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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Πιένλ παξαηεξνχκε φηη νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ έρνπλ εηζρσξήζεη ζε 

φιεο ηηο πηπρέο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. Απφ απηήλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ζα 

κπνξνχζε λα κείλεη αλεπεξέαζηνο θαη ν ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Όιν θαη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί θνξείο ρξεζηκνπνηνχλ πξντφληα ηεο ηερλνινγίαο έηζη ψζηε 

λα βειηηψζνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη πιένλ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα λέν είδνο 

εθπαίδεπζεο πνπ έρεη ελζσκαηψζεη ηελ λέα ηερλνινγία θαη μεθεχγεη πιένλ απφ ηα 

παξαδνζηαθά ζηεξεφηππα. 

Ζ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε εδψ θαη ρξφληα έρεη θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ 

πνιιψλ εξεπλεηψλ κε απνηέιεζκα ηελ ρξεζηκνπνίεζε επξχηεξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ 

φπσο π.ρ ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο. 

Σα επθπή δηδαθηηθά ζπζηήκαηα θαζψο θαη ηα εμαηνκηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα είλαη 

πιένλ πξαγκαηηθφηεηα. Έμππλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα αλαιακβάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε 

πξνζαξκφδνληαο ην πεξηερφκελφ θαη ηελ ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 

ρξήζηε. 

ηελ παξνχζα εξγαζία αλαπηχρζεθε έλα δηθηπαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ γηα ην κάζεκα ηεο 

αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ζε πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ. Έλα ζχζηεκα πνπ ν ρξήζηεο έρεη 

πξφζβαζε ζε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, αμηνινγείηαη κέζσ αζθήζεσλ θαη ηνπ παξέρεηαη ε θαηάιιειε 

αλάδξαζε αλάινγα ηηο επηδφζεηο θαη ηα εθπαηδεπηηθά θελά πνπ αλαθαιχπηεηαη φηη ππάξρνπλ. Ζ 

δηαρείξηζε ησλ καζεκάησλ θαη ησλ αζθήζεσλ γίλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ.  
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ABSTRACT 

Now we observe that the information and communication technologies have penetrated into all 

aspects of economic and social life. From this fact could not be left untouched and the 

education sector. 

More and more educational institutions use technology products in order to improve in this area 

and now we can talk about a new kind of education that incorporates new technology and gets 

most of the traditional stereotypes. 

Implementation of the new technologies in education for years has aroused the interest of many 

researchers resulting in wider use of disciplines like cognitive psychology. 

Intelligent educational systems and personalized learning environments is now a reality. 

Intelligent educational systems undertake education by adapting the content and teaching 

strategy to the needs of each user. 

In this work we developed a web learning environment for the course of application 

development in programming environment. Σhe user has access to learning materials, 

evaluated through exercises and receive appropriate feedback depending on performance and 

educational gaps that are discovered. Management courses and exercises done by the teacher. 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο αθνξά ηελ αλάπηπμε κηα εθπαηδεπηηθήο πχιεο γηα ην κάζεκα ηεο 

αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ζε πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Γ‟ Λπθείνπ. Ο ζηφρνο είλαη λα 

ππάξρεη ζπκκεηνρή ζην κάζεκα θαη απφ ηνλ θαζεγεηή αιιά θαη απφ ηνλ καζεηή ζην βαζκφ πνπ 

ν ξφινο ηνπο νξίδεη.  

Ο θαζεγεηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ καζήκαηνο. Παξέρεη ην πιηθφ ηεο 

δηδαζθαιίαο αιιά θαη ηεο εμάζθεζεο ησλ καζεηψλ θαη παξαθνινπζεί επίζεο θαη ηηο επηδφζεηο 

ηνπο.  

Ο καζεηήο κπνξεί παξαθνινπζήζεη ηε ζεσξία θαη λα εμαζθεζεί κέζσ ησλ εξσηήζεσλ 

θαη εξγαζηψλ ζην κάζεκα θαη λα βιέπεη ηηο επηδφζεηο ηνπ. Δπίζεο κπνξεί λα επηθνηλσλεί 

αζχγρξνλα κε ηνπο άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπ. ην ζχζηεκα ππάξρεη παξαθνινχζεζε ηνπ 

ζχλεζεο ιάζνπο ηνπ καζεηή φζνλ αλαθνξά ηηο έλλνηεο ηεο δηδαζθφκελεο ελφηεηεο θαη 

ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο ππνδείμεηο φπσο έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ θαζεγεηή.  Ζ εθαξκνγή έρεη 

σο ζηφρν λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κηα ζπκπιεξσκαηηθή βνήζεηα ζηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. 

ην 1ν θεθάιαην παξνπζηάδνπκε κε ιίγα ιφγηα ηηο έλλνηεο ηεο εμ‟ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο. ην 2ν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη 

παξφκνηεο εθαξκνγέο. ην 3ν θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ε αλάιπζε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ. ην θεθάιαην 4 γίλεηαη 

αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο ηειηθήο εθαξκνγήο. 
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     ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

1.1 ύντομος ορισμός 

 

Χο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηελ εθπαίδεπζε ελλννχκε ηηο κεζφδνπο, 

ηηο εθαξκνγέο θαη ηα πξντφληα ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο, πνπ αθνξνχλ ζηε 

ζπγθέληξσζε θαη ειεθηξνληθή θσδηθνπνίεζε, επεμεξγαζία, ηαμηλφκεζε, επηιεθηηθή θαη 

ζπλδπαζηηθή αλάξηεζε, δηαθίλεζε θαη δηάρπζε, γλσζηνπνίεζε θαη κειέηε ηεο φπνηαο 

πιεξνθνξίαο ζε θάζε κνξθή, κέζν, φπσο θείκελν, αξηζκφο, γξάθεκα, ήρνο, βίληεν, θιπ.  

Σν θέληξν ησλ ΣΠΔ  είλαη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ν νπνίνο ζήκεξα είλαη 

εκπινπηηζκέλνο κε πνιπκέζα πνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο θαη 

κε δπλαηφηεηεο ππεξκέζσλ γηα απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε κε ην ρξήζηε. Πιένλ δίλεηαη 

κεγάιε έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ αη απηφ θαίλεηαη ζηνλ ζπλερή εμνπιηζκψλ ησλ 

ρψξσλ εθπαίδεπζεο(ζρνιεία, θξνληηζηήξηα θιπ) κε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο. 

 

Οη ΣΠΔ απνηεινχλ έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηελ επέθηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εθαξκνγψλ ζε πνιίηεο παξαδνζηαθά απνθιεηζκέλσλ απφ ηελ εθπαίδεπζε είηε ιφγσ 

γεσγξαθηθψλ, είηε θνηλσληθψλ, θπιεηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη άιισλ πεξηνξηζκψλ[12]. 

Οποηεδήποηε, οποςδήποηε : Έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ησλ ΣΠΔ είλαη λα 

μεπεξάζνπλ ηνλ ρψξν θαη ην ρξφλν. Ζ αζχγρξνλε εθπαίδεπζε είλαη πιένλ δπλαηή, ν καζεηήο 

κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 24 ψξεο ην εηθνζηηεηξάσξν θαη κέζσ ηεο 

ηειεδηάζθεςεο δελ απαηηείηαη πιένλ ε θπζηθή παξνπζία ζε θάπνηα αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 
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Ππόζβαζη ζε απομακπςζμένοςρ πόποςρ μάθηζηρ: Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο δελ 

ρξεηάδεηαη λα έρνπλ πιένλ πξφζβαζε ζε απνθιεηζηηθά ηππσκέλα βηβιία θαη ζε θπζηθά 

ζηεγαδφκελα κέζα. Με ην δηαδίθηπν θαη ην World Wide Web έλαο πινχηνο πιηθψλ κάζεζεο είναι 

πιένλ δηαζέζηκν ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πιαλήηε πξάγκα πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα ρψξεο κε πεξηνξηζκέλνπο πιηθνχο πφξνπο.  

Κάπνηεο απφ ηεο βαζηθέο δηαζηάζεηο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη νη εμήο 

Ψεθηαθόο αιθαβεηηζκόο. 

Ζ βαζηθήο θαηαλφεζε ησλ ΣΠΔ είλαη ζεκαληηθή πιένλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπ αηφκνπ. ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αθαδεκατθφ ή εξγαζηαθφ βίν πξάγκα ην νπνίν απνηειεί βαζηθφ 

εξγαιείν γηα κηα επηηπρεκέλε ζηαδηνδξνκία.  

ΣΠΔ θαη εθαξκνγέο ππνζηήξημεο απηώλ. 

Πέξα απφ βαζηθέο δεμηφηεηεο ε θνηλσλία ρξεηάδεηαη θαη πην ηθαλά θαη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε γηα 

αλάπηπμε ζπληήξεζε θαη ππνζηήξημε εθαξκνγψλ βαζηζκέλσλ ζε ΣΠΔ ζε δηάθνξνπο 

νξγαληζκνχο (δεκφζηνπο, θνηλσληθνχο , εκπνξηθνχο). 

Δμεηδηθεπκέλεο ρξήζεηο ησλ ΣΠΔ ζε επηρεηξήζεηο θαη βηνκεραλίεο. 

Χο ηερλνινγίεο γεληθήο εθαξκνγήο, νη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηξαηεγηθά ζρεδφλ ζε φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη βηνκεραλίεο. Γηα απηέο αλαπηχζζνληαη εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα, φπσο ειέγρνπ 

πνηφηεηαο, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο θαη έξεπλαο. 

Δπηζηήκνλεο ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ. 

Γηα ηελ εμέιημε θαη βειηίσζε ησλ ΣΠΔ ρξεηάδνληαη άλζξσπνη πνπ ζα θαηαλννχλ βαζηά ηελ 

επηζηήκε θαη ηηο ηερλνινγίεο πνπ βαζίδνληαη ζε απηά ηα πεδία έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

εξγαζηνχλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηα πεδία απηά. 

1.2 Σο μέλλον της εκπαίδευσης 

Αξθεηνί επηζηήκνλεο πξνβιέπνπλ έλα κέιινλ ζην νπνίν ηα ςεθηαθά βηβιία, νη πβξηδηθνί θνξεηνί 

ππνινγηζηέο, νη νζφλεο αθήο θαη ηα δηζθία γξαθήο, ζα αληηθαηαζηήζνπλ ην βηβιίν, ηελ θηκσιία 

θαη ηνλ καπξνπίλαθα. 

Ζ γλψζε κε ηελ κνξθή βηβιίσλ κπνξεί λα γίλεη γξήγνξα ςεθηνπνηεκέλε. Ζ Google ζήκεξα 

δηαζέηεη ην πιήξεο θείκελν εθαηνκκπξίσλ βηβιίσλ κέζσ ηνπ Google books. ε αξθεηέο ρψξεο 

ππάξρνπλ ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο κε έλα απίζηεπηα κεγάιν ςεθηαθφ πιηθφ. Δπίζεο ηα θηλεηά 

ηειέθσλα κπνξνχλ λα παίμνπλ θαη απηά ην ξφιν ηνπο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο 

καζαίλνπλ ιεηηνπξγψληαο κέρξη θαη σο πξνζσπηθά ζεκεησκαηάξηα[12]. Δπίζεο ηέηνηεο 

ζπζθεπέο κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ απνηειεζκαηηθά απφ cloud ππεξεζίεο. εκαληηθφ ξφιν 

επίζεο κπνξνχλ λα παίμνπλ θαη νη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε κηα βέβαηα 
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απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπο, θαζψο νη λένη ζε ειηθία ρξήζηεο αθηεξψλνπλ αξθεηφ ρξφλν ζηα 

κέζα απηά. 

1.3 Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης με την χρήση των ΣΠΕ 

Οη ΣΠΔ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο κε πνιινχο ηξφπνπο: ζηελ  

αχμεζε ησλ καζεηηθψλ θηλήηξσλ θαη δεζκεχζεσλ, ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο απφθηεζεο βαζηθψλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ,  ζηελ ελίζρπζε ηεο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη ΣΠΔ απνηεινχλ 

θαηλνηφκα εξγαιεία ηα νπνία φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά, κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηελ 

κεηάβαζε ζε έλα καζεηνθεληξηθφ πεξηβάιινλ[13]. 

Παποσή κινήηπων μάθηζηρ: Σερλνινγίεο ΣΠΔ φπσο βίληεν, πνιπκέζα, ινγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ πνπ ζπλδπάδνπλ ήρν,  θίλεζε, εηθφλα πξνθαινχλ πην εχθνια ηα καζεηή λα 

ζπκκεηάζρεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Γηαδξαζηηθά ξαδηφθσλα, κνπζηθή, θσκηθά ζθεηο 

κπνξνχλ λα δψζνπλ θίλεηξα ζηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Ζ δηθηχσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ παξέρεη επηπιένλ θίλεηξα ζε καζεηέο λα 

ζπλδεζνχλ κε πξαγκαηηθνχο αλζξψπνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα[18].  

Γιεςκόλςνζη ηηρ απόκηηζηρ ηων βαζικών δεξιοηήηων: Ζ κεηάδνζε ζεκειησδψλ βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ηερληθψλ κπνξνχλ λα δηεπθνιπλζνχλ απφ ηηο ΣΠΔ κέζσ ηεο άζθεζεο θαη ηεο 

πξαθηηθήο.  

Δνίζσςζη ηηρ καηάπηιζηρ ηων εκπαιδεςηικών: Οη ΣΠΔ επίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα είλαη ζπλερψο 

ελήκεξνη ζηηο αιιαγέο θαη εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο ηνπο, λα εθπαηδεχνληαη πάλσ ζε απηέο θαζψο 

θαη ζηηο αιιαγέο θαη εμειίμεηο ζηελ ίδηα ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ψζηε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ 

απνδνηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά νη ΣΠΔ κπνξεί λα επηηεπρηεί ε αλάπηπμε λέσλ κεζνδνινγηψλ 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαη φρη απιά λα επηηξαπεί ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο λα 

θάλνπλ φηη έρνπλ θάλεη ζην παξειζφλ κε έλαλ θαιχηεξν ηξφπν. Οη λένη ηξφπνη δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο εληζρχνληαη απφ θνπλζηξνπθηηβηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο θαη απνηεινχλ ηε κεηάβαζε 

απφ κηα δαζθαινθεληξηθή παηδαγσγηθή – ζηε ρεηξφηεξε κνξθή ηεο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κλεκφλεπζε θαη κεραληθή κάζεζε ζε κηα λέα πην καζεηηθνθεληξηθή κνξθή[18]. 

Δνεπγηηική μάθηζη(Active Learning): Ζ κάζεζε εληζρπκέλε απφ ηηο ΣΠΔ κπνξεί λα 

θηλεηνπνηήζεη ηα εξγαιεία γηα ηελ εμέηαζε, ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ, 

παξέρνληαο έηζη κηα πιαηθφξκα γηα ηελ έξεπλα ησλ θνηηεηψλ, ηελ αλάιπζε θαη ηελ θαηαζθεπή 

λέσλ πιεξνθνξηψλ. Οη καζεηέο καζαίλνπλ – φπσο θαη ζηηο εξγαζίεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο – 

λα κειεηνχλ ηα πξνβιήκαηα ζε βάζνο, θάλνληαο ηε κάζεζε ιηγφηεξε αθεξεκέλε θαη πνην 

ζρεηηθή κε ηελ θαηάζηαζε δσήο ηνπ καζεηή. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε κάζεζε κπνξεί λα 

κεηαηξαπεί ζε κηα κάζεζε ζηελ νπνία ν καζεηήο ζα έρεη κηα πνην απμεκέλε εκπινθή, ζε κηα 

κάζεζε ηελ νπνία νη καζεηέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ αθξηβψλ ηη λα κάζνπλ φηαλ ρξεηάδεηαη λα 

ην κάζνπλ. 
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Σςνεπγαηική μάθηζη(Collaborative learning): Ζ κάζεζε ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο ΣΠΔ 

ελζαξξχλεη ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλεξγαζία  κεηαμχ ησλ καζεηψλ , ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ αλεμάξηεηα απφ ην πνπ βξίζθνληαη. Δπίζεο ε κάζεζε 

ππνζηεξηδφκελε απφ ΣΠΔ παξέρεη ηελ επθαηξία ζπλεξγαζίαο κε αλζξψπνπο απφ δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο. 

Γημιοςπγική μάθηζη(Creative learning): Ζ κάζεζε ππνζηεξηδφκελε απφ ΣΠΔ πξνσζεί ηνλ 

ρεηξηζκφ ησλ ππαξρνπζψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε δεκηνπξγία πξαγκαηηθνχ θφζκνπ πξντφλησλ θαη 

φρη αλαγσγή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ[13]. 

Ολοκληπωμένη μάθηζη(Integrative learning): Ζ εληζρπκέλε απφ ηηο ΣΠΔ κάζεζε, πξνσζεί κηα 

ζεκαηηθή, νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία θαη ηε  κάζεζε[13]. Ζ πξνζέγγηζε απηή 

εμαιείθεη ηνλ ηερλεηφ δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ θαη κεηαμχ ηεο ζεσξίαο θαη ηεο 

πξαθηηθήο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πξαγκαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ πξάμε. 

Αξιολογική μάθηζη(Evaluative learning): ε αληίζεζε κε ηε κάζεζε κε ζηαηηθφ θείκελν, ε 

εληζρπκέλε απφ ηηο ΣΠΔ κάζεζε αλαγλσξίδεη φηη ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο 

δηαδξνκέο θαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο δηαξζξψζεηο ηεο γλψζεο. Οη ΣΠΔ επηηξέπνπλ ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα εμεξεπλήζνπλ θαη λα αλαθαιχςνπλ θαη φρη απιά λα αθνχζνπλ θαη λα 

κάζνπλ[13]. 

1.4 ΕΞΤΠΝΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

Έλα έμππλν δηδαθηηθφ ζχζηεκα είλαη έλα δηδαθηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν έρεη σο ζηφρν λα παξέρεη 

άκεζε θαη πξνζαξκνζκέλε εθπαίδεπζε κε ηελ θαηάιιειε αλάδξαζε ζηνλ καζεηή ζπλήζσο 

ρσξίο παξέκβαζε απφ ην θαζεγεηή. Ο θνηλφο ζηφρνο ησλ επθπψλ ζπζηεκάησλ δηδαζθαιίαο 

είλαη ε νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή κάζεζε ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχλνιν ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο. 

