηη ηελ 
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ελνξρήζηξσζή ηνπο, παξαηήξεζε πνπ επηζεκάλζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε 

κειέηε πεξίπησζεο. Η κεγαιχηεξε βαζκνινγία είλαη ζην θξηηήξην ηεο 

νπηηθνπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ (2,69), θαλεξψλνληαο φηη ην πεξηβάιινλ ηνπ 

εξγαιείνπ είλαη θαηαλνεηφ θη εχθνιν πξνο ρξήζε. Υακειή ζρεηηθά βαζκνινγία 

παξνπζηάδεη ην θξηηήξην ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ καζεζηαθψλ πφξσλ σο πξνο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο (1,94), θάηη πνπ δείρλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δπζθνιεχνληαη λα 

επηιέμνπλ ηνπο καζεζηαθνχο πφξνπο πνπ ζα αλαδείμνπλ θάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηφηεηα. Σέινο, αξθεηά θαιή βαζκνινγία έρεη ην θξηηήξην ηεο 

ελζσκάησζεο δξαζηεξηνηήησλ ζπλεξγαηηθφηεηαο/ελεξγήο κάζεζεο ζε έλα ζρέδην 

καζήκαηνο (2,63), ππνδεηθλχνληαο φηη νη εθπαηδεπηηθνί επηδηψθνπλ λα 

ελζσκαηψλνπλ ζηα πξνηεηλφκελα καζήκαηα, πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απεπζχλνληαη ζηνπο καζεηέο θαη ιηγφηεξεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Η κέζε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ην 71/100, θάηη πνπ δείρλεη πσο 

παξφιν πνπ πινπνηνχζαλ γηα πξψηε θνξά κηα δηαθνξεηηθή κέζνδν πξνζέγγηζεο 

ζηε ζρεδίαζε ελφο καζήκαηνο κέζσ ηνπ CADMOS κπφξεζαλ λα έρνπλ έλα θαιφ 

απνηέιεζκα ζηελ παξνπζίαζε ηνπ δηθνχ ηνπο ζελαξίνπ.   

4.4.5.2 Δπεμεξγαζία θαη Αλάιπζε ησλ Δξσηεκαηνινγίσλ 

Απφ ηνπο 16 εθπαηδεπηηθνχο πνπ παξέδσζαλ ζρέδηα καζήκαηνο νινθιήξσζαλ ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ νη 13. ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη 

ζπκκεηέρνληεο (11 ζηνπο 13) είραλ ζε επίπεδν ζπνπδψλ κεηαπηπρηαθφ ή 

δηδαθηνξηθφ θαη θαιφ επίπεδν γλψζεσλ ησλ ΣΠΔ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο 

είραλ εκπεηξία πνιιψλ ρξφλσλ ζηελ εθπαίδεπζε ελψ κφλν δχν είραλ γλψζε 

ζρεδίαζεο καζεκάησλ ζε ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ.   

ε γεληθέο γξακκέο ηα ζρφιηα ήηαλ πνιχ ζεηηθά. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο (12 ζηνπο 13) ηθαλνπνηήζεθαλ απφ ηε κέζνδν αιιά θαη απφ ην 

εξγαιείν. ρεδφλ φινη (12 ζηνπο 13) δήισζαλ φηη ε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ είλαη 

απιή, ελψ φινη ππνζηήξημαλ φηη ήηαλ εχθνιν λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

εξγαιείν θαη φηη θαηάθεξαλ λα νινθιεξψζνπλ γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ηελ 

ειεθηξνληθή ζρεδίαζε. 10 ζηνπο 13 δήισζαλ  ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 

θαζνδήγεζε πνπ παξέρεη ην εξγαιείν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη κφλν 
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έλαο ππνζηήξημε φηη ην CADMOS δελ παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο 

γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο καζήκαηνο. 10 ζηνπο 13 ππνζηήξημαλ πσο ε δηαδηθαζία 

ζρεδηαζκνχ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δχν μερσξηζηψλ κνληέισλ (ελλνηνινγηθφ 

θαη πινήγεζεο), είλαη πνιχ βνεζεηηθή θαη φηη ν δηαρσξηζκφο ηεο ζρεδίαζεο ελφο 

καζήκαηνο ζε ζρεδίαζε δχν μερσξηζηψλ κνληέισλ ηνπ conceptual model θαη ηνπ 

flow model, είλαη κία δηαδηθαζία πνπ βνεζάεη ηε ζπλνιηθή ζρεδίαζε. Σε ρξνληθή 

ζηηγκή πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο, ζην εξγαιείν δελ 

είραλ ελζσκαησζεί έηνηκα ζρέδηα καζήκαηνο θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο (12 ζηνπο 13) ππνζηήξημαλ φηη ε ελζσκάησζή ηνπο ζα 

βνεζνχζε πνιχ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σέινο φινη ζπκθψλεζαλ φηη ην πεξηβάιινλ 

δηαπξνζσπείαο ηνπ εξγαιείνπ κε ην ρξήζηε είλαη επράξηζην.  

Όζνλ αθνξά ηε ζχγθξηζε ηνπ CADMOS κε ην LAMS, νη πεξηζζφηεξνη 

ππνζηήξημαλ φηη ην πξψην είλαη πην απιφ θη εχθνιν ζηε ρξήζε θαη φηη 

δηεπθνιχλεη ην γεγνλφο φηη δηαρσξίδεη ηε ζρεδίαζε ζε δχν ζηάδηα, ελψ ην δεχηεξν 

ππεξηεξεί ζην φηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ζρεδίνπ θαη 

φηη έρεη κεγαιχηεξε πνηθηιία καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ.   

4.5 Μειέηε Πεξίπησζεο 3 

4.5.1 Υώξνο-Υξόλνο Δθαξκνγήο - πκκεηέρνληεο 

Η ηξίηε πηινηηθή εθαξκνγή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θνηηεηέο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία θαη Αλάπηπμε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ», 

πνπ δηεμάγεηαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεληθφ Σκήκα Μαζεκαηηθψλ ηνπ 

ΣΔΙ Πεηξαηά, ζην κάζεκα «Δθαξκνγέο Πνιπκέζσλ & πζηήκαηα Ηιεθηξνληθήο 

Δθπαίδεπζεο» ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Ινχλην ηνπ 2011.  

πκκεηείραλ ζηελ πξψηε θάζε 46 θνηηεηέο, ελψ ε νινθιήξσζε ηεο δεχηεξεο 

θάζεο ήηαλ πξναηξεηηθή. ην εξσηεκαηνιφγην απάληεζαλ νη 32 απφ απηνχο, ελψ 

παξέδσζαλ έγθπξα ζρέδηα καζήκαηνο νη 18. Απφ ηνπο 32 πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην νη 21 ήηαλ εθπαηδεπηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (6 ήηαλ 

θαζεγεηέο Φηιφινγνη, 1 Φπζηθήο Αγσγήο, 2 Αγγιηθψλ) θαη νη 9 ήηαλ 
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εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Δπίζεο απφ ηνπο 32 νη 14 δελ είραλ 

θαζφινπ γλψζεηο εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ελψ νη ππφινηπνη είραλ 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ έλα εξγαιείν εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο QuickLesson, CourseLab, Exe θαη Moodle. 

4.5.2 Γηαδηθαζία Τινπνίεζεο Μειέηεο Πεξίπησζεο 

Η κειέηε πεξίπησζεο, πινπνηήζεθε ζε δχν θάζεηο: 

Η πξώηε θάζε δηήξθεζε ηξεηο ώξεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εξγαζηήξην ηνπ 

«Γεληθνχ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ» ηνπ ΣΔΙ Πεηξαηά.  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηξηψξνπ, παξνπζηάζηεθε ζηνπο 46 θνηηεηέο απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα, ε 

κέζνδνο εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ πινπνηεί ην CADMOS, ε θηινζνθία ηνπ 

εξγαιείνπ θη έγηλε κία επίδεημε ρξήζεο ηνπ κε ηελ παξνπζίαζε ελφο έηνηκνπ 

ζρεδίνπ καζήκαηνο. ηε ζπλέρεηα δφζεθε ζηνπο θνηηεηέο κε ηε κνξθή 

ειεθηξνληθνχ θεηκέλνπ, έλα έηνηκν ζρέδην καζήκαηνο ζε πεξηγξαθηθή κνξθή απφ 

ηε ζεκαηηθή πεξηνρή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην Γπκλάζην, ην νπνίν 

πξνηείλεηαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, θαη ηνπο δεηήζεθε λα ην 

πινπνηήζνπλ νη ίδηνη ζην πεξηβάιινλ ηνπ εξγαιείνπ. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο, νη θνηηεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα δεηάλε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε 

απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα. Οη εξσηήζεηο ηνπο αθνξνχζαλ θπξίσο ηε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ, ελψ έγηλαλ αξθεηέο εχζηνρεο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επρξεζηία 

ηνπ. 

Η δεύηεξε θάζε δηήξθεζε κία εβδνκάδα. ηνπο θνηηεηέο δφζεθε κία έθδνζε 

(version 1.5) ηνπ εξγαιείνπ CADMOS θαη ηνπο δεηήζεθε λα παξαδψζνπλ έλα 

δηθφ ηνπο ζρέδην καζήκαηνο, πινπνηεκέλν ζην CADMOS. Καηά ηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο θάζεο, νη θνηηεηέο κπνξνχζαλ λα ζέηνπλ εξσηήζεηο νπνηαζδήπνηε 

θχζεο, ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα, κέζσ ελφο forum πνπ είρε πινπνηεζεί εηδηθά γη’ 

απηφ ην ζθνπφ. ην ηέινο έπξεπε λα παξαδψζνπλ έλα αξρείν ηχπνπ .cdm ηνπ 

εξγαιείνπ CADMOS, ζην Moodle ηνπ καζήκαηνο. Δπίζεο, έπξεπε λα 

ζπκπιεξψζνπλ έλα on-line  εξσηεκαηνιφγην, κε 20 θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, 2 

εξσηήζεηο ηχπνπ Ναη/’Ορη θαη 3 αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο. Απφ ηνπο 46 θνηηεηέο 
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πνπ παξαθνινχζεζαλ ηελ πξψηε θάζε, νη 18 παξέδσζαλ έγθπξα ζρέδηα 

καζήκαηνο θαη νη 32 ζπκπιήξσζαλ πιήξσο ην εξσηεκαηνιφγην.  

4.5.3 Δξγαιεία-Πεξηβάιινληα Τπνζηήξημεο Μειέηεο Πεξίπησζεο 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πεξηβάιινλ 

δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ Moodle, πνπ είρε αλαπηπρζεί γηα ηηο αλάγθεο 

πινπνίεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο. Μέζσ ηνπ Moodle δηαλεκήζεθε ην 

ινγηζκηθφ CADMOS v.1.5, έλαο νδεγφο ρξήζεο ηεο κεζφδνπ ζρεδίαζεο πνπ 

ππνζηεξίδεη ην εξγαιείν θαη νη νδεγίεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ 

πεηξάκαηνο. 

4.5.4 Αμηνιόγεζε ηνπ Δξγαιείνπ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηινηηθήο απηήο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα πνηνηηθά 

θαη πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ πξνήιζαλ αληίζηνηρα: 

 Από ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ηωλ ζρεδίωλ καζήκαηνο πνπ 

παξέδωζαλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο. Σα ζρέδηα καζήκαηνο  πνπ παξέδσζαλ 

νη ζπκκεηέρνληεο ζηε δεχηεξε θάζε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, ζε 

εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ηεο επηινγήο ηνπο, κειεηήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ κε 

ηε ρξήζε κίαο ξνπκπξίθαο, πνπ αλέπηπμε ε εξεπλήηξηα. Αλαιπηηθά ε 

ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Ι. 

 Από ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ηωλ εξωηεκαηνινγίωλ πνπ 

ζπκπιεξώζεθαλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ηέινο ηεο δεύηεξεο θάζεο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε ειεθηξνληθά απφ ηνπο θνηηεηέο 

(http://cosy.ds.unipi.gr/survey/index.php?sid=91966&lang=el ), πεξηιάκβαλε 

2 εξσηήζεηο ηχπνπ Ναη/Όρη, 20 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ζε 5-βάζκηα 

θιίκαθα (Γηαθσλψ απφιπηα-Γηαθσλψ-Δίκαη νπδέηεξνο/ε-πκθσλψ-

πκθσλψ απφιπηα) θαη 3 εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ. πγθεθξηκέλα ήηαλ 

ρσξηζκέλν ζε 3 ελφηεηεο: 

Η πξώηε ελόηεηα πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πξνθίι ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (αλ ήηαλ εθπαηδεπηηθνί θαη αλ είραλ θάπνηα εκπεηξία ζε 

εξγαιεία εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ). Η δεύηεξε ελόηεηα πεξηιάκβαλε 

http://cosy.ds.unipi.gr/survey/index.php?sid=91966&lang=el
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εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επρξεζηία ηνπ εξγαιείνπ (π.ρ. αλ ε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ ήηαλ απιή, αλ νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ηθαλνί λα νινθιεξψζνπλ ην 

ζρέδην καζήκαηνο απνηειεζκαηηθά, γξήγνξα θαη ρσξίο δπζθνιία, αλ ην 

πεξηβάιινλ ηνπ εξγαιείνπ ήηαλ επράξηζην θιπ.). Η ηξίηε ελόηεηα 

πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ 

ηε ζρεδίαζε ελφο καζήκαηνο ζην πεξηβάιινλ ηνπ CADMOS (π.ρ. αλ ε 

δηαδηθαζία ζρεδίαζεο ελφο καζήκαηνο ήηαλ απιή θη έδηλε επειημία, αλ ην 

εξγαιείν πεξηείρε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο γηα απνηειεζκαηηθή θαη 

πιήξε ζρεδίαζε ελφο καζήκαηνο, θιπ).  

Αλαιπηηθά ην εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα IV. 

4.5.5 Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ 

4.5.5.1 Δπεμεξγαζία θαη Αλάιπζε ησλ ρεδίσλ Μαζήκαηνο 

Απφ ηνπο 46 θνηηεηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ ηελ πξψηε θάζε ηεο πηινηηθήο 

εθαξκνγήο, ζπκκεηείραλ ζηε δεχηεξε θάζε θαη νινθιήξσζαλ παξαδίδνληαο 

έγθπξα ζρέδηα καζήκαηνο, νη 18. Η κεγάιε απνρή ησλ θνηηεηψλ ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο δεχηεξεο θάζεο, απνδίδεηαη πεξηζζφηεξν ζην γεγνλφο φηη ε 

εξγαζία ήηαλ πξναηξεηηθή θαη ρσξίο αληίθξηζκα ζηε βαζκνινγία θαη ιηγφηεξν 

ζηε δπζθνιία πινπνίεζήο ηεο. Σα ζρέδηα καζήκαηνο πνπ παξέδσζαλ, κε ζέκα 

δηθήο ηνπο επηινγήο, κειεηήζεθαλ ιεπηνκεξψο θαη ζχκθσλα κε  ηε ξνπκπξίθα 

αμηνιφγεζεο πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Ι. Η ξνπκπξίθα απηή 

δηακνξθψζεθε έηζη ψζηε λα γίλεη αμηνιφγεζε, πνπ ζα νδεγνχζε ζηελ απάληεζε 

ησλ πξναλαθεξζέλησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ.  

ηνλ Πίλαθα 4.3, κε άξηζηα ην 3 ε κέζε βαζκνινγία αλά θξηηήξην ηεο 

ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο, δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 

 

 



Κεθάιαην 4 Αμηνιφγεζε ηεο πξνηεηλφκελεο ηερληθήο ζρεδίαζεο θαη ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ εξγαιείνπ – Μειέηεο Πεξίπησζεο 

 

87 

 

Πίλαθαο 4.3. Απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο κε ηε ρξήζε 

ξνπκπξίθαο 

A/A ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

ΜΔΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

1 

Πιεξόηεηα ζηελ Πεξηγξαθή/Σεθκεξίσζε ηνπ καζεζηαθνύ 

ζρεδίνπ (χπαξμε θαινγξακκέλσλ ζηφρσλ, θαζνξηζκέλνη ξφινη 

θαη πξναπαηηνχκελα, κεηαδεδνκέλα ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη 

καζεζηαθνχο πφξνπο, νξζή/πιήξεο αληηζηνίρηζε δξαζηεξηνηήησλ 

κε πφξνπο) 

1,89 

2 
Πινθή ηνπ καζεζηαθνύ ζελαξίνπ ζε επίπεδν ελλνηνινγηθνχ 

κνληέινπ 
2,17 

3 
Πινθή ηνπ καζεζηαθνύ ζελαξίνπ ζε επίπεδν  κνληέινπ ξνήο 

εξγαζηψλ 
1,94 

4 

Δύιεπηε αλαπαξάζηαζε καζεζηαθνύ ζρεδίνπ (conceptual-

flow model)(νλνκαηνινγία ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ησλ πφξσλ, ησλ θάζεσλ θαη ησλ θαλφλσλ) 

2,11 

5 

Γεκηνπξγηθόηεηα ζηε καζεζηαθή ζρεδίαζε γηα επίηεπμε 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ (ρξήζε καζεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ απηφλνκα 

ή/θαη ζε κίμε, πξνηεηλφκελνη καζεζηαθνί πφξνη/εξγαιεία, 

θαλφλεο) 

1,5 

6 

Καηαιιειόηεηα ησλ πξνηεηλόκελσλ πόξσλ (καζεζηαθά 

αληηθείκελα θαη ππεξεζίεο) σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο 

2,11 

7 Οπηηθνπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ 2,39 

8 

Γπλαηόηεηα ηνπ καζεζηαθνύ ζρεδίνπ λα πξνάγεη ηε 

ζπλεξγαηηθφηεηα, ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε θαη ηελ πνηφηεηα 

αιιειεπηδξάζεσλ 

2 

Απφ ηελ παξάζεζε ηνπ Πίλαθα 4.3 ζπκπεξαίλνληαη  –φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

κειέηεο πεξίπησζεο- ρξήζηκα ζηνηρεία φπσο ην φηη νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ πην 

απνδνηηθνί ζηε ζρεδίαζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ (2,17) απφ φηη ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ κνληέινπ ξνήο ησλ εξγαζηψλ (1,94), θάηη πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ αληίζηνηρε κέζε βαζκνινγία. Απηφ δείρλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 
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δηακνξθψλνπλ πην εχθνια ην ράξηε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ καζεζηαθψλ 

πφξσλ, απφ φηη ηελ ελνξρήζηξσζή ηνπο. Η ελζσκάησζε έηνηκσλ ζρεδίσλ 

καζήκαηνο ζην εξγαιείν, πνπ έγηλε ζε κεηαγελέζηεξε θάζε, ζα κπνξνχζε λα 

αληηκεησπίζεη απηή ηε δπζθνιία.  

Η κεγαιχηεξε βαζκνινγία είλαη ζην θξηηήξην ηεο νπηηθνπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ 

(2,39), θάηη πνπ δείρλεη φηη ην πεξηβάιινλ ηνπ εξγαιείνπ είλαη θαηαλνεηφ θη 

εχθνιν πξνο ρξήζε. Αληηζέησο, ε ρακειφηεξε βαζκνινγία παξαηεξείηαη ζην 

θξηηήξην ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηε καζεζηαθή ζρεδίαζε (1,5), θάηη πνπ δείρλεη 

φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δπζθνιεχεηαη ζε απηφ ην θνκκάηη θαη ίζσο 

αγλνεί ηελ χπαξμε καζεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα έθαλαλ ην κάζεκα πην 

ελδηαθέξνλ θαη πην απνδνηηθφ. Πάιη ζε απηφ ην θνκκάηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα 

κπνξνχζαλ λα βνεζεζνχλ κε ηελ χπαξμε έηνηκσλ ζρεδίσλ καζήκαηνο, ηα νπνία 

ζα πινπνηνχλ καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπο. Υακειή ζρεηηθά βαζκνινγία παξνπζηάδεη θαη ην θξηηήξην ηεο 

πιεξφηεηαο ζηελ πεξηγξαθή ηνπ καζεζηαθνχ ζρεδίνπ (1,89), πνπ έρεη λα θάλεη κε 

ηα κεηαδεδνκέλα. Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί είηε σο δπζθνιία ζσζηνχ νξηζκνχ 

ησλ ζηφρσλ, ησλ πξναπαηηνχκελσλ ή ηεο πεξηγξαθήο δξαζηεξηνηήησλ θαη πφξσλ 

είηε σο ξαζπκία ησλ θνηηεηψλ γηα ζπκπιήξσζε φισλ ησλ κεηαδεδνκέλσλ (πνιιά 

απφ ηα πεδία ήηαλ θελά). Πνιχ θαιή βαζκνινγία έρεη θαη ην θξηηήξην ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνηεηλφκελσλ πφξσλ σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο (2,11), ελψ αξθεηά θαιή βαζκνινγία έρεη ην θξηηήξην ηεο 

ελζσκάησζεο δξαζηεξηνηήησλ ζπλεξγαηηθφηεηαο/ελεξγήο κάζεζεο ζε έλα ζρέδην 

καζήκαηνο (2,0), ππνδεηθλχνληαο φηη πιένλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ μεθχγεη απφ 

ην κνληέιν ηνπ καζήκαηνο-δηάιεμεο θαη πξνζπαζνχλ λα εηζάγνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα πινπνηνχλ πιένλ νη ίδηνη νη καζεηέο. 