       Βαζηθφ ζηνηρείν ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο 

αλάγθεο θαη ζην πξνθίι ηνπ καζεηή παξέρνληάο ηνπ έλαλ θαηάιιειν ηξφπν αιιειεπίδξαζεο 

θαη θαηεπζχλνληάο ηνλ θαηάιιεια ψζηε λα αμηνπνηεζεί ζην έπαθξν φιε ε εθπαηδεπηηθή 

πιεξνθνξία[5]. Σα ΔΓ δαλείδνληαη ηερληθέο απφ αξθεηνχο άιινπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο 

φπσο ε ηερλεηή λνεκνζχλε. Ο θνηλφο γλψκνλαο φκσο είλαη φηη έλα ΔΓ ζα κεηαθέξεη ζηνλ 

καζεηή ηε γλψζε δίλνληαο βαξχηεηα θπξίσο ζηελ αιιειεπίδξαζε παξά ζηελ πνζφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

Σα ΔΓ ζα πξέπεη λα παξέρνπλ επειημία ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή φζν θαη απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ ζπζηήκαηνο. Όζν πην επέιηθην είλαη έλα ΔΓ ηφζν πην απνηειεζκαηηθή κπνξεί 

λα γίλεη ε εθπαίδεπζε. Έηζη γηα λα επηηεπρηεί ε επειημία απηή έλα ΔΓ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα 

βαζηθά ηκήκαηα. Σν κνληέιν ηνπ καζεηή, ε  γλψζε ηνπ εηδηθνχ , ην παηδαγσγηθφ κνληέιν 

δηδαζθαιίαο θαη ην κνληέιν επηθνηλσλίαο. 

Μονηέλο μαθηηή : Απνηειείηαη απφ πεξηγξαθέο γηα ηηο γλψζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ηνπ καζεηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξαλνήζεσλ θαη θελψλ γλψζεο. Ο ιφγνο γηα ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ καζεηή λα θαζνξηζηεί ην επίπεδν γλψζεο ηνπ καζεηή θαη λα 
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επηιερζεί ε θαηάιιειε δηδαθηηθή κέζνδνο. Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα ζπιιερζεί απηήλ ε 

πιεξνθνξία φπσο π.ρ. κέζσ θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ ζηνλ καζεηή ή κε ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ 

πνπ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε ην ζχζηεκα[2][3]. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη 

κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα εμαρζνχλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια φπνηε απηφ ρξεηαζηεί. 

Η γνώζη ηου ειδικού: Δίλαη ε πεξηγξαθή ησλ γλψζεσλ ή νη ζπκπεξηθνξέο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ηερλνγλσζία ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν δηδαζθαιίαο, ζπρλά έλα 

έκπεηξν ζχζηεκα ή έλα γλσζηηθφ κνληέιν. Ζ γλψζε ηνπ εηδηθνχ ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

παξάιιεια κε ηε γλψζε γηα ην κνληέιν καζεηή. Όηαλ εληνπηζηεί έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν 

καζεηή, ην ΔΓ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ επειημία λα παξνπζηάζεη θαηάιιεια απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Οη δπν θχξηεο ιεηηνπξγίεο είλαη ε αλάπηπμε εξσηήζεσλ, ε 

απάληεζε θα επεμήγεζε[3][7]. Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε αμηνιφγεζε ψζηε λα ζπιιερζνχλ 

πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ην δηδαθηηθφ ζχζηεκα ζα απνθαζίζεη ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ.  

Ζ αμηνιφγεζε θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηα επθπή δηδαθηηθά ζπζηήκαηα. Ζ αμηνιφγεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κε δχν ηξφπνπο, κε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαη κε 

αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε.  Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πξψηα ζηάδηα θαη 

επηθεληξψλεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ απφ ηνλ ζρεδηαζηή. Ζ αζξνηζηηθή αμηνιφγεζε 

ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα αμηνινγεζνχλ νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα θαη παξζνχλ θξίζηκεο 

απνθάζεηο γηα ηα ζπζηήκαηα απηά.  

 

Μνληέιν δηδαζθαιίαο ζηα επθπή δηδαθηηθά ζπζηήκαηα 

 

Παιδαγωγικό μονηέλο διδαζκαλίας: πλίζηαηαη απφ ηελ δηάζηαζε πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ γλψζεσλ ηνπ καζεηή θαη ησλ γλψζεσλ πνπ απαηηνχληαη θαζψο θαη 

ησλ επηζπκεηψλ δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ έηζη φπσο πεξηγξάθνληαη απφ ην κνληέιν ηνπ 

εηδηθνχ. Βάζεη απηνχ ζα πξέπεη λα παξζνχλ δηαξζξσηηθά  κέηξα φπσο π.ρ. εληζρπηηθή 

δηδαζθαιία γηα λα θαιπθζεί φζν πην απνηειεζκαηηθά απηφ ην θελφ. Δίλαη δειαδή φιεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα παξζνχλ έηζη ψζηε λα 

κεηαθεξζεί ην θελφ απηφ ηεο γλψζεο ζηνλ καζεηή.   
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Πεξηέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη ηηο 

ηαθηηθέο ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηνλ 

έιεγρν ηνπ πιηθνχ θαη λα δηαζέηεη κηα θαηάιιειε αθνινπζία παξνπζίαζεο ηεο απαξαίηεηεο 

γλψζεο. Θα πξέπεη λα απαληάεη ζηα εξσηήκαηα ησλ καζεηψλ, λα παξέρεη βνήζεηα φπνηε 

ρξεηάδεηαη θαη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίδεη ην είδνο ηεο βνήζεηαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. 

Υξεζηκνπνηνχληαη δχν βαζηθέο κέζνδνη, ε κπζηηθνπαζήο ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηηο εξσηήζεηο 

πξνο ηνπο καζεηέο θαη ε εθηειεζηηθή πνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζηηο ελέξγεηεο ηνπ καζεηή, φπσο 

π.ρ. ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ έλα εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη. 

Μονηέλο επικοινωνίας: Παξέρεη ηα απαξαίηεηα κέζα ψζηε ν καζεηήο λα 

αιιειεπηδξάζεη κε ην ΔΓ ζπλήζσο κέζσ εηδηθψλ γξαθηθψλ δηεπαθψλ ρξήζηε ή κέζα απφ κηα 

πξνζνκνίσζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ καζεηή. ην κνληέιν επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηνχληαη 

θπξίσο θιαζζηθά εξγαιεία πνιπκέζσλ. Δηδηθέο νζφλεο, γξαθηθά, έηνηκα θείκελα θαη εηδηθέο 

εθαξκνγέο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πνπ παξέρνπλ ιεηηνπξγίεο γηα εηζαγσγή πιεξνθνξηψλ, 

ή εηδηθά κελνχ πινήγεζεο είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκα. Ζ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ καζεηή εμαξηάηαη 

θάζε θνξά απφ ηελ ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο πνπ έρεη επηιερζεί[7]. 

Ο κεραληζκφο ειέγρνπ αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ καζεηή, ζα πξέπεη λα απνθαζίδεη γηα ην 

πιάλν ησλ ελεξγεηψλ, ζα πξέπεη λα βνεζά ηνλ καζεηή λα δηνξζψλεη ηα ιάζε ηνπ, λα 

ελεκεξψλεη ην κνληέιν καζεηή, θαη λα θξαηά δσληαλφ ην ελδηαθέξνλ ηνπ.    

Αθφκα φκσο θαη ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα θάλνπλ ιάζε ηα πνην βαζηθά απφ ηα 

νπνία είλαη ηα εμήο[7][1]: 

 Γπζθνιία πξνζαξκνγήο ζε θαηλνχξηεο ζπλζήθεο. Τπάξρεη ζεκαληηθή πηζαλφηεηα λα 

κελ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ θάπνηα απξνζδφθεηε ζπκπεξηθνξά. 

 Μπνξνχλ λα γίλνπλ δχζθνια ζηε ρξήζε ηνπο, θαη αλ θάπνηνο κε έκπεηξνο ρξήζηεο 

θάλεη θάπνην ιάζνο θαηά ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ, ηφηε ην απνηέιεζκα φπσο π.ρ. θάπνηα 

ζπκβνπιή λα κελ είλαη ην επηζπκεηφ. 

 Γελ δηαζέηνπλ θνηλέο αηζζήζεηο. Ο άλζξσπνο κπνξεί λα παξαηεξεί θάπνηα θνηλά 

ζθάικαηα, θάηη πνπ δελ κπνξεί λα θάλεη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο. 

Αιιά παξ‟ φια απηά ηα έκπεηξα ζπζηήκαηα παξέρνπλ „έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν 

ελζσκαηψλνληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηε δχλακε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ αξθεηνχο πεξηνξηζκνχο[2]. Έηζη έρνπλ πνιιά νθέιε αθφκα θαη γηα 

ηνπο εηδηθνχο φπσο: 

 Απμάλνπλ ηελ ζπρλφηεηα, ηελ πηζαλφηεηα θαη ηελ ζπλέπεηα ιήςεο νξζψλ απνθάζεσλ 

 Γηαλέκνπλ ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία 

 Γηεπθφιπλζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ρακειφ θφζηνο απνθάζεσλ ζε επίπεδν 

εκπεηξνγλσκφλσλ απφ θάπνηνλ κε εηδηθφ 
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 Παξέρνπλ αληηθεηκεληθφηεηα θαζψο δελ ιακβάλνπλ ππφςε πξνθαηαιήςεηο ή 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ηνπ ρξήζηε 

 Παξέρνπλ δπλακηθφηεηα κέζσ ηεο ζπνλδπισηήο δνκήο ηνπο 

 Απειεπζεξψλνπλ ηνλ εηδηθφ έηζη ψζηε λα κπνξεί λα επηθεληξσζεί θαη λα ελεξγνπνηεζεί 

ζε πνην παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Δλζαξξχλνπλ ηηο έξεπλεο ζε πνην ιεπηνχο ηνκείο ελφο πξνβιήκαηνο 

 Σα έκπεηξα ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα δψζνπλ έκθαζε ζε θάζε καζεηή μερσξηζηά, 

ηεξψληαο αξρεία ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηεο κάζεζή ηνπ, ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ 

ηαρχηεηα κε ηελ νπνία απηφο αληαπεμέξρεηαη 

 Παξέρνπλ έλα άλεην πεξηβάιινλ ψζηε ν ρξήζηεο λα ξσηήζεη πξνβιήκαηα θαη λα δεη ηηο 

ιχζεηο ηνπο 

 Γίλνπλ έλα επράξηζην ηξφπν ζηνλ ρξήζηε λα βξεη λα ιάζε ηνπ θαη λα θαζνξίζεη ηελ 

επίιπζή ηνπο 

Δπίζεο ηα έκπεηξα ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ηελ ππνζηήξημε 

θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο φπσο ε κάζεζε κα βάζε ην πξφβιεκα(Problem Based 

Learning-PBL). Ζ επαλαιακβαλφκελε παξνπζίαζε θαη ρξήζε ελλνηψλ κπνξεί λα βνεζήζεη θαη 

ηνπο καζεηέο πνπ καζαίλνπλ πην αξγά απφ ηνπο άιινπο. Μπνξνχλ λα είλαη άκεζα 

επαλαιήςηκα θαη δηαζέζηκα απφ ηνπο καζεηέο επηηξέπνληαο ηνπο λα αλαιχζνπλ ηε δηαδηθαζία 

ζπιινγηζκνχ. Σέινο, παξαδείγκαηα εξγαζίαο αιιά θαη φια ηα είδε ησλ θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ είλαη άκεζα δηαζέζηκα ζηνπο καζεηέο ππνζηεξίδνληαο έηζη απνηειεζκαηηθά ηνλ ζθνπφ 

ηεο αλαζεψξεζεο[6][1]. 

Σα έκπεηξα ζπζηήκαηα παξέρνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. Μπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ δηδαζθαιία, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο (εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ, παξνπζίαζε ζεσξίαο θιπ) ζε δηαδνρηθέο νζφλεο, παξέρνληαο εξσηήζεηο θαη ηεζη θαη ηελ 

θαηάιιειε αλαηξνθνδφηεζε. Δίλαη εμαηξεηηθά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ ιήςε 

απνθάζεσλ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ ζπλεξγαζία  ηφζν κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη κε ηνλ καζεηή. 

Δπίζεο κεηψλεη ηηο πεξαηηέξσ επεμεγήζεηο φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο έρεη πξφβιεκα ζηελ 

αλαπαξάζηαζε ελλνηψλ.  

Σα έκπεηξα ζπζηήκαηα πξνθαλψο παξέρνπλ θαη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη. Μέξνο ηνπ επαγγεικαηηθνχ εμνπιηζκνχ 

κεηαθπιχεηε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ρσξίο λα ζηγνχλ ηα φπνηα πξφηππα. Έηζη θνιιέγηα ή 

παλεπηζηήκηα κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ πεξηθεξεηαθά ηδξχκαηα ζε πνην ζηαζεξφ νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ κε επάξθεηα πφξσλ. Παξά ην θφζηνο ηεο αλάπηπμήο ηνπο, ηα έκπεηξα ζπζηήκαηα 

κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ παξνρή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαζεθφλησλ. Με ηελ πξνυπφζεζε πάληα φηη ζα πξέπεη λα ειέγρεη ην ππφβαζξν 
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ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα είλαη 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο κάζεζήο ηνπο[1][6]. 

Χζηφζν θαη ηα έκπεηξα ζπζηήκαηα έρνπλ θάπνηα κεηνλεθηήκαηα ηα πην βαζηθά ησλ 

νπνίσλ είλαη ηα εμήο: 

 Έλα ζχζηεκα κε ηερλνινγία έκπεηξνπ ζπζηήκαηνο δελ παξέρεη θακία εγγχεζε γηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ θαλφλσλ ζηνπο νπνίνπο ππφθεηηαη. Δίλαη πξφθιεζε ν ζρεδηαζκφο ελφο 

ζπζηήκαηνο πνπ ζα αλαγλσξίδεη ηα φξηα ηεο γλψζεο ηνπ. 

 Δίλαη εκθαλψο ζηελά ζηνλ ηνκέα ηεο γλψζεο ηνπο. Έλα έκπεηξν ζχζηεκα ή έλα 

ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζε θαλφλεο δελ είλαη πάληα ε βέιηηζηε ιχζε γηα φια ηα 

πξνβιήκαηα θαη απαηηείηαη ζεκαληηθή γλψζε ψζηε λα κελ εθαξκφδνληαη ιαλζαζκέλα. 

 Ζ δεκηνπξγία θαλφλσλ ζηα έκπεηξα ζπζηήκαηα απφ κε έκπεηξνπο ρξήζηεο κπνξεί λα 

έξζνπλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ησξηλνχο θαη λα ππνλνκεπζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ κε 

απνηέιεζκα έλα ζχζηεκα λα νδεχζεη ζε απνηπρία. Οη ιφγνη γηα ηελ απνηπρία πνιιψλ 

ζπζηεκάησλ πεξηιακβάλνπλ απνπζία ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, απνπζία αλίρλεπζεο 

πηζαλήο ζχγθξνπζεο, ειιηπήο δηαρείξηζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

1.5 Εξατομικευμένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

Δίλαη εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα κε εξγαιεία θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ σο ζηφρν, νη 

εθπαηδεπφκελνη λα πάξνπλ απηνί ηνλ έιεγρν ηεο κάζεζεο, ζέηνληαο παξάιιεια ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπο ζηφρνπο. 

Ζ δηαθνξά κε ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο (ΓΜ) είλαη φηη ηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο ζέηνπλ σο επίθεληξν ην κάζεκα ελψ ηα εμαηνκηθεπκέλα ζπζηήκαηα 

κάζεζεο (ΔΜ) έρνπλ σο επίθεληξν ην καζεηή[9]. 

ε έλα ΔΜ βέβαηα νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ζηνηρεία απφ έλα ΓΜ 

φπσο γηα παξάδεηγκα blogs φπνπ κπνξνχλ λα ζρνιηάδνπλ απηά πνπ καζαίλνπλ κε άξζξα πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ φινλ ηνλ παγθφζκην ηζηφ. 

Ζ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε μεθηλάεη απφ ην καζεηή, θαζψο θάζε καζεηήο είλαη 

δηαθνξεηηθφο θαη καζαίλεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη κπνξεί λα δηαζθαιίζεη φηη νη καζεηέο 

εθκεηαιιεχνληαη ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Ζ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε ζεκαίλεη φηη νη 

καζεηέο: 

 Ξέξνπλ πσο ζα καζαίλνπλ θαιχηεξα 

 Δίλαη ζπλ-ζρεδηαζηέο ηνπο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 
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 Έρνπλ επέιηθηε κάζεζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη νπνπδήπνηε 

 Δπηιέγνπλ ηελ κάζεζή ηνπο 

 Τπάξρνπλ πνηνηηθνί εθπαηδεπηηθνί πνπ θαζνδεγνχλ ηε κάζεζε 

 Άκεζε απηφ-κάζεζε 

 ρεδηαζκφο ηνπ δξφκνπ κάζεζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο 

 Πεξηζζφηεξα θίλεηξα γηα ηνπο καζεηέο λα αζρνιεζνχλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

ε έλα εμαηνκηθεπκέλν πεξηβάιινλ κάζεζεο νη καζεηέο θαηαλννχλ ηνλ ηξφπν πνπ 

καζαίλνπλ θαιχηεξα. Γηα λα είλαη απηφ απνηειεζκαηηθφ, ρξεζηκνπνηείηαη έλαο θαζνιηθφο 

ζρεδηαζκφο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθίι ηνπ ρξήζηε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο λα δηακνηξαζηνχλ κε ηνπο θαζεγεηέο ην πψο ζέινπλ λα απνθηήζνπλ πιεξνθνξίεο, λα 

εθθξάζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ κε ην καζεζηαθφ 

πεξηερφκελν[9][11]. 

Ζ ηερλνινγία απνηειεί βαζηθφ θφκβν ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο 

φπνπ νη καζεηέο ζα θαηαθέξνπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Θα 

πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη επθαηξείο ζηνπο καζεηέο λα πξνζαξκφζνπλ θαη λα ζπκβάιινπλ ζην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν. Κάπνηα απφ ηα ηερλνινγηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα 

παξαθάησ: 

 Chat. χγρξνλε ηδησηηθή ή νκαδηθή επηθνηλσλία, κέζσ παξαδνζηαθψλ ηξφπσλ 

κελπκάησλ ή θαη πην ζχγρξνλσλ φπσο Skype ή twitter. 

 Ζκεξνιφγηα. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αλαθνηλψζεηο ή γηα αλάζεζε θαη 

παξαθνινχζεζε εξγαζηψλ. 

 News Feeds. Ρνή εηδήζεσλ κε ηελ ηθαλφηεηα λα δεζκεχεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα απφ θάπνην ζπγθεθξηκέλν πφξν. 

 Πξνζσπηθά εξγαιεία δεκνζίεπζεο. Blogs ή Wikis γηα αηνκηθέο ή νκαδηθέο αλαγλψζεηο ή 

εγγξαθέο. 