Η κέζε βαζκνινγία ησλ θνηηεηψλ ήηαλ ην 69/100, θάηη πνπ δείρλεη πσο παξφιν 

πνπ πινπνηνχζαλ γηα πξψηε θνξά κηα δηαθνξεηηθή κέζνδν πξνζέγγηζεο ζηε 

ειεθηξνληθή ζρεδίαζε ελφο καζήκαηνο, κέζσ ηνπ CADMOS κπφξεζαλ λα έρνπλ 

έλα θαιφ απνηέιεζκα ζηελ παξνπζίαζε ηνπ δηθνχ ηνπο ζελαξίνπ.   
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4.5.5.2 Δπεμεξγαζία θαη Αλάιπζε ησλ Δξσηεκαηνινγίσλ 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ησλ 32 θνηηεηψλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην, πξνέθπςαλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. ε γεληθέο γξακκέο ηα 

ζρφιηα ήηαλ ζεηηθά. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (59,37%) 

ηθαλνπνηήζεθαλ απφ ηε κέζνδν αιιά θαη απφ ην εξγαιείν θαη δήισζαλ φηη ήηαλ 

εχθνιν λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην CADMOS (93,75%).  

 

Δηθόλα 4.9. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην 

CADMOS 
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6,25%

Συνολικά είμαι ικανοποιθμζνοσ/θ απότο εργαλείο CADMOS.



Κεθάιαην 4 Αμηνιφγεζε ηεο πξνηεηλφκελεο ηερληθήο ζρεδίαζεο θαη ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ εξγαιείνπ – Μειέηεο Πεξίπησζεο 

 

90 

 

 

Δηθόλα 4.10. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ήηαλ εχθνιν λα κάζνπλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ην CADMOS  

Δπίζεο ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ δήισζαλ φηη ε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ είλαη 

απιή (87,5%) θη φηη θαηάθεξαλ λα νινθιεξψζνπλ γξήγνξα (75%) θαη εχθνια 

(71,88%) ηελ ειεθηξνληθή ζρεδίαζε.  

 

Δηθόλα 4.11. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ε ρξήζε ηνπ CADMOS 

είλαη απιή 
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Ήταν εφκολο να μάκω να χρθςιμοποιώ το εργαλείο CADMOS.
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Η χριςθ του εργαλείου CADMOS είναι απλι.
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Δηθόλα 4.12. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ ήηαλ ηθαλνί λα 

νινθιεξψζνπλ γξήγνξα ηελ άζθεζε κε ην CADMOS 

 

 

Δηθόλα 4.13. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ήηαλ ηθαλνί λα 

νινθιεξψζνπλ ρσξίο πνιχ θφπν ηελ άζθεζε κέζσ ηνπ CADMOS  

Σν 78,13% δήισζε ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ θαζνδήγεζε πνπ παξέρεη ην εξγαιείν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ. Απηφ ην δεδνκέλν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ κηαο 
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Ήμουν ικανόσ/ι να ολοκλθρώςω γριγορα τθν άςκθςθ μζςω του 
εργαλείου  CADMOS.
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Ήμουν ικανόσ/ι να ολοκλθρώςω χωρίσ πολφ κόπο τθν άςκθςθ 
μζςω του εργαλείου CADMOS.
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θαη ε θαζνδήγεζε απνηειεί βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

εξγαιείνπ θαη ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 

 

Δηθόλα 4.14. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη κε 

ηνλ ηξφπν πνπ ηνπο θαζνδήγεζε ην CADMOS θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεδίαζεο 

Πνιχ ζεκαληηθφ ήηαλ ην γεγνλφο φηη ην 62,5 % δήισζε πσο ε δηαδηθαζία 

ζρεδηαζκνχ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δχν μερσξηζηψλ κνληέισλ (ελλνηνινγηθφ 

θαη πινήγεζεο), είλαη πνιχ βνεζεηηθή. Σν 87,5% είπε φηη ε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο ηνπ conceptual model είλαη απιή, ελψ ην 71,87% δήισζε φηη ε 

δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ηνπ flow model είλαη απιή. Απηφ έξρεηαη ζε ζπκθσλία 

κε ην γεγνλφο φηη ζηα ζρέδηα ησλ θνηηεηψλ, ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν ήηαλ 

θαιχηεξα ζρεδηαζκέλν θαη πην πιήξεο απφ ην κνληέιν ξνήο δξαζηεξηνηήησλ, ην 

νπνίν αξθεηά ζπρλά ήηαλ ειιηπέο.  
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Είμαι ικανοποιθμζνοσ/θ με τον τρόπο που με κακοδιγθςε 
το εργαλείο για το ςχεδιαςμό του μακιματοσ.
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Δηθόλα 4.15. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ν δηαρσξηζκφο ηεο 

ζρεδίαζεο ελφο καζήκαηνο ζε ζρεδίαζε δχν μερσξηζηψλ κνληέισλ είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ βνεζάεη ηε ζπλνιηθή ζρεδίαζε 

 

Δηθόλα 4.16. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο ηνπ conceptual model είλαη απιή 
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Θεωρώ ότι ο διαχωριςμόσ τθσ ςχεδίαςθσ ενόσ μακιματοσ ςε 
ςχεδίαςθ δφο ξεχωριςτών μοντζλων του conceptual model 
και του flow model, είναι μία διαδικαςία που βοθκάει τθ 

ςυνολικι ςχεδίαςθ.
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Η διαδικαςία δθμιουργίασ του conceptual model είναι απλι.
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Δηθόλα 4.17. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ε δηαδηθαζία 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ flow model είλαη απιή 

Σν 68,74% επίζεο ππνζηήξημε φηη ν δηαρσξηζκφο ηεο ζρεδίαζεο, ζηε ζρεδίαζε 

ησλ δχν κνληέισλ, δίλεη επειημία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, εζηηάδνληαο θάζε 

θνξά ζε ιεπηνκέξεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θαζέλα απφ απηά, ελψ ην 65,62% 

δήισζε ηθαλνπνηεκέλν απφ ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο πξνζέγγηζεο ηνπ καζήκαηνο  

θαη απφ ηε δπλαηφηεηα λα απνκνλψζεη θαη λα ρεηξηζηεί ηελ θάζε κία δηαθνξεηηθά. 

Σα εξσηήκαηα απηά είλαη θαζνξηζηηθά ζηελ απάληεζε ηνπ βαζηθνχ εξεπλεηηθνχ 

εξσηήκαηνο γηα ην αλ ην CADMOS παξέρεη ζρεδηαζηηθή επειημία. 
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Η διαδικαςία τροποποίθςθσ του flow model είναι απλι.
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Δηθόλα 4.18. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ν δηαρσξηζκφο ησλ 

κνληέισλ δίλεη επειημία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ 

 

Δηθόλα 4.19. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο πξνζέγγηζεο ηνπ καζήκαηνο θαη ηε δπλαηφηεηα λα 

απνκνλψζνπλ θαη λα ρεηξηζηνχλ θάζε κία δηαθνξεηηθά 

Δπίζεο ην 46,87% ππνζηήξημε φηη ην πεξηβάιινλ δηαπξνζσπείαο κε ην ρξήζηε 

είλαη επράξηζην. 
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Ο διαχωριςμόσ των μοντζλων δίνει ευελιξία ςτον 
εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό, εςτιάηοντασ κάκε φορά ςε 

λεπτομζρειεσ που περιγράφονται ςε κακζνα από τα μοντζλα.
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Είμαι ικανοποιθμζνοσ/θ από τισ διαφορετικζσ οπτικζσ 
προςζγγιςθσ του μακιματοσ  και από τθ δυνατότθτα να 
απομονώςω και να χειριςτώ τθν κάκε μία διαφορετικά.
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Δηθόλα 4.20. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ην πεξηβάιινλ 

δηαπξνζσπείαο ηνπ CADMOS κε ην ρξήζηε είλαη επράξηζην 

Σέινο, ην 87,5% ησλ θνηηεηψλ δήισζε φηη ε χπαξμε έηνηκσλ ζρεδίσλ καζήκαηνο 

ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκε ελψ ην 71,87% απηψλ εθηίκεζε πνιχ ηε δπλαηφηεηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο θη επνκέλσο ηξνπνπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ πνπ έθηηαρλαλ κε 

ην CADMOS.  

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε θαη ηξεηο αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο νη 

θνηηεηέο κπνξνχζαλ λα δηαηππψζνπλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζρφιηα θαη λα θάλνπλ 

παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα είραλ απφ ζηε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ. Πνιινί απφ απηνχο εμέθξαζαλ δπζθνξία απφ ην γεγνλφο φηη 

αιιάδνληαο θάηη ζην ελλνηνινγηθφ κνληέιν, ην κνληέιν ξνήο ρηηδφηαλ πάιη απφ 

ηελ αξρή, ράλνληαο ηηο αιιαγέο πνπ είραλ γίλεη ζην παιηφ. Η θηινζνθία φκσο ηνπ 

εξγαιείνπ, είλαη αθξηβψο απηή, ην κνληέιν ξνήο λα ρηίδεηαη βαζηδφκελν ζε 

ζπγθεθξηκέλν ελλνηνινγηθφ κνληέιν. Η πξνζζήθε ή δηαγξαθή δξαζηεξηνηήησλ, 

εμ’νξηζκνχ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία λέαο ελνξρήζηξσζεο δξαζηεξηνηήησλ. ηα 

ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ CADMOS αλαθέξζεθε θπξίσο φηη είλαη έλα εχθνιν ζηε 

ρξήζε εξγαιείν, αθφκα θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο κε βαζηθέο δεμηφηεηεο 

ππνινγηζηψλ θαη φηη βνεζάεη ζηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο. Δπίζεο 

επηζεκάλζεθε έλα πξνγξακκαηηζηηθφ πξφβιεκα (“bug”) πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηελ 

απνζήθεπζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ην νπνίν δηνξζψζεθε ζε επφκελε έθδνζε.  
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Το περιβάλλον διαπροςωπείασ με το χριςτθ (interface) είναι 
ευχάριςτο.
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4.6 Μειέηε Πεξίπησζεο 4 

4.6.1 Υώξνο - Υξόλνο Δθαξκνγήο - πκκεηέρνληεο 

Η ηέηαξηε πηινηηθή εθαξκνγή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θνηηεηέο ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Ηιεθηξνληθή Μάζεζε» ηνπ Σκήκαηνο 

«Φεθηαθψλ πζηεκάησλ» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, ζην πιαίζην ηνπ 

καζήκαηνο «Γηα βίνπ κάζεζε» ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ 

Ιαλνπάξην ηνπ 2012.  

ηελ πξψηε θάζε δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ζπκκεηείραλ 44 θνηηεηέο, ελψ ζηε 

δεχηεξε θάζε νη 34 απφ ηνπο 44 παξέδσζαλ ηα απαηηνχκελα ζρέδηα καζήκαηνο 

θαη απάληεζαλ πιήξσο ην εξσηεκαηνιφγην. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο εθπαηδεπηηθνί (22 ζηνπο 34), κε γλψζεηο εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη εξγαιείσλ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ (29 ζηνπο 34). Πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηνπο 34 θνηηεηέο πνπ νινθιήξσζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο, νη 15 

ήηαλ εθπαηδεπηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (9 ήηαλ θαζεγεηέο 

Πιεξνθνξηθήο, 3 Φηιφινγνη, 2 Φπζηθνί, 1 Ηιεθηξνληθφο) θαη 7 ήηαλ 

εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Δπίζεο απφ ηνπο 34 νη 30 είραλ 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ έλα εξγαιείν εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο LAMS, MyUdutu, CourseLab, Reload, Lompad, Moodle θαη 

Dialog Plus. 

4.6.2 Γηαδηθαζία Τινπνίεζεο Μειέηεο Πεξίπησζεο  

Η κειέηε πεξίπησζεο, πινπνηήζεθε ζε δχν θάζεηο: 

Η πξώηε θάζε δηήξθεζε ηξεηο ώξεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εξγαζηήξην ηνπ 

ηκήκαηνο «Φεθηαθψλ πζηεκάησλ», ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά. Οη θνηηεηέο 

είραλ ήδε γλψζεηο απφ πξνεγνχκελεο δηαιέμεηο ζηε ζρεδίαζε καζεκάησλ θαη ζηε 

δεκηνπξγία ζρεδίσλ καζεκάησλ ζε πεξηγξαθηθή κνξθή. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηξηψξνπ, παξνπζηάζηεθε ζηνπο 44 θνηηεηέο απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα, ε 

κέζνδνο εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ πινπνηεί ην CADMOS, ε θηινζνθία ηνπ 

εξγαιείνπ ελψ έγηλε θαη κία επίδεημε ρξήζεο ηνπ κε ηελ παξνπζίαζε ελφο έηνηκνπ 

ζρεδίνπ καζήκαηνο. ηε ζπλέρεηα δφζεθε ζηνπο θνηηεηέο κε ηε κνξθή 
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ειεθηξνληθνχ θεηκέλνπ, έλα έηνηκν ζρέδην καζήκαηνο ζε πεξηγξαθηθή κνξθή απφ 

ηε ζεκαηηθή πεξηνρή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην Γπκλάζην, ην νπνίν 

πξνηείλεηαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην θαη ηνπο δεηήζεθε λα ην 

πινπνηήζνπλ νη ίδηνη ζην πεξηβάιινλ ηνπ εξγαιείνπ. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο, νη θνηηεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα δεηάλε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε 

απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα. Οη εξσηήζεηο ηνπο αθνξνχζαλ θπξίσο ηε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ, ελψ έγηλαλ αξθεηέο εχζηνρεο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επρξεζηία 

ηνπ, θαη εληνπίζηεθαλ πξνγξακκαηηζηηθά ιάζε, ηα νπνία ειήθζεζαλ ππφςε γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο επφκελεο έθδνζεο. 

Η δεύηεξε θάζε δηήξθεζε κία εβδνκάδα. ηνπο θνηηεηέο δφζεθε κία έθδνζε 

(version 1.8) ηνπ εξγαιείνπ CADMOS θαη ηνπο δεηήζεθε λα παξαδψζνπλ 

ηέζζεξα ζρέδηα καζήκαηνο:  

1. έλα έηνηκν ζρέδην καζήκαηνο απφ ην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο ηεο Σ΄ 

Γεκνηηθνχ, ζπκβαηφ κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ιλζηηηνχηνπ θαη κε ζέκα ην Μέγα Αιέμαλδξν,  

2. ην πξνεγνχκελν ζρέδην καζήκαηνο ηξνπνπνηεκέλν σο πξνο ηνπο 

καζεζηαθνχο πφξνπο 

3. ην πξνεγνχκελν ζρέδην καζήκαηνο ηξνπνπνηεκέλν σο πξνο ηε ξνή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θη 

4. έλα δηθφ ηνπο ζρέδην καζήκαηνο, ζε νπνηνδήπνηε καζεζηαθφ αληηθείκελν 

επηζπκνχζαλ 

Δπηπιένλ δεηήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα έηνηκα ζρέδηα 

καζήκαηνο πνπ πεξηιάκβαλε ην εξγαιείν, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα δηθφ ηνπο 

ζρέδην, αιιά δελ ηνπο δεηήζεθε λα ην παξαδψζνπλ. θνπφο ήηαλ λα 

πεηξακαηηζηνχλ κε ηε δπλαηφηεηα απηή ηνπ CADMOS θαη λα ηελ αμηνινγήζνπλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο, νη θνηηεηέο κπνξνχζαλ λα ζέηνπλ εξσηήζεηο 

νπνηαζδήπνηε θχζεο, ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα, κέζσ ελφο forum πνπ είρε 

πινπνηεζεί εηδηθά γη’ απηφ ην ζθνπφ. ην ηέινο έπξεπε λα παξαδψζνπλ ηέζζεξα 

αξρεία ηχπνπ .cdm ηνπ εξγαιείνπ CADMOS, κε ηα ηέζζεξα ζρέδηα ζε μερσξηζηφ 

δηθφ ηνπ θάθειν ν θαζέλαο, ζην skydrive group ηνπ καζήκαηνο 

https://groups.live.com/P.mvc#!/DiaViouMathisiMSc. Δπίζεο, έπξεπε λα 

https://groups.live.com/P.mvc#!/DiaViouMathisiMSc
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ζπκπιεξψζνπλ έλα on-line εξσηεκαηνιφγην, κε 28 θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, 2 

εξσηήζεηο ηχπνπ Ναη/Όρη θαη 3 αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο. Απφ ηνπο 44 θνηηεηέο 

πνπ παξαθνινχζεζαλ ηελ πξψηε θάζε, νη 38 νινθιήξσζαλ ηε δεχηεξε θάζε, 

παξαδίδνληαο ηα ζρέδηα καζήκαηνο θαη ζπκπιεξψλνληαο ην εξσηεκαηνιφγην. 

4.6.3 Δξγαιεία-Πεξηβάιινληα Τπνζηήξημεο Μειέηεο Πεξίπησζεο 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πεξηβάιινλ 

δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ Moodle, πνπ είρε αλαπηπρζεί γηα ηηο αλάγθεο 

πινπνίεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο. Μέζσ ηνπ Moodle δηαλεκήζεθε ην 

ινγηζκηθφ CADMOS v.1.8, έλαο νδεγφο ρξήζεο ηεο κεζφδνπ ζρεδίαζεο πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ ην εξγαιείν, νη νδεγίεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δεχηεξεο θάζεο 

ηνπ πεηξάκαηνο θαη ην έηνηκν ζρέδην καζήκαηνο ηεο δεχηεξεο θάζεο ην νπνίν 

έπξεπε λα αλαπαξαζηήζνπλ κέζσ ηνπ εξγαιείνπ CADMOS. 

4.6.4 Αμηνιόγεζε ηνπ Δξγαιείνπ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηινηηθήο απηήο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα πνηνηηθά 

θαη πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ πξνήιζαλ αληίζηνηρα: 

 Από ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ηωλ ζρεδίωλ καζήκαηνο πνπ 

παξέδωζαλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο. Σα ζρέδηα καζήκαηνο πνπ παξέδσζαλ 

νη ζπκκεηέρνληεο ζηε δεχηεξε θάζε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, ζε 

εθπαηδεπηηθφ ζελάξην ηεο επηινγήο ηνπο, κειεηήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ κε 

ηε ρξήζε κίαο ξνπκπξίθαο, πνπ αλέπηπμε ε εξεπλήηξηα. Αλαιπηηθά ε 

ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Ι. 

 Από ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ηωλ εξωηεκαηνινγίωλ πνπ 

ζπκπιεξώζεθαλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ηέινο ηεο δεύηεξεο θάζεο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε ειεθηξνληθά απφ ηνπο θνηηεηέο ( 

http://cosy.ds.unipi.gr/survey/index.php?sid=85714&lang=el ), πεξηιάκβαλε 

28 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ζε 5-βάζκηα θιίκαθα (Γηαθσλψ απφιπηα-

Γηαθσλψ-Δίκαη νπδέηεξνο/ε-πκθσλψ-πκθσλψ απφιπηα), 2 εξσηήζεηο 

ηχπνπ Ναη/Όρη θαη 3 εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ. πγθεθξηκέλα ήηαλ 

ρσξηζκέλν ζε 3 ελφηεηεο: 

http://cosy.ds.unipi.gr/survey/index.php?sid=85714&lang=el
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Η πξώηε ελόηεηα πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πξνθίι ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (αλ ήηαλ εθπαηδεπηηθνί θαη αλ είραλ θάπνηα εκπεηξία ζε 

εξγαιεία εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ). Η δεύηεξε ελόηεηα πεξηιάκβαλε 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επρξεζηία ηνπ εξγαιείνπ (π.ρ. αλ ε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ ήηαλ απιή, αλ νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ηθαλνί λα νινθιεξψζνπλ ην 

ζρέδην καζήκαηνο απνηειεζκαηηθά, γξήγνξα θαη ρσξίο δπζθνιία, αλ ην 

πεξηβάιινλ ηνπ εξγαιείνπ ήηαλ επράξηζην θιπ.). Η ηξίηε ελόηεηα 

πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ 

ηε ζρεδίαζε ελφο καζήκαηνο ζην πεξηβάιινλ ηνπ CADMOS (π.ρ. αλ ε 

δηαδηθαζία ζρεδίαζεο ελφο καζήκαηνο ήηαλ απιή θη έδηλε επειημία, αλ ην 

εξγαιείν πεξηείρε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο γηα απνηειεζκαηηθή θαη 

πιήξε ζρεδίαζε ελφο καζήκαηνο, θιπ).  

Αλαιπηηθά ην εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα V. 

4.6.5 Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ 

4.6.5.1 Δπεμεξγαζία θαη Αλάιπζε ησλ ρεδίσλ Μαζήκαηνο 

Απφ ηνπο 44 θνηηεηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ ηελ πξψηε θάζε ηεο πηινηηθήο 

εθαξκνγήο, νη 35 παξέδσζαλ ζρέδηα καζήκαηνο, ζε ζέκα δηθήο ηνπο επηινγήο, ηα 

νπνία ήηαλ δπλαηφ λα αλνηρζνχλ κε ηελ εθαξκνγή θαη νη 34 νινθιήξσζαλ 

απαληψληαο πιήξσο ην εξσηεκαηνιφγην. Σα ζρέδηα κειεηήζεθαλ ιεπηνκεξψο θαη 

ζχκθσλα κε  ηε ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι. Η ξνπκπξίθα απηή 

δηακνξθψζεθε έηζη ψζηε λα γίλεη αμηνιφγεζε, πνπ ζα νδεγνχζε ζηελ απάληεζε 

ησλ πξναλαθεξζέλησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ.  