 Κνηλσληθνί ζειηδνδείθηεο (Social Bookmarking). Τπεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

λα πξνηαζνχλ ηζηνζειίδεο ζε θάπνηα νκάδα. 

 Writing Tools: Δξγαιεία επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ή on-line εξγαιεία επεμεξγαζίαο. 

 Δξγαιεία αλαπαξαγσγήο ήρνπ/βίληεν. 

 Γισζζηθά εξγαιεία. On-line ιεμηθά ή ιίζηεο ιέμεσλ. 
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 Δξγαιεία δηακνηξαζκνχ αξρείσλ. 

 Quizzing; Δξγαιεία ή blogs πνπ επηηξέπνπλ ηελ δεκνζίεπζε quiz. 

   

 

ε έλα ηέηνην είδνο εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, νη εθπαηδεπηηθνί αμηνινγνχληαη, 

πξνεηνηκάδνληαη θαη ππνζηεξίδνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί θαζνδεγνχλ ηελ κάζεζε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ 

καζεηψλ. Έηζη ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία γηα λα ππνζηεξίμνπλ 

θάζε καζεηή. Δθ‟ φζνλ ε ηερλνινγία είλαη παληαρνχ παξνχζα, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

ιακβάλεη ρψξα νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε.  

Απφ ηερληθή ζθνπηά, έλα ΔΜ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα απηφ θαζνξηδφκελε ζπιινγή 

ππεξεζηψλ, εξγαιείσλ θαη ζπζθεπψλ πνπ βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηελ νηθνδφκεζε 

πξνζσπηθψλ δηθηχσλ γλψζεσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθά είδε καζεζηαθψλ πφξσλ. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα ΔΜ πινπνηνχληαη δηακέζνπ  δηαθφξσλ πφξσλ ηνπ WEB ζπρλά θαινχληαη 

«κηθηά»  πξνζσπηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο (Mash –up Personal Learning Environments - 

MUPPLES). 

 πλάζξνηζε. Σα πεξηζζφηεξα ΔΜ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα ζπλδπάζνπλ πεξηερφκελν 

απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο ζε έλα εληαίν πξνζσπηθφ πεξηβάιινλ. Μεξηθά παξαδείγκαηα 

είλαη νη πξνζσπηθνί πίλαθεο φπσο ην iGoogle, NetVibes, PageFlakes. 

 Οινθιήξσζε. Σα ΔΜ επηηξέπνπλ ηνλ ζπλδπαζκφ δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο 

θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ απφ εξγαιεία θαη ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηά. 

Σα νινθιεξσκέλα δεδνκέλα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βάζε γηα ηελ 

πξνζαξκνγή θαη εμαηνκίθεπζε ησλ ΔΜ κέζσ πξνεγκέλσλ ππεξεζηψλ. Ζ αλάγθε γηα 

γλψζε ηερληθψλ πξνγξακκαηηζκνχ δελ έρεη θάλεη ηελ κέζνδν απηή αξθεηά απνδεθηή 

ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. 

 

1.6 ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΨΝ ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΨΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΨΝ ΜΑΘΗΗ 

Σα εμαηνκηθεπκέλα πεξηβάιινληα κάζεζεο κπνξνχκε λα πνχκε φηη αιιάδνπλ πιένλ θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπκε ηε κάζεζε. Με απηή ηε λέα θηινζνθία ν ξφινο ησλ 

καζεηψλ αιιάδεη, γίλνληαη πην ελεξγνί ζπκκεηέρνληεο θαη δεκηνπξγνί ηεο γλψζεο. Πιένλ παχεη 

λα ππάξρεη ράζκα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπφκελσλ αθνχ νη εθπαηδεπφκελνη 

κπνξνχλ αλνηρηά λα δεκηνπξγνχλ θαη λα  δηακνηξάδνληαη πιηθφ κάζεζεο θαη ηδέεο. Δπηπιένλ πα 

εξγαιεία θνηλσληθήο δηθηχσζεο δελ είλαη κφλν δελ είλαη κφλν κέξνο ηεο θνηλσληθήο δσήο ησλ 
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καζεηψλ αιιά απνηεινχλ θαη πφξν ησλ ΔΜ. Απηφ αιιάδεη δξαζηηθά ην κνληέιν δηδαζθαιίαο 

ηνπ καζεηή. Ζ παιαηνκνδίηηθε θιεηζηή ηάμε φπνπ επίθεληξν είλαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ απφ 

ηνλ θαζεγεηή θαη ηα βηβιία αληηθαζίζηαηαη απφ έλα είδνο κάζεζεο κε επίθεληξν ην καζεηή[11]. 

Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο παηδαγσγηθήο είλαη ε ζπκκεηνρή (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

επηθνηλσλίαο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπλδεζηκφηεηαο), ε εμαηνκίθεπζε θαη ε παξαγσγηθφηεηα 

(πεξηερφκελν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην καζεηή, ζπκκεηνρή ζηε γλψζε). 

Ζ παηδαγσγηθή έκθαζε δίλεηαη ζηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο γλψζεο θαη φρη ζην 

ζέκα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ην βάξνο δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ψζηε λα είλαη ελεξγνί ζηε δηαδηθαζία 

ηεο έξεπλαο. Σν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ εζηηάδεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζεηή, αληί ζηελ 

απεπζείαο ζχλδεζε ησλ πφξσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ θαζεγεηή. 

Σα ΔΜ θαηαθέξλνπλ ηελ ελνπνίεζε ηεο ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο ζε κηα μερσξηζηή 

εκπεηξία, ηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ εξγαιείσλ θαη ησλ πξσηνθφιισλ δηθηχσζεο (Peer to Peer, 

Web Services) γηα ηε ζχλδεζε κηαο ζεηξάο πφξσλ ζε έλα ελνπνηεκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο. 

Εσηηθά ζηνηρεία γηα  ηε δπλαηφηεηα ηεο εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο κέζσ ησλ ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ είλαη φηη ε παηδαγσγηθή ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα 

ελεκεξψλνληαη γηα ηηο απνθάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λα δηαθνξνπνηνχλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ 

ηηο δηάθνξεο κνξθέο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, λα δεκηνπξγεί πνηθίια πεξηβάιινληα κάζεζεο θαη 

λα πεξηιακβάλεη κνξθέο αλαηξνθνδφηεζεο θαη αμηνιφγεζεο εζηηαζκέλεο ζηνπο καζεηέο. 

Σα ΔΜ ελζσκαηψλνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ζεσξηψλ ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ θαη 

θνλεθηηβηζκνχ θαζψο θαη ηεο απηφ – θαηεπζπλφκελεο κάζεζεο. Απφ κηα θνλζηξνπθηηβηζηηθή 

άπνςε ε κάζεζε είλαη επνηθνδνκεηηθή, ελεξγή, απηφ – νξγαλσκέλε, θνηλσληθή. ε κηα 

θνλζηξνπθηηβηζηηθή ζεσξία, ε κάζεζε ε κάζεζε είλαη κηα δηαδηθαζία φπνπ ηα άηνκα δνκνχλ ηηο 

λέεο ηδέεο πνπ βαζίδνληαη ζε  πξνγελέζηεξεο γλψζεηο. Οη θπξηφηεξεο αλεζπρίεο ηνπ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ ζηα ΔΜ είλαη ε κάζεζε θαη ε θαηαζθεπή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο γλψζεο[11].  

Ο θπζηθφο δηαρσξηζκφο ηνπ καζεηή απφ ην δάζθαιν ζηα ΔΜ, νδεγεί απφ 

παηδαγσγηθήο άπνςεο ζην γεγνλφο φηη ε κάζεζε γίλεηαη θέληξν γηα ην καζεηή. Οη καζεηέο 

αλαιακβάλνπλ ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ δηαδηθαζία ησλ ζπνπδψλ ηνπο, επηιέγνπλ ηνλ ξπζκφ 

πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηελ θαηάζηαζή ηνπο, επηιέγνπλ ζηξαηεγηθέο αλάινγα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ηνπο[11]. Βάζεη απηνχ, νη κέζνδνη θαη 

νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ΔΜ κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ ζχκθσλα κε δχν νπηηθέο 

γσλίεο ή παηδαγσγηθά κνληέια. Σν αλεμάξηεην κνληέιν κάζεζεο θαη ην ζπλεξγαηηθφ κνληέιν 

κάζεζεο. 

Ζ αλεμάξηεηε κάζεζε βαζίδεηαη ζηελ  απηφ – θαηεπζπλφκελε κάζεζε πνπ ειέγρεηαη 

απφ ηα καζεηή. Βαζίδεηαη ζηελ πξνζδνθία φηη νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα θαζνδεγεζνχλ 

απηφλνκα θαη λα θαζνξίζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο κε ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε απφ ηνλ 

θαζεγεηή[9][11]. Γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη  βαζηθφ νη ππνδείμεηο θαη νη θαηεπζχλζεηο πνπ ζέηνληαη 

λα έρνπλ ζαθείο θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο θαη ην αληηθείκελν κάζεζεο λα είλαη νξγαλσκέλν ζε 

κηθξφηεξα απηφλνκα ηκήκαηα ψζηε ε δηαδηθαζία ηεο κειέηεο λα είλαη επθνιφηεξε απφ ηνπο 

ζπνπδαζηέο.  
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Μηα παξαιιαγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ  

ππνζηεξηδφκελσλ κεκνλσκέλσλ εξγαζηψλ. ε απηφ ην κνληέιν ν καζεηήο πξνζδηνξίδεη ηηο 

αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζή ηνπ, θαη εξγάδεηαη γηα λα θαζνξίζεη έλα πξφγξακκα εθκάζεζεο γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ αλαγθψλ απηψλ. Ο καζεηήο θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο κάζεζεο θαη πξνζπαζεί 

λα εληνπίζεη ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο. ην πιαίζην απηφ ν θαζεγεηήο ιεηηνπξγεί σο ελ κέξεη 

θαζνδεγεηήο. Καζνδεγεί ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δηεπθνιχλνληαο ηελ πξφζβαζε ζηνπο 

απαηηνχκελνπο πφξνπο θαζψο θαη κε ηελ παξνρή ππνζηήξημεο κέζσ άκεζεο δηδαζθαιίαο 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. Σν κνληέιν ηεο αλεμάξηεηεο δηδαζθαιίαο παξέρεη ηελ επθαηξία γηα 

αζχγρξνλε κάζεζε ρσξίο γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο.  

Ζ δεχηεξε παηδαγσγηθή πξννπηηθή βαζίδεηαη ζηε κάζεζε κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή θαη 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Μηα ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία κάζεζεο 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα κνηξάδνληαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο, λα εθκεηαιιεχνληαη ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηελ επίηεπμε βαζχηεξνπ επηπέδνπ θαηαλφεζεο θαη γλψζεο πνπ ρηίδεηαη 

κέζα απφ ηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή ελλνηψλ θαη γλψζεσλ. Οη καζεηέο ζηα ΔΜ κπνξνχλ λα 

εξγαζηνχλ ζπιινγηθά ή ζπλεξγαηηθά. Πνιιέο δηάθνξε δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Οκαδηθέο ζπδεηήζεηο γχξσ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα, ζπλεξγαηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ ή ζπλεξγαηηθέο εξγαζίεο.  

 

Μνληέιν δηδαζθαιίαο ζηα εμαηνκηθεπκέλα πεξηβάιινληα κάζεζεο 

Σν πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο κπνξεί λα παξαδνζεί κέζα απφ δηαιέμεηο, εξγαζίεο, 

πξνζνκνηψζεηο, κειέηε πεξηπηψζεσλ κε θαηεπζπληήξηα γξακκή ην πψο νη καζεηέο ζα κπνξνχλ 

λα εξγαζηνχλ απφ θνηλνχ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζα πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζην λα 

σζήζνπλ ηνπο καζεηέο ζην πψο λα ζθέθηνληαη θξηηηθά, λα αλαιχνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ απηά 

πνπ δηαβάδνπλ. Δθηφο απφ ηα γλσζηηθά νθέιε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, επηηπγράλεηαη θαη ε 

αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, φπσο ν ζεβαζκφο ζηελ εξγαζία ηνπ άιινπ θαη ηθαλφηεηα 

ζπκκεηνρήο ζε νκάδα. ε έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, ν καζεηήο πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ζε έλα ζέκα πξάγκα πνπ νδεγεί ζηελ 

επειημία ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο[11]. 

Απηά ηα δπν παηδαγσγηθά πξφηππα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά. Σν 

κνληέιν ηεο αλεμάξηεηεο κάζεζεο σθειεί ηελ απηφλνκε θαη απηφ – θαηεπζπλφκελε κάζεζε 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Καθαέο εξαθείκ 

Γηθηπαθή Δθπαηδεπηηθή Πχιε γηα ην κάζεκα ΑΔΠΠ 21 

αθφκα θαη ηνπ ελήιηθνπ εθπαηδεπφκελνπ. Έλαο εθπαηδεπφκελνο κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

κπνξεί λα θξαηήζεη ζε κηα ηζνξξνπία κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ ηνπ ηα καζεζηαθά ηνπ 

θαζήθνληα κε ηηο επαγγεικαηηθέο θαη πξνζσπηθέο ηνπ δεζκεχζεηο. Σν δεχηεξν κνληέιν βνεζά 

ζην λα κεησζεί ην αίζζεκα ηεο απνκφλσζεο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο , λα αλνίμεη ην 

δξφκν γηα ακνηβαία ππνζηήξημε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη λα ηνπο δψζεη ηα νθέιε πνπ 

πεγάδνπλ απφ αιιειεπίδξαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γλψζεο. 

Ζ επηινγή ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ έρεη αληίθηππν ζηελ απηνξπζκηδφκελε κάζεζε ηνπ 

καζεηή. Ζ απηνξπζκηδφκελε κάζεζε επεξεάδεηαη απφ κηα ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ θαη 

πεξηβαιινληνινγηθψλ ζπλζεθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ζαθήλεηαο, ηνπ ξπζκνχ 

δηδαζθαιίαο, ηεο πνζφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ παξέρεηαη ζην καζεηή, ηνπ βαζκνχ 

απηνλνκίαο ηνπ καζεηή θαζψο θαη άιισλ παξαγφλησλ. Μέζνδνη πνπ παξέρνπλ 

ππνζηεξηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, απμεκέλε απηνλνκία καζεηή θαη απηφ – αμηνιφγεζε απμάλνπλ 

ηελ απηνξξχζκηζε απφ ην καζεηή. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο πνπ  

φπνπ έρνπλ ηελ επθαηξία λα εκπιαθνχλ ζε πεξίπινθεο, ανξίζηνπ ρξφλνπ δξαζηεξηφηεηεο, λα 

ιακβάλνπλ απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηε κάζεζή ηνπο, λα απηναμηνινγνχληαη.  

Σν ζηπι δηδαζθαιίαο ηνπ θαζεγεηή επίζεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ βαζκφ 

απηνξξχζκηζεο ηνπ καζεηή. Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη ζπκπεξηθνξέο φπσο 

αθξφαζε, δεκηνπξγία ρξφλνπ γηα αλεμάξηεηε εξγαζία, έπαηλν, ελζάξξπλζε, δπλαηφηεηα νκηιίαο 

ηνπ καζεηή, απφθξηζε ζε εξσηήζεηο θαη ζρφιηα, αλαγλψξηζε ησλ πξννπηηθψλ θαη ησλ 

εκπεηξηψλ ηνπ καζεηή.  Ζ απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε αλ θαη ειέγρεηαη απφ ην καζεηή, είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ επεξεάδεηαη απφ θνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληνινγηθνχο παξάγνληεο. Κάπνηεο 

βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απηνξπζκηδφκελεο κάζεζεο είλαη νη 

εμήο: 

 Δλζάξξπλζε ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ θαη  ηεο απηφ – παξαθνινχζεζεο ηεο 

πξνφδνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ ζηφρσλ απηψλ. 

 Δλζσκάησζε επθαηξηψλ γηα θαηεπζπλφκελν θαη απηνθαηεπζπλφκελν πξνβιεκαηηζκφ. 

 Αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηνπ ηεο απηνζπγθέληξσζεο θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ. 

 Αμηνιφγεζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ θαζεγεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. 

 Απνκάθξπλζε απφ ηελ πςειά δνκεκέλε αλάζεζε εξγαζηψλ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ 

καζεηή. 

 Δθνδηαζκφ ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε επθαηξίεο ιήςεο απνθάζεσλ πνπ ζα επεξεάζνπλ 

ηε κάζεζή ηνπο. 

 Να επηηξέπεηαη ζηνπο καζεηέο λα εξγάδνληαη αλεμάξηεηα. 

 Απνθπγή απζηεξψλ νδεγηψλ θαη εληνιψλ. 
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 Δλζσκάησζε επθαηξηψλ ζηνπο καζεηέο ψζηε λα δεηήζνπλ βνήζεηα. 

 Αληαπφθξηζε ζηηο εξσηήζεηο θαη ηα ζρφιηα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

Σα εμαηνκηθεπκέλα πεξηβάιινληα κάζεζεο πεξηιακβάλνπλ αξθεηέο WEB 2.0 

ηερλνινγίεο. Απηά ηα εξγαιεία ινγηζκηθνχ δεκηνπξγνχλ κηα λέα on – line ζπκπεξηθνξά βάζε ηεο 

θαηαλεκεκέλεο. πλεξγαηηθήο θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο έρνληαο κεγάιε επίδξαζε ζηελ 

θνηλσλία γεληθφηεξα θαη ζηελ εθπαίδεπζε ζπγθεθξηκέλα, πξνθαιψληαο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν πνπ 

επηθνηλσλνχκε θαη καζαίλνπκε. 

Σα θνηλσληθά εξγαιεία ινγηζκηθνχ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ παηδαγσγηθή. Έλαο θαηάινγνο 

εθαξκνγψλ είλαη ν εμήο[9]: 

 On –line παηρλίδηα θαη εηθνληθνί θφζκνη 

 πζηήκαηα δηεπθφιπλζεο ηνπ ιφγνπ φπσο ζχγρξνλα ή αζχγρξνλα κελχκαηα 

 πζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 

 Peer to Peer ζπζηήκαηα αληαιιαγήο αξρείσλ 

 πζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο 

 πζηήκαηα δηαρείξηζεο ζρέζεσλ 

 Καηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε θάπνηνπο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο πνπ κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ απφ ηέηνηνπ είδνπο εξγαιεία θαη θαηεγνξίεο εθαξκνγψλ. 

Καηεγνξία Λνγηζκηθνύ Παξαδείγκαηα Παηδαγσγηθέο εθαξκνγέο 

On line παηρλίδηα – Δηθνληθνί 

Κφζκνη 

Παηρλίδηα πνιιψλ παηρηψλ 

(Second Life, Active Words) 

Πξνζνκνίσζε, δηαρσξηζκφο 

ξφισλ, ζπλεξγαζία 

πζηήκαηα δηαρείξηζεο ιφγνπ 

θαη επηθνηλσλίαο 

Windows Live Messenger, 

Skype, Google Chat 

Δπηθνηλσλία θαη εκπινθή κε 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

θνηλφηεηεο 

πζηήκαηα δηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ 

Blogs, Wikis, Plone Γεκηνπξγία θαη δηάδνζε 

ηδεψλ, ζπλεξγαηηθφ γξάςηκν 

θαη δεκνζίεπζε 
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πζηήκαηα αληαιιαγήο 

αξρείσλ 

BitTorrent, Limewire, Gnutella Κνηλή ρξήζε, αλαζεψξεζε, 

ζπλεξγαζία 

πζηήκαηα δηαρείξηζεο 

κάζεζεο 

Blackboard/Web CT, Moodle, 

ATutor 

Δπηθνηλσλία, νκαδηθή 

εξγαζία, δηαλνκή θαη 

θαηαλνκή πφξσλ 

πζηήκαηα δηαρείξηζεο 

ζρέζεσλ 

MySpace, Facebook Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε 

θνηλσληθψλ επαθψλ 

Καηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα 

ηαμηλφκεζεο 

Digg, Furl Καηεγνξηνπνίεζε πφξσλ, 

δηαηήξεζε θνηλφρξεζησλ 

πφξσλ, επαλαρξεζηκνπνίεζε 

πφξσλ 

Πίλαθαο 1: Πηζαλέο παηδαγσγηθέο εθαξκνγέο ησλ εξγαιείσλ θνηλσληθνύ ινγηζκηθνύ 

 

 

1.7 ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ απμεζεί νη κειέηεο ζηε ρψξα καο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 
αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε ζηα πιαίζηα ηνπ γεληθφηεξνπ πξνβιεκαηηζκνχ ζρεηηθά κε 
ηνλ αλαπξνζδηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ζηελ Κνηλσλία ηεο Μάζεζεο Πξνηείλεηαη φηη ε 
εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα ηδσζεί κέζα ζην πιαίζην ηνπ αλαγθαίνπ 
εθζπγρξνληζκνχ ησλ κεζφδσλ κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο φπσο πξνηείλεηαη θαη απφ ηα 
απνηειέζκαηα ησλ ζχγρξνλσλ εξεπλψλ γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία. 
 

Ζ πεηξακαηηθή εθαξκνγή έξγσλ πνπ αμηνπνίεζαλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία(CL-NET, ITCOLE, Δμ‟ απνζηάζεσο πξφζβαζε ησλ καζεηψλ ζην δίθηπν) έδεημε φηη νη 
Έιιελεο καζεηέο ηφζν ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ φζν θαη ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ,  

 Βιέπνπλ κε ελζνπζηαζκφ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη έρνπλ 
απμεκέλα θίλεηξα γηα κάζεζε ζηα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελα πεξηβάιινληα. Απηφ 
είλαη πνιχ ζεκαληηθφ αλ ζθεθηνχκε φηη απμεκέλα θίλεηξα γηα κάζεζε ζεκαίλεη φηη νη 
καζεηέο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα αθηεξψζνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη λα θαηαβάινπλ 
κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα θαη πξνζνρή γηα λα κάζνπλ θάηη.   

 Πξνζαξκφδνληαη κε επθνιία ζηα ηερλνινγηθά πεξηβάιινληα θαη γξήγνξα αλαπηχζζνπλ 
ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ην ρεηξηζκφ ηνπο.  

 Έρνπλ δπζθνιία ζην λα ζπλεξγάδνληαη,  αιιά κε ηηο θαηάιιειεο παξεκβάζεηο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ζηαδηαθά καζαίλνπλ πψο λα αθνχλ ηη ιέλε νη ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα ην 
ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ζηε δηακφξθσζε ησλ δηθψλ ηνπο απφςεσλ.  

 Έρνπλ δπζθνιία ζην λα θαηεπζχλνπλ απφ κφλνη ηνπο ηε κάζεζε ηνπο ρσξίο λα 
εμαξηψληαη απφ ηε ζπλερή θαζνδήγεζε θαη επηβεβαίσζε ησλ θαζεγεηψλ φηη «ηα πάλε 
θαιά». Καη εδψ φκσο,  κε ηελ θαηάιιειε παξέκβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζίζηαληαη 
ζηαδηαθά ηθαλνί λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα εθηειέζνπλ κε αμηνζαχκαζην 
ηξφπν πνιχπινθα, ζπλεξγαηηθά projects.  
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 Αλαπηχζζνπλ γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ δελ είλαη εχθνιν λα 
αλαπηπρζνχλ ζηα παξαδνζηαθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, ηθαλφηεηεο ηδηαίηεξα ρξήζηκεο 
γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Μάζεζεο, φπσο:  

i.  Να βξίζθνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ελφο 
έξγνπ  λα αμηνινγνχλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε 
ην έξγν πνπ έρνπλ λα εθηειέζνπλ  

ii. Να αμηνινγνχλ ην δηθφ ηνπο επίπεδν θαηαλφεζεο (αλ δελ έρνπλ 
θαηαιάβεη θάηη θαη ρξεηάδεηαη λα ην κειεηήζνπλ πεξηζζφηεξν, θιπ.)  

iii.  Να πξνγξακκαηίδνπλ, λα ζρεδηάδνπλ θαη λα εθηεινχλ πνιχπινθα έξγα 
iv. Να θαηαλέκνπλ ηελ εξγαζία πνπ πξέπεη λα γίλεη ζηα κέιε κηαο νκάδαο 
v.  Να παξνπζηάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζε έλα αθξναηήξην (ζπκκαζεηέο, 

γνλείο, θιπ).  Δμ‟ άιινπ,  ε εχθνιε πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ Διιήλσλ 
καζεηψλ ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο δηαθαίλεηαη 
θαη απφ ηνπο δηάθνξνπο επαίλνπο θαη βξαβεία πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο 
θεξδίζεη δεκφζηα θαη ηδησηηθά Διιεληθά ζρνιεία ζε Δπξσπατθνχο ή 
δηεζλήο ζρεηηθνχο δηαγσληζκνχο. 

 
Γπζηπρψο φκσο παξαηεξείηαη φηη κεηά ην ηέινο ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

εμαθαλίδνληαη θαη ηα πεξηβάιινληα κάζεζεο. Σα ζηελά ρξνληθά πεξηζψξηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ 
κεγάινπ πνζνχ ηεο χιεο δελ βνεζάλε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηνλ πεηξακαηηζκφ κε ηηο λέεο 
ηερλνινγίεο. Δπίζεο παξαηεξείηαη κηα ακθηβνιία απφ ηνπο θαζεγεηέο ζρεηηθά κε ηελ δπλαηφηεηα 
ησλ καζεηψλ λα αζρνιεζνχλ κε projects ρσξίο ηελ απζηεξή θαζνδήγεζε απφ απηνχο. Αθφκε 
ελψ ηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία είλαη εμνπιηζκέλα κε εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο, ε αμηνπνίεζή 
ηνπο είλαη ειιηπήο θαη ην πξφβιεκα απμάλεηαη κε ηνλ κεησκέλν ξφιν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηελ 
ειιηπή δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. 

 
Δλψ ππάξρεη ελδηαθέξνλ θαη απφ ηνπο καζεηέο θαη απφ ηνπο θαζεγεηέο γηα αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  ε ειιηπήο επηκφξθσζε θαη ηερληθή θαηάξηηζε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα[8]. 
 
 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 : ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηάζνπκε ελδεηθηηθά θάπνηα δηαδηθηπαθά εθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα πνπ έρνπλ πινπνηεζεί θαη ππάξρνπλ ήδε απηή ηε ζηηγκή αλνηρηά ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο. 

2.1. Σο σύστημα SCALE 

Σν scale έρεη αλαπηπρζεί απφ ην εξγαζηήξην γισζζηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο ηνπ 

ΔΚΠΑ. Παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν έλα πξφηππν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
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καζεζηαθψλ ηνπ ζηφρσλ κέζσ εθπφλεζεο αηνκηθψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Τπνζηεξίδεη εμαηνκηθεπκέλε, ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο απηήο. 

ην scale ν καζεηεπφκελνο επηιέγεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ επηζπκεί θαη θάπνηνλ 

καζεζηαθφ ζηφρν πνπ αθνξά ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. ηε 

ζπλέρεηα κπνξεί λα επηιέμεη κηα δξαζηεξηφηεηα έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα πξνζδνθψκελα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα.Ζ δξαζηεξηφηεηα πεξηέρεη έλα ζχλνιν εξσηήζεσλ θαζψο θαη 

εξγαζίεο. Κάζε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πξφζζεηεο επεμεγήζεηο, εξγαιεία 

θαζνδήγεζεο ή εξγαιεία πνπ βνεζνχλ ζηελ εθπφλεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

ρήκα 2.1: Φόξκα εγγξαθήο ζην scale 
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ρήκα 2.2: Φόξκα εγγξαθήο ζην scale 

 

ρήκα 2.3: Φόξκα εγγξαθήο ζην scale 

 

ηα παξαπάλσ ζρήκαηα βιέπνπκε ηελ θφξκα εγγξαθήο ηνπ scale φπνπ ζπιιέγνληαη 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ ελδηαθεξφκελν, είδνο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ επηζπκεί, ηηο έλλνηεο 

πνπ ζέιεη λα εζηηάζεη θαη ππάξρεη ε αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο[16]. 

2.2 EDUCATION PORTAL 

Πξφθεηηαη γηα κηα εθπαηδεπηηθή πχιε κε έλα πιήζνο δηαζέζηκσλ καζεκάησλ απφ δηαθφξνπο 

επηζηεκνληθνχο θιάδνπο κε πνιπζχλζεην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα 

επηιέμνπλ δηαζέζηκα καζήκαηα θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κέζσ βίληεν λα 

ιχζνπλ quiz, λα παξαθνινπζήζνπλ βαζκνινγίεο. 
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ρήκα 2.4: Παξαθνινύζεζε καζήκαηνο βηνινγίαο ζην educational portal 

 

ρήκα 2.5: Δπίιπζε quiz ζην educational portal 

Βιέπνπκε ζηα παξαπάλσ ζρήκαηα κηα άπνςε ζρεηηθά κε έλα κάζεκα βηνινγίαο ζην 

educational portal. Ο ρξήζηεο παξαθνινπζεί κε ηε κνξθή βίληεν ηηο βαζηθέο έλλνηεο. Δπίζεο 

ππάξρεη θαη ζεσξία ζε θαλνληθή κνξθή.  

Ο ρξήζηεο παξάιιεια κπνξεί λα δεη ην quiz. ε πεξίπησζε ιάζνπο ιακβάλεη έλα 

κήλπκα αλάδξαζεο. Μπνξεί είηε λα ζπλερίζεη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ βίληεν είηε λα ζπλερίζεη 

ζηελ επφκελε εξψηεζε[14]. 
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2.3 W3 SCHOOLS 

Σν http://www.w3schools.com/ είλαη έλα site ην νπνίν απεπζχλεηαη θπξίσο ζε πξνγξακκαηηζηέο, 

developers θαη γεληθά ζε φπνηνλ ελδηαθέξεηαη γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Παξέρεη βαζηθέο γλψζεηο 

ζε ζεκαληηθέο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηνλ ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο. Ο 

ρξήζηεο κπνξεί λα εμαζθεζεί αλάκεζα ζε έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ ηερλνινγηψλ. ε θάζε κάζεκα 

ππάξρεη κηα εηδηθή ξνή απφ ηηο πην βαζηθέο κέρξη ηηο πην εμεηδηθεπκέλεο έλλνηεο. 

  

ρήκα 2.6: Σν w3schools 

ηελ αξρηθή ηνπ ζειίδα ππάξρεη έλα πιήζνο δηαζέζηκσλ καζεκάησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο (asp, asp.net, php, myspl θιπ.)  φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη. 

http://www.w3schools.com/
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ρήκα 2.7. Παξαθνινύζεζε καζήκαηνο javascript. 

Όηαλ ν ρξήζηεο επηιέγεη θάπνην κάζεκα κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη νπνηαδήπνηε ή 

φιεο απφ ηηο δηαζέζηκεο ελφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Τπάξρεη δηαρσξηζκφο απφ ηα 

πην βαζηθά ζηάδηα κέρξη θαη ηα πην πξνρσξεκέλα αιιά δηαζπλδέζεηο κε άιιεο ηερλνινγίεο. Ο 

ρξήζηεο βιέπεη θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο θαη θάπνηα παξαδείγκαηα ηεο θάζε ηερλνινγίαο. 

 

ρήκα 2.8: try it editor ηνπ w3schools. 

Έλα βαζηθφ εξγαιείν ηνπ w3schools είλαη ν try it editor. ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν 

εκθαλίδνληαη δχν παξάζπξα. ην έλα εκθαλίδεηαη έλα παξάδεηγκα θψδηθα ηεο γιψζζαο πνπ 
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παξαθνινπζεί ν ρξήζηεο θαη ζην άιιν παξάζπξν ην απνηέιεζκα ησλ εληνιψλ. Ο ρξήζηεο 

κπνξεί λα παξέκβεη ζηνλ θψδηθα, λα ηνλ αιιάμεη ή λα γξάςεη θάηη δηθφ ηνπ θαη λα δεη άκεζα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν κπνξεί πνιχ εχθνια λα θεληξίζεη 

κέζσ ηνπ πεηξακαηηζκνχ ην ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε θαη λα ηνπ δψζεη επηπιένλ ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ ζπλέρεηα ηεο ελαζρφιεζήο ηνπ κε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. 

 

ρήκα 2.9: Δπίιπζε quiz από ην ρξήζηε 

ην w3schools ν ρξήζηεο κπνξεί λα ιχζεη θάπνηα quiz έηζη ψζηε λα ειέγμεη ηηο γλψζεηο 

πνπ απνθφκηζε απφ ηελ παξαθνινχζεζε θάπνηαο ελφηεηαο, πλήζσο νη εξσηήζεηο είλαη ηχπνπ 

ζσζηνχ ιάζνπο, αλαθέξνληαη ζηελ ζεσξία αιιά θαη ζε θνκκάηηα θψδηθα. 
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ρήκα 2.10. Απνηειέζκαηα quiz ηνπ w3 schools 

ην ηέινο ηνπ quiz ν ρξήζηεο βιέπεη ηελ επίδνζή ηνπ. Μπνξεί λα ηζεθάξεη ηηο 

απαληήζεηο ηνπ είηε λα επαλαιάβεη ην ηεζη ζε πεξίπησζε πνπ ε βαζκνινγία ηνπ δελ ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθή. 

 

ρήκα 2.11: Παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ ή ιαζώλ ηνπ ρξήζηε ζην quiz ηνπ w3schools. 

Ο ρξήζηεο κπνξεί αλαιπηηθά λα δεη θάζε εξψηεζε ηνπ quiz, ηη απάληεζε, ηηο ζσζηέο θαη 

ιάζνο απαληήζεηο[15]. 

 

 

2.4 Διαδικτυακά περιβάλλοντα για το μάθημα της ανάπτυξης εφαρμογών 

Δδψ ζα εμεηάζνπκε ην θαηά πφζν ρξεζηκνπνηνχληαη νη λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη 

εμάζθεζε ζην κάζεκα ηεο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ζε πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ ζηελ 

Διιάδα.  

Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα καζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πιεξνθνξηθή 

εθκεηαιιεχνληαη πεξηζζφηεξν ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζε ζρέζε κε άιια καζήκαηα ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη θαη νη θαζεγεηέο πνπ ηα δηδάζθνπλ είλαη πην εμνηθεησκέλνη κε ηηο ηερλνινγίεο απηέο 

θαη κε ηα απαξαίηεηα πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία. 
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Με αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν κπνξνχλ λα βξεζνχλ πιεζψξα ζειίδσλ πνπ έρνπλ ζρέζε 

κε ηα καζήκαηα ηεο πιεξνθνξηθήο ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθά κε ην 

κάζεκα ηεο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ απφ απιή παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο κε εξγαιεία 

παξνπζίαζεο θεηκέλνπ ή δηαιέμεσλ, κέρξη θαη εμάζθεζε κέζσ quiz. Ζ απιή παξνπζίαζε 

ζεσξίαο φκσο είλαη ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δεκφζησλ ηδξπκάησλ[17][20].  

Algorithomos.eu: Πξφθεηηαη γηα κηα ηζηνζειίδα πνπ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ην κάζεκα ηεο 

αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ζε πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ. Πεξηέρεη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο 

φπσο ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο γηα θάζε ζρνιηθή ρξνληά, ηα ζέκαηα ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ 

θ.α. 

Πεξηέρεη αξθεηφ πιηθφ, φπσο ηε ζεσξία ηνπ καζήκαηνο ηελ νπνία ν καζεηήο κπνξεί λα 

θαηεβάζεη αλά θεθάιαην κε ηε κνξθή αζθήζεσλ. Δπίζεο παξέρνληαη θαη ελδεηθηηθέο αζθήζεηο 

αλά θεθάιαην ηηο νπνίεο ν καζεηήο κπνξεί λα ηηο δεη online. 

 

ρήκα 2.12 Η ηζηνζειίδα αιγόξηζκνο 

Δπηπιένλ παξέρνληαη θαη εηδηθέο αζθήζεηο κε ηελ βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

γισζζνκάζεηα ηηο νπνίεο ν καζεηήο κπνξεί λα ηηο θαηεβάζεη θαη λα εμαζθεζεί[21]. 
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ρήκα 2.13 Παξάδεηγκα παξνπζίαζεο άζθεζεο ζηνλ αιγόξηζκν 

Mathman.gr: Πξφθεηηαη γηα έλαλ ηζηφηνπν ν νπνίνο πεξηέρεη δσξεάλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα 

γπκλάζην, ιχθεην θαη παλεπηζηήκην. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πεξηεγεζεί ζηηο δηάθνξεο ζρνιηθέο 

βαζκίδεο θαη λα παξαθνινπζήζεη ή λα θαηεβάζεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απφ ηα δηαζέζηκα 

εγρεηξίδηα. Οη ελφηεηεο θάζε καζήκαηνο είλαη θαηάιιεια ρσξηζκέλεο φπσο θξίλεηαη απφ ηνπο 

ππεχζπλνπο ηεο ελαπφζεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

 

ρήκα 2.14 Ο ηζηόηνπνο mathman 
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ην κάζεκα ηεο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ κπνξνχκε λα δνχκε φηη ππάξρεη κηα πιήξεο 

παξνπζίαζεο ηνπ καζήκαηνο. Τπάξρεη εηδηθφ επξεηήξην θαηάιιεια ρσξηζκέλν. ην θνκκάηη ηεο 

ζεσξίαο θάζε ελφηεηα είλαη ρσξηζκέλε ζε εηδηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ην νπνίν ν καζεηήο κπνξεί 

λα θαηεβάζεη. Δπίζεο ζε θάζε ελφηεηα ππάξρνπλ νη κεζνδνινγίεο φπνπ ν καζεηήο κπνξεί λα 

παξαθνινπζήζεη κεζνδνινγίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ κε ηελ κνξθή εθπαηδεπηηθνχ βίληεν.  