ηνλ Πίλαθα 4.4, κε άξηζηα ην 3 ε κέζε βαζκνινγία αλά θξηηήξην ηεο 

ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο (γηα ηα 35 ζρέδηα), δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 
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Πίλαθαο 4.4. Απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο κε ηε ρξήζε 

ξνπκπξίθαο 

A/A ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΔΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

1 Πιεξόηεηα ζηελ Πεξηγξαθή/Σεθκεξίσζε ηνπ καζεζηαθνύ 

ζρεδίνπ (χπαξμε θαινγξακκέλσλ ζηφρσλ, θαζνξηζκέλνη ξφινη 

θαη πξναπαηηνχκελα, κεηαδεδνκέλα ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη 

καζεζηαθνχο πφξνπο, νξζή/πιήξεο αληηζηνίρηζε δξαζηεξηνηήησλ 

κε πφξνπο) 

2,17 

2 Πινθή ηνπ καζεζηαθνύ ζελαξίνπ ζε επίπεδν ελλνηνινγηθνχ 

κνληέινπ 

2,29 

3 Πινθή ηνπ καζεζηαθνύ ζελαξίνπ ζε επίπεδν  κνληέινπ ξνήο 

εξγαζηψλ 

1,97 

4 Δύιεπηε αλαπαξάζηαζε καζεζηαθνύ ζρεδίνπ (conceptual-

flow model)(νλνκαηνινγία ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ησλ πφξσλ, ησλ θάζεσλ θαη ησλ θαλφλσλ) 

2,46 

5 Γεκηνπξγηθόηεηα ζηε καζεζηαθή ζρεδίαζε γηα επίηεπμε 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ (ρξήζε καζεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ απηφλνκα 

ή/θαη ζε κίμε, πξνηεηλφκελνη καζεζηαθνί πφξνη/εξγαιεία, 

θαλφλεο) 

1,82 

6 Καηαιιειόηεηα ησλ πξνηεηλόκελσλ πόξσλ (καζεζηαθά 

αληηθείκελα θαη ππεξεζίεο) σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο 

2,29 

7 Οπηηθνπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ 2,57 

8 Γπλαηόηεηα ηνπ καζεζηαθνύ ζρεδίνπ λα πξνάγεη ηε 

ζπλεξγαηηθφηεηα, ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε θαη ηελ πνηφηεηα 

αιιειεπηδξάζεσλ 

2,4 

Απφ ηελ παξάζεζε ηνπ Πίλαθα 4.4 θαη ηηο αληίζηνηρεο κέζεο βαζκνινγίεο, 

πξνθχπηεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ πην απνδνηηθνί ζηε ζρεδίαζε ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ (2,29) απφ φηη ζηε δηακφξθσζε ηνπ κνληέινπ ξνήο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ (1,97), φπσο έγηλε θαη ζηηο πξνεγνχκελεο κειέηεο πεξίπησζεο. 
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Απηφ δείρλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δηακνξθψλνπλ πην εχθνια ην ράξηε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ καζεζηαθψλ πφξσλ, απφ φηη ηελ ελνξρήζηξσζή ηνπο.  

Η κεγαιχηεξε βαζκνινγία είλαη ζην θξηηήξην ηεο νπηηθνπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ 

(2,57), θάηη πνπ δείρλεη φηη ην πεξηβάιινλ ηνπ εξγαιείνπ είλαη θαηαλνεηφ θη 

εχθνιν πξνο ρξήζε. Αληηζέησο, ε ρακειφηεξε βαζκνινγία παξαηεξείηαη ζην 

θξηηήξην ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηε καζεζηαθή ζρεδίαζε (1,82), θάηη πνπ δείρλεη 

φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δπζθνιεχεηαη ζε απηφ ην θνκκάηη θαη ίζσο 

αγλνεί ηελ χπαξμε καζεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα έθαλαλ ην κάζεκα πην 

ελδηαθέξνλ θαη πην απνδνηηθφ. Πάιη ζε απηφ ην θνκκάηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα 

κπνξνχζαλ λα βνεζεζνχλ κε ηελ χπαξμε έηνηκσλ ζρεδίσλ καζήκαηνο, ηα νπνία 

ζα πινπνηνχλ καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

απαηηήζεηο.  

Πνιχ θαιή είλαη θαη ε βαζκνινγία ηνπο ζηελ θαηαιιειφηεηα ησλ καζεζηαθψλ 

πφξσλ σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο (2,29). Σέινο, αξθεηά θαιή βαζκνινγία έρεη 

ην θξηηήξην ηεο ελζσκάησζεο δξαζηεξηνηήησλ ζπλεξγαηηθφηεηαο/ελεξγήο 

κάζεζεο ζε έλα ζρέδην καζήκαηνο (2,4), ππνδεηθλχνληαο φηη πιένλ νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ μεθχγεη απφ ην κνληέιν ηνπ καζήκαηνο-δηάιεμεο θαη 

πξνζπαζνχλ λα εηζάγνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα πινπνηνχλ πιένλ νη ίδηνη νη 

καζεηέο. 

Η κέζε βαζκνινγία ησλ θνηηεηψλ ήηαλ ην 75/100, θάηη πνπ δείρλεη πσο παξφιν 

πνπ πινπνηνχζαλ γηα πξψηε θνξά κηα δηαθνξεηηθή κέζνδν πξνζέγγηζεο ζηε 

ζρεδίαζε ελφο καζήκαηνο κέζσ ηνπ CADMOS κπφξεζαλ λα έρνπλ έλα θαιφ 

απνηέιεζκα ζηελ παξνπζίαζε ηνπ δηθνχ ηνπο ζελαξίνπ.   

4.6.5.2 Δπεμεξγαζία θαη Αλάιπζε ησλ Δξσηεκαηνινγίσλ 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ησλ 34 θνηηεηψλ πνπ νινθιήξσζαλ θαη 

ηηο δχν θάζεηο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο, πξνέθπςαλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. ε 

γεληθέο γξακκέο ηα ζρφιηα ήηαλ ζεηηθά. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε πνζνζηφ 47% 

ηθαλνπνηήζεθαλ απφ ηε κέζνδν αιιά θαη απφ ην εξγαιείν.  
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Δηθόλα 4.21. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην CADMOS  

ε ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ 91,17%, δήισζαλ φηη ε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ είλαη απιή. 

Μφλν δχν άηνκα ππνζηήξημαλ φηη ήηαλ δχζθνιν λα κάζνπλ λα  ρξεζηκνπνηνχλ ην 

CADMOS, ελψ κφλν δχν δήισζαλ φηη δελ κπφξεζαλ λα θαηαιάβνπλ ην 

δηαρσξηζκφ ησλ κνληέισλ θαη ηε ινγηθή ηνπ CADMOS. Δπίζεο ζε πνζνζηφ 

85,29%, επεζήκαλαλ φηη κπφξεζαλ λα αλαπαξαζηήζνπλ εχθνια ζε γξαθηθή 

κνξθή, ην ζρέδην πνπ ηνπο δφζεθε ζε θεηκεληθή κνξθή. 

 

Δηθόλα 4.22. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ε ρξήζε ηνπ CADMOS 

είλαη απιή 
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Συνολικά, είμαι ικανοποιθμζνοσ/θ από το εργαλείο  CADMOS.
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Η χριςθ του εργαλείου  CADMOS είναι απλι
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Δηθόλα 4.23. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ ήηαλ δχζθνιν λα κάζνπλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ην CADMOS  

 

 

Δηθόλα 4.22. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη κπφξεζαλ λα 

θαηαιάβνπλ γξήγνξα ην δηαρσξηζκφ ησλ κνληέισλ θαη ηε ινγηθή ηνπ CADMOS  
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Μπόρεςα να καταλάβω γριγορα το διαχωριςμό των μοντζλων 
και τθ λογικι του εργαλείου  CADMOS.
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Δηθόλα 4.23. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη κπφξεζαλ λα 

αλαπαξαζηήζνπλ εχθνια κε ην CADMOS ζε γξαθηθή κνξθή ην έηνηκν ζρέδην 

καζήκαηνο πνπ ηνπο δφζεθε ζε θεηκεληθή κνξθή 

Σν 64,71% δήισζε ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ θαζνδήγεζε πνπ παξέρεη ην εξγαιείν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ. πγθεθξηκέλα ππνζηήξημαλ φηη είλαη πνιχ 

βνεζεηηθή ε δηαδηθαζία νξηζκνχ ησλ κεηαδεδνκέλσλ ζηελ αξρή δεκηνπξγίαο ηνπ 

ζρεδίνπ (ηίηινο, πεξηγξαθή, ζηφρνη, πξναπαηηνχκελα, ξφινη) θαη βνεζάεη ην 

ζρεδηαζηή λα κελ απνθιίλεη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζρεδίαζεο.  ε πνζνζηφ 

70,59% είπαλ φηη ε αλαπαξάζηαζε ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο, πνπ πξνηείλεη ην 

CADMOS κε γξαθηθή κνξθή είλαη πην επεμεγεκαηηθή απφ ηελ θεηκεληθή κνξθή, 

ελψ ην 73,53% ππνζηήξημε φηη ηα ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

απεηθφληζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ δχν κνληέισλ είλαη επαξθή. 
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Μπόρεςα να αναπαραςτιςω εφκολα με το εργαλείο, ςε γραφικι 
μορφι, το ζτοιμο ςχζδιο μακιματοσ που μου δόκθκε ςε κειμενικι 

μορφι.



Κεθάιαην 4 Αμηνιφγεζε ηεο πξνηεηλφκελεο ηερληθήο ζρεδίαζεο θαη ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ εξγαιείνπ – Μειέηεο Πεξίπησζεο 

 

106 

 

 

Δηθόλα 4.24. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ε αλαπαξάζηαζε ελφο 

ζρεδίνπ καζήκαηνο πνπ πξνηείλεη ην CADMOS είλαη πην επεμεγεκαηηθή απφ ηελ 

θεηκεληθή κνξθή 

Πνιχ ζεκαληηθφ ήηαλ ην γεγνλφο φηη ην 79,41%  δήισζε φηη  δηαρσξηζκφο ηεο 

ζρεδίαζεο ελφο καζήκαηνο ζε ζρεδίαζε δχν μερσξηζηψλ κνληέισλ ηνπ 

conceptual model θαη ηνπ flow model, είλαη κία δηαδηθαζία πνπ βνεζάεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα ζρεδηάζεη ην κάζεκά ηνπ δνκεκέλα, ην 76,47% ππνζηήξημε φηη 

είλαη κία δηαδηθαζία πνπ θαζνδεγεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηε ζρεδίαζε θαη ην 

64,71% είπε φηη είλαη κία δηαδηθαζία πνπ βνεζάεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζρεδηάζεη 

έλα πιήξεο κάζεκα. 

Όζνλ αθνξά ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν, νη θνηηεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

αλέθεξαλ φηη ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζην πιήζνο ησλ δηαζέζηκσλ ηχπσλ πνπ 

παξέρεη ην εξγαιείν γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο πφξνπο, ελψ δήισζαλ φηη ζα 

επηζπκνχζαλ λα κπνξεί λα αληηζηνηρεζεί κία δξαζηεξηφηεηα κε παξαπάλσ απφ 

έλαλ καζεζηαθφ ζηφρν ή πξναπαηηνχκελν. Δπίζεο θάπνηνη είπαλ φηη ζε 

πεξηπηψζεηο κεγάισλ ζελαξίσλ, ην ζρέδην είλαη πεξίπινθν ιφγσ ηνπ ηξφπνπ 

απνηχπσζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην CADMOS.  

Όζνλ αθνξά ην κνληέιν ξνήο, θάπνηνη θνηηεηέο πξφηεηλαλ ηελ χπαξμε επηπιένλ 

θαλφλσλ φπσο ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ θαλφλα ζπλζήθεο έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ δχν επηινγέο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα λα εμαξηάηαη ε 
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Η αναπαράςταςθ ενόσ ςχεδίου μακιματοσ, που προτείνει το 
CADMOS με γραφικι μορφι είναι πιο επεξθγθματικι από τθν 

κειμενικι μορφι.
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δξαζηεξηφηεηα ελφο ξφινπ απφ κία δξαζηεξηφηεηα ελφο άιινπ ξφινπ, π.ρ. ε 

εθθίλεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο νκάδαο λα εμαξηάηαη απφ ην απνηέιεζκα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ καζεηή. 

 

Δηθόλα 4.25. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ν δηαρσξηζκφο ηεο 

ζρεδίαζεο ελφο καζήκαηνο ζε ζρεδίαζε δχν μερσξηζηψλ κνληέισλ είλαη κία 

δηαδηθαζία πνπ βνεζάεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζρεδηάζεη ην κάζεκά ηνπ δνκεκέλα  
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Θεωρώ ότι ο διαχωριςμόσ τθσ ςχεδίαςθσ ενόσ μακιματοσ ςε 
ςχεδίαςθ δφο ξεχωριςτών μοντζλων του conceptual model και του 
flow model, είναι μία διαδικαςία που βοθκάει τον εκπαιδευτικό να 

ςχεδιάςει το μάκθμά του δομθμζνα.
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Δηθόλα 4.26. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ν δηαρσξηζκφο ηεο 

ζρεδίαζεο ελφο καζήκαηνο ζε ζρεδίαζε δχν μερσξηζηψλ κνληέισλ είλαη κία 

δηαδηθαζία πνπ θαζνδεγεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηε ζρεδίαζε 

 

Δηθόλα 4.27. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ν δηαρσξηζκφο ηεο 

ζρεδίαζεο ελφο καζήκαηνο ζε ζρεδίαζε δχν μερσξηζηψλ κνληέισλ είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ βνεζάεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζρεδηάζεη έλα πιήξεο κάζεκα 
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Θεωρώ ότι ο διαχωριςμόσ τθσ ςχεδίαςθσ ενόσ μακιματοσ ςε 
ςχεδίαςθ δφο ξεχωριςτών μοντζλων του conceptual model και του 
flow model, είναι μία διαδικαςία που κακοδθγεί τον εκπαιδευτικό 

ςτθ ςχεδίαςθ.
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Θεωρώ ότι ο διαχωριςμόσ τθσ ςχεδίαςθσ ενόσ μακιματοσ ςε ςχεδίαςθ 
δφο ξεχωριςτών μοντζλων του conceptual model και του flow model, 
είναι μία διαδικαςία που βοθκάει τον εκπαιδευτικό να ςχεδιάςει ζνα 

πλιρεσ μάκθμα.
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Σν 91,18% ππνζηήξημε φηη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, γηα ηελ παξαγσγή δηαθνξεηηθψλ καζεζηαθψλ ξνψλ, είλαη 

ρξήζηκε, ελψ ην 88,23% δήισζε φηη ε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ίδηνπ ζπλφινπ δξαζηεξηνηήησλ ελφο καζήκαηνο αιιά κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε 

δηαθνξεηηθνχο καζεζηαθνχο πφξνπο, είλαη ρξήζηκε. 

 

Δηθόλα 4.28. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ παξαγσγή δηαθνξεηηθψλ καζεζηαθψλ 

ξνψλ είλαη ρξήζηκε 
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Θεωρώ ότι θ επαναχρθςιμοποίθςθ του ςυνόλου των 
δραςτθριοτιτων, για τθν παραγωγι διαφορετικών μακθςιακών 

ροών, είναι χριςιμθ.
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Δηθόλα 4.29. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ ίδηνπ ζπλφινπ δξαζηεξηνηήησλ ελφο καζήκαηνο αιιά κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο 

κε δηαθνξεηηθνχο καζεζηαθνχο πφξνπο είλαη ρξήζηκε 

Σέινο ην 73,53% είπαλ φηη ε χπαξμε έηνηκσλ ζρεδίσλ σο ζρεδηαζηηθά ρλάξηα 

(design patterns) ζην CADMOS, ηνπο βνήζεζε λα δεκηνπξγήζνπλ γξήγνξα θη 

εχθνια, έλα ζρέδην καζήκαηνο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν, κε 

βάζε ηηο αληίζηνηρεο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο, ελψ φινη επεζήκαλαλ φηη δε 

δπζθνιεχηεθαλ θαζφινπ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα απηή ηνπ 

εξγαιείνπ. 
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Θεωρώ ότι θ δυνατότθτα επαναχρθςιμοποίθςθσ του ίδιου 
ςυνόλου δραςτθριοτιτων ενόσ μακιματοσ αλλά με τθ διαςφνδεςι 

τουσ με διαφορετικοφσ μακθςιακοφσ πόρουσ, είναι χριςιμθ.
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Δηθόλα 4.30. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ν δηαρσξηζκφο ηεο 

ζρεδίαζεο ελφο καζήκαηνο ζε ζρεδίαζε δχν μερσξηζηψλ κνληέισλ είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ βνεζάεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζρεδηάζεη έλα πιήξεο κάζεκα 

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε θαη ηξεηο αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο νη 

θνηηεηέο κπνξνχζαλ λα δηαηππψζνπλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζρφιηα θαη λα θάλνπλ 

παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα είραλ απφ ηε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο δήισζαλ φηη ην CADMOS είλαη έλα 

εχθνιν ζηε ρξήζε εξγαιείν, αθφκα θαη απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ έρνπλ 

εκπεηξία κε άιια εξγαιεία ζρεδίαζεο θαη φηη έρεη έλα επράξηζην πεξηβάιινλ 

δηεπαθήο, ελψ αξθεηνί έθαλαλ παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επρξεζηία ηνπ 

εξγαιείνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ απνπζία ηεο ιεηηνπξγίαο αλαίξεζεο θαη 

αληηγξαθήο-επηθφιιεζεο. Σέινο επηζεκάλζεθαλ πξνγξακκαηηζηηθά πξνβιήκαηα 

(“bugs”), ηα νπνία δηνξζψζεθαλ ζε επφκελε έθδνζε. 

4.7 Μειέηε Πεξίπησζεο 5 

4.7.1 Υώξνο - Υξόλνο Δθαξκνγήο - πκκεηέρνληεο 

Η πέκπηε πηινηηθή εθαξκνγή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θνηηεηέο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία θαη Αλάπηπμε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ», 
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Η φπαρξθ ζτοιμων ςχεδίων ςαν ςχεδιαςτικά χνάρια (design 
patterns) ςτο CADMOS, με διευκόλυνε να δθμιουργιςω γριγορα κι 

εφκολα, ζνα ςχζδιο μακιματοσ για ζνα ςυγκεκριμζνο γνωςτικό 
αντικείμενο, με βάςθ τισ αντίςτοιχεσ ςτρατθγικζσ μάκθςθσ.
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πνπ δηεμάγεηαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεληθφ Σκήκα Μαζεκαηηθψλ ηνπ 

ΣΔΙ Πεηξαηά, ζην κάζεκα «Δθαξκνγέο Πνιπκέζσλ & πζηήκαηα Ηιεθηξνληθήο 

Δθπαίδεπζεο» ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Ινχλην ηνπ 2012.  

ηελ πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο ζπκκεηείραλ 30 θνηηεηέο. Η νινθιήξσζε ηεο 

δεχηεξεο θάζεο ήηαλ πξναηξεηηθή θη έηζη νινθιήξσζαλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο νη 

17 απφ ηνπο 30. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο εθπαηδεπηηθνί (15 

ζηνπο 17). Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνπο 17 θνηηεηέο πνπ νινθιήξσζαλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο, νη 6 ήηαλ εθπαηδεπηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (3 ήηαλ 

θαζεγεηέο Φηιφινγνη, 1 Κνηλσληνιφγνο, 1 Αγγιηθψλ, 1 Πιεξνθνξηθφο) θαη 9 

ήηαλ εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Δπίζεο απφ ηνπο 17 νη 9 δελ 

είραλ θαζφινπ γλψζεηο εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ελψ νη ππφινηπνη είραλ 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ έλα εξγαιείν εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο QuickLesson, CourseLab θαη Moodle. 