 

ρήκα 2.14 Σν επξεηήξην ηνπ mathman 

Πξφθεηηαη γηα κηα παξνπζίαζε βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο ζεσξίαο ζε κνξθή αξθεηά πξνζηηή 

πξνο ην ρξήζηε θαη κε κηα πην πξαθηηθή εκβάζπλζε. εκαληηθφ είλαη φηη παξνπζηάδνληαη 

κεζνδνινγίεο θαη επεθηάζεηο ηεο ζεσξίαο πνπ δελ ππάξρνπλ ζην ζρνιηθφ βηβιίν. Ζ εμήγεζε 

γίλεηαη βήκα βήκα θαη κπνξνχκε λα πνχκε φηη πεηπραίλεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ην ζθνπφ ηεο. 

ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε έλα παξάδεηγκα απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ 

κεηαηξνπή ελφο αιγνξίζκνπ απφ ςεπδνγιψζζα ζε δηάγξακκα ξνήο θαη αληίζηξνθα. Ζ 

κεζνδνινγία παξνπζηάδεηαη ζε θείκελν αιιά θαη ζε βίληεν. ην βίληεν εκθαλίδνληαη έλα έλα  ηα 

θαηάιιεια ζρήκαηα πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ κε ηελ θαηάιιειε επεμήγεζε. 

Μηα ηέηνηα παξνπζίαζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζηνλ καζεηή 

απφ κηα απιή παξαθνινχζεζε ηεο κεζνδνινγίαο ζε έλα απιφ βηβιίν.  
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ρήκα 2.15 Mathman: Μεζνδνινγία κε ηε κνξθή βίληεν 

Δπίζεο ζην ζχζηεκα ππάξρεη κηα πιεζψξα αζθήζεσλ φπσο π.ρ. ζσζηνχ – ιάζνπο ή 

πνιιαπιήο επηινγήο ζε εηδηθή κνξθή. Ο ρξήζηεο επηιέγεη απφ ην επξεηήξην, βιέπεη ηηο 

εθθσλήζεηο ησλ εξσηήζεσλ θαη κε καξθάξηζκα βιέπεη ηηο απαληήζεηο. 

 

ρήκα 2.16 Mathman: Δξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο 

ε θάζε ελφηεηα ππάξρνπλ εθθσλήζεηο θαη ιχζεηο πξνβιεκάησλ αλά ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο.  Μφιηο ν ρξήζηεο επηιέμεη ην πξφβιεκα πνπ επηζπκεί βιέπεη ζε θείκελν ηελ εθθψλεζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη παξαθνινπζεί ζε βίληεν ηελ αλαιπηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  
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ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε ηελ απάληεζε κε κνξθή βίληεν ζε έλα πξφβιεκα πνπ 

δεηάεη αιγφξηζκν πνπ ζα εκθαλίδεη ζε βαζκνχο Fahrenheit κηα ζεξκνθξαζία πνπ έρεη δηαβαζηεί 

ζε βαζκνχο Celsius[22]. 

 

ρήκα 2.17 Δπίιπζε πξνβιήκαηνο ζην Mathman 

 

Έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο ΣΠΔ ζηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηνπ ΑΔΠΠ ζε δεκφζην 

ζρνιείν είλαη ε ηζηνζειίδα ηνπ εζπεξηλνχ γεληθνχ ιπθείνπ Παηξψλ. Καηά ηελ πεξηήγεζε ζηελ 

ηζηνζειίδα είδακε φηη παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά νη βαζηθέο ελφηεηεο θαη έλλνηεο ηνπ καζήκαηνο 

θαη γηα θάζε ζέκα ππάξρεη θαη ε αληίζηνηρε επίιπζε αζθήζεσλ. ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ 

καζήκαηνο βιέπνπκε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα δηαιέμεη ηηο αζθήζεηο πνπ ζα 

παξαθνινπζήζεη αλάινγα ηα δηαθνξεηηθά βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζρνιείν. 
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ρήκα 2.18 Η αξρηθή ζειίδα γηα ην κάζεκα ηνπ ΑΔΠΠ ζην εζπεξηλό ιύθεην Παηξώλ 

Όηαλ ν καζεηήο επηιέμεη ην βηβιίν πνπ αζρνιείηαη κπνξεί λα επηιέμεη απφ ηηο δηαζέζηκεο 

ελφηεηεο πνπ παξέρνληαη. Δπίζεο ππάξρεη θαη ιίζηα ζεκάησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ. 

 

ρήκα 2.19: Ο καζεηήο βιέπεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ καζήκαηνο 

Σέινο ν καζεηήο κπνξεί λα επηιέμεη λα παξαθνινπζήζεη θάπνηα παξαδείγκαηα ζε κνξθή 

ιπκέλσλ αζθήζεσλ αλά ελφηεηα φπνπ ηνπ παξέρεηαη ε εθθψλεζε ηεο άζθεζεο θαη ε ιχζε 

ηεο[19]. 
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ρήκα 2.20 Παξαθνινύζεζε ιπκέλεο άζθεζεο 

 

Γισζζνκάζεηα: Ζ ΓλωζζοΜάθεια είλαη έλα νινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ γισζζνκάζεηα παξέρεη δηεπθφιπλζε ζηνπο καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε 

ηηο έλλνηεο ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα 

ζπγγξάθνπλ θψδηθα θαη λα βιέπνπλ άκεζα ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο, ελψ 

παξάιιεια ππάξρεη θαη έιεγρνο ιαζψλ. Ζ γισζζνκάζεηα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν θαη 

κπνξεί λα δψζεη άιιε δηάζηαζε ζηα εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο θαζψο θαη ζηελ κειέηε ηνπ 

καζήκαηνο απφ ηνλ ίδην ηνλ καζεηή. 

Ζ εθαξκνγή είλαη δσξεάλ θαη κπνξεί λα απνθηεζεί απφ νπνηνλδήπνηε. ηελ εθηέιεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ν ρξήζηεο έρεη κηα πνηθηιία επηινγψλ. Μπνξεί λα μεθηλήζεη λα γξάθεη ηνλ 

δηθφ ηνπ θψδηθα (ε γιψζζα είλαη απηή πνπ δηδάζθεηαη ζην κάζεκα ηεο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ), 

λα δεη ηα ιάζε ηνπ ή λα εηζάγεη έηνηκα παξαδείγκαηα θψδηθα απφ ηελ εθαξκνγή. Δπίζεο ζε 

εηδηθή ζηήιε κπνξεί θάζε ζηηγκή λα βιέπεη ηηο ηηκέο πνπ απνθηνχλ νη κεηαβιεηέο πνπ εηζήγαγε 

ζην πξφγξακκά ηνπ[23]. 
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ρήκα 2.21 Η εθαξκνγή Γισζζνκάζεηα 

 

ρήκα 2.22 Γισζζνκάζεηα, εθηέιεζε πξνγξάκκαηνο 
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Αμηνινγεηήο: Ο αμηνινγεηήο είλαη κηα εθαξκνγή γηα δεκηνπξγία on-line αμηνινγήζεσλ κε 

απηφκαηε βαζκνιφγεζε. ηφρνο ηνπ είλαη λα αληηθαηαζηήζεη ζπκβαηηθέο δηαδηθαζίεο απνηίκεζεο 

ηεο επάξθεηαο γλψζεσλ επάλσ ζε δηδαρζέληα αληηθείκελα, εθφζνλ νη απαηηνχκελεο απαληήζεηο  

κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ κε δνκεκέλν ηξφπν[19]. 

Οη εθθσλήζεηο θαη νη δπλαηέο επηινγέο ησλ ζεκάησλ κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ νηηδήπνηε 

κπνξεί λα εηζαρζεί ζε κηα ηζηνζειίδα, δειαδή εθαξκνγέο flash, πξνζνκνηψζεηο java, 

βίληεν/κνπζηθή, θ.ιπ.. 

Δπίζεο ππάξρεη δπλαηφηεηα ε βαζκνινγία θάζε εμεηαδφκελνπ λα απνζηέιιεηαη κέζσ e-

mail ζην δεκηνπξγφ ηεο αμηνιφγεζεο Σν ζχζηεκα είλαη ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην, σζηφζν παξέρεη 

έλα αξθεηά εχρξεζην θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ γηα ηε δεκηνπξγία αζθήζεσλ. 

ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε έλα παξάδεηγκα δεκηνπξγίαο εξψηεζεο ζσζηνχ – 

ιάζνπο κέζσ ηνπ αμηνινγεηή.  

 

ρήκα 2.23 Δξώηεζε ζσζηνύ – ιάζνπο ζηνλ αμηνινγεηή 

Ο εθπαηδεπηήο γξάθεη ηελ εθθψλεζε ηεο εξψηεζεο θαη πξνζζέηεη κε εηδηθφ θνπκπί ηηο πηζαλέο 

εξσηήζεηο ελψ επηιέγεη θαη ηε ζσζηή απάληεζε. ε θάζε πηζαλή απάληεζε ππάξρεη κηα 

ζεκαληηθή ιεηηνπξγία. ε εηδηθά πιαίζηα κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ κνλάδεο ζεηηθήο ή αξλεηηθήο 

αμηνιφγεζεο αλάινγα αλ ε απάληεζε απαληεζεί σο ζσζηή ή σο ιαλζαζκέλε πξάγκα πνπ 

κπνξεί λα θαλεί ζηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία. 
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ρήκα 2.24 Δξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο ζηνλ αμηνινγεηή 

ηηο εξσηήζεηο ζσζηνχ ιάζνπο ππάξρεη παξφκνηα ιεηηνπξγία φπνπ ν θαζεγεηήο επηιέγεη ηελ 

εηζαγσγή θελνχ θαη πξνζζέηεη πηζαλή απάληεζε πνπ εκθαλίδεηαη ιίζηα. 
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ρήκα 2.25 Δξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο ζηνλ αμηνινγεηή 

Δπίζεο ν θαζεγεηήο κπνξεί λα θαζνξίζεη θαη γεληθέο κνξθέο ηεο αμηνιφγεζεο φπσο π.ρ 

αλ ζα ππάξρεη ζπλνιηθή αξλεηηθή βαζκνινγία θιπ. 

 

ρήκα 2.25 Γεληθέο ξπζκίζεηο αμηνιόγεζεο 

Μεηά ην πέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ εξσηήζεσλ κπνξεί λα γίλεη κεηάθξαζε ζε γιψζζα 

δηαθνκηζηή ψζηε λα είλαη δηαζέζηκα κέζσ δηαδηθηχνπ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

Σν παξαπάλσ ζχζηεκα κπνξεί λα γίλεη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα θάζε εθπαηδεπηή αιιά θαη γηα 

ηνλ εθπαηδεπφκελν θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί εθηφο ρσξηθψλ πεξηνξηζκψλ. Μπνξνχκε λα 

πνχκε φηη είλαη κηα εθαξκνγή πνπ ιείπεη απφ ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη φηη ε 

εθαξκνγή ηνπ ζα έρεη επηηπρία θαη ζα απνηειέζεη αξρή γηα παξφκνηεο εθαξκνγέο ζην κέιινλ. 

ην δηαδίθηπν γεληθά κπνξνχκε λα βξνχκε αξθεηέο ηζηνζειίδεο φπνπ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ ειεχζεξα ηεζη. Ο ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ quiz θαη 

λα παξαπέκςεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα. Έλα απφ ηα πνιιά 

παξαδείγκαηα πνπ ππάξρνπλ είλαη ε ηζηνζειίδα http://www.attotron.com/.  

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα quiz δίλνληαο ην φλνκα ηεο αξεζθείαο ηνπ θαη εηζάγεη 

ηελ εθθψλεζε. ε θάζε εξψηεζε πξνζζέηεη κία ή πεξηζζφηεξεο πηζαλέο απαληήζεηο θαη εηζάγεη 

θαη θαηάιιειν πεδίν αλάδξαζεο[24]. 

http://www.attotron.com/


Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Καθαέο εξαθείκ 

Γηθηπαθή Δθπαηδεπηηθή Πχιε γηα ην κάζεκα ΑΔΠΠ 43 

 

ρήκα 2.26 Γεκηνπξγία quiz ζην attotron 

Μπνξεί λα θάλεη δεκνζίεπζε ην quiz. Όηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη κηα πηζαλή απάληεζε ηνπ 

επηζηξέθεηαη ε αλάδξαζε κε ηελ ηερλνινγία javascript. 

 

ρήκα 2.27 Quiz ζην attotron 

Αθφκε έλα παξάδεηγκα είλαη ε ηζηνζειίδα http://makeaquiz.net φπνπ θαη εθεί κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ on-line ηεζη δσξεάλ. Ο εθπαηδεπηήο απιά δίλεη φλνκα ζην quiz θαη ην email ηνπ. 

http://makeaquiz.net/
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ρήκα 2.28 Γήισζε ζηνηρείσλ ζην makeaquiz.net 

Μπνξεί λα επηιέμεη ηελ εκθάληζε ηνπ quiz επηιέγνληαο απφ ηα δηαζέζηκα ρξψκαηα θαη 

γξακκαηνζεηξέο. ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα εηζάγεη ηηο εξσηήζεηο ηνπ επηιέγνληαο ηελ ζσζηή 

απάληεζε γηα θάζε εξψηεζε. 

 

ρήκα 2.29 Γεκηνπξγία εξώηεζεο ζην makeaquiz.net 

Μφιηο νινθιεξψζεη ηελ δεκηνπξγία ηνπ quiz κπνξεί λα ην θάλεη δηαζέζηκν δίλνληαο ην link ηεο 

δεκνζίεπζεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο[25]. Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα εμαζθεζνχλ θαη ζην 
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ηέινο λα δνπλ ηελ επίδνζή 

ηνπο.

 

ρήκα 2.30 Δπίιπζε quiz ζην makeaquiz.net 

  

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΤΗ, ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΚΑΙ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη κηα αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ, ηνπο ζθνπνχο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ησλ απαηηήζεσλ, ηνπ ζελαξίνπ ρξήζεο, θαζψο θαη ησλ ηερλνινγηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  

Σν κάζεκα γηα ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην web site είλαη ε αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζε 

πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ χιε ηνπ καζήκαηνο ρσξίδεηαη ζε δέθα ελφηεηεο, θαη έηζη 

γίλεηαη θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ καζεκάησλ θαη ησλ αζθήζεσλ. ην κάζεκα κπνξεί λα έρεη 

πξφζβαζε ν ππεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο δηδάζθεη ην κάζεκα θαζψο θαη νη καζεηέο ηνπ. 

ηφρνο είλαη λα γίλεη κηα βνεζεηηθή δηδαζθαιία παξάιιεια ζηελ βαζηθή δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο κε ε νπνία ζα είλαη εμαηνκηθεπκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή.  

ε κηα αίζνπζα δηδαζθαιίαο είλαη βέβαην φηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα καζεηψλ, 

Απφ ηνπο ιηγφηεξν θαινχο, ηνπο ,κέηξηνπο, ηνπο πνιχ θαινχο , κέρξη ηνπο άξηζηνπο καζεηέο. 

Δπίζεο θάζε καζεηήο θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ καζήκαηνο κπνξεί λα ηηο θαηαιαβαίλεη 

θαιχηεξα, θάπνηεο άιιεο φρη, θάπνηεο κπνξεί θαη θαζφινπ. ε κηα αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηα 

ρξνληθά πεξηζψξηα είλαη ζπλήζσο πεξηνξηζκέλα ψζηε λα κπνξεί ε δηδαζθαιία λα γίλεη πην 

εμαηνκηθεπκέλε, νχηε λα είλαη εθηθηφ ε δηδαζθαιία θάζε καζήκαηνο λα επαλαιακβάλεηαη θάζε 

θνξά ψζηε λα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο φισλ καζεηψλ. 
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Με κηα ειεθηξνληθή πιαηθφξκα φπνπ νη καζεηέο ζα έρνπλ πξφζβαζε απφ νπνηνδήπνηε 

ζεκείν θαη εθηφο ζρνιείνπ κπνξεί ελ κέξεη λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο.  Ζ πιαηθφξκα δειαδή 

λα πεξηέρεη ηηο δηαθνξεηηθέο παξνπζηάζεηο θαη αζθήζεηο ηνπ ίδηνπ καζήκαηνο, ην ζχζηεκα λα 

αλαθαιχπηεη ηηο αδπλακίεο ηνπ καζεηή θαζψο θαη ην επίπεδφ ηνπ θαη λα παξνπζηάδνληαη νη 

αληίζηνηρεο έλλνηεο θαη αληίζηνηρεο αζθήζεηο. 

ην ζχζηεκα έρεη ξφιν θαη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ν καζεηήο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ δηαιέμεσλ θαη αζθήζεσλ, ν καζεηήο ζηελ ιχζε ησλ αζθήζεσλ θαη ησλ 

εξγαζηψλ. 

Βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηηο βαζηθέο έλλνηεο θάζε θεθαιαίνπ πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο χιεο φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Γηα θάζε 

βαζηθή έλλνηα ζα  πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα αληίζηνηρα θνκκάηηα ηεο ζεσξίαο, ηα παξαδείγκαηα 

πνπ είλαη βαζηθά γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπο ή θάπνηεο βνεζεηηθέο ζπκβνπιέο. Όηαλ ην ζχζηεκα 

αλαθαιχπηεη φηη ην ιάζνο ζην νπνίν ν καζεηήο είλαη επηξξεπήο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε 

αληίζηνηρε αλάδξαζε κε παξνπζίαζε εηδηθψλ θνκκαηηψλ ζεσξίαο πνπ θαιχπηνπλ ηελ έλλνηα 

ζηελ νπνία ν καζεηήο παξνπζηάδεη πξφβιεκα. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη πην αλαιπηηθά νη αξκνδηφηεηεο ηνπ θάζε ρξήζηε ζην 

ζχζηεκα. 

3.1 Απαιτήσεις συστήματος από την πλευρά του εκπαιδευτικού 

Ο εθπαηδεπηηθφο πξηλ αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη δηαρσξίζεη ζσζηά 

ηα θνκκάηηα  ηεο χιεο, λα έρεη πιήξε επίγλσζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο ζεσξίαο,  ην 

απαξαίηεην πιηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ καζήκαηνο, ην απαξαίηεην πιηθφ 

εξσηήζεσλ θαη αζθήζεσλ, ηα παξαδείγκαηα, θαζψο θαη ην απαξαίηεην ππνβνεζεηηθφ πνπ ζα 

είλαη αλάινγν ηνπ επηπέδνπ ηνπ καζεηή. Αλαθέξνπκε παξαθάησ αλαιπηηθά ηηο ελέξγεηεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθφ ζην ζχζηεκα 

 Ο εκπαιδεςηικόρ θα ππέπει να ειζέλθει ζην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ κνλαδηθφ 

πξνζσπηθφ θσδηθφ ηνπ θαζψο θαη ην username ηνπ. 

 Διζαγωγή ηηρ ύληρ: Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εηζάγεη ην απαξαίηεην 

ζεσξεηηθφ θνκκάηη ζην ζχζηεκα. Θα πξέπεη λα ππάξρεη έλα αξρείν doc πνπ ζα 

πεξηέρεη ηε ζεσξία. (ζα ρξεζηκνπνηεζεί κπνξεί λα γίλεη download απφ ηνλ καζεηή.) Ο 

εθπαηδεπηηθφ ζα κπνξεί λα θάλεη πξνεπηζθφπεζε ηεο ζεσξίαο πνπ ζα παξνπζηαζηεί 

ζην καζεηή απφ ην ζχζηεκα θαη ζα πξνζζέηεη ή ζα αθαηξεί αλάινγα θνκκάηηα ηεο 

ζεσξίαο πνπ ρξεηάδνληαη ή φρη ζηελ παξνπζίαζε. 

 Διζαγωγή παπαδειγμάηων: Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεσξεηηθνχ θνκκαηηνχ ν 

εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξεί λα εηζάγεη ζην ζχζηεκα ηα απαξαίηεηα παξαδείγκαηα 

παξέρνληαο έηζη κηα επηπιένλ επεμήγεζε ηεο ζεσξίαο. Ο αξηζκφο ησλ παξαδεηγκάησλ 

πνπ ζα εηζαρζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη απεξηφξηζηνο. 
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 Σςμβοςλέρ: Ξέξνληαο ηα θνκκάηηα ηεο ζεσξίαο θαη ηηο έλλνηεο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 

δνζεί έκθαζε, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη νη αληίζηνηρεο ζπκβνπιέο γηα ηνπο καζεηέο 

πνπ δπζθνιεχνληαη ζηελ θαηαλφεζε απηψλ ησλ φξσλ. Ο θαζεγεηήο ζα κπνξεί λα 

επηιέγεη θάπνηα απφ ηηο βαζηθέο έλλνηεο (νη νπνίεο έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ θαζεγεηή ) θαη 

λα εηζάγεη ηηο αληίζηνηρεο ζπκβνπιέο. Καη εδψ ν αξηζκφο είλαη απεξηφξηζηνο. 

 Ολοκλήπωζη και ειζαγωγή ηος θεωπηηικού μέλοςρ ζηο ζύζηημα. Μεηά ηα παξαπάλσ 

βήκαηα ηα ζεσξεηηθά θνκκάηηα ζα πξέπεη λα εηζαρζνχλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 Διζαγωγή αζκήζεων : Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεσξεηηθνχ θνκκαηηνχ ζα πξέπεη λα 

εηζαρζνχλ ζην ζχζηεκα νη εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο ζα εμαζθεζεί ν καζεηήο θαη ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπ κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζεσξίαο. 

 Δπωηήζειρ Σωζηού – Λάθοςρ: Πξψην κνληέιν εξσηήζεσλ είλαη απηφ ησλ εξσηήζεσλ 

ζσζηνχ – ιάζνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο δίλεη ηελ πξφηαζε θαη επηιέγεη αλ ε πξφηαζε απηή 

είλαη ζσζηή ή ιαλζαζκέλε. Καζνξίδεη ην επίπεδν ηεο εξψηεζεο (ρακειήο, κέηξηαο ή 

απμεκέλεο δπζθνιίαο) θαη εηζάγεη πξναηξεηηθά θαη θάπνην κήλπκα ιάζνπο πνπ ζα 

εκθαληζηεί ζην καζεηή ζε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο απφθξηζεο. Δπίζεο επηιέγεηαη θαη 

ην θνκκάηη ηεο ζεσξίαο ην νπνίν ειέγρεη ε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Μπνξεί λα εηζαρζεί 

νπνηνζδήπνηε αξηζκφο εξσηήζεσλ αλάινγα ηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 Δπωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ: Ο εθπαηδεπηηθφο δίλεη ηελ εθθψλεζε ηεο εξψηεζεο. 

Δπίζεο δίλεη θαη ηέζζεξηο πηζαλέο απαληήζεηο επηιέγνληαο πνηα είλαη ε ζσζηή. Δπηιέγεη 

ην επίπεδν δπζθνιίαο, έλα κήλπκα ιάζνπο (πξναηξεηηθά) θαζψο θαη  ην ηη ειέγρεη ε 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Μπνξεί λα θαηαρσξήζεη νπνηνδήπνηε αξηζκφ εξσηήζεσλ 

πνιιαπιήο επηινγήο γηα θάζε θνκκάηη ηεο ζεσξίαο αλάινγα ηελ θξίζε ηνπ. 

 Δπωηήζειρ ζςμπλήπωζηρ κενού: Μεηά ηεο πνιιαπιήο επηινγήο ν εθπαηδεπηηθφο έρεη 

ηελ δπλαηφηεηα λα εηζάγεη εξσηήζεηο ζπκπιήξσζεο θελνχ. Γίλεη ηελ εξψηεζε, θαη 

επηιέγεη ην θνκκάηη πνπ δελ ζα είλαη νξαηφ θαη ζα πξέπεη λα βξεη ν καζεηήο. Όπσο θαη 

παξαπάλσ εηζάγεη ην επίπεδν δπζθνιίαο, κήλπκα ιάζνπο (πξναηξεηηθά) θαζψο θαη ην 

θνκκάηη ηεο ζεσξίαο πνπ ειέγρεη ε εξψηεζε. 

 Δπεξεπγαζία επωηήζεων: Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ειέγρεη ηηο 

εξσηήζεηο πνπ εηζήγαγε θαη λα δηνξζψζεη ηπρφλ ιάζε. Θα πξέπεη λα επηιέγεη ην είδνο 

ηεο εξψηεζεο πνπ ζέιεη λα επεμεξγαζηεί. Αλάινγα ηελ ελφηεηα ζα ηνπ εκθαλίδνληαη 

φιεο νη εξσηήζεηο πνπ εηζήγαγε. Θα κπνξεί λα επηιέμεη ηελ εξψηεζε, λα αιιάμεη 

νπνηνδήπνηε απφ ηα πεδία (εθθψλεζε, απαληήζεηο, επίπεδν θιπ) ή αθφκα θαη λα 

δηαγξάςεη ηελ εξψηεζε. 

 Διζαγωγή ηων επγαζιών: Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εηνηκάζεη εξγαζίεο – 

αζθήζεηο νη νπνίεο ζα είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο καζεηέο γηα πεξαηηέξσ εμάζθεζε. Θα 

πξέπεη λα εηνηκάζεη εξγαζίεο γηα ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ησλ καζεηψλ. Γειαδή 
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εξγαζίεο εχθνινπ επηπέδνπ,  κέηξηνπ θαη πην πξνρσξεκέλνπ. Θα κπνξεί λα 

θαηαρσξήζεη ζην ζχζηεκα θάπνην έγγξαθν κε ηηο εξγαζίεο ην νπνίν ν καζεηήο ζα 

κπνξεί λα θαηεβάζεη. Αθνχ επηιέμεη ηελ ελφηεηα ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε εξγαζία θαη 

ην επίπεδν, δπζθνιίαο, ε εξγαζία ζα θαηαρσξείηαη ζην ζχζηεκα. 

 Δνεπγοποίηζη ενόηηηαρ: Όηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ζεσξήζεη φηη έρνπλ γίλεη ηα απαξαίηεηα 

βήκαηα, δειαδή έρεη εηζαρζεί ε ζεσξία θαη νη αζθήζεηο θαη εξγαζίεο είλαη φπσο πξέπεη 

ζα κπνξεί λα θάλεη ηελ ελφηεηα δηαζέζηκε πξνο ηνπο καζεηέο. 

 Βαθμολόγηζη επγαζιών: Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δεη ηηο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ ζηηο εξγαζίεο. Θα κπνξεί λα θαηεβάζεη ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ ζηαιεί απφ 

ηνπο καζεηέο θαη λα ηηο εμεηάζεη. Μεηά ζα κπνξεί λα εηζάγεη ηελ βαζκνινγία θαη λα γίλεη 

ε θνηλνπνίεζε ζηνπο καζεηέο. 

 Παπακολούθηζη ηων επιδόζεων: Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα έρεη κηα εηθφλα ησλ 

καζεηψλ. Έηζη ζα κπνξεί λα δεη ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηα ηεζη ηεο θάζε ελφηεηαο πνπ 

παξαθνινχζεζαλ. Θα κπνξεί λα δεη ηελ επίδνζή ηνπο θαζψο θαη ην θνκκάηη ηεο 

ζεσξίαο πνπ κε βάζε ηελ επίδνζή ηνπο ζην ηεζη θαίλεηαη φηη αληηκεησπίδνπλ 

πξφβιεκα. 

 

Γηάγξακκα πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ ρξήζηε θαζεγεηήο 
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 ρ.3.1 Γηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο ηνπ ρξήζηε εθπαηδεπηηθόο 

ην παξαπάλσ ζρήκα βιέπνπκε ην δηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο ηνπ ρξήζηε 

«εθπαηδεπηηθφο». Γηαθξίλνπκε 6 δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Δηζαγσγή ηεο ζεσξίαο, εηζαγσγή 

ησλ εξσηήζεσλ, εηζαγσγή εξγαζηψλ, επεμεξγαζία εξσηήζεσλ, βαζκνιφγεζε εξγαζηψλ, 

παξαθνινχζεζε βαζκνινγηψλ θαη επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ. 

 

Γηάγξακκα ξνήο δεδνκέλσλ 
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ρήκα 3.2 : Γηάγξακκα ξνήο δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε θαζεγεηή 

 

Σν επφκελν δηάγξακκα είλαη ην δηάγξακκα ξνήο δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε θαζεγεηή. Ο 

θαζεγεηήο εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα, εηζάγεη ηελ ζεσξία, ζηε ζπλέρεηα εηζάγεη ηηο εξσηήζεηο θαη 

ηηο εξγαζίεο θαη κπνξεί λα ζπλερίζεη ηελ πεξηήγεζε ζην ζχζηεκα κε επεμεξγαζία εξσηήζεσλ, 

βαζκνιφγεζε εξγαζηψλ θαη παξαθνινχζεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ. 

 

Γηάγξακκα δνκψλ 

 

ην επφκελν ζρήκα βιέπνπκε ην δηάγξακκα δνκψλ θαηά ηελ πεξηήγεζε ηνπ ρξήζηε 

θαζεγεηή ζην ζχζηεκα.  Ο θαζεγεηήο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί κία ή πεξηζζφηεξεο ελφηεηεο, 

κπνξεί λα εηζάγεη θαη λα επεμεξγαζηεί κία ή πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο, κπνξεί λα εηζάγεη θαη λα 

βαζκνινγήζεη κηα ή πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο θαη λα παξαθνινπζήζεη ηηο επηδφζεηο ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ καζεηψλ. 
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ρήκα 3.3 Γηάγξακκα δνκώλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

Γηάγξακκα αθνινπζίαο 
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ρήκα 3.4 Γηάγξακκα αθνινπζίαο ηνπ ρξήζηε θαζεγεηήο 

 

ην παξαπάλσ ζρήκα βιέπνπκε έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αθνινπζίαο γηα ηελ 

πεξίπησζε ηνπ ρξήζηε θαζεγεηή 

 

Ζ αξρηθή θαηάζηαζε είλαη ε είζνδφο ηνπ ζην ζχζηεκα. Δάλ δελ δψζεη ζσζηά ζηνηρεία 

παξακέλεη ζηελ θφξκα εηζαγσγήο. ηε ζπλέρεηα εηζάγεη ηελ ζεσξία θαη ηηο εξσηήζεηο. Δάλ 

ζπκπιεξψζεη φια ηα απαξαίηεηα πεδία γίλεηαη ε θαηαρψξεζε αιιηψο ε θαηαρψξεζε 

απνηξέπεηαη. Μεηά ηελ επηηπρή θαηαρψξεζε κπνξεί είηε λα εμέιζεη είηε λα εηζάγεη εξγαζίεο. Δθ‟ 

φζνλ ζπκπιεξσζνχλ ηα πεδία ε θαηαρψξεζε γίλεηαη θαλνληθά. Μπνξεί είηε λα εμέιζεη είηε λα 

επεμεξγαζηεί ηηο εξσηήζεηο, λα βαζκνινγήζεη εξγαζίεο ή λα παξαθνινπζήζεη επηδφζεηο. 

 

3.2 Απαιτήσεις συστήματος από την πλευρά του μαθητή 

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα εμεηάζνπκε ην ζχζηεκα απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή. Θα αλαιχζνπκε ηηο 

απαηηήζεηο γηα ηελ ρξήζε ηνπ θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ. Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 

βιέπεη ηελ ζεσξία θαη επηπιένλ λα κπνξεί λα ηελ απνθηήζεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Θα πξέπεη 

λα ππάξρεη on-line εμέηαζε θαη βαζκνιφγεζε. 

 

Όπσο ζεκεηψζακε θαη πην πξηλ είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν λα πιεζηάζνπκε κηα πην 

εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα βιέπεη ην αδχλαην ζεκείν ηνπ καζεηή θαη λα 

ηνπ παξνπζηάδεη ηηο αληίζηνηρεο έλλνηεο μαλά φπσο ηηο έρεη νξίζεη ζην ζχζηεκα ν θαζεγεηήο. 

Δπίζεο νη εξγαζίεο πνπ ζα ηνπ αλαζέηνληαη ζα πξέπεη λα έρνπλ επίπεδν δπζθνιίαο αλάινγα κε 

ην επίπεδν ηνπ καζεηή. Σέινο ζεκαληηθφ ζε έλα δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ είλαη θαη ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ νπφηε ζα ήηαλ ζεκαληηθή κηα πξφζζεηε ιεηηνπξγία γηα ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ, αληαιιαγή γλψζεσλ, εξσηεκάησλ ή αιιεινβνήζεηαο. 

 

Παξνπζηάδνπκε παξαθάησ αλαιπηηθά ηεο απαηήζεηο ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ πεξίπησζε 

ηνπ ρξήζηε καζεηή 

 

Δγγξαθή ζην ζχζηεκα: Γηα λα εηζέιζεη θάπνηνο ζην ζχζηεκα ζα πξέπεη πξψηα λα έρεη 

ινγαξηαζκφ. Θα εκθαληζηεί κηα θφξκα εγγξαθήο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ δψζεη 

ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ήδε δεκηνπξγείηαη ν ινγαξηαζκφ ηνπ. 

 

 Δίζοδορ ζηο ζύζηημα. Αθνχ έρεη δεκηνπξγεζεί ν ινγαξηαζκφο γηα εηζέξρεηαη θάζε 

θνξά ν ρξήζηεο ζην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα εηζάγεη ζσζηά ηα ζηνηρεία ηνπ. 
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 Παπακολούθηζη ηηρ θεωπίαρ. Μεηά ηελ είζνδφ ηνπ ζην ζχζηεκα ν καζεηήο έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα ελφο πιήζνπο εθαξκνγψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη ε πξψηε θνξά 

πνπ εηζέξρεηαη κφλε ηνπ επηινγή είλαη ε κειέηε θάπνηαο ελφηεηαο. Θα κπνξεί λα 

επηιέμεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο ελφηεηεο ηεο ζεσξίαο πνπ έρεη ήδε ελεξγνπνηεζεί απφ 

ηνλ θαζεγεηή. Μφιηο επηιέμεη ελφηεηα ζα ηνπ παξνπζηάδεηαη ε ζεσξία κε εηδηθά 

πιήθηξα πινήγεζεο πίζσ – κπξφο. Δπίζεο ζα ηνπ δίλεηαη link φπνπ ζα κπνξεί λα 

θαηεβάζεη ηελ ζεσξία ζε κνξθή doc. 

 

 Παπακολούθηζη παπαδειγμάηων. Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ βαζηθνχ θνξκνχ, ν 

καζεηήο ζα κπνξεί λα δεη θάπνηα παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο. 

 

 Δξάζκηζη και επίλςζη quiz: Μεηά ην ηέινο ηεο ζεσξίαο ν καζεηήο κεηαθέξεηαη 

απηφκαηα ζην αληίζηνηρν quiz ηεο ελφηεηαο απηήο. Με ηε ζεηξά απαληάεη ζηηο 

εξσηήζεηο, πξψηα ζσζηνχ – ιάζνπο, κεηά πνιιαπιήο επηινγήο θαη ηέινο 

ζπκπιήξσζεο θελνχ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ quiz ζπιιέγνληαη απφ ην ζχζηεκα νη 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. 

 

 Παποςζίαζη απανηήζεων : Μεηά ην ηέινο ηνπ quiz ν καζεηήο ζα πξέπεη λα κπνξεί 

λα δεη ηα απνηειέζκαηα. Θα ηνπ παξνπζηάδνληαη ζε αλαιπηηθή κνξθή, δειαδή ε 

απάληεζε πνπ έδσζε, ε ζσζηή απάληεζε θαη ην ιάζνο ηνπ ζεσξεηηθνχ θνκκαηηνχ 

πνπ θάλεη. 

 

 Παπακολούθηζη ζςμβοςλών ανάλογα ηο ζύνηθερ λάθορ. Θα πξέπεη ζην καζεηή λα 

ηνπ παξνπζηάδνληαη θάπνηα εηδηθά κέξε ηεο ζεσξίαο θαη εηδηθά παξαδείγκαηα πνπ 

ζα είλαη ζε αληηζηνηρία κε ην ιάζνο πνπ θάλεη ζπρλφηεξα ν καζεηήο. 

 

 Ανάθεζη επγαζιών: ηνλ καζεηή ζα ηνπ αλαζέηεηαη κηα εξγαζία κε θάπνηνλ αξηζκφ 

εξσηήζεσλ, αληίζηνηρε κε ηελ ελφηεηα ηελ νπνία παξαθνινχζεζε, ηελ νπνία κπνξεί 

λα ηελ παξαδψζεη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο. Σν επίπεδν ηεο δπζθνιίαο ηεο 

εξγαζίαο (εχθνιν, κέηξην, δχζθνιν) ζα είλαη αλάινγν κε ην επίπεδν ην καζεηή έηζη 

φπσο αληρλεχηεθε απφ ηελ επίιπζε ηνπ quiz. 