4.7.2 Γηαδηθαζία Τινπνίεζεο Μειέηεο Πεξίπησζεο 

Η κειέηε πεξίπησζεο, πινπνηήζεθε ζε δχν θάζεηο: 

Η πξώηε θάζε δηήξθεζε ηξεηο ώξεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εξγαζηήξην ηνπ 

«Γεληθνχ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ ηνπ ΣΔΙ Πεηξαηά.  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηξηψξνπ, παξνπζηάζηεθε ζηνπο 30 θνηηεηέο απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα, ε 

κέζνδνο εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ πινπνηεί ην CADMOS, ε θηινζνθία ηνπ  

εξγαιείνπ θη έγηλε κία επίδεημε ρξήζεο ηνπ κε ηελ παξνπζίαζε ελφο έηνηκνπ 

ζρεδίνπ καζήκαηνο. ηε ζπλέρεηα δφζεθε ζηνπο θνηηεηέο κε ηε κνξθή 

ειεθηξνληθνχ θεηκέλνπ, έλα έηνηκν ζρέδην καζήκαηνο ζε πεξηγξαθηθή κνξθή απφ 

ηε ζεκαηηθή πεξηνρή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην Γπκλάζην, ην νπνίν 

πξνηείλεηαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην θαη ηνπο δεηήζεθε λα ην 

πινπνηήζνπλ νη ίδηνη ζην πεξηβάιινλ ηνπ εξγαιείνπ. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο, νη θνηηεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα δεηάλε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε 

απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα. Οη εξσηήζεηο ηνπο αθνξνχζαλ θπξίσο ηε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ, ελψ έγηλαλ αξθεηέο εχζηνρεο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επρξεζηία 

ηνπ. 
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Η δεύηεξε θάζε δηήξθεζε κία εβδνκάδα. ηνπο θνηηεηέο δφζεθε κία έθδνζε 

(version 1.9) ηνπ εξγαιείνπ CADMOS θαη ηνπο δεηήζεθε λα παξαδψζνπλ έλα 

έηνηκν ζρέδην καζήκαηνο απφ ην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο ηεο Σ΄ Γεκνηηθνχ, 

ζπκβαηφ κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ θαη κε ζέκα 

ην Μέγα Αιέμαλδξν. 

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο, νη θνηηεηέο κπνξνχζαλ λα ζέηνπλ εξσηήζεηο 

νπνηαζδήπνηε θχζεο, ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα, κέζσ ελφο forum πνπ είρε 

πινπνηεζεί εηδηθά γη’ απηφ ην ζθνπφ. ην ηέινο έπξεπε λα παξαδψζνπλ έλα 

αξρείν ηχπνπ .cdm ηνπ εξγαιείνπ CADMOS, ζην Moodle ηνπ καζήκαηνο. 

Δπίζεο, έπξεπε λα ζπκπιεξψζνπλ έλα on-line εξσηεκαηνιφγην, κε 24 θιεηζηνχ 

ηχπνπ εξσηήζεηο, 7 εξσηήζεηο ηχπνπ Ναη/’Ορη θαη 6 αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο. 

Απφ ηνπο 30 θνηηεηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ ηελ πξψηε θάζε, νη 17 

νινθιήξσζαλ ηε δεχηεξε θάζε, παξαδίδνληαο ην ζρέδην καζήκαηνο θαη 

ζπκπιεξψλνληαο ην εξσηεκαηνιφγην. 

4.7.3 Δξγαιεία-Πεξηβάιινληα Τπνζηήξημεο Μειέηεο Πεξίπησζεο 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πεξηβάιινλ 

δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ Moodle, πνπ είρε αλαπηπρζεί γηα ηηο αλάγθεο 

πινπνίεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο. Μέζσ ηνπ Moodle δηαλεκήζεθε ην 

ινγηζκηθφ CADMOS v.1.9, έλαο νδεγφο ρξήζεο ηεο ηερληθήο ζρεδίαζεο πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ ην εξγαιείν, νη νδεγίεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δεχηεξεο θάζεο 

ηνπ πεηξάκαηνο θαη ην έηνηκν ζρέδην καζήκαηνο ηεο δεχηεξεο θάζεο ην νπνίν 

έπξεπε λα αλαπαξαζηήζνπλ κέζσ ηνπ εξγαιείνπ CADMOS. 

4.7.4 Αμηνιόγεζε ηνπ Δξγαιείνπ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηινηηθήο απηήο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα πνζνηηθά 

δεδνκέλα πνπ πξνήιζαλ: 

 Από ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ηωλ εξωηεκαηνινγίωλ πνπ 

ζπκπιεξώζεθαλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ηέινο ηεο δεύηεξεο θάζεο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε ειεθηξνληθά απφ ηνπο θνηηεηέο 

(http://cosy.ds.unipi.gr/survey/index.php?sid=45868&lang=el ), πεξηιάκβαλε 

http://cosy.ds.unipi.gr/survey/index.php?sid=45868&lang=el
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7 εξσηήζεηο ηχπνπ Ναη/Όρη, 24 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ζε 5-βάζκηα 

θιίκαθα (Γηαθσλψ απφιπηα-Γηαθσλψ-Δίκαη νπδέηεξνο/ε-πκθσλψ-

πκθσλψ απφιπηα) θαη 6 εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ. πγθεθξηκέλα ήηαλ 

ρσξηζκέλν ζε 5 ελφηεηεο: 

Η πξώηε ελόηεηα πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πξνθίι ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (αλ ήηαλ εθπαηδεπηηθνί θαη αλ είραλ θάπνηα εκπεηξία ζε 

εξγαιεία εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ). Η δεύηεξε ελόηεηα πεξηιάκβαλε 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επρξεζηία ηνπ εξγαιείνπ (π.ρ. αλ ε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ ήηαλ απιή, αλ νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ηθαλνί λα νινθιεξψζνπλ ην 

ζρέδην καζήκαηνο απνηειεζκαηηθά, γξήγνξα θαη ρσξίο δπζθνιία, αλ ην 

πεξηβάιινλ ηνπ εξγαιείνπ ήηαλ επράξηζην θιπ.). Η ηξίηε ελόηεηα 

πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ 

ηε ζρεδίαζε ελφο καζήκαηνο ζην πεξηβάιινλ ηνπ CADMOS (π.ρ. αλ ε 

δηαδηθαζία ζρεδίαζεο ελφο καζήκαηνο ήηαλ απιή θη έδηλε επειημία, αλ ην 

εξγαιείν πεξηείρε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο γηα απνηειεζκαηηθή θαη 

πιήξε ζρεδίαζε ελφο καζήκαηνο, θιπ). Η ηέηαξηε ελόηεηα πεξηιάκβαλε 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο επρξεζηίαο ηνπ CADMOS σο 

ζρεδηαζηηθνχ εξγαιείνπ on-line καζεκάησλ ζην Moodle θαη ηέινο ε πέκπηε 

ελόηεηα πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο κε γεληθά ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζρφιηα γηα ην 

εξγαιείν. 

Αλαιπηηθά ην εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα VI. 

Δπεηδή ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο, νη ζπκκεηέρνληεο δελ 

παξέδσζαλ ζρέδηα βαζηζκέλα ζε δηθφ ηνπο ζελάξην αιιά ζε ζελάξην πνπ 

ηνπο δφζεθε, γη’απηφ θαη ηα ζρέδηά ηνπο δελ αμηνινγήζεθαλ κε βάζε ηε 

ξνπκπξίθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι, φπσο έγηλε ζηηο πξνεγνχκελεο κειέηεο 

πεξίπησζεο. 



Κεθάιαην 4 Αμηνιφγεζε ηεο πξνηεηλφκελεο ηερληθήο ζρεδίαζεο θαη ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ εξγαιείνπ – Μειέηεο Πεξίπησζεο 

 

115 

 

4.7.5 Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ 

4.7.5.1 Δπεμεξγαζία θαη Αλάιπζε ησλ Δξσηεκαηνινγίσλ 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ησλ 17 θνηηεηψλ πνπ νινθιήξσζαλ θαη 

ηηο δχν θάζεηο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο, πξνέθπςαλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. ε 

γεληθέο γξακκέο ηα ζρφιηα ήηαλ ζεηηθά. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε πνζνζηφ 52,94% 

ηθαλνπνηήζεθαλ απφ ην εξγαιείν.  

 

Δηθόλα 4.31. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ην CADMOS 

ε ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ 94,12%, δήισζαλ φηη ε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ είλαη απιή. 

Μφλν έλα άηνκν ππνζηήξημε φηη ήηαλ δχζθνιν λα κάζεη λα ρξεζηκνπνηεί ην 

CADMOS, ελψ 16 ζηνπο 17 δήισζαλ φηη κπφξεζαλ λα θαηαιάβνπλ ην 

δηαρσξηζκφ ησλ κνληέισλ θαη ηε ινγηθή ηνπ CADMOS. Δπίζεο ζε πνζνζηφ 

82,36% , επεζήκαλαλ φηη κπφξεζαλ λα αλαπαξαζηήζνπλ εχθνια ζε γξαθηθή 

κνξθή, ην ζρέδην πνπ ηνπο δφζεθε ζε θεηκεληθή κνξθή. 
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Συνολικά, είμαι ικανοποιθμζνοσ/θ από το εργαλείο  CADMOS.
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Δηθόλα 4.32. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ε ρξήζε ηνπ CADMOS 

είλαη απιή 

 

 

Δηθόλα 4.33. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ήηαλ δχζθνιν λα 

κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην CADMOS  
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Η χριςθ του εργαλείου  CADMOS είναι απλι.
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Ήταν δφςκολο να μάκω να χρθςιμοποιώ το εργαλείο CADMOS.
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Δηθόλα 4.34. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη κπφξεζαλ λα 

θαηαιάβνπλ γξήγνξα ην δηαρσξηζκφ ησλ κνληέισλ θαη ηε ινγηθή ηνπ CADMOS  

 

 

Δηθόλα 4.35. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη κπφξεζαλ λα 

αλαπαξαζηήζνπλ εχθνια κε ην εξγαιείν ζε γξαθηθή κνξθή, ην έηνηκν ζρέδην 

καζήκαηνο πνπο δφζεθε ζε θεηκεληθή κνξθή  
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Μπόρεςα να καταλάβω γριγορα το διαχωριςμό των μοντζλων και 
τθ λογικι του εργαλείου  CADMOS.
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Μπόρεςα να αναπαραςτιςω εφκολα με το εργαλείο, ςε γραφικι 
μορφι, το ζτοιμο ςχζδιο μακιματοσ που μου δόκθκε ςε 

κειμενικι μορφι.
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Σν 64,71% δήισζε ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ θαζνδήγεζε πνπ παξέρεη ην εξγαιείν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ. ε πνζνζηφ 76,47% είπαλ φηη ε αλαπαξάζηαζε 

ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο, πνπ πξνηείλεη ην CADMOS κε γξαθηθή κνξθή είλαη πην 

επεμεγεκαηηθή απφ ηελ θεηκεληθή κνξθή, ελψ 15 ζηνπο 17 ππνζηήξημαλ φηη ηα 

ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απεηθφληζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ δχν 

κνληέισλ είλαη επαξθή. 

 

Δηθόλα 4.36. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ε αλαπαξάζηαζε ελφο 

ζρεδίνπ καζήκαηνο πνπ πξνηείλεη ην CADMOS κε γξαθηθή κνξθή είλαη πην 

επεμεγεκαηηθή απφ ηελ θεηκεληθή κνξθή 

Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ην 76,47%  δήισζε φηη  δηαρσξηζκφο ηεο 

ζρεδίαζεο ελφο καζήκαηνο ζε ζρεδίαζε δχν μερσξηζηψλ κνληέισλ ηνπ 

conceptual model θαη ηνπ flow model, είλαη κία δηαδηθαζία πνπ βνεζάεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα ζρεδηάζεη ην κάζεκά ηνπ δνκεκέλα, ην 70,59% ππνζηήξημε φηη 

είλαη κία δηαδηθαζία πνπ θαζνδεγεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηε ζρεδίαζε θαη νη 11 

ζηνπο 17 είπαλ φηη είλαη κία δηαδηθαζία πνπ βνεζάεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

ζρεδηάζεη έλα πιήξεο κάζεκα. 

Όζνλ αθνξά ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν, νη θνηηεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

αλέθεξαλ φηη ν ρψξνο ζρεδίαζεο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη δπζθνιεχνληαλ λα 

αλαπαξαζηήζνπλ ζρέδηα κε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο δήισζαλ φηη ζα 
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Η αναπαράςταςθ ενόσ ςχεδίου μακιματοσ, που προτείνει το 
CADMOS με γραφικι μορφι είναι πιο επεξθγθματικι από τθν 

κειμενικι μορφι.
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επηζπκνχζαλ λα κπνξεί λα αληηζηνηρεζεί κία δξαζηεξηφηεηα κε παξαπάλσ απφ 

έλαλ καζεζηαθνχο ζηφρνπο, θάηη πνπ επηζεκάλζεθε απφ θνηηεηέο θαη ζε 

πξνεγνχκελεο κειέηεο πεξίπησζεο.  

Όζνλ αθνξά ην κνληέιν ξνήο, ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ δήισζε 

ηθαλνπνηεκέλε, ελψ ην 88,23% είπε πσο ην flow model πεξηγξάθεη ηθαλνπνηεηηθά 

ηε ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Αλαθέξζεθαλ θπξίσο ζε βειηηψζεηο γηα θάπνηα 

ζηνηρεία επρξεζηίαο φπσο νη κπάξεο θχιηζεο θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ θακβά ζρεδίαζεο. 

 

Δηθόλα 4.37. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ν δηαρσξηζκφο ηεο 

ζρεδίαζεο ελφο καζήκαηνο ζε ζρεδίαζε δχν μερσξηζηψλ κνληέισλ, είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ βνεζάεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζρεδηάζεη ην κάζεκά ηνπ δνκεκέλα 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

διαφωνώ 
απόλυτα

διαφωνώ ουδζτεροσ/η ςυμφωνώ ςυμφωνώ 
απόλυτα 

5,88%
0,00%

17,65%

35,29%
41,18%

Θεωρώ ότι ο διαχωριςμόσ τθσ ςχεδίαςθσ ενόσ μακιματοσ ςε 
ςχεδίαςθ δφο ξεχωριςτών μοντζλων του conceptual model και του 
flow model, είναι μία διαδικαςία που βοθκάει τον εκπαιδευτικό να 

ςχεδιάςει το μάκθμά του δομθμζνα.
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Δηθόλα 4.38. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ν δηαρσξηζκφο ηεο 

ζρεδίαζεο ελφο καζήκαηνο ζε ζρεδίαζε δχν μερσξηζηψλ κνληέισλ, είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ θαζνδεγεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηε ζρεδίαζε 

 

Δηθόλα 4.39. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ν δηαρσξηζκφο ηεο 

ζρεδίαζεο ελφο καζήκαηνο ζε ζρεδίαζε δχν μερσξηζηψλ κνληέισλ, είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ βνεζάεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζρεδηάζεη έλα πιήξεο κάζεκα 
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Θεωρώ ότι ο διαχωριςμόσ τθσ ςχεδίαςθσ ενόσ μακιματοσ ςε 

ςχεδίαςθ δφο ξεχωριςτών μοντζλων του conceptual model και του 
flow model, είναι μία διαδικαςία που κακοδθγεί τον εκπαιδευτικό 

ςτθ ςχεδίαςθ.
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Θεωρώ ότι ο διαχωριςμόσ τθσ ςχεδίαςθσ ενόσ μακιματοσ ςε 
ςχεδίαςθ δφο ξεχωριςτών μοντζλων του conceptual model και του 

flow model, είναι μία διαδικαςία που βοθκάει τον εκπαιδευτικό 
να ςχεδιάςει ζνα πλιρεσ μάκθμα.
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Οη 16 ζηνπο 17 δήισζαλ φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο 

ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο  θαη απφ ηε δπλαηφηεηα λα ρεηξηζηνχλ ηελ θάζε κία 

μερσξηζηά, ελψ φινη ππνζηήξημαλ φηη ν δηαρσξηζκφο ησλ κνληέισλ δίλεη επειημία 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, εζηηάδνληαο θάζε θνξά ζε ιεπηνκέξεηεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην θαζέλα μερσξηζηά. 

Σν 88,24% ππνζηήξημε φηη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, γηα ηελ παξαγσγή δηαθνξεηηθψλ καζεζηαθψλ ξνψλ, είλαη 

ρξήζηκε, ελψ ην 94,12% δήισζε φηη ε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ίδηνπ ζπλφινπ δξαζηεξηνηήησλ ελφο καζήκαηνο αιιά κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε 

δηαθνξεηηθνχο καζεζηαθνχο πφξνπο, είλαη ρξήζηκε. 

 

Δηθόλα 4.40. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ παξαγσγή δηαθνξεηηθψλ καζεζηαθψλ 

ξνψλ είλαη ρξήζηκε 
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11,76%

47,06%

41,18%

Θεωρώ ότι θ επαναχρθςιμοποίθςθ του ςυνόλου των 
δραςτθριοτιτων, για τθν παραγωγι διαφορετικών μακθςιακών 

ροών, είναι χριςιμθ.
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Δηθόλα 4.41. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ φηη ε δπλαηφηεηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ίδηνπ ζπλφινπ δξαζηεξηνηήησλ ελφο καζήκαηνο αιιά 

κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε δηαθνξεηηθνχο καζεζηαθνχο πφξνπο είλαη ρξήζηκε 

 

Οη θνηηεηέο αμηνιφγεζαλ θαη ηε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο 

ζε κνξθή πνπ κπνξεί λα εηζαρζεί ζην Moodle. Σν 58,82% δήισζε φηη ζεσξεί πσο 

κπνξεί λα ζρεδηάζεη εχθνια έλα κάζεκα γηα ην Moodle, κέζσ ηνπ CADMOS, ην 

64,7% είπε πσο είλαη πνιχ θαηαλνεηφο ν ηξφπνο ζρεδίαζεο ελφο on-line 

καζήκαηνο ζην Moodle κε ην CADMOS, ελψ ην 52,94% ηζρπξίζηεθε φηη είλαη 

ηθαλνπνηεκέλν απφ ηνλ ηξφπν ζρεδίαζεο ελφο on-line καζήκαηνο ζην Moodle, κε 

ην CADMOS. 
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Θεωρώ ότι θ δυνατότθτα επαναχρθςιμοποίθςθσ του ίδιου 
ςυνόλου δραςτθριοτιτων ενόσ μακιματοσ αλλά με τθ 

διαςφνδεςι τουσ με διαφορετικοφσ μακθςιακοφσ πόρουσ, είναι 
χριςιμθ.
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Δηθόλα 4.42. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλνπλ κε ην CADMOS κπνξνχλ 

λα ζρεδηάζνπλ εχθνια έλα κάζεκα γηα ην Moodle 

 

Δηθόλα 4.43. Πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πνπ φηη είλαη πνιχ θαηαλνεηφο ν ηξφπνο 

ζρεδίαζεο ελφο on-line καζήκαηνο ζην Moodle κε ην CADMOS  

Σέινο, 11 ζηνπο 17 δήισζαλ φηη ζπκθσλνχλ κε ηνλ  ηξφπν πνπ γίλεηαη ε 

αληηζηνίρηζε ηνπ ζρεδίνπ ξνήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε on-line κάζεκα ζην 

Moodle κε ελφηεηεο (topics) θαη 10 ζηνπο 17 δηαπίζησζαλ φηη ν ηξφπνο πνπ 
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Θεωρώ ότι με το CADMOS μπορώ να ςχεδιάςω εφκολα ζνα 
μάκθμα για το Moodle.
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Είναι πολφ κατανοθτόσ ο τρόποσ ςχεδίαςθσ ενόσ on-line 
μακιματοσ ςτο Moodle με το CADMOS.
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αλαπαξαζηάζεθε ην κάζεκά ηνπο ζην Moodle ζπκθσλεί κε ηελ ζρεδίαζή ηνπο 

ζηα 2 κνληέια ηνπ CADMOS. 

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε θαη ηξεηο αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο νη 

θνηηεηέο κπνξνχζαλ λα δηαηππψζνπλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζρφιηα θαη λα θάλνπλ 

παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα είραλ απφ ηε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο δήισζαλ φηη ην CADMOS είλαη έλα 

εχθνιν ζηε ρξήζε εξγαιείν, ρξήζηκν γηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ δηεπξπκέλεο 

παηδαγσγηθέο γλψζεηο θαη δπζθνιεχνληαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Τπνζηήξημαλ φηη βνεζάεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα νξγαλψζεη ην κάζεκά 

ηνπ, ζεκείσζαλ φηη ε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη πξσηφηππε 

θαη θαηλνηφκα θαη ηφληζαλ φηη αλ γίλνπλ νη απαξαίηεηεο πξνγξακκαηηζηηθέο 

βειηηψζεηο ζα γίλεη έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν.  

4.8 Απαληήζεηο Δξεπλεηηθώλ Δξσηεκάησλ - ύλνςε 

Απφ ηα επηκέξνπο απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο πέληε πξναλαθεξζέληεο 

κειέηεο πεξίπησζεο, κπνξνχλ λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

πνπ ηέζεθαλ ζηελ εηζαγσγή ηνπ Κεθαιαίνπ. Ο Πίλαθαο 4.5 παξνπζηάδεη ηηο 

κέζεο βαζκνινγίεο αλά θξηηήξην αμηνιφγεζεο φισλ ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο πνπ 

παξέδσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο ηέζζεξεηο πξψηεο κειέηεο πεξίπησζεο. Η 

ηειεπηαία κειέηε πεξίπησζεο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη κηαο θαη νη θνηηεηέο έπξεπε 

λα δεκηνπξγήζνπλ ζην CADMOS κφλν έλα έηνηκν ζρέδην καζήκαηνο πνπ ηνπο 

είρε δνζεί ζε ιεθηηθή κνξθή.  Δπίζεο αμηνινγήζεθαλ ηα ζπλνιηθά ζηνηρεία απφ 

ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα.  

Πίλαθαο 4.5: Πίλαθαο κε ηηο κέζεο βαζκνινγίεο ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ 

ζρεδίσλ καζήκαηνο, απφ ηηο κειέηεο πεξίπησζεο 1, 2, 3, 4 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
ΜΔΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Πιεξφηεηα ζηελ Πεξηγξαθή/Σεθκεξίσζε ηνπ 

καζεζηαθνχ ζρεδίνπ  1,99 

Πινθή ηνπ καζεζηαθνχ ζελαξίνπ ζε επίπεδν 

ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ  2,18 
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Πινθή ηνπ καζεζηαθνχ ζελαξίνπ ζε επίπεδν κνληέινπ 

ξνήο εξγαζηψλ  1,94 

Δχιεπηε αλαπαξάζηαζε καζεζηαθνχ ζρεδίνπ  
2,24 

Γεκηνπξγηθφηεηα ζηε καζεζηαθή ζρεδίαζε γηα επίηεπμε 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ  1,66 

Καηαιιειφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ πφξσλ (καζεζηαθά 

αληηθείκελα θαη ππεξεζίεο) σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο  2,06 

Καιαηζζεζία ζηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ  
2,53 

Γπλαηφηεηα ηνπ καζεζηαθνχ ζρεδίνπ λα πξνάγεη ηε 

ζπλεξγαηηθφηεηα, ηελ ελεξγή κάζεζε θαη ηελ 

αιιειεπηδξαζηηθφηεηα  2,33 

πλνςίδνληαο: 

Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 1: Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξνθχπηεη 

φηη ε ζρεδίαζε ελφο καζήκαηνο, κέζσ ηεο δηακφξθσζεο ησλ δχν κνληέισλ, είλαη 

απνδεθηή απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο απιή θαη βνεζεηηθή δηαδηθαζία, αθφκα θαη 

γηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ γλψζεηο εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ (Δηθφλα 4.44). 
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Δηθόλα 4.44: πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ζπκκεηερφλησλ πνπ πηζηεχνπλ φηη ε 

ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ CADMOS είλαη απιή 

Σν ίδην ζπκπέξαζκα βγαίλεη θαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο πνπ 

παξέδσζαλ νη θνηηεηέο, ηα νπνία ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζπγθέληξσζαλ αξθεηά 

θαιφ βαζκφ ηφζν ζηε δηακφξθσζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ, φζν θαη ηνπ 

κνληέινπ ξνήο δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξεί ην 

πεξηβάιινλ δηαπξνζσπείαο ηνπ CADMOS επράξηζην θη ειθπζηηθφ θαη ηα 

ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηεί επαξθή.  

Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 2: Όζνλ αθνξά ηελ παηδαγσγηθή νπδεηεξφηεηα, ηα 

ζπκπεξάζκαηα είλαη ζεηηθά, αθνχ νη ζπκκεηέρνληεο, πνπ ήηαλ εθπαηδεπηηθνί 

δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ, κπφξεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζρέδηα βαζηδφκελνη ζε 

δηαθνξεηηθά γλσζηαθά αληηθείκελα θαη ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο κάζεζεο.   

Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 3: Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαίλεηαη λα 

ηθαλνπνηείηαη ε απαηηνχκελε ζρεδηαζηηθή επειημία, κηαο θαη νη ζπκκεηέρνληεο 

δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απφ ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο 
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Η χριςθ του εργαλείου  CADMOS είναι απλι.

διαφωνώ απόλυτα
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ουδζτεροσ/η 
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ςυμφωνώ απόλυτα
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πξνζέγγηζεο ηνπ καζήκαηνο θαη απφ ηε δπλαηφηεηα λα απνκνλψζνπλ θαη λα 

ρεηξηζηνχλ ηελ θάζε κία δηαθνξεηηθά (Δηθφλα 4.45).  

 

Δηθόλα 4.45: πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ζπκκεηερφλησλ πνπ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο πξνζέγγηζεο ηνπ καζήκαηνο  θαη 

απφ ηε δπλαηφηεηα λα απνκνλψζνπλ θαη λα ρεηξηζηνχλ ηελ θάζε κία 

δηαθνξεηηθά 

Σν ίδην ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη εμεηάδνληαο θαη ηα πνζνζηά ησλ ζπκκεηερφλησλ 

νη νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη ν δηαρσξηζκφο ηεο ζρεδίαζεο, ζηε ζρεδίαζε ησλ δχν 

κνληέισλ, δίλεη επειημία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ γεληθφηεξα, αθνχ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα λα εζηηάζεη θαλείο θάζε θνξά ζε ιεπηνκέξεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε 

θαζέλα απφ ηα κνληέια (Δηθφλα 4.46). 
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Είμαι ικανοποιθμζνοσ/θ από τισ διαφορετικζσ οπτικζσ 
προςζγγιςθσ του μακιματοσ  και από τθ δυνατότθτα να 
απομονώςω και να χειριςτώ τθν κάκε μία διαφορετικά
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Δηθόλα 4.46: πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ζπκκεηερφλησλ πνπ ζεσξνχλ φηη 

ν δηαρσξηζκφο ησλ κνληέισλ δίλεη επειημία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ 

Δπίζεο, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζηηο δχν ηειεπηαίεο κειέηεο 

πεξίπησζεο θαίλεηαη πσο ε πιεηνςεθία ζεσξεί ρξήζηκε ηε δπλαηφηεηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ίδηνπ ζπλφινπ δξαζηεξηνηήησλ ελφο καζήκαηνο αιιά 

κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε δηαθνξεηηθνχο καζεζηαθνχο πφξνπο, θαζψο θαη ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, γηα ηελ παξαγσγή 

δηαθνξεηηθψλ καζεζηαθψλ ξνψλ. 

Δξεπλεηηθό Δξώηεκα 4: Η πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε φιεο ηηο κειέηεο 

πεξίπησζεο, ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ θαζνδήγεζε πνπ 

παξέρεη ην εξγαιείν είηε κέζσ ηεο ζρεδίαζεο ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ 

είηε κέζσ ησλ ζρεδηαζηηθψλ ρλαξηψλ (Δηθφλα 4.47).  
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Ο διαχωριςμόσ των μοντζλων δίνει ευελιξία ςτον εκπαιδευτικό 
ςχεδιαςμό, εςτιάηοντασ κάκε φορά ςε λεπτομζρειεσ που 

περιγράφονται ςε κακζνα από τα μοντζλα.

διαφωνώ 
απόλυτα

διαφωνώ

ουδζτεροσ/η 

ςυμφωνώ

ςυμφωνώ 
απόλυτα
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Δηθόλα 4.47: πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ζπκκεηερφλησλ πνπ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ θαζνδήγεζε πνπ παξέρεη ην εξγαιείν 

Σα απνηειέζκαηα ηεο θαζνδήγεζεο εμάιινπ, θαίλνληαη θαη απφ ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο, ηα νπνία ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ θαηαλνεηά φζνλ 

αθνξά ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δχν κνληέισλ, πνπ ππνδειψλεη φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο, αθνινπζψληαο ηα πξνηεηλφκελα βήκαηα απφ ην εξγαιείν, 

κπφξεζαλ λα νινθιεξψζνπλ ηα ζρέδηά ηνπο επηηπρψο. 
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Είμαι ικανοποιθμζνοσ/θ με τον τρόπο που με κακοδιγθςε το 
εργαλείο για το ςχεδιαςμό του μακιματοσ.

διαφωνώ απόλυτα

διαφωνώ

ουδζτεροσ/η 

ςυμφωνώ

ςυμφωνώ απόλυτα
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Κεθάιαην 5 ύλνςε - πκπεξάζκαηα 

5.1 Δπηζθόπεζε Δξεπλεηηθήο Πνξείαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη λα πξνηαζεί κία ιχζε ζην «αλνηθηφ» 

πξφβιεκα ηεο ςεθηαθήο ζρεδίαζεο νκάδσλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, απφ 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ βαζηθέο γλψζεηο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

δελ είλαη «εηδηθνί» ζην πεδίν ηεο ειεθηξνληθήο ζρεδίαζεο καζεκάησλ (Learning 

design, LD). Γηα ην ιφγν απηφ κειεηήζεθε, ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηχρζεθε κηα λέα 

ηερληθή ειεθηξνληθήο ζρεδίαζεο  καζεκάησλ, πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ έλα 

εξγαιείν ςεθηαθήο ζρεδίαζεο κε γξαθηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν πιεξνί ηα 

αθφινπζα θξηηήξηα, πνπ απνηεινχλ απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζχκθσλα κε 

ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο: 

 Η ζρεδίαζε  γίλεηαη κε απιφ, εχθνιν θαη γξήγνξν ηξφπν  

 Τπάξρεη θαζνδήγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεδίαζεο θαη δπλαηφηεηα 

ρξήζεο έηνηκσλ ζρεδηαζηηθψλ ρλαξηψλ (design patterns), έηζη ψζηε αθφκα 

θαη «λένη» ή «πξσηφπεηξνη» ζρεδηαζηέο πνπ δελ έρνπλ γλψζεηο ςεθηαθήο 

ζρεδίαζεο, λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ επθάληαζηα θαη πξσηφηππα 

ζελάξηα καζήκαηνο, αθνινπζψληαο θάπνηνπο βαζηθνχο θαλφλεο  

 Ο ζρεδηαζηήο κπνξεί λα δεκηνπξγεί ην ζρέδηφ ηνπ πάλσ ζε νπνηνδήπνηε 

γλσζηαθφ αληηθείκελν, αθνινπζψληαο νπνηαδήπνηε καζεζηαθή 

ζηξαηεγηθή επηζπκεί  

 Ο ζρεδηαζηήο κπνξεί λα εμεηάδεη θαη λα απνηππψλεη κε ιεπηνκέξεηα ηελ 

νκάδα ησλ πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο, ζε δηαθνξεηηθά αιιά αιιεινεμαξηψκελα ζρέδηα 

 Σα ζρέδηα ηα νπνία δεκηνπξγεί ν ζρεδηαζηήο βαζίδνληαη ζε έλα ηππηθφ 

κεηακνληέιν, έηζη ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα αληαιιαγήο θη 

επαλαρξεζηκνπνίεζήο ηνπο κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα  

Με γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε 

πνξεία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο, είλαη ε εμήο: 
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 Έγηλε ζπζηεκαηηθή κειέηε επηζηεκνληθψλ άξζξσλ θαη βηβιίσλ, απφ ην 

πεδίν ηεο ειεθηξνληθήο ζρεδίαζεο καζεκάησλ, ζηελ επξχηεξε 

βηβιηνγξαθία. Δηδηθφηεξα κειεηήζεθαλ:  

o Οη βαζηθέο αξρέο ηεο ςεθηαθήο ζρεδίαζεο καζεκάησλ, φπσο 

αλαπηχρζεθαλ, παξνπζηάζηεθαλ θη εμειίρζεθαλ απφ πνιινχο 

εξεπλεηέο  

o Σν πξφηππν ςεθηαθήο ζρεδίαζεο καζεκάησλ IMS-LD, ε ρξήζε 

θαη  δηάδνζή ηνπ αλάκεζα ζηνπο ζρεδηαζηέο θαη ε κειινληηθή 

εμέιημε θαη πνξεία ηνπ 

o Οη ππάξρνπζεο γιψζζεο ςεθηαθήο ζρεδίαζεο καζεκάησλ 

(Learning Design Languages) 

o Σα ππάξρνληα εξγαιεία ςεθηαθήο ζρεδίαζεο καζεκάησλ 

(Learning Design Tools), ε κεζνδνινγία ζρεδίαζεο πνπ 

αθνινπζνχλ θαη ε ρξήζε θαη απνδνρή ηνπο απφ ηνπο ζρεδηαζηέο 

o Οη ππάξρνπζεο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

(Computer Supported Collaborative Learning, CSCL) 

o Η ινγηθή ηεο αλάπηπμεο ζρεδηαζηηθψλ ρλαξηψλ (design patterns), ε 

σθειηκφηεηα θαη ε απνδνρή ηνπο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα  

Απφ ηελ παξαπάλσ έξεπλα αλαδείρζεθε ην «αλνηρηφ» πξφβιεκα ζην πεδίν 

ηεο ειεθηξνληθήο ζρεδίαζεο καζεκάησλ, πνπ απνηειεί ηελ «θαξδηά» θαη 

ην ιφγν δεκηνπξγίαο ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.  

 ρεδηάζηεθε ε πξνηεηλφκελε ηερληθή ζρεδίαζεο καζεκάησλ, κε ζθνπφ λα 

ιχζεη ην παξαπάλσ πξφβιεκα θαη αλαπηχρζεθε ην εξγαιείν CADMOS, 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη απηήλ ηελ ηερληθή. πγθεθξηκέλα ηα βήκαηα 

πνπ αθνινπζήζεθαλ ήηαλ ηα εμήο: 

o Γηεξεπλήζεθαλ νη απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε 

ζρεδίαζε καζεκάησλ 

o Έγηλε ζχγθξηζε ησλ ππαξρφλησλ γισζζψλ θη εξγαιείσλ ςεθηαθήο 

ζρεδίαζεο, σο πξνο απηέο ηηο απαηηήζεηο 

o θηαγξαθήζεθε ε πξνηεηλφκελε ηερληθή ειεθηξνληθήο ζρεδίαζεο 

καζεκάησλ 
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o Αλαπηχρζεθε έλα εξγαιείν ςεθηαθήο ζρεδίαζεο ην νπνίν 

ππνζηεξίδεη ηελ πξνηεηλφκελε ηερληθή ζρεδίαζεο 

 Γηελεξγήζεθαλ πέληε (5) κειέηεο πεξίπησζεο κε ζπκκεηέρνληεο 

εθπαηδεπηηθνχο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ην εξγαιείν θαη ε ηερληθή 

ζρεδίαζεο πνπ ππνζηεξίδεη θαη λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Οη κειέηεο πεξίπησζεο πινπνηήζεθαλ ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα δχν εηψλ, ελψ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε απφ θάζε κία, αμηνπνηήζεθαλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

εξγαιείνπ. Σα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

απνηηκνχλ ζεηηθά ηελ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο θαη ζεσξνχλ 

φηη κε βειηηψζεηο ην CADMOS κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη ζηε δηαδηθαζία 

ζρεδίαζεο θαη αληαιιαγήο καζεκάησλ. 

 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη απαξαίηεηεο δεκνζηεχζεηο άξζξσλ ζε δηεζλή 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη δηεζλή θη ειιεληθά επηζηεκνληθά ζπλέδξηα.  

5.2 πκπεξάζκαηα Δξεπλεηηθήο Πνξείαο - Καηλνηνκηθά ηνηρεία 

Απφ ηελ πινπνίεζε θαη νινθιήξσζε ησλ πέληε κειεηψλ πεξίπησζεο, πξνέθπςαλ 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία απαληνχλ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ 

δηακνξθψζεθαλ θαη δηαηππψζεθαλ σο εμήο: 

 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα 1: Μπνξνχλ λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

CADMOS γξήγνξα θαη ρσξίο θφπν, ρξήζηεο πνπ έρνπλ βαζηθέο γλψζεηο 

ζηνπο Η/Τ θαη δελ είλαη «εηδηθνί» ζηε ειεθηξνληθή ζρεδίαζε καζεκάησλ;  

 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα 2: Πηζηεχνπλ νη ζρεδηαζηέο φηη ε κέζνδνο 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην CADMOS ηνπο δίλεη 

παηδαγσγηθή νπδεηεξφηεηα; Μπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ κε ην εξγαιείν 

νπνηνδήπνηε γλσζηαθφ αληηθείκελν θαη κε νπνηαδήπνηε παηδαγσγηθή 

ζηξαηεγηθή επηζπκνχλ;  

 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα 3: Σν CADMOS παξέρεη ζρεδηαζηηθή επειημία 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο; Μπνξνχλ λα επεμεξγάδνληαη ηα ζρέδηά ηνπο 

εμεηάδνληάο ηα απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο; Μπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχλ έλα 

ηκήκα ηνπ ζρεδίνπ ηνπο ρσξίο λα επεξεάδεηαη θάπνην άιιν; Δίλαη δπλαηφ 
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δηαηεξψληαο ηελ ίδηα νκάδα δξαζηεξηνηήησλ/καζεζηαθψλ πφξσλ λα 

δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθέο ξνέο δξαζηεξηνηήησλ; Μπνξνχλ λα αιιάδνπλ 

ηνπο καζεζηαθνχο πφξνπο ρσξίο λα ηξνπνπνηνχλ ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ; 

 Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα 4: Τπάξρεη θαζνδήγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζρεδίαζεο πνπ ππνζηεξίδεη ην CADMOS;  

Κάζε κειέηε πεξίπησζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν ζηάδηα: 

i. ην πξψην ζηάδην νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα θάλνπλ ρξήζε ηεο 

ηξέρνπζαο θάζε θνξά έθδνζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ εξγαιείνπ CADMOS 

θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θαηά πεξίπησζε έλα ή πεξηζζφηεξα ζρέδηα 

καζήκαηνο. 

ii. ην δεχηεξν ζηάδην νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα απαληήζνπλ ζε έλα on-

line εξσηεκαηνιφγην, πνπ είρε δηακνξθσζεί θαηάιιεια έηζη ψζηε λα 

αμηνινγεζεί ηφζν ην πξνηεηλφκελν εξγαιείν φζν θαη ε ηερληθή ζρεδίαζεο 

πνπ ππνζηεξίδεη. 

Σα ζρέδηα καζήκαηνο πνπ παξέδσζαλ ζην πξψην ζηάδην θάζε πηινηηθήο 

εθαξκνγήο νη ζπκκεηέρνληεο, κειεηήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ ζχκθσλα κε κία 

ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο, πνπ αλαπηχρζεθε εηδηθά γηα ηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή 

έξεπλα. Παξάιιεια έγηλε ζπιινγή θη επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ 

ζηα εξσηεκαηνιφγηα. Απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία πξνέθπςαλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

Εξεπλεηηθό Εξώηεκα 1 (Ε.Ε.1): Μπνξνύλ λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ην 

CADMOS γξήγνξα θαη ρωξίο θόπν, ρξήζηεο πνπ έρνπλ βαζηθέο γλώζεηο ζηνπο Η/Υ 

θαη δελ είλαη «εηδηθνί» ζηελ ειεθηξνληθή ζρεδίαζε;  

Η δηακφξθσζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ θαη ηνπ κνληέινπ ξνήο, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο απιή δηαδηθαζία, αθφκα θαη γηα 

άηνκα κε βαζηθέο γλψζεηο ζηελ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ ρσξίο γλψζεηο 

ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηδηαίηεξα βνεζεηηθή γηα ηε 

ζπλνιηθή ζρεδίαζε. Οη εθπαηδεπηηθνί γηα λα κπνξέζνπλ λα ζρεδηάζνπλ ςεθηαθά 

ηα ζελάξηά ηνπο, δε ρξεηάδεηαη λα ζπκβνπιεπηνχλ «εηδηθνχο» απφ δηαθνξεηηθά 
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πεδία φπσο παηδαγσγνχο, ςπρνιφγνπο, ζρεδηαζηέο καζεκάησλ, ηερληθνχο θ.ά., 

αιιά νχηε θαη λα γίλνπλ νη ίδηνη «εηδηθνί» ζε δηαθνξεηηθφ ηνκέα, πέξα απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ θαη γλσζηαθφ ηνπο αληηθείκελν. Γε ρξεηάδεηαη λα κειεηήζνπλ ην 

ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ πξφηππν ηεο ειεθηξνληθήο ζρεδίαζεο, IMS-LD, ην νπνίν ζα 

ηνπο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο ζρεδίσλ καζήκαηνο. Υξεζηκνπνηνχλ 

έλα γξαθηθφ, απιφ θαη θνληά ζηε θηινζνθία ηνπο εξγαιείν, ην νπνίν απνθξχπηεη 

απφ απηνχο ηηο «δπζλφεηεο» ιεπηνκέξεηεο.  

Σν ζπκπέξαζκα απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αιιά 

θαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο πνπ παξέδσζαλ νη θνηηεηέο, ηα 

νπνία ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζπγθέληξσζαλ αξθεηά θαιφ βαζκφ ηφζν ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ, φζν θαη ηνπ κνληέινπ ξνήο 

δξαζηεξηνηήησλ. Σν πεξηβάιινλ δηαπξνζσπείαο ηνπ CADMOS επίζεο θξίλεηαη 

σο επράξηζην θη ειθπζηηθφ θαη ηα ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηεί επαξθή, ελψ ε 

γξαθηθή απεηθφληζε ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο αμηνινγείηαη σο πεξηζζφηεξν 

επεμεγεκαηηθή απφ νπνηαδήπνηε θεηκεληθή πεξηγξαθή.   