 

 Παπάδοζη επγαζίαρ: Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αλεβάδεη ζην ζχζηεκα ηελ 

εξγαζία ηελ νπνία έρεη νινθιεξψζεη. Θα επηιέγεη ηελ αληίζηνηρε ελφηεηα θαη ζα 

αλεβάδεη ην ζπλεκκέλν αξρείν. 

 

 Παπακολούθηζη ηων επιδόζεων: Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα βιέπεη ηηο επηδφζεηο ηνπ 

ζηα quiz πνπ έρεη νινθιεξψζεη αλά ελφηεηα. 
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 Παπακολούθηζη βαθμολογιών επγαζιών: Ο καζεηήο ζα κπνξεί λα δεη ηηο 

βαζκνινγίεο πνπ έρεη ζηηο εξγαζίεο ηηο νπνίεο έρεη παξαδψζεη αλά δηδαθηηθή 

ελφηεηα. 

 Forum: Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα έρεη κηα επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Γηα 

απηφλ ηνλ ζθνπφ ζα θαηαζθεπαζηεί έλα web forum γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ. Ο καζεηήο ζα κπνξεί λα θάλεη θάπνηα αλάξηεζε δεκηνπξγψληαο έλα 

θαηλνχξην, ζέκα, λα δεη απαληήζεηο ζηελ απάληεζή ηνπ, ε λα απαληήζεη απηφο ζε 

αλαξηήζεηο άιισλ ζπκκαζεηψλ. 

 

 

 Γηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο καζεηή 

 

ρήκα 3.5 Γηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο καζεηή 

 

ην παξαπάλσ ζρήκα βιέπνπκε ην δηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο καζεηή θαη ηηο 

δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηέο είλαη ε κειέηε ηεο ζεσξίαο, ε επίιπζε 

ηνπ quiz, ε παξάδνζε ησλ αζθήζεσλ, ε παξαθνινχζεζε ησλ βαζκνινγηψλ θαη επηδφζεσλ 

φισλ ησλ quiz πνπ έρεη επηιχζεη θαζψο θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ έρεη παξαδψζεη, ε εηζαγσγή 

ελφο λένπ ζέκαηνο ζην forum ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ε απάληεζε ζε έλα ήδε ππάξρνλ ζέκα 

ζην forum. 
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Γηάγξακκα ξνήο δεδνκέλσλ 

 

ρήκα 3.6 Γηάγξακκα ξνήο δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε καζεηή 

 

Ο καζεηήο θάλεη εγγξαθή ζην ζχζηεκα, εηζέξρεηαη, κειεηάεη ηελ ζεσξία, επηιχεη ην 

quiz, ιακβάλεη ηελ εμαηνκηθεπκέλε εξγαζία θαη παξαθνινπζεί θάπνηα εμαηνκηθεπκέλα 

παξαδείγκαηα αλάινγα ηηο επηδφζεηο ηνπ. ηε ζπλέρεηα έρεη δηάθνξεο επηινγέο πινήγεζεο. 

Μπνξεί είηε λα παξαδψζεη θάπνηα έηνηκε εξγαζία, είηε λα δεη ηηο επηδφζεηο ηνπ, είηε λα 

ζπκκεηάζρεη ζην forum ησλ καζεηψλ. 

 

Γηάγξακκα αθνινπζίαο 
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ρήκα 3.7 Γηάγξακκα αθνινπζίαο καζεηή 

 

ην παξαπάλσ ζρήκα βιέπνπκε έλα ελδεηθηηθφ δηάγξακκα αθνινπζίαο ηνπ ρξήζηε 

καζεηή. Αλ ν καζεηήο δηαζέηεη ήδε ινγαξηαζκφ εηζάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ γηα λα εηζέιζεη ζην 

ζχζηεκα. Αιιηψο ζα πξέπεη λα εγγξαθεί. Αλ ππάξρεη ήδε ην username κέλεη ζηελ ίδηα θφξκα 

θαη ηνπ δεηείηαη λα βάιεη έλα δηαθνξεηηθφ username. Ο καζεηήο μεθηλάεη λα παξαθνινπζεί ηελ 

ζεσξία ηεο ελφηεηαο πνπ επέιεμε θαη ζηελ ζπλέρεηα επηιχεη ην αληίζηνηρν quiz. Μφιηο ηειεηψζεη 

θαη απηή ε δηαδηθαζία ηφηε απνζεθεχνληαη ηα ζηαηηζηηθά ηνπ ζην ζχζηεκα. Ο καζεηήο ιακβάλεη 

ηελ εξγαζία ηνπ ε νπνία είλαη εμαηνκηθεπκέλε αλάινγα ην επίπεδφ ηνπ. ηε ζπλέρεηα βιέπεη 

ζπκβνπιέο θαη παξαδείγκαηα αλάινγα κε ην ζχλεζεο ιάζνο πνπ εληνπίζηεθε φηη θάλεη 

ζχκθσλα κε ηηο επηδφζεηο ηνπ ζηα ηεζη. ηε ζπλέρεηα ν καζεηήο κπνξεί είηε λα εμέιζεη απφ ην 

ζχζηεκα είηε λα ζπλερίζεη κε παξάδνζε θάπνηαο εξγαζίαο, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

επηδφζεψλ ηνπ ζε φια ηα ηεζη θαη ηπρφλ παξαδνηέεο εξγαζίεο ή λα εηζέιζεη ζην forum θαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα ζπδήηεζε κε ζπκκαζεηέο. ηηο ηειεπηαίεο ελέξγεηεο δελ είλαη 

απαξαίηεην ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξία λα έρεη παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζεσξία ή λα έρεη 

ιχζεη ηεζη, θηάλεη λα ην έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζε θάπνηα πξνεγνχκελε ζπλεδξία. 
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3.3 Σεχνολογίες υλοποίησης 

ηελ ελφηεηα απηή ζα πεξηγξάςνπκε ελ‟ ζπληνκία ηηο ηερλνινγίεο πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην dot.net framework ηεο Microsoft κε ηελ ηερλνινγίαο 

asp(active server pages) ζε γιψζζα c#. Γηα ηε βάζε δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε sql server 

2008. 

 

3.3.1 Η τεχνολογία asp 

Ζ asp(active server pages) είλαη κηα web server ηερλνινγία ηεο Microsoft πνπ επηηξέπεη ηε 

δεκηνπξγία δπλακηθψλ, δηαδξαζηηθψλ ζπλεδξηψλ κε ην ρξήζηε. Πξφθεηηαη γηα κηα ηζηνζειίδα 

πνπ πεξηέρεη html θαη ελζσκαησκέλν θψδηθα πξνγξακκαηηζκνχ γξακκέλν ζε VBscript ή Jscript. 

Δηζήρζε κε ηελ έθδνζε 3.0 ηνπ Internet Information Server(IIS) ηεο Microsoft. Όηαλ ν IIS 

ζπλαληήζεη κηα asp ζειίδα πνπ αηηήζεθε απφ ην πξφγξακκα πεξηήγεζεο, εθηειείηαη ην 

ελζσκαησκέλν πξφγξακκα. Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε βάζεηο 

δεδνκέλσλ θαη πξνγξάκκαηα. 

Ζ asp παξέρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα φπσο ε κείσζε ηνπ θψδηθα γηα κεγάιεο 

εθαξκνγέο, ε θαιχηεξε απφδνζε θαη ε αζθάιεηα, ε ζπληήξεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε 

θψδηθα, ε εθηέιεζε ηνπ θψδηθα ζηνλ server, ε αλεμαξηεζία απφ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. 

 

3.3.2 Βάση δεδομένων 

Υξεζηκνπνηήζεθε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ sql server 2008 πινπνηεκέλν 

απφ ηελ Microsoft.  Κάπνηα απφ ηα πνιιά πιενλεθηήκαηα είλαη ε επεθηαζηκφηεηα, ε απφδνζε, ε 

δηαζεζηκφηεηα, ε αμηνπηζηία γηα κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ. Δπίζεο πξνζθέξεη αξθεηά εξγαιεία 

δηαρείξηζεο. 

 

3.3.2.1 Η βάση δεδομένων LessonStore 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο δεκηνπξγήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ LessonStore. Πεξηέρεη ηνπο 

απαξαίηεηνπο πίλαθεο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ. Παξαθάησ αλαθέξνπκε ηνπο 

πίλαθεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ. 

 

Users και UserRole: Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ρξεζηψλ θαη γηα 

ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπο ζε καζεηή θαη θαζεγεηή. 

Chapters: Δίλαη θαηαρσξεκέλα ηα νλφκαηα ησλ ελνηήησλ. 

Examples: Δίλαη θαηαρσξεκέλα ηα νλφκαηα ησλ ελνηήησλ. 

Advices: Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ζπκβνπιψλ αλά αηηία ιάζνπο. 

PossibleErros: Καηαρσξνχληαη νη πηζαλέο αηηίεο ιάζνπο. 
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Files: Απνζεθεχνληαη ηα paths γηα ηα αξρεία ζεσξίαο πνπ έρνπλ γίλεη upload. 

Helps: Απνζεθεχνληαη νη εμσηεξηθνί ζχλδεζκνη βνήζεηαο αλά ελφηεηα. 

Lectures: Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ θεηκέλνπ ησλ δηαιέμεσλ. 

TrueFalseQuestions: Απνζεθεχνληαη νη εξσηήζεηο ζσζηνχ – ιάζνπο. 

MultipleChoiceQuestions: Απνζεθεχνληαη νη εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. 

FillTheBlankQuestions: Απνζεθεχνληαη νη εξσηήζεηο ζπκπιήξσζεο θελνχ. 

ProjectsFiles : Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ paths γηα ηηο εξγαζίεο. 

StudentsProjects: Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ paths γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έθαλαλ 

upload νη καζεηέο θαη γηα ηελ βαζκνινγία. 

studentPerformStats: Απνζεθεχνληαη νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηα ηεζη. 

Topics: Γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ελνηήησλ ηνπ forum. 

Posts: Απνζεθεχνληαη ηα άξζξα ηνπ forum. 

Comments: Απνζεθεχνληαη ζρφιηα θαη απαληήζεηο ζε ζέκαηα ηνπ forum 

 

ην επφκελν ζρήκα βιέπνπκε ην δηάγξακκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εξγαζία. 
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ρήκα 3.8 Γηάγξακκα Βάζεο δεδνκέλσλ 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 : ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ην θεθάιαην απηφ ζα πεξηγξάςνπκε αλαιπηηθά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο κε φιεο ηηο 
δηαζέζηκεο ελέξγεηεο ησλ ρξεζηψλ. Αξρηθά ζα πεξηγξαθνχλ νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ρξήζηε 
“θαζεγεηή”. 

 

ρήκα 4.1 Η αξρηθή ζειίδα ηνπ ρξήζηε θαζεγεηή 
 

Βιέπνπκε ζην ζρήκα 4.1 ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ θαζεγεηή. ην κελνχ πινήγεζεο 
ππάξρνπλ 
- καζήκαηα γηα ηελ εηζαγσγή ζεσξίαο, παξαδεηγκάησλ, αζθήζεσλ θιπ. 
- καζεηέο φπνπ ν θαζεγεηήο βιέπεη ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ 
-εξγαζίεο φπνπ ν θαζεγεηήο κπνξεί λα δηαζέζεη αζθήζεηο ζηνπο καζεηέο 
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ρήκα 4.2 Αλέβαζκα ηνπ αξρείνπ ζεσξίαο από ηνλ θαζεγεηή 

 
Δδψ βιέπνπκε φηη ν θαζεγεηήο κπνξεί λα αλεβάζεη ζην ζχζηεκα έλα αξρείν doc ηεο 

ζεσξίαο. Σν αξρείν απηφ ζα είλαη δηαζέζηκν απφ ηνλ καζεηή γηα download. ε πεξίπησζε πνπ 
επηιερζεί ζηε ζπλέρεηα θάπνην άιιν αξρείν, ην πξνεγνχκελν ζα επηθαιπθζεί. Δδψ ζα πξέπεη 
λα επηιερζεί πξνζεθηηθά απφ ηε ιίζηα ε ελφηεηα ε νπνία θαιχπηεηαη απφ ηελ ζεσξία πνπ 
πξνζηίζεηαη. 
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ρήκα 4.3 Πξνεπηζθόπεζε ηεο ζεσξίαο 
 

Ο θαζεγεηήο κπνξεί λα δεη ην αξρείν ηεο ζεσξίαο πνπ αλέβαζε ζε πξνεπηζθφπεζε. 
Δδψ κπνξεί λα επεμεξγαζηεί λα θείκελν θαη λα ην θάλεη πην ιηηφ ή λα πξνζζαθαηξέζεη 
πξάγκαηα πνπ ζεσξεί ή κε αλαγθαία. Δίλαη ζεκαληηθή απηή ε επεμεξγαζία θαζψο απηφ ην 
ζεκείν ηεο ζεσξίαο είλαη ην πξψην πνπ ζα εκθαληζηεί ζηνλ καζεηή. 
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ρήκα 4.4 Δηζαγσγή παξαδεηγκάησλ από ηνλ θαζεγεηή 
 
Μεηά ηελ εηζαγσγή ηεο ζεσξίαο ν θαζεγεηήο εηζάγεη παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα. Αθνχ εηζάγεη θείκελν ζην πεδίν θεηκέλνπ κπνξεί είηε λα παηήζεη ην 
θνπκπί επφκελν, φπνπ ζα απνζεθεπηεί ην παξάδεηγκα θαη ζα κπνξεί λα εηζάγεη θάπνην 
θαηλνχξην είηε λα ζπλερίζεη ζην επφκελν βήκα. Γελ ππάξρεη θάπνηνο πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ 
ησλ παξαδεηγκάησλ αλά ελφηεηα πνπ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ. 
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ρήκα 4.5 Δηζαγσγή θαηάιιεισλ παξαδεηγκάησλ θαη ζεσξίαο αλάινγα ην ιάζνο. 
 

ηε ζπλέρεηα ν θαζεγεηήο κπνξεί λα εηζάγεη θάπνηα εηδηθά θνκκάηηα ζεσξίαο ή εηδηθά 
παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε επηιεγκέλεο έλλνηεο πνπ ζεσξνχληαη βαζηθέο γηα ηελ 
θαηαλφεζε ηεο ελφηεηαο. Ο θαζεγεηήο επηιέγεη απφ κηα ιίζηα κε ηελ βαζηθή έλλνηα πνπ 
ζηνρεχεη θαη κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκείν ιάζνπο απφ ηνλ καζεηή πνπ πξέπεη λα εληνπηζηεί θαη 
εηζάγεη ηα απαξαίηεηα. Κάζε θνξά ν θαζεγεηήο κπνξεί λα θάλεη είηε θαηαρψξεζε θαη εηζαγσγή 
λένπ ζηνρεπφκελνπ θνκκαηηνχ, είηε λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν βήκα. Ο αξηζκφο εηζαγφκελσλ 
αλά αηηία ιάζνπο – βαζηθήο έλλνηαο ζεσξίαο είλαη απεξηφξηζηνο. 
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ρήκα 4.6 Δηζαγσγή εξώηεζεο ηύπνπ ζσζηνύ – ιάζνπο 1 

 
 

Σν επφκελν βήκα κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο ζεσξία είλαη ε εηζαγσγή ησλ εξσηήζεσλ αλά 
ελφηεηα πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνλ θνξκφ ηνπ quiz. Σν βήκα απηφ ζην ζχζηεκα είλαη αλεμάξηεην 
απφ ηελ εηζαγσγή ηεο ζεσξίαο κε ην ζθεπηηθφ φηη ν θαζεγεηήο κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα 
ζέιεη λα εηζάγεη εξσηήζεηο θαη ζε επφκελεο ζπλεδξίεο. 
 

ηα ζρήκαηα 4.6 θαη 4.7 βιέπνπκε έλα παξάδεηγκα εηζαγσγήο εξψηεζεο ηχπνπ 
ζσζηνχ ιάζνπο. Ο θαζεγεηήο επηιέγεη απφ ηε ιίζηα ηελ ελφηεηα ζηελ νπνία ζα εηζάγεη ηελ 
εξψηεζε. Δπηιέγεη ην επίπεδν δπζθνιίαο ηεο εξψηεζεο θαη ηζεθάξεη αλ είλαη ζσζηή ή 
ιαλζαζκέλε. ηε ζπλέρεη δίλεη πξναηξεηηθά θάπνην κήλπκα ιάζνπο πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηνλ 
καζεηή. Απφ εηδηθή ιίζηα επηιέγεη ην βαζηθφ θνκκάηη ηεο ζεσξίαο ηεο ζπγθεθξηκέλε ελφηεηαο 
πνπ ειέγρεη ε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Σέινο κπνξεί είηε λα απνζεθεχζεη ηελ εξψηεζε ζην 
ζχζηεκα θαη λα εηζάγεη λέα, είηε λα πξνρσξήζεη παξαθάησ. Γελ ππάξρεη θάπνηνο πεξηνξηζκφο 
ζηνλ αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζα εηζαρζνχλ. 
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ρήκα 4.7 Δηζαγσγή εξώηεζεο ηύπνπ ζσζηνύ – ιάζνπο 2 
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ρήκα 4.8 Δηζαγσγή εξώηεζεο πνιιαπιήο επηινγήο 1 
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ρήκα 4.9 Δηζαγσγή εξώηεζεο πνιιαπιήο επηινγήο 2 

 
ηα ζρήκαηα 4.8 θαη 4.9 βιέπνπκε έλα παξάδεηγκα εηζαγσγήο εξψηεζεο πνιιαπιήο 

επηινγήο. Ο θαζεγεηήο επηιέγεη απφ ηε ιίζηα ηελ ελφηεηα ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε εξψηεζε. 
ηε ζπλέρεηα δίλεη ηηο ηέζζεξηο πηζαλέο απαληήζεηο επηιέγνληαο ηε ζσζηή. Ζ ζεηξά ησλ 
πηζαλψλ απαληήζεσλ ζα παξνπζηαζηεί ζην ρξήζηε ηπραία. Δπηιέγεηαη ην επίπεδν δπζθνιίαο 
ηεο εξψηεζεο θαη εηζάγεηαη πξναηξεηηθά έλα κήλπκα ιάζνπο. Απφ ηηο αηηίεο ιάζνπο ιφγσ 
ειιηπήο θαηαλφεζεο ηεο ζεσξίαο επηιέγεηαη απηήλ πνπ ειέγρεη ε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. ηε 
ζπλέρεηα είηε γίλεηαη απνζήθεπζε θαη εηζαγσγή λέαο εξψηεζεο, είηε ζπλερίδεη ζην επφκελν 
βήκα. Ο αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο αλά ελφηεηα είλαη απεξηφξηζηνο. 
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ρήκα 4.10 Δηζαγσγή εξώηεζεο ζπκπιήξσζεο θελνύ 

 
ηελ εηζαγσγή εξψηεζεο ζπκπιήξσζεο θελνχ, ν θαζεγεηήο επηιέγεη ηελ αλάινγε 

ελφηεηα θαη εηζάγεη ηελ εξψηεζε. Δπηιέγεη ηε ιέμε πνπ ζα πξέπεη λα βξεη ν καζεηήο θαη 
απηφκαηα παξάγεηαη έλα θελφ ζηελ εξψηεζε. Δπηιέγεηαη ην επίπεδν δπζθνιίαο θαη ην θνκκάηη 
ζεσξίαο πνπ ειέγρεη ε εξψηεζε. ηε ζπλέρεηα είηε γίλεηαη απνζήθεπζε θαη εηζάγεη λέα εξψηεζε, 
είηε ζπλερίδεη ζην επφκελν βήκα. Ο αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ ζπκπιήξσζεο θελνχ αλά ελφηεηα 
είλαη απεξηφξηζηνο. 
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ρήκα 4.11 Δηζαγσγή εξγαζίαο. 