 

Εξεπλεηηθό Εξώηεκα 2 (Ε.Ε.2): Πηζηεύνπλ νη ζρεδηαζηέο όηη ε ηερληθή 

εθπαηδεπηηθνύ ζρεδηαζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην CADMOS ηνπο δίλεη παηδαγωγηθή 

νπδεηεξόηεηα; Μπνξνύλ λα ζρεδηάζνπλ κε ην εξγαιείν νπνηνδήπνηε γλωζηαθό 

αληηθείκελν θαη κε νπνηαδήπνηε παηδαγωγηθή ζηξαηεγηθή επηζπκνύλ;  

ηηο πέληε κειέηεο πεξίπησζεο, ζπκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί δηαθνξεηηθψλ 

εηδηθνηήησλ αιιά θαη βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο (πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα), ελψ 

ζην δεχηεξν κέξνο θάζε πεηξάκαηνο νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηελ ειεπζεξία λα 

δεκηνπξγήζνπλ νηηδήπνηε ζελάξην επηζπκνχζαλ. Κάπνηνη επέιεμαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ην εξγαιείν ζηξαηεγηθέο κάζεζεο ή 

ζηξαηεγηθέο απφ ηελ πξνζσπηθή γλψζε θη εκπεηξία ηνπο, ελψ δελ έιεηςαλ ηα 

δηαζεκαηηθά ζελάξηα, ηα νπνία ζπλδχαδαλ δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα. Η 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζην εξγαιείν ζελαξίσλ πξνεξρφκελα απφ δηαθνξεηηθά 

γλσζηηθά πεδία αιιά θαη ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο παηδαγσγηθέο 

ζηξαηεγηθέο, δείρλεη φηη ην εξγαιείν παξέρεη παηδαγσγηθή νπδεηεξφηεηα.  



Κεθάιαην 5 χλνςε - πκπεξάζκαηα 

 

135 

 

Εξεπλεηηθό Εξώηεκα 3 (Ε.Ε.3): Τν CADMOS παξέρεη ζρεδηαζηηθή επειημία ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο; Μπνξνύλ λα επεμεξγάδνληαη ηα ζρέδηά ηνπο εμεηάδνληάο ηα από 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο; Μπνξνύλ λα ηξνπνπνηνύλ έλα ηκήκα ηνπ ζρεδίνπ ηνπο ρωξίο 

λα επεξεάδεηαη θάπνην άιιν; Είλαη δπλαηό δηαηεξώληαο ηελ ίδηα νκάδα 

δξαζηεξηνηήηωλ/καζεζηαθώλ πόξωλ λα δεκηνπξγνύλ δηαθνξεηηθέο ξνέο 

δξαζηεξηνηήηωλ; Μπνξνύλ λα αιιάδνπλ ηνπο καζεζηαθνύο πόξνπο ρωξίο λα 

ηξνπνπνηνύλ ην ζύλνιν ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ; 

Άιιν έλα ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ην CADMOS παξέρεη ζρεδηαζηηθή 

επειημία, αθνχ ν ζρεδηαζηήο κπνξεί λα εζηηάδεη θάζε θνξά ζε θαζέλα απφ ηα δχν 

κνληέια θαη λα ην  επεμεξγάδεηαη μερσξηζηά. Έρεη δειαδή δχν δηαθνξεηηθέο –αλ 

θαη ζπζρεηηδφκελεο- νπηηθέο ηεο ζπλνιηθήο ηνπ ζρεδίαζεο. ε απηφ ην ηειεπηαίν, 

βαζίδεηαη ε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ίδηνπ ζπλφινπ 

δξαζηεξηνηήησλ ελφο καζήκαηνο αιιά κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε δηαθνξεηηθνχο 

καζεζηαθνχο πφξνπο, θαζψο θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ ίδηνπ ζπλφινπ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ, γηα ηελ παξαγσγή δηαθνξεηηθψλ 

καζεζηαθψλ ξνψλ, πνπ ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αμηνινγεί ζεηηθά κέζα 

απφ ηηο απαληήζεηο ηεο ζην εξσηεκαηνιφγην.  

 

Εξεπλεηηθό Εξώηεκα 4 (Ε.Ε.4): Υπάξρεη θαζνδήγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζρεδίαζεο πνπ ππνζηεξίδεη ην CADMOS; 

Η θαζνδήγεζε ζηε ζρεδίαζε, απφ ηε βηβιηνγξαθία απνηειεί αλαγθαίν 

ραξαθηεξηζηηθφ ελφο εξγαιείνπ ςεθηαθήο ζρεδίαζεο, έηζη ψζηε λα 

δηεπθνιχλνληαη φινη, αθφκα θαη νη «λένη» ζρεδηαζηέο, λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

νινθιεξσκέλν ζελάξην καζήκαηνο. Σν CADMOS ινηπφλ, φπσο ππνζηεξίδεη ε 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο κειέηεο πεξίπησζεο,  παξέρεη θαζνδήγεζε 

είηε κέζσ ηεο ζρεδίαζεο ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ είηε κέζσ ηεο ρξήζεο 

ησλ ζρεδηαζηηθψλ ρλαξηψλ. Όινη νη «εηδηθνί» ζην πεδίν ηεο ζρεδίαζεο 

καζεκάησλ, αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ζρεδηαζηηθψλ ρλαξηψλ 

(design patterns), σο ηδηαίηεξα βνεζεηηθφ ζηνηρείν ελφο εξγαιείνπ ςεθηαθήο 

ζρεδίαζεο.  
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Σέινο ην CADMOS απνηειεί ην κνλαδηθφ εξγαιείν ζρεδίαζεο κέρξη ζηηγκήο, ην 

νπνίν κπνξεί λα εμάγεη έλα ζρέδην πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηα δηθά ηνπ ζχκβνια 

απεηθφληζεο, ζε θαηάιιειε κνξθή γηα λα εηζαρζεί ζηελ πην δηαδεδνκέλε 

πιαηθφξκα δηαρείξηζεο καζεκάησλ, ην Moodle. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

βαζίδεηαη ζε έλα ηππηθφ κεηακνληέιν θαη απνηειεί ίζσο ην πην θαηλνηνκηθφ 

ζηνηρείν ηνπ πξνηεηλφκελνπ εξγαιείνπ, πνπ δίλεη πιένλ ηε δπλαηφηεηα 

«γεθχξσζεο ηνπ θελνχ» αλάκεζα ζηελ ςεθηαθή ζρεδίαζε ελφο καζήκαηνο ζε 

ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ απφ έλα εθπαηδεπηηθφ θαη ζηελ άκεζε κεηαθνξά γηα 

εθηέιεζή ηνπ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Σν ηππηθφ κεηακνληέιν πνπ βξίζθεηαη 

πίζσ απφ ηε ινγηθή ηεο θσδηθνπνίεζεο ελφο καζήκαηνο, απνηειεί επίζεο ηνλ 

θχξην ιφγν πνπ ην CADMOS κπνξεί θαη είλαη ζπκβαηφ κε ην πξφηππν IMS-LD 

(Level A & B), έρνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα κεηαθνξά ησλ ζρεδίσλ ηνπ, ζε 

εξγαιεία φπσο ην Reload θαη ην Recourse. 

πλνςίδνληαο, ηα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, βξίζθνληαη ζην 

ζπλδπαζκφ φισλ ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε έλα εξγαιείν ςεθηαθήο 

ζρεδίαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην φηη ην CADMOS: 

1. Δίλαη εχθνιν ζηε ρξήζε απφ εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, πνπ 

δελ έρνπλ απαξαίηεηα εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηε ζρεδίαζε καζεκάησλ 

θαη ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

2. Πξνζθέξεη θαζνδήγεζε είηε κε ηε ρξήζε έηνηκσλ ζρεδηαζηηθψλ ρλαξηψλ 

είηε κε ηε κέζνδν ζρεδίαζεο πνπ πξνηείλεη (2 κνληέια) 

3. Πξνζθέξεη παηδαγσγηθή νπδεηεξφηεηα θαη ζρεδηαζηηθή επειημία  

4. Έρεη έλα ηππηθφ κεηα-κνληέιν 

5. Μπνξεί λα εμάγεη έλα ζρέδην δεκηνπξγεκέλν ζην δηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, γηα 

εθηέιεζε ζε έλαλ IMS-LD editor/player 

6. Μπνξεί λα αλνίμεη έλα ζρέδην IMS-LD επηπέδνπ A θαη λα ην απνηππψζεη 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

7. Έρεη ελζσκαησκέλα έηνηκα ζρεδηαζηηθά ρλάξηα ζπγθεθξηκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο 

8. Δμάγεη ηα ζρέδηά ηνπ ζε κνξθή θαηάιιειε γηα ελζσκάησζε ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ Moodle.  
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5.3 Μειινληηθέο Δξεπλεηηθέο Καηεπζύλζεηο 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα δηαηξηβή, ππάξρνπλ αθφκα θάπνηα «αλνηρηά» 

ζέκαηα πνπ ρξήδνπλ δηεξεχλεζεο.  

Απφ ηε δηεμαγσγή ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο, έγηλε θαλεξφ φηη, αλ θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο έδεημαλ λα εμνηθεηψλνληαη εχθνια κε ην 

εξγαιείν θαη λα ην αμηνινγνχλ ζεηηθά, είραλ λα θάλνπλ αξθεηέο παξαηεξήζεηο 

ζρεηηθά κε ηα κεηαδεδνκέλα ελφο καζήκαηνο πνπ πξνηείλεη ην CADMOS, ηα 

νπνία αθφκα θαη ζε απιντθά ζελάξηα θάλεθαλ λα κελ ηνπο θαιχπηνπλ πιήξσο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη νη δηαζέζηκνη ηχπνη γηα ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ησλ απιψλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη ησλ καζεζηαθψλ πφξσλ, δελ 

κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

Πεξαηηέξσ επνκέλσο έξεπλα απαηηείηαη, ζε ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνχο αιιά 

θη έκπεηξνπο ζρεδηαζηέο, ψζηε λα θαζνξηζηεί κία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηχπσλ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά θαη ησλ ηχπσλ ησλ καζεζηαθψλ πφξσλ, ε νπνία λα 

θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ρσξίο λα είλαη ηδηαίηεξα εθηελήο. 

Πνιχ ζεκαληηθφ ζα ήηαλ αθφκα, κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία απηή, λα πξνηαζνχλ 

επηπιένλ θαλφλεο γηα ην κνληέιν ξνήο, πνπ ζα εκπινπηίζνπλ ηελ ηξέρνπζα 

έθδνζε ηνπ εξγαιείνπ. 

Δπίζεο, έλα ζεκαληηθφ ζέκα είλαη λα κπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, νινθιεξψλνληαο 

ηε ζρεδίαζή ηνπο, λα ειέγρνπλ εάλ ην δηακνξθσκέλν ζρέδην ηθαλνπνηεί ηνπο 

ζηφρνπο, φπσο είραλ ηεζεί ζηελ αξρή. Γηα ην ιφγν απηφ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 

ππάξρεη έλαο ζπζρεηηζκφο αλάκεζα ζηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο θαη ζηηο 

πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο, αιιά θαη ζηα 

πξνζδνθψκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. ηελ παξνχζα θάζε ην CADMOS 

παξνπζηάδεη ζην ηέινο ηεο ζρεδίαζεο, κφλν αξηζκεηηθά ην πιήζνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ αλά δηαθνξεηηθφ ηχπν δξαζηεξηφηεηαο. Έηζη γηα παξάδεηγκα 

έλαο εθπαηδεπηηθφο πνπ επηζπκεί λα «θαιιηεξγήζεη» ηε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα 

ησλ καζεηψλ, θαηαιαβαίλεη φηη δελ κπνξεί λα ην επηηχρεη εάλ ην ζχλνιν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, είλαη ηνπ ηχπνπ “Understanding”. Δπηπξφζζεηε 

κειέηε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα κπνξνχζε λα γίλεη, ψζηε λα βειηηψζεη θαη 

λα εκπινπηίζεη ην εξγαιείν ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ ζπζρεηηζκψλ-ίζσο 
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θάλνληαο ρξήζε θάπνησλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ-, ψζηε λα κπνξεί ν ζρεδηαζηήο 

λα θξίλεη εάλ έρεη ηθαλνπνηήζεη ηνπο αξρηθνχο ηνπ ζηφρνπο.  

Αλάκεζα ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο κειέηεο πεξίπησζεο 

εθπαηδεπηηθψλ, ππήξμε θαη ε δπζθνιία ηνπ εξγαιείνπ λα απνηππψζεη κεγάια ζε 

έθηαζε ζρέδηα καζήκαηνο. Σν CADMOS παξνπζηάδεη πνιχ θαιά ζελάξηα κε 

κηθξφ πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ (<=10) πνπ πινπνηνχληαη ζε κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα (π.ρ. κεξηθψλ εκεξψλ), αιιά φηαλ ην ζελάξην γίλεηαη πην πνιχπινθν 

θαη κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο, ν ζρεδηαζηήο δπζθνιεχεηαη λα ην παξαθνινπζήζεη. 

Πεξαηηέξσ αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

απεηθφληζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην εξγαιείν θαη πηζαλή «δηαβάζκηζε» ηεο 

ζρεδίαζεο ζε επίπεδα, ζα ήηαλ ρξήζηκε. 

Άιιν έλα πεδίν πξνο δηεξεχλεζε, απνηειεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ CADMOS 

κε ην Moodle. Αλ θαη ζηελ ηξέρνπζα έθδνζε, ην εξγαιείν κπνξεί λα κεηαθέξεη ηα 

βαζηθά ηκήκαηα ελφο ζρεδίνπ (δξαζηεξηφηεηεο, καζεζηαθνχο πφξνπο θαη 

ππεξεζίεο) ζηε δεκνθηιή πιαηθφξκα, εληνχηνηο ππάξρνπλ ζηνηρεία ή θαλφλεο 

ζην CADMOS ηα νπνία δελ ππνζηεξίδνληαη απφ ην Moodle. Γηα παξάδεηγκα ζην 

CADMOS, ζε κία νκάδα απιψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηεινχλ κηα ζχλζεηε, 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο θαλφλα ζρεηηθά κε ηε ζεηξά εθηέιεζήο ηνπο, θάηη 

ην νπνίν δελ πξνβιέπεηαη ζην Moodle. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζνχλ 

εθηελέζηεξα νη αληηζηνηρίζεηο αλάκεζα ζηα ζηνηρεία ηνπ CADMOS θαη ηνπ 

Moodle, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε νξζφηεηά ηνπο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα ζηελ ηξέρνπζα έθδνζε, γίλεηαη αληηζηνίρηζε ηεο «θάζεο» (phase) ηνπ 

CADMOS κε έλα «ζέκα» (topic) ηνπ Moodle, γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δνκήο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Σν Moodle φκσο ππνζηεξίδεη επηπιένλ θαη ηε δνκή 

δηαρσξηζκνχ ζε εβδνκάδεο. Η αληηζηνίρηζε κηαο θάζεο ζε κία εβδνκάδα, ζα 

κπνξνχζε λα πινπνηεζεί, αιιά δε ζα ήηαλ απφιπηα ζσζηή, αθνχ ζην CADMOS 

ν ρξνληθφο νξίδνληαο κηαο θάζεο, είλαη απξνζδηφξηζηνο θαη ν ζρεδηαζηήο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ δηάξθεηαο ρξφλνπ, κεκνλσκέλα ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα. 

Οινθιεξψλνληαο, πεξαηηέξσ έξεπλα θαη κειέηε, ζε ζπλεξγαζία κε 

εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη «εηδηθνχο» ζην πεδίν ηεο ζρεδίαζεο, απαηηείηαη 

πξνθεηκέλνπ ην CADMOS λα θαιχςεη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη λα απνηειέζεη έλα 
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πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν CADMOS δελ απνηειεί 

παλάθεηα γηα φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, θηινδνμεί 

φκσο λα βνεζήζεη ζηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ηελ ςεθηαθή ζρεδίαζε, δίλνληάο ηνπο 

παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα γηα άκεζε θη εχθνιε ελεξγνπνίεζε ησλ ζελαξίσλ ηνπο 

ζε πεξηβάιινληα δηαρείξηζεο καζεκάησλ, φπσο ην Moodle. Αλ θαη θαλείο δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ην «παξαδνζηαθφ» κάζεκα ζηελ ηάμε, φπνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο έρεη άκεζε επαθή κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ε εηζαγσγή ηεο 

ηερλνινγίαο γηα ηελ πινπνίεζε ειεθηξνληθψλ εμ’απνζηάζεσο καζεκάησλ, κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη επηθνπξηθά, εκπινπηίδνληαο ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ, θάλνληαο παξάιιεια ην κάζεκα πην ελδηαθέξνλ. Δπηπιένλ, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο πινπνίεζεο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, επηιέγεηαη ε νξγάλσζε 

ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ είηε γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο είηε γηα ιφγνπο 

αδπλακίαο χπαξμεο θπζηθήο παξνπζίαο (π.ρ. πινπνίεζε ζεκηλαξίσλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζε ζπκκεηέρνληεο πνπ δνπλ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ή αθφκα 

θαη ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο). ηε ζεκεξηλή επνρή ε κάζεζε δε ζηακαηάεη φηαλ 

ηειεηψλεη ην ζρνιείν. Δίλαη πιένλ γεγνλφο φηη κφλν κε ηε ζπλερή θαη δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε κπνξεί ν άλζξσπνο λα επηβηψζεη κέζα ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαη 

θαίλεηαη φηη ε ηερλνινγία θαη ε ειεθηξνληθή κάζεζε έρνπλ λα δηαδξακαηίζνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ… 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  Ρνπκπξίθα Αμηνιόγεζεο ρεδίσλ 

Μαζήκαηνο – Μειέηεο Πεξίπησζεο 1,2,3,4,5 

 

Α/Α 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

3 2 1 

1.  Πιεξόηεηα ζηελ 

Πεξηγξαθή/Σεθκεξίσζε 

ηνπ καζεζηαθνύ ζρεδίνπ 

(χπαξμε θαινγξακκέλσλ 

ζηφρσλ, θαζνξηζκέλνη 

ξφινη θαη 

πξναπαηηνχκελα, 

κεηαδεδνκέλα ζηνπο 

καζεζηαθνχο πφξνπο), 

νξζή/πιήξεο 

αληηζηνίρηζε 

δξαζηεξηνηήησλ κε 

πφξνπο/πξναπαηηνχκελα. 

Σν ζελάξην 

πεξηγξάθεηαη  

θαηαλνεηά, νη ζηφρνη 

είλαη ζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλνη, ηα 

πξναπαηηνχκελα είλαη 

θαινγξακκέλα θαη 

θαηαλνεηά, ππάξρνπλ 

νξηζκέλνη ξφινη 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη 

εθπαηδεπηψλ, ππάξρεη 

πιήξεο νξηζκφο ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ζηνπο καζεζηαθνχο 

πφξνπο, φιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο 

αληηζηνηρίδνληαη ζε 

καζεζηαθνχο  πφξνπο. 

Η πεξηγξαθή ηνπ ζελαξίνπ 

είλαη κεξηθψο θαηαλνεηή, νη  

ζηνρνη είλαη γεληθνινγνη, δελ 

ππάξρεη κεγάιε ζπζρέηηζε 

δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρνπο, 

ηα κεηαδεδνκέλα δελ 

νξίδνληαη πιήξσο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο θαη πφξνπο ή 

ν νξηζκφο ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ είλαη κεξηθψο 

νξζφο, θάπνηνη 

ξνινη/ζηφρνη/πξναπαηηνχκελα 

πνπ έρνπλ δεισζεί δελ 

ρξεζηκνπνηνπληαη.  

Η πεξηγξαθή ηνπ 

ζελαξίνπ δελ είλαη 

θαηαλνεηή, νη 

ζηφρνη θαη ηα 

πξναπαηηνχκελα 

δελ είλαη εχιεπηνη, 

ηα κεηαδεδνκέλα 

είλαη ιάζνο ή 

θαζφινπ νξηζκέλα, 

ην ζελάξην είλαη 

πξνρεηξνγξακκέλν.   

2.  Πινθή ηνπ καζεζηαθνύ 

ζελαξίνπ ζε επίπεδν 

ελλνηνινγηθνύ κνληέινπ 

Σν ζελάξην είλαη 

θαιά νξγαλσκέλν, 

ππάξρνπλ αξθεηέο  

δξαζηεξηφηεηεο 

ζχλζεηεο θαη απιέο, 

νη δξαζηεξηφηεηεο 

ηθαλνπνηνχλ ηνπο 

ζηφρνπο,  θαη νη 

εκπιεθφκελνη 

Θα κπνξνχζε λα είραλ 

ζπκπεξηιεθζεί πην ζχλζεηεο 

δξαζηεξηνηεηεο, θαη λα είραλ 

πεξηγξαθεί κε κεγαιχηεξε 

ιεπηνκέξεηα νη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη νη 

εκπιεθφκελνη λα είραλ πην 

ελεξγεηηθφ ξφιν κε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Με ζσζηή 

Σν ζελαξην είλαη 

απιντθφ, ππάξρνπλ 

ιηγεο 

δξαζηεξηφηεηεο, 

απνπζία ζχλζεησλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ε εκπινθή ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ-

εθπαηδεπηηθψλ  
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(εθπαηδεπφκελνη θαη 

εθπαηδεπηέο) έρνπλ 

ζαθείο ξφινπο, 

ζσζηή θαηαλνκή 

δξαζηεξηνηήησλ ζε 

ξφινπο.  

θαηαλνκή ησλ απιψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε ζχλζεηεο. 

Κάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο δελ 

έρνπλ θαηαλεκεζεί ζσζηά ζε 

ξφινπο ή ζα έπξεπε λα έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί θη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο 

θαηαλεκεκέλεο ζε 

δηαθνξεηηθφ ξφιν. 

είλαη αξθεηά 

κνλνδηάζηαηε. 

Κάπνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο 

δελ είλαη 

μεθάζαξεο σο πξνο 

ην πεξηερφκελφ 

ηνπο. Λάζνο 

θαηαλνκή ξφισλ 

ζε 

δξαζηεξηφηεηεο. 

3.  Πινθή ηνπ καζεζηαθνύ 

ζελαξίνπ ζε επίπεδν  

κνληέινπ ξνήο εξγαζηώλ 

Η ξνή ηνπ ζελαξίνπ 

είλαη θαηαλνεηή θαη 

θαιά νξγαλσκέλε, 

θαη ε αιιεινπρία ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε 

θαλφλεο θαη θάζεηο 

κπνξνχλ λα 

επηθέξνπλ ηελ 

επίηεπμε καζεζηαθψλ 

ζηφρσλ. 

Η αιιεινπρία θάπνησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ή ε 

χπαξμε/απνπζία κεξηθψλ 

θαλφλσλ δπζθνιεχεη ηελ 

επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ 

ζηφρσλ ή θάλεη ην ζελάξην 

πεξίπινθν. 

Η ξνή 

δξαζηεξηνηήησλ 

δελ έρεη ρσξηζηεί 

ζε θάζεηο, νη 

θαλφλεο είηε δελ 

ππάξρνπλ είηε δελ 

πξνζζέηνπλ αμία 

ζην λα επηηεπρζνχλ 

νη καζεζηαθνί 

ζηφρνη 

4.  Δύιεπηε αλαπαξάζηαζε 

καζεζηαθνύ ζρεδίνπ 

(conceptual-flow 

model)(νλνκαηνινγία 

ησλ καζεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ 

πφξσλ θαη ησλ θάζεσλ 

θαη ησλ θαλφλσλ) 

Η αλαπαξάζηαζε ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ 

κνληέινπ (conceptual 

model)θαη ηνπ 

κνληέινπ ξνήο 

εξγαζηψλ (flow 

model) είλαη εχιεπηε 

θαη ε νλνκαηνινγία 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ησλ καζεζηαθψλ 

πφξσλ θαη ησλ 

θάζεσλ είλαη 

θαηαλνεηή. 

Σα νλφκαηα δξαζηεξηνηήησλ, 

καζεζηαθψλ πφξσλ θαη 

θάζεσλ, είλαη κεξηθψο 

θαηαλνεηά, ζα κπνξνχζαλ λα 

είραλ ρξεζηκνπνηεζεί άιιεο 

νλνκαζίεο. 

Η αλαπαξάζηαζε 

ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

κνληέινπ 

(conceptual model) 

θαη ηνπ κνληέινπ 

ξνήο εξγαζηψλ 

(flow model) δελ 

είλαη εχιεπηε, 

δειαδή  ε 

νλνκαηνινγία ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, 

ησλ πφξσλ θαη ησλ 

θάζεσλ δελ 

αληηζηνηρίδεηαη κε 

ην πεξηερφκελφ 

ηνπο, ππάξρεη 

επαλάιεςε 
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νλνκάησλ, νη 

θάζεηο πνπ 

νξίδνληαη δελ 

έρνπλ λφεκα. 

5.  Γεκηνπξγηθόηεηα ζηε 

καζεζηαθή ζρεδίαζε γηα 

επίηεπμε καζεζηαθώλ 

ζηόρσλ (ρξήζε 

καζεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ 

απηφλνκα ή/θαη ζε κίμε, 

πξνηεηλφκελνη 

καζεζηαθνί 

πφξνη/εξγαιεία, θαλφλεο) 

Χξαία δηδαθηηθή 

πξφηαζε, επθάληαζην 

ζελάξην, πξνηείλεηαη 

κίμε καζεζηαθψλ 

ζηξαηεγηθψλ, νη 

καζεζηαθνί πφξνη θαη 

ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη 

είλαη θαηάιιεινη γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα 

αλψηεξσλ λνεηηθψλ 

δεμηνηήησλ 

Γίλεηαη  ηππνπνηεκέλε ρξήζε 

καζεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ, 

ρσξίο εθπιήμεηο σο πξνο ηα 

εξγαιεία θαη ηνπο 

καζεζηαθνχο πφξνπο γηα ηελ 

επίηεπμε αλψηεξσλ λνεηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ 

Γε γίλεηαη ρξήζε 

καζεζηαθψλ 

ζηξαηεγηθψλ, θαη 

ην ζελάξην 

πεξηέρεη 

δξαζηεξηφηεηεο, 

καζεζηαθνχο 

πφξνπο θαη 

εξγαιεία πνπ είλαη 

απιντθνί θαη δελ 

πξνάγνπλ ηελ 

θαιιηέξγεηα 

αλψηεξσλ 

λνεηηθψλ 

δεμηνηήησλ 

6.  Καηαιιειόηεηα ησλ 

πξνηεηλόκελσλ πόξσλ 

(καζεζηαθά αληηθείκελα 

θαη ππεξεζίεο) σο πξνο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηνπο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο 

Οη πφξνη θαη ηα 

εξγαιεία είλαη 

θαηάιιεινη σο πξνο 

ην είδνο ηνπο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, 

ηαηξηάδνπλ ζηηο 

αληίζηνηρεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Κάπνηνη απφ ηνπο πφξνπο θαη 

ηα εξγαιεία δελ είλαη 

θαηάιιεινη γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηηο καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, είηε δελ 

έρνπλ νξηζηεί θάπνηνη πφξνη. 

Οη πεξηζζφηεξνη 

πφξνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη 

δελ είλαη 

θαηάιιεινη γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ 

αληηζηνηρίδνληαη θη 

νχηε γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ 

καζεζηαθψλ 

ζηφρσλ, είηε δελ 



Παξάξηεκα Ι 

 

150 

 

έρνπλ νξηζηεί 

θαζφινπ πφξνη. 

7.  Καιαηζζεζία ζηελ 

νπηηθνπνίεζε ηνπ 

ζελαξίνπ 
Τπάξρεη θαιαηζζεζία 

ζηελ αλαπαξάζηαζε 

ησλ κνληέισλ. 

Τπάξρνπλ ζε θάπνηα ζεκεία 

ησλ κνληέισλ πξνβιήκαηα 

αλαπαξάζηαζεο.  

Δίλαη 

πξνβιεκαηηθή ε 

αλαπαξάζηαζε 

ησλ κνληέισλ - 

δελ είλαη 

θαιαίζζεηα. 

8.  Γπλαηόηεηα ηνπ 

καζεζηαθνύ ζελαξίνπ λα 

πξνάγεη ηε 

ζπλεξγαηηθόηεηα, ηελ 

ελεξγεηηθή κάζεζε θαη 

ηελ 

αιιειεπηδξαζηηθφηεηα 

Οη πξνηεηλφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο 

πξνάγνπλ ηελ 

ελεξγεηηθή κάζεζε, 

νη εθπαηδεπφκελνη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη 

θαη δελ είλαη απιά 

παζεηηθνί δέθηεο 

γλψζεο. /Σν ζρέδην 

βαζίδεηαη ζε θάπνην 

κνληέιν 

ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο, ππάξρνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη 

απφ νκάδεο 

εθπαηδεπφκελσλ.  

Η πνηφηεηα ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ δελ είλαη 

ηδηαίηεξα πινχζηα θαη νη 

εθπαηδεπφκελνη δελ έρνπλ 

πνιχ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία 

Γελ πξνάγεηαη ε 

ελεξγεηηθή 

κάζεζε θαη ε 

ζπλεξγαηηθφηεηα 

κέζα απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ Δξσηεκαηνιόγην Αμηνιόγεζεο ηνπ Δξγαιείνπ CADMOS-Μειέηε 

Πεξίπησζεο 1 

 ΝΑΙ   ΟΥΙ 

1. Έρσ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ καζεκάησλ ζε 

ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ; Αλ λαη κε πνηφ εξγαιείν; 

  

 ΝΑΙ   ΟΥΙ 

2. Δίκαη εθπαηδεπηηθφο; Αλ λαη πνηάο εηδηθφηεηαο;   

 

Δξσηήζεηο Δπρξεζηίαο ηνπ CADMOS Tool 

 

  
ΓΙΑΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 
ΓΙΑΦΧΝΧ ΟΤΓΔΣΔΡΟ/Η ΤΜΦΧΝΧ 

ΤΜΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 

3 

πλνιηθά, είκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ην 

εξγαιείν CADMOS. 

ρφιηα: 

     

4 Η ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ CADMOS είλαη      



Παξάξηεκα II 

 

152 

 

απιή. 

ρφιηα: 

5 

Ήκνπλ ηθαλφο/ή λα νινθιεξψζσ 

απνηειεζκαηηθά ηελ άζθεζε κέζσ ηνπ 

εξγαιείνπ CADMOS. 

ρφιηα: 

     

6 

Ήκνπλ ηθαλφο/ή λα νινθιεξψζσ γξήγνξα 

ηελ άζθεζε κέζσ ηνπ εξγαιείνπ CADMOS. 

ρφιηα: 

     

7 

Ήκνπλ ηθαλφο/ή λα νινθιεξψζσ ρσξίο πνιχ 

θφπν ηελ άζθεζε κέζσ ηνπ εξγαιείνπ 

CADMOS. 

ρφιηα: 

     

8 

Ήηαλ εχθνιν λα κάζσ λα ρξεζηκνπνηψ ην 

εξγαιείν CADMOS. 

ρφιηα: 

     

9 Πηζηεχσ φηη έγηλα γξήγνξα παξαγσγηθφο/ή      
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ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν CADMOS. 

ρφιηα: 

10 

Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηνλ ηξφπν πνπ κε 

θαζνδήγεζε ην εξγαιείν γηα ην ζρεδηαζκφ 

ηνπ καζήκαηνο. 

ρφιηα: 

     

11 

Σν πεξηβάιινλ δηαπξνζσπείαο κε ην ρξήζηε 

(interface) είλαη επράξηζην. 

ρφιηα: 

     

Δξσηήζεηο Ιθαλνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηε ρεδίαζε ελόο Μαζήκαηνο 

12 

Σν εξγαιείν CADMOS πεξηέρεη φιεο ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα πεξίκελα 

λα έρεη πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζσ ην κάζεκά 

κνπ κε ηνλ ηξφπν πνπ επηζπκψ. 

ρφιηα: 

     

13 
Θεσξψ φηη ν δηαρσξηζκφο ηεο ζρεδίαζεο 

ελφο καζήκαηνο ζε ζρεδίαζε δχν 
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μερσξηζηψλ κνληέισλ ηνπ conceptual model 

θαη ηνπ flow model, είλαη κία δηαδηθαζία πνπ 

βνεζάεη ηε ζπλνιηθή ζρεδίαζε. 

ρφιηα: 

14 

Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ conceptual 

model είλαη απιή. 

ρφιηα: 

     

15 

ην conceptual model ε αλαπαξάζηαζε ηνπ 

ζρεδίνπ είλαη νξζνινγηθή σο ελλνηνινγηθφο 

ράξηεο. 

ρφιηα 

     

16 

Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ conceptual 

model είλαη εχθνιε θαη θαηαλνεηή. 

ρφιηα 

     

17 

Η δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ηνπ flow model 

είλαη απιή. 

ρφιηα 
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18 

Σν flow model πεξηγξάθεη ηθαλνπνηεηηθά ηε 

ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

ρφιηα 

     

19 

Ο δηαρσξηζκφο ησλ κνληέισλ δίλεη επειημία 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, εζηηάδνληαο 

θάζε θνξά ζε ιεπηνκέξεηεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζε θαζέλα απφ ηα κνληέια. 

ρφιηα 

     

20 

Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηηο δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο πξνζέγγηζεο ηνπ καζήκαηνο θαη απφ 

ηε δπλαηφηεηα λα απνκνλψζσ θαη λα 

ρεηξηζηψ ηελ θάζε κία δηαθνξεηηθά 

ρφιηα 

     

21 

Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηε δπλαηφηεηα 

επαλαεπεμεξγαζίαο ελφο ππάξρνληνο ζρεδίνπ 

καζήκαηνο. 

ρφιηα 

     

22 Θεσξψ φηη ε χπαξμε έηνηκσλ ζρεδίσλ      
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καζήκαηνο ζα ήηαλ θάηη ην νπνίν ζα κε 

βνεζνχζε. 

ρφιηα 

23 εκεηψζηε ηπρφλ πξνβιήκαηα ινγηζκηθνχ πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ. 

24 Αξλεηηθά ζρφιηα. 

25 Θεηηθά ζρφιηα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ Δξσηεκαηνιόγην Αμηνιόγεζεο ηνπ Δξγαιείνπ CADMOS-Μειέηε 

Πεξίπησζεο 2 

 

Γεληθά 

 ΠΣΤΥΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟ 

1. Δπίπεδν ζπνπδψλ    

 

2. Υξφληα ππεξεζίαο  

 

 ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΙΓΟ  ΜΔΣΡΙΑ ΚΑΛΗ  ΠΟΛΤ ΚΑΛΗ 

3. Γλψζε 

Σ.Π.Δ 

     

 

 ΝΑΙ   ΟΥΙ 
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4. Έρσ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ καζεκάησλ ζε 

ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ; Αλ λαη κε πνηφ εξγαιείν; 

  

 

 ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΔ02 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΔ02  ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΔ04 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΔ04  

5. Η ηδηφηεηά κνπ 

είλαη 

    

 

 

Δξσηήζεηο Δπρξεζηίαο ηνπ CADMOS Tool 

 
ΓΙΑΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 
ΓΙΑΦΧΝΧ ΟΤΓΔΣΔΡΟ/Η ΤΜΦΧΝΧ 

ΤΜΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 

6. πλνιηθά, είκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ην 

εξγαιείν CADMOS. 

ρφιηα: 

     

7. Η ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ CADMOS είλαη 

απιή. 

            ρφιηα: 
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8. Ήκνπλ ηθαλφο/ή λα νινθιεξψζσ 

απνηειεζκαηηθά ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ  κέζσ ηνπ εξγαιείνπ 

CADMOS. 

            ρφιηα: 

     

9. Ήκνπλ ηθαλφο/ή λα νινθιεξψζσ 

γξήγνξα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ  κέζσ ηνπ εξγαιείνπ CADMOS. 

           ρφιηα: 

     

10. Ήκνπλ ηθαλφο/ή λα νινθιεξψζσ ρσξίο 

πνιχ θφπν ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ  κέζσ ηνπ εξγαιείνπ CADMOS. 

            ρφιηα: 

     

11. Ήηαλ εχθνιν λα κάζσ λα ρξεζηκνπνηψ 

ην εξγαιείν CADMOS. 

            ρφιηα: 

     

12. Πηζηεχσ φηη έγηλα γξήγνξα 

παξαγσγηθφο/ή ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, 
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ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν CADMOS. 

            ρφιηα: 

13. Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηνλ ηξφπν 

πνπ κε θαζνδήγεζε ην εξγαιείν γηα ηνλ  

εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ. 

            ρφιηα: 

     

14. Σν πεξηβάιινλ δηαπξνζσπείαο κε ην 

ρξήζηε (interface) είλαη θαινζρεδηαζκέλν. 

            ρφιηα: 

     

Δξσηήζεηο Ιθαλνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηε ρεδίαζε ελόο Μαζήκαηνο 

15. Σν εξγαιείν CADMOS πεξηέρεη φιεο ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα πεξίκελα λα 

έρεη πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζσ ην κάζεκά κνπ κε 

ηνλ ηξφπν πνπ επηζπκψ. 

ρφιηα: 

     

16. Σν εξγαιείν CADMOS κε θαζνδήγεζε 

γηα ηε ζρεδίαζε ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο.  
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ρφιηα: 

17. Θεσξψ φηη ν δηαρσξηζκφο ηεο ζρεδίαζεο 

ελφο καζήκαηνο ζε ζρεδίαζε δχν μερσξηζηψλ 

κνληέισλ ηνπ conceptual model θαη ηνπ flow 

model, είλαη κία δηαδηθαζία πνπ βνεζάεη ηε 

ζπλνιηθή ζρεδίαζε. ρφιηα: 

     

18. Σα ζρέδηα καζήκαηνο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κέζσ ηνπ εξγαιείνπ CADMOS 

είλαη εχιεπηα θαη γίλνληαη θαηαλνεηά απφ 

ηξίηνπο.  

ρφιηα 

     

19. Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ conceptual 

model είλαη απιή.  

ρφιηα 

     

20. ην conceptual model ε αλαπαξάζηαζε 

ηνπ ζρεδίνπ είλαη νξζνινγηθή σο ελλνηνινγηθφο 

ράξηεο. 

ρφιηα 
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21. Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ conceptual 

model είλαη εχθνιε θαη θαηαλνεηή. 

ρφιηα 

     

22. Η δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ηνπ flow 

model είλαη απιή. 

ρφιηα 

     

23. Σν flow model πεξηγξάθεη ηθαλνπνηεηηθά 

ηε ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ . 

ρφιηα 

     

24. Ο δηαρσξηζκφο ησλ κνληέισλ δίλεη 

επειημία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, 

εζηηάδνληαο θάζε θνξά ζε ιεπηνκέξεηεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζε θαζέλα απφ ηα κνληέια. 

ρφιηα 

     

25. Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηηο 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο πξνζέγγηζεο ηνπ 

καζήκαηνο θαη απφ ηε δπλαηφηεηα λα 

απνκνλψζσ θαη λα ρεηξηζηψ ηελ θάζε κία 

δηαθνξεηηθά. 
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ρφιηα 

26. Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηε 

δπλαηφηεηα επαλαεπεμεξγαζίαο ελφο ππάξρνληνο 

ζρεδίνπ καζήκαηνο. 

ρφιηα 

     

27. Θεσξψ φηη ε χπαξμε έηνηκσλ ζρεδίσλ 

καζήκαηνο ζα ήηαλ θάηη ην νπνίν ζα κε 

βνεζνχζε. 

ρφιηα 

     

28. εκεηψζηε ηπρφλ πξνβιήκαηα ινγηζκηθνχ πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ. 

29. Αξλεηηθά ζρφιηα. 

30. Θεηηθά ζρφιηα. 

ύγθξηζε κε ην LAMS 

31. Σν εξγαιείν CADMOS κνπ άξεζε 

πεξηζζφηεξν απφ ην LAMS. 

ρφιηα: 

     

32. ε πνηα ζεκεία ην εξγαιείν CADMOS  
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ππεξηεξεί έλαληη ηνπ εξγαιείνπ LAMS; 

33. ε πνηα ζεκεία ην εξγαιείν LAMS 

ππεξηεξεί έλαληη ηνπ εξγαιείνπ CADMOS; 
 

Γνκή θαη Πεξηερόκελν Δξγαζηεξίνπ 

34. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ήηαλ 

θαιά νξγαλσκέλεο. 

ρφιηα: 

     

35. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

ελίζρπζαλ ηηο γλψζεηο ζαο ζρεηηθά κε ην 

καζεζηαθφ ζρεδηαζκφ. 

ρφιηα: 

     

36. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ήηαλ 

εχθνιεο. 

ρφιηα: 

     

37. Οη δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ θαηάιιειεο γηα 

ην ζέκα ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

ρφιηα: 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV Δξσηεκαηνιόγην Αμηνιόγεζεο ηνπ Δξγαιείνπ CADMOS-Μειέηε 

Πεξίπησζεο 3 

Γεληθά 

  ΝΑΙ   ΟΥΙ 

1. Έρσ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ καζεκάησλ ζε 

ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ; Αλ λαη κε πνηφ εξγαιείν; 

  

 ΝΑΙ   ΟΥΙ 

2. Δίκαη εθπαηδεπηηθφο; Αλ λαη πνηάο εηδηθφηεηαο;   

 

Δξσηήζεηο Δπρξεζηίαο ηνπ CADMOS Tool 

  
ΓΙΑΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 
ΓΙΑΦΧΝΧ ΟΤΓΔΣΔΡΟ/Η ΤΜΦΧΝΧ 

ΤΜΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 

3 

πλνιηθά, είκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ην εξγαιείν 

CADMOS. 

ρφιηα: 
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4 
Η ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ CADMOS είλαη απιή. 

ρφιηα: 
     

5 

Ήκνπλ ηθαλφο/ή λα νινθιεξψζσ απνηειεζκαηηθά ηελ 

άζθεζε κέζσ ηνπ εξγαιείνπ CADMOS. 

ρφιηα: 

     

6 

Ήκνπλ ηθαλφο/ή λα νινθιεξψζσ γξήγνξα ηελ άζθεζε 

κέζσ ηνπ εξγαιείνπ CADMOS. 

ρφιηα: 

     

7 

Ήκνπλ ηθαλφο/ή λα νινθιεξψζσ ρσξίο πνιχ θφπν ηελ 

άζθεζε κέζσ ηνπ εξγαιείνπ CADMOS. 

ρφιηα: 

     

8 

Ήηαλ εχθνιν λα κάζσ λα ρξεζηκνπνηψ ην εξγαιείν 

CADMOS. 

ρφιηα 

     

9 
Πηζηεχσ φηη έγηλα γξήγνξα παξαγσγηθφο/ή 

ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν CADMOS. 
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ρφιηα 

10 

Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηνλ ηξφπν πνπ κε 

θαζνδήγεζε ην εξγαιείν γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

καζήκαηνο. 

ρφιηα: 

     

11 

Σν πεξηβάιινλ δηαπξνζσπείαο κε ην ρξήζηε 

(interface) είλαη επράξηζην. 

ρφιηα 

     

12 

Σν εξγαιείν CADMOS πεξηέρεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο 

θαη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα πεξίκελα λα έρεη πξνθεηκέλνπ 

λα ζρεδηάζσ ην κάζεκά κνπ κε ηνλ ηξφπν πνπ 

επηζπκψ. 

ρφιηα 

     

Δξσηήζεηο Ιθαλνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηε ρεδίαζε ελόο Μαζήκαηνο 

13 

Θεσξψ φηη ν δηαρσξηζκφο ηεο ζρεδίαζεο ελφο 

καζήκαηνο ζε ζρεδίαζε δχν μερσξηζηψλ κνληέισλ 

ηνπ conceptual model θαη ηνπ flow model, είλαη κία 
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δηαδηθαζία πνπ βνεζάεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηε ζπλνιηθή 

ζρεδίαζε. 

ρφιηα 

14 

Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ conceptual model είλαη 

απιή. 

ρφιηα 

     

15 

ην conceptual model ε αλαπαξάζηαζε ηνπ ζρεδίνπ 

είλαη νξζνινγηθή σο ελλνηνινγηθφο ράξηεο. 

ρφιηα 

     

16 

Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ conceptual model είλαη 

εχθνιε θαη θαηαλνεηή. 

ρφιηα 

     

17 

Η δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ηνπ flow model είλαη 

απιή. 

ρφιηα 

     

18 
Σν flow model πεξηγξάθεη ηθαλνπνηεηηθά ηε ξνή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 
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ρφιηα 

19 

Ο δηαρσξηζκφο ησλ κνληέισλ δίλεη επειημία ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, εζηηάδνληαο θάζε θνξά ζε 

ιεπηνκέξεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε θαζέλα απφ ηα 

κνληέια. 

ρφιηα 

     

20 

Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο 

πξνζέγγηζεο ηνπ καζήκαηνο  θαη απφ ηε δπλαηφηεηα 

λα απνκνλψζσ θαη λα ρεηξηζηψ ηελ θάζε κία 

δηαθνξεηηθά. 

ρφιηα 

     

21 

Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηε δπλαηφηεηα 

επαλαεπεμεξγαζίαο ελφο ππάξρνληνο ζρεδίνπ 

καζήκαηνο. 

ρφιηα 

     

22 
Θεσξψ φηη ε χπαξμε έηνηκσλ ζρεδίσλ καζήκαηνο ζα 

ήηαλ θάηη ην νπνίν ζα κε βνεζνχζε. 
     



Παξάξηεκα IV 

 

170 

 

ρφιηα 

23 εκεηψζηε ηπρφλ πξνβιήκαηα ινγηζκηθνχ πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ. 

24 Αξλεηηθά ζρφιηα. 

25 Θεηηθά ζρφιηα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V Δξσηεκαηνιόγην Αμηνιόγεζεο ηνπ Δξγαιείνπ CADMOS Μειέηε 

Πεξίπησζεο 4 

Γεληθα 

  ΝΑΙ   ΟΥΙ 

3. Έρσ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ καζεκάησλ ζε 

ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ; Αλ λαη κε πνηφ εξγαιείν; 

  

 ΝΑΙ   ΟΥΙ 

4. Δίκαη εθπαηδεπηηθφο; Αλ λαη πνηάο εηδηθφηεηαο;   

 

Δξσηήζεηο Δπρξεζηίαο ηνπ CADMOS Tool 

  
ΓΙΑΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 
ΓΙΑΦΧΝΧ ΟΤΓΔΣΔΡΟ/Η ΤΜΦΧΝΧ 

ΤΜΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 

3 

πλνιηθά, είκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ην εξγαιείν 

CADMOS. 

ρφιηα: 
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4 
Η ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ CADMOS είλαη απιή. 

ρφιηα: 
     

5 

Ήηαλ δχζθνιν λα κάζσ λα ρξεζηκνπνηψ ην εξγαιείν 

CADMOS. 

ρφιηα: 

     

6 

Μπφξεζα λα θαηαιάβσ γξήγνξα ην δηαρσξηζκφ ησλ 

κνληέισλ θαη ηε ινγηθή ηνπ εξγαιείνπ  CADMOS. 

ρφιηα: 

     

7 

Μπφξεζα λα αλαπαξαζηήζσ εχθνια κε ην εξγαιείν, ζε 

γξαθηθή κνξθή, ην έηνηκν ζρέδην καζήκαηνο πνπ κνπ 

δφζεθε ζε θεηκεληθή κνξθή. 

ρφιηα: 

     

8 
Πηζηεχσ φηη έγηλα πην δεκηνπξγηθφο/ή ζηε ζρεδίαζε καζεκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν  CADMOS. 

Αλ λαη ηη είλαη απηφ πνπ κε βνήζεζε θαη κε πνηφ ηξφπν; 

9 
Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηνλ ηξφπν πνπ κε θαζνδήγεζε ην εξγαιείν γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο.. 

 Αλ λαη εμεγήζηε γηαηί. 



Παξάξηεκα V 

 

173 

 

10 

Σν πεξηβάιινλ δηαπξνζσπείαο κε ην ρξήζηε (interface) 

είλαη θηιηθφ. 

ρφιηα: 

     

11 
Σα ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απεηθφληζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ δχν κνληέισλ ζεσξείο φηη είλαη επαξθή. 

Αλ φρη δηαηχπσζε ηε γλψκε ζνπ. 

12 

Η αλαπαξάζηαζε ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο, πνπ 

πξνηείλεη ην CADMOS κε γξαθηθή κνξθή είλαη πην 

επεμεγεκαηηθή απφ ηελ θεηκεληθή κνξθή. 

ρφιηα: 

     

13 
Αλαθέξαηε πεξηνξηζκνχο πνπ πηζηεχεηε φηη παξνπζηάδεη ν γξαθηθφο ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην CADMOS, 

γηα ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν. 

14 
Αλαθέξαηε πεξηνξηζκνχο πνπ πηζηεχεηε φηη παξνπζηάδεη ν γξαθηθφο ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην CADMOS, 

γηα ην κνληέιν ξνήο. 

15 

Σν εξγαιείν CADMOS πεξηέρεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο 

θαη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα πεξίκελα λα έρεη πξνθεηκέλνπ 

λα ζρεδηάζσ ην κάζεκά κνπ κε ηνλ ηξφπν πνπ 

επηζπκψ. 

     



Παξάξηεκα V 

 

174 

 

ρφιηα 

Δξσηήζεηο Ιθαλνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηε ρεδίαζε ελόο Μαζήκαηνο 

16 

Θεσξψ φηη ν δηαρσξηζκφο ηεο ζρεδίαζεο ελφο 

καζήκαηνο ζε ζρεδίαζε δχν μερσξηζηψλ κνληέισλ ηνπ 

conceptual model θαη ηνπ flow model, είλαη κία 

δηαδηθαζία πνπ βνεζάεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζρεδηάζεη 

ην κάζεκά ηνπ δνκεκέλα. 

ρφιηα 

     

17 

Θεσξψ φηη ν δηαρσξηζκφο ηεο ζρεδίαζεο ελφο 

καζήκαηνο ζε ζρεδίαζε δχν μερσξηζηψλ κνληέισλ ηνπ 

conceptual model θαη ηνπ flow model, είλαη κία 

δηαδηθαζία πνπ θαζνδεγεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηε 

ζρεδίαζε. 

ρφιηα 

     

18 

Θεσξψ φηη ν δηαρσξηζκφο ηεο ζρεδίαζεο ελφο 

καζήκαηνο ζε ζρεδίαζε δχν μερσξηζηψλ κνληέισλ ηνπ 

conceptual model θαη ηνπ flow model, είλαη κία 

δηαδηθαζία πνπ βνεζάεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζρεδηάζεη 
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έλα πιήξεο κάζεκα. 

ρφιηα 

19 

Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο  (κνληέια) θαη απφ ηε δπλαηφηεηα λα 

απνκνλψζσ θαη λα ρεηξηζηψ ηελ θάζε κία μερσξηζηά.  

ρφιηα 

20 

Ο δηαρσξηζκφο ησλ κνληέισλ δίλεη επειημία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, εζηηάδνληαο θάζε θνξά ζε ιεπηνκέξεηεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην θαζέλα μερσξηζηά. 

ρφιηα 

21 

Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ conceptual model είλαη 

εχθνιε θαη θαηαλνεηή. 

ρφιηα 

     

22 

Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ flow model θαη 

ηξνπνπνίεζεο κε βάζε ην εθπαηδεπηηθφ κνπ ζηπι  είλαη 

απιή. 

ρφιηα 

     

23 
Σν flow model πεξηγξάθεη ηθαλνπνηεηηθά ηε ξνή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 
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ρφιηα 

24 

Ήηαλ εχθνιν λα ρξεζηκνπνηήζσ ηνπο θαλφλεο ηνπ 

εξγαιείνπ (userchoice, timelimit, score, ε εθηέιεζε 

δξαζηεξηνηήησλ κε sequence ή serial ηξφπν αιιά θαη ε 

ζεκείσζε θαλφλσλ κε comments),γηα λα δεκηνπξγήζσ 

ζχλζεηεο ξνέο δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Αλαθέξαηε επηπιένλ θαλφλεο πνπ ζα επηζπκνχζαηε λα 

πεξηιακβάλνληαη ζην CADMOS, γηα ηε δηακφξθσζε 

ηνπ κνληέινπ ξνήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

     

25 
Η χπαξμε ζρνιίσλ ζην ζρέδην είλαη ρξήζηκε. 

ρφιηα 
     

26 

Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηε δπλαηφηεηα 

επαλαεπεμεξγαζίαο ελφο ππάξρνληνο ζρεδίνπ 

καζήκαηνο. 

ρφιηα 

     

27 
Θεσξψ φηη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, γηα ηελ παξαγσγή δηαθνξεηηθψλ 
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καζεζηαθψλ ξνψλ, είλαη ρξήζηκε. 

ρφιηα 

28 

Θεσξψ φηη ε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ίδηνπ ζπλφινπ δξαζηεξηνηήησλ ελφο καζήκαηνο αιιά 

κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε δηαθνξεηηθνχο καζεζηαθνχο 

πφξνπο, είλαη ρξήζηκε. 

ρφιηα 

     

29 

Η χπαξμε έηνηκσλ ζρεδίσλ ζαλ ζρεδηαζηηθά ρλάξηα 

(design patterns) ζην CADMOS, κε δηεπθφιπλε λα 

δεκηνπξγήζσ γξήγνξα θη εχθνια, έλα ζρέδην 

καζήκαηνο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ 

αληηθείκελν, κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο ζηξαηεγηθέο 

κάζεζεο. 

ρφιηα 

     

30 
Γπζθνιεχηεθεο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηα έηνηκα ζρέδηα καζήκαηνο - ζρεδηαζηηθά ρλάξηα (design patterns); 

Αλ λαη πξνζδηφξηζε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζεο. 

31 εκεηψζηε ηπρφλ πξνβιήκαηα ινγηζκηθνχ πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ. 
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32 Αξλεηηθά ζρφιηα. 

33 Θεηηθά ζρφιηα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI Δξσηεκαηνιόγην Αμηνιόγεζεο ηνπ 

Δξγαιείνπ CADMOS Μειέηε Πεξίπησζεο 5 

 

Γεληθά 

 ΝΑΙ   ΟΥΙ 

1. Έρσ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ 

καζεκάησλ ζε ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ; Αλ λαη κε 

πνηφ εξγαιείν; 

  

 

 ΝΑΙ   ΟΥΙ 

2. Δίκαη εθπαηδεπηηθφο; Αλ λαη πνηάο 

εηδηθφηεηαο; 

  

 

 

Δξσηήζεηο Δπρξεζηίαο ηνπ CADMOS Tool 

  

ΓΙΑΦΧΝ

Χ 

ΑΠΟΛΤ

ΣΑ 

ΓΙΑΦΧΝ

Χ 

ΟΤΓΔΣΔΡΟ

/Η 

ΤΜΦΧ

ΝΧ 

ΤΜΦΧ

ΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣ

Α 

3 

πλνιηθά, είκαη 

ηθαλνπνηεκέλνο/ε 

απφ ην εξγαιείν 

CADMOS. 

ρφιηα: 

     

4 

Η ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ 

CADMOS είλαη 
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απιή. 

ρφιηα: 

5 

Ήηαλ δχζθνιν λα 

κάζσ λα 

ρξεζηκνπνηψ ην 

εξγαιείν 

CADMOS. 

ρφιηα: 

     

6 

Μπφξεζα λα 

θαηαιάβσ γξήγνξα 

ην δηαρσξηζκφ ησλ 

κνληέισλ θαη ηε 

ινγηθή ηνπ 

εξγαιείνπ  

CADMOS. 

ρφιηα: 

     

7 

Μπφξεζα λα 

αλαπαξαζηήζσ 

εχθνια κε ην 

εξγαιείν, ζε 

γξαθηθή κνξθή, ην 

έηνηκν ζρέδην 

καζήκαηνο πνπ κνπ 

δφζεθε ζε 

θεηκεληθή κνξθή. 

ρφιηα: 

     

8 

Πηζηεχσ φηη έγηλα πην δεκηνπξγηθφο/ή ζηε ζρεδίαζε καζεκάησλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν  CADMOS. 

Αλ λαη ηη είλαη απηφ πνπ κε βνήζεζε θαη κε πνηφ ηξφπν; 
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9 

Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηνλ ηξφπν πνπ κε θαζνδήγεζε ην εξγαιείν γηα ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο.. 

 Αλ λαη εμεγήζηε γηαηί. 

10 

Σν πεξηβάιινλ 

δηαπξνζσπείαο κε 

ην ρξήζηε 

(interface) είλαη 

θηιηθφ. 

ρφιηα: 

     

11 

Σα ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απεηθφληζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ δχν 

κνληέισλ ζεσξείο φηη είλαη επαξθή. 

Αλ φρη δηαηχπσζε ηε γλψκε ζνπ. 

12 

Η αλαπαξάζηαζε 

ελφο ζρεδίνπ 

καζήκαηνο, πνπ 

πξνηείλεη ην 

CADMOS κε 

γξαθηθή κνξθή 

είλαη πην 

επεμεγεκαηηθή απφ 

ηελ θεηκεληθή 

κνξθή. 

ρφιηα: 

     

13 
Αλαθέξαηε πεξηνξηζκνχο πνπ πηζηεχεηε φηη παξνπζηάδεη ν γξαθηθφο ηξφπνο 

αλαπαξάζηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην CADMOS, γηα ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν. 

14 
Αλαθέξαηε πεξηνξηζκνχο πνπ πηζηεχεηε φηη παξνπζηάδεη ν γξαθηθφο ηξφπνο 

αλαπαξάζηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην CADMOS, γηα ην κνληέιν ξνήο. 

15 
Σν εξγαιείν 

CADMOS πεξηέρεη 
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φιεο ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη 

ιεηηνπξγίεο πνπ ζα 

πεξίκελα λα έρεη 

πξνθεηκέλνπ λα 

ζρεδηάζσ ην 

κάζεκά κνπ κε ηνλ 

ηξφπν πνπ επηζπκψ. 

ρφιηα 

Δξσηήζεηο Ιθαλνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηε ρεδίαζε ελόο Μαζήκαηνο 

16 

Θεσξψ φηη ν 

δηαρσξηζκφο ηεο 

ζρεδίαζεο ελφο 

καζήκαηνο ζε 

ζρεδίαζε δχν 

μερσξηζηψλ 

κνληέισλ ηνπ 

conceptual model 

θαη ηνπ flow model, 

είλαη κία 

δηαδηθαζία πνπ 

βνεζάεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα 

ζρεδηάζεη ην 

κάζεκά ηνπ 

δνκεκέλα. 

ρφιηα 

     

17 

Θεσξψ φηη ν 

δηαρσξηζκφο ηεο 

ζρεδίαζεο ελφο 
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καζήκαηνο ζε 

ζρεδίαζε δχν 

μερσξηζηψλ 

κνληέισλ ηνπ 

conceptual model 

θαη ηνπ flow model, 

είλαη κία 

δηαδηθαζία πνπ 

θαζνδεγεί ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζηε 

ζρεδίαζε. 

ρφιηα 

18 

Θεσξψ φηη ν 

δηαρσξηζκφο ηεο 

ζρεδίαζεο ελφο 

καζήκαηνο ζε 

ζρεδίαζε δχν 

μερσξηζηψλ 

κνληέισλ ηνπ 

conceptual model 

θαη ηνπ flow model, 

είλαη κία 

δηαδηθαζία πνπ 

βνεζάεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα 

ζρεδηάζεη έλα 

πιήξεο κάζεκα. 

ρφιηα 

     

19 
Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο  

(κνληέια) θαη απφ ηε δπλαηφηεηα λα απνκνλψζσ θαη λα ρεηξηζηψ ηελ θάζε κία 
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μερσξηζηά.  

ρφιηα 

20 

Ο δηαρσξηζκφο ησλ κνληέισλ δίλεη επειημία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, 

εζηηάδνληαο θάζε θνξά ζε ιεπηνκέξεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θαζέλα 

μερσξηζηά. 

ρφιηα 

21 

Η δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο ηνπ 

conceptual model 

είλαη εχθνιε θαη 

θαηαλνεηή. 

ρφιηα 

     

22 

Η δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο ηνπ 

flow model θαη 

ηξνπνπνίεζεο κε 

βάζε ην 

εθπαηδεπηηθφ κνπ 

ζηπι  είλαη απιή. 

ρφιηα 

     

23 

Σν flow model 

πεξηγξάθεη 

ηθαλνπνηεηηθά ηε 

ξνή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

ρφιηα 

     

24 

Ήηαλ εχθνιν λα 

ρξεζηκνπνηήζσ 

ηνπο θαλφλεο ηνπ 
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εξγαιείνπ 

(userchoice, 

timelimit, score, ε 

εθηέιεζε 

δξαζηεξηνηήησλ κε 

sequence ή serial 

ηξφπν αιιά θαη ε 

ζεκείσζε θαλφλσλ 

κε comments),γηα 

λα δεκηνπξγήζσ 

ζχλζεηεο ξνέο 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Αλαθέξαηε 

επηπιένλ θαλφλεο 

πνπ ζα 

επηζπκνχζαηε λα 

πεξηιακβάλνληαη 

ζην CADMOS, γηα 

ηε δηακφξθσζε ηνπ 

κνληέινπ ξνήο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

25 

Η χπαξμε ζρνιίσλ 

ζην ζρέδην είλαη 

ρξήζηκε. 

ρφιηα 

     

26 

Δίκαη 

ηθαλνπνηεκέλνο/ε 

απφ ηε δπλαηφηεηα 

επαλαεπεμεξγαζίαο 
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ελφο ππάξρνληνο 

ζρεδίνπ καζήκαηνο. 

ρφιηα 

27 

Θεσξψ φηη ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζ

ε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, 

γηα ηελ παξαγσγή 

δηαθνξεηηθψλ 

καζεζηαθψλ ξνψλ, 

είλαη ρξήζηκε. 

ρφιηα 

     

28 

Θεσξψ φηη ε 

δπλαηφηεηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζ

εο ηνπ ίδηνπ 

ζπλφινπ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ελφο καζήκαηνο 

αιιά κε ηε 

δηαζχλδεζή ηνπο κε 

δηαθνξεηηθνχο 

καζεζηαθνχο 

πφξνπο, είλαη 

ρξήζηκε. 

ρφιηα 

     

Δξσηήζεηο αμηνιόγεζεο ηεο επρξεζηίαο ηνπ CADMOS σο ζρεδηαζηηθνύ 

εξγαιείνπ on-line καζεκάησλ ζην Moodle 

29 Θεσξψ φηη κε ην      
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CADMOS κπνξψ 

λα ζρεδηάζσ 

εχθνια έλα κάζεκα 

γηα ην Moodle 

ρφιηα 

30 

Δίλαη πνιχ 

θαηαλνεηφο ν 

ηξφπνο ζρεδίαζεο 

ελφο on-line 

καζήκαηνο ζην 

Moodle κε ην 

CADMOS. 

ρφιηα 

     

31 

Με ηθαλνπνηεί ν 

ηξφπνο ζρεδίαζεο 

ελφο on-line 

καζήκαηνο ζην 

Moodle κε ην 

CADMOS. 

ρφιηα 

     

32 

πκθσλψ κε ηνλ  

ηξφπν πνπ γίλεηαη ε 

αληηζηνίρηζε ηνπ 

ζρεδίνπ ξνήο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε  

on-line κάζεκα ζην 

Moodle κε ελφηεηεο  

(topics). 

ρφιηα 
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33 

Ο ηξφπνο πνπ 

αλαπαξαζηάζεθε ην 

κάζεκά κνπ ζην 

Moodle ζπκθσλεί 

κε ηε ζρεδίαζή κνπ 

ζηα 2 κνληέια ηνπ 

CADMOS. 

ρφιηα 

     

34 

 

Αλαθέξεηε παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζρεδίαζε ελφο on-line καζήκαηνο ζην 

Moodle κε ην CADMOS. 

 

Γεληθά ρόιηα 

35 
εκεηψζηε ηπρφλ πξνβιήκαηα ινγηζκηθνχ πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ. 

36 Αξλεηηθά ζρφιηα. 

37 Θεηηθά ζρφιηα. 

 