 
ην ζρήκα 4.11 βιέπνπκε έλα παξάδεηγκα εηζαγσγήο εξγαζίαο. Ο θαζεγεηήο επηιέγεη 

ηελ ελφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ε εξγαζία θαη ην επίπεδν δπζθνιίαο ησλ αζθήζεσλ. Δπηιέγεηαη ην 
αληίζηνηρν αξρείν ην νπνίν γίλεηαη upload ζην ζχζηεκα θαη ζα είλαη δηαζέζηκν ζηνλ καζεηή κεηά 
ην ηέινο ηνπ quiz. 
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ρήκα 4.12 Παξνπζίαζε εξσηήζεσλ ζπκπιήξσζεο θελνύ πνπ εηζήρζεθαλ 
 

ηα ζρήκαηα 4.12, 4.13, 4.14 ,4.15 βιέπνπκε παξαδείγκαηα επεμεξγαζίαο ησλ 
εξσηήζεσλ πνπ εηζήρζεθαλ ζην ζχζηεκα. Ο θαζεγεηήο επηιέγεη ελφηεηα θαη ηχπν εξψηεζεο 
θαη ηνπ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα. Μπνξεί λα επηιέμεη θάπνηα εξψηεζε θαη λα αιιάμεη 
νπνηνδήπνηε απφ ηα πεδία επηζπκεί. Οη αιιαγέο απηφκαηα θαηαρσξνχληαη ζην ζχζηεκα. 
Δπίζεο κπνξεί λαη γίλεη θαη δηαγξαθή ηεο εξψηεζεο. 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Καθαέο εξαθείκ 

Γηθηπαθή Δθπαηδεπηηθή Πχιε γηα ην κάζεκα ΑΔΠΠ  72 

ρήκα 4.13 Δπεμεξγαζία εξώηεζεο ζπκπιήξσζεο θελνύ 
 

ρήκα 4.14 Δπεμεξγαζία εξώηεζεο ζσζηνύ – ιάζνπο 
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ρήκα 4.15 Δπεμεξγαζία εξώηεζεο πνιιαπιήο επηινγήο. 
 

Δπίζεο φπσο βιέπνπκε ζην παξαθάησ ζρήκα ν θαζεγεηήο κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη 
θάπνηα ελφηεηα. Πξνθαλψο φζν ππάξρεη επεμεξγαζία απφ ηνλ θαζεγεηή δελ κπνξεί λα 
παξνπζηαζηεί ζηνλ καζεηή. Όηαλ ν θαζεγεηήο θξίλεη φηη ε ελφηεηα είλαη έηνηκε κπνξεί λα ηελ 
θάλεη δηαζέζηκε ζηνπο καζεηέο. 

 

ρήκα 4.16 Δλεξγνπνίεζε ελόηεηαο από ηνλ θαζεγεηή 
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Ο θαζεγεηήο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ιάβεη ηηο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ θαη λα ηηο 

αμηνινγεί. ηα παξαθάησ ζρήκαηα βιέπνπκε ηελ δηαδηθαζία φπνπ ν θαζεγεηήο βιέπεη ηνπο 

καζεηέο φπνπ έζηεηιαλ ηελ εξγαζία θαη ηελ ελφηεηα πνπ αλαθέξεηαη. Ο θαζεγεηήο κπνξεί λα 

βαζκνινγήζεη ηελ εξγαζία ε νπνία ζα ζηαιεί ζηνλ καζεηή. 

 

ρήκα 4.17 Οη εξγαζίεο πνπ έρνπλ ζηαιζεί πξνο ην παξόλ από καζεηέο 

 

ρήκα 4.18: Ο θαζεγεηήο θαηεβάδεη ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ ζηείιεη νη καζεηέο 
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ρήκα 4.19: Ο θαζεγεηήο βαζκνινγεί ηελ εξγαζία 

 

Σέινο ν θαζεγεηήο ζα πξέπεη λα βιέπεη ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηα ηεζη 

επηιέγνληαο ηελ ελφηεηα, θαζψο θαη ηα θνκκάηηα ηεο ζεσξίαο ζηα νπνία παξνπζηάδνπλ 

πξνβιήκαηα. Απηφ ην βιέπνπκε ζην παξαθάησ ζρήκα. 

  

ρήκα 4.20: Δπηδόζεηο καζεηώλ αλά ελόηεηα 
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ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ρξήζεο ηνπ απφ ην καζεηή. 

Αξρηθά ν καζεηήο ζα πξέπεη λα εγγξαθεί ζην ζχζηεκα αλ δελ έρεη εγγξαθεί ήδε. ε 

πεξίπησζε πνπ ζα δψζεη θάπνην username πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ήδε ηφηε δελ γίλεηαη ε 

εγγξαθή θαη δεηείηαη απφ ηνλ καζεηή λα δνζνχλ θαηλνχξηα ζηνηρεία. 

 

ρήκα 4.21: Η θόξκα εγγξαθήο ηνπ καζεηή 

 

ρήκα 4.22 Απόξξηςε αλ ην username έρεη δνζεί 

Αλ ν καζεηήο δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκφ ηφηε ζηελ θφξκα εγγξαθήο δίλεη ην username 

ηνλ θσδηθφ ηνπ θαη εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα. 
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ρήκα 4.23: Φόξκα εηζόδνπ ηνπ ρξήζηε ζην ζύζηεκα 

 

ρήκα 4.24 Η αξρηθή ζειίδα ηνπ καζεηή 

 

Όηαλ ν καζεηήο δψζεη ζσζηά ηα ζηνηρεία ηνπ εηζέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ ζειίδα. ην 

αξρηθφ κελνχ κπνξεί λα επηιέμεη ζεσξία θαη εμάζθεζε, λα δεη ηηο επηδφζεηο ηνπ απφ 

πξνεγνχκελεο ζπλεδξίεο, λα θάλεη upload θάπνηα εξγαζία ή λα ζρνιηάζεη θάπνηα ζπδήηεζε ζην 

forum. 
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ρήκα 4.25: Παξνπζίαζε ζύληνκεο ζεσξίαο 

 

Ο καζεηήο κπνξεί λα επηιέμεη θάπνηα απφ ηηο δηαζέζηκεο ελφηεηεο. Απηφκαηα ηφηε ζα 

ηνπ εκθαληζηεί ε ζεσξία ζε κηα ζχληνκε κνξθή έηζη φπσο ηελ επέιεμε ν θαζεγεηήο. Δπίζεο ηνπ 

πξνζθέξεηαη επηζπλαπηφκελε νιφθιεξε ε ζεσξία ηελ νπνία κπνξεί λα ηελ θαηεβάζεη. 

ην πεδίν δεμηά ππάξρνπλ θάπνηεο εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο κε επηπιένλ βνήζεηα πνπ  

αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα πνπ επηιέγεη θάπνηα θνξά ν καζεηήο. Τπάξρνπλ θνπκπηά 

πινήγεζεο ζηελ παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο ψζηε ν καζεηήο λα κπνξεί λα επηζηξέθεη ζε θάπνην 

πξνεγνχκελν ζεκείν. 
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ρήκα 4.26: Ο καζεηήο θαηεβάδεη ην αξρείν κε νιόθιεξε ηε ζεσξία 

 

 

ρήκα 4.27: Πξνζθεξόκελνο εμσηεξηθόο ζύλδεζκνο κε βνήζεηα ηεο ελόηεηαο πνπ επηιέρζεθε 

 

Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ καζεηή θάπνηα παξαδείγκαηα 

ή ιπκέλεο αζθήζεηο πνπ εηζήγαγε ν θαζεγεηήο θαη αθνξνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα. 

 

ρήκα 4.28: Δκθάληζε παξαδεηγκάησλ 

 

Μεηά θαη ην πέξαο ησλ παξαδεηγκάησλ, ν καζεηήο κεηαθέξεηαη απηφκαηα ζην ηεζη ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο κε ηηο εξσηήζεηο θαη αζθήζεηο πνπ εηζήγαγε ν θαζεγεηήο. 
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ρήκα 4.29 Ο καζεηήο θαιείηαη λα μεθηλήζεη ην ηεζη ηεο ελόηεηαο πνπ παξαθνινύζεζε 

 

Πξψηα εκθαλίδνληαη ζηνλ καζεηή νη εξσηήζεηο ηχπνπ ζσζηφ-ιάζνο. Ο καζεηήο ζε 

θάζε εξψηεζε ηζεθάξεη αλ ζεσξεί ηελ απάληεζε ζσζηή ή ιαλζαζκέλε θαη κεηά ηελ ππνβνιή 

εκθαλίδεηαη ε επφκελε εξψηεζε κέρξη ην ηέινο ησλ εξσηήζεσλ ζσζηνχ – ιάζνπο. 

 

ρήκα 4.30 Δξώηεζε ζσζηνύ-ιάζνπο 
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Μεηά ην πέξαο ησλ εξσηήζεσλ ζσζηνχ – ιάζνπο ν καζεηήο θαιείηαη λα απαληήζεη ζε 

εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο πνπ εηζήγαγε ν θαζεγεηήο. Ο καζεηήο επηιέγεη ηελ απάληεζε 

πνπ ζεσξεί ζσζηή θαη ηελ ππνβάιιεη κέρξη ην ηέινο ησλ εξσηήζεσλ. 

 

ρήκα 4.31 Δξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο 

 

Μεηά ην ηέινο ησλ εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ν καζεηήο θαιείηαη λα απαληήζεη 

ζε εξσηήζεηο ζπκπιήξσζεο θελνχ ζπκπιεξψλνληαο ηε ιέμε πνπ ιείπεη. Ο καζεηήο ζε θάζε 

εξψηεζε ππνβάιιεη ηελ απάληεζε κέρξη ην πέξαο ησλ εξσηήζεσλ.  

 

ρήκα 4.32: Δξώηεζε ζπκπιήξσζεο θελνύ 
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Μεηά ην ηέινο ηνπ ηεζη ν καζεηήο βιέπεη ηα ιάζε ηνπ. Βιέπεη κηα ιίζηα απφ ηηο 

εξσηήζεηο πνπ απάληεζε ιαλζαζκέλα, ηελ εθθψλεζε ηεο εξψηεζεο, ηελ απάληεζε πνπ έδσζε 

θαη ηελ ζσζηή απάληεζε, θαζψο θαη ην ζεκείν ηεο ζεσξίαο πνπ θάλεη ιάζνο. 

 

ρήκα 4.33: Παξνπζίαζε ησλ ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ ηνπ καζεηή. 

 

ην ζεκείν απηφ ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαηεβάζεη ηελ εξγαζία ηνπ, ε νπνία είλαη αλάινγε 

κε ην ζπκπέξαζκα πνπ βγήθε γηα ην επίπεδφ ηνπ απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη. Δπίζεο 

πξνηξέπεηαη λα παξαθνινπζήζεη ζπκβνπιέο θαη παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην θνκκάηη 

ηεο ζεσξία γηα ην νπνίν βγήθε ην ζπκπέξαζκα φηη έρεη αδπλακία. 

 

ρήκα 4.34: Ο καζεηήο θαηεβάδεη ηελ εξγαζία ηνπ 
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ρήκα 4.35: πκβνπιέο αλάινγα ην θνκκάηη ηεο ζεσξίαο πνπ ν καζεηήο απνδείρζεθε πην 

αδύλακνο 

 

Ο καζεηήο εθηφο ηνπ ηεζη κπνξεί λα αλεβάζεη ζην ζχζηεκα θαη ηελ εξγαζία πνπ ηνπ 

δφζεθε. Δπηιέγεη ηελ ελφηεηα θαη εηζάγεη ην αξρείν κε ηηο ιχζεηο ησλ αζθήζεσλ ψζηε λα ηηο 

αμηνινγήζεη ν θαζεγεηήο. 

 

ρήκα 4.36: Ο καζεηήο αλεβάδεη ηελ εξγαζία ηνπ γηα ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα 
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Ο καζεηήο κπνξεί λα δεη ηηο επηδφζεηο ηνπ ζπγθεληξσηηθά ζηα ηεζη ηα νπνία έιπζε 

θαζψο επίζεο θαη ηελ βαζκνινγία ζηηο εξγαζίεο πνπ έρεη παξαδψζεη. 

 

ρήκα 4.37: Οη επηδόζεηο ηνπ καζεηή ζηα ηεζη πνπ έιπζε 

 

ρήκα 4.38 Οη βαζκνινγίεο ηνπ καζεηή ζηηο εξγαζίεο πνπ παξέδσζε 

 

Ο καζεηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ κέζσ ηνπ forum. 

Σν forum ρσξίδεηαη ζε θαηεγνξίεο πνπ ε θάζε κηα αληηζηνηρεί ζε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο. 
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Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα θαηλνχξην άξζξν ζε θάζε ελφηεηα, ή λα ζρνιηάζεη θαη λα 

απαληήζεη ζε εξσηήκαηα ή απαληήζεηο ησλ άιισλ ζπκκαζεηψλ. 

 

 

ρήκα 4.39 Η αξρηθή ζειίδα ηνπ forum 

 

Ζ αξρηθή ζειίδα ηνπ forum έρεη φιεο ηηο ελφηεηεο ζπγθεληξσκέλεο θαη εκθαλίδνληαη ηα 

posts πνπ εηζήρζεθαλ ηειεπηαία, ν ρξήζηεο πνπ ηα δεκηνχξγεζε θαη ε εκεξνκελία δεκηνπξγίαο. 

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζρνιίσλ ζε θάζε ζέκα ηνπ forum. 
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ρήκα 4.40 Γεκηνπξγία άξζξνπ ζην forum 

 

ρήκα 4.41 Δξσηήζεηο θαη απαληήζεηο ζην forum 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΟΕΚΣΑΕΙ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή αθνινπζείηαη ην κνληέιν “έλαο θαζεγεηήο, έλα κάζεκα, πνιινί 
καζεηέο” κε κηα εμαηνκίθεπζε ζην κάζεκα ηεο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ζε πξνγξακκαηηζηηθφ 
πεξηβάιινλ αλάινγα κε ηελ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαζεγεηή. 

 
Τπάξρεη ζίγνπξα αλάγθε γηα χπαξμε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο νιφθιεξεο ηάμεο θαη ήδε 

έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηά ζπζηήκαηα κε ζπλερείο βειηηψζεηο. Παξ φια απηά είλαη ζεκαληηθφ ε 
εμαηνκίθεπζε θάζε θνξά θαη ζηηο αλάγθεο θάζε καζεηή μερσξηζηά. Έκπεηξα ζπζηήκαηα δειαδή 
πνπ ζα κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν ηεο δηδαζθαιίαο  ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 
καζεηή.  
 

Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη θαη ν ηξφπνο ηεο παξνπζίαζεο ηεο ζεσξίαο θαη ησλ αζθήζεσλ 
κε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ πνιπκέζσλ, φπσο εηθφλα , ήρν, βίληεν , αθφκα θαη κε εθπαηδεπηηθά 
παηρλίδηα. 
 

Έλα πξφηππν ζπζηήκαηνο κειινληηθά ζα κπνξνχζε λα είλαη: 
 

Γηαρείξηζε φισλ ησλ καζεκάησλ κηαο ηάμεο ψζηε ν καζεηήο λα κπνξεί λα έρεη 
ζπγθεληξσκέλν φιν ην πιηθφ δηδαζθαιίαο γηα θάζε ζρνιηθή ρξνληά κε θνηλφ ζεκείν 
αλαθνξάο γηα φια ηα απαξαίηεηα καζήκαηα ηελ ειεθηξνληθή ηάμε. 
 

Γηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ καζεκάησλ απφ φινπο ηνπο θαζεγεηέο, θάζε 
θαζεγεηήο αλάινγα ην κάζεκα ην νπνίν είλαη ππεχζπλνο. 

 

Κνηλή ζπκπεξηθνξά αλαγλψξηζεο ιαζψλ θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο απφ ην ζχζηεκα 
αλάινγα ην καζεηή γηα φια ηα καζήκαηα θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη απφ 
ζπγθξίζεηο καζεκάησλ απφ θνηλέο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο. 

 

Δηδηθά πνιπκέζα γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο θαη ελζσκάησζε εηδηθψλ 
εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνχλ σο κέζα ςπραγσγίαο θαη κάζεζεο 
ηαπηφρξνλα. 

 

Δπηθνηλσλία κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ ηεο ειεθηξνληθήο ηάμεο, καζεηέο κε καζεηέο θαη 
καζεηέο κε θαζεγεηέο. 

 

Πξνγξακκαηηζκφο δηαγσληζκάησλ επαλάιεςεο γηα θάζε κάζεκα ζε ζπγθεθξηκέλεο 
εκεξνκελίεο. 

 

Βαζηθφ φπσο είπακε φκσο είλαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα θάζε θνξά ζηηο αλάγθεο ηνπ 
εθάζηνηε καζεηή πνπ επηζθέπηεηαη ην ζχζηεκα ψζηε λα κελ κεηψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 
θαη λα ηνπ παξέρνληαη ζπλερψο θίλεηξα. 
 

Όπσο είδακε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ππάξρεη κηα αξθεηά ηζρπξή ηάζε γηα ηελ 
ελζσκάησζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία ψζηε λα δηαρεηξηζηνχλ ην κάζεκα πνπ ζα 
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δηδάμνπλ, λα ην παξνπζηάζνπλ θαζψο λα σζήζνπλ ηνπο καζεηέο ζην λα εμαζθεζνχλ ζε 
δηάθνξα ζέκαηα ηεο χιεο. 
Βαζηθή παξαηήξεζε είλαη ε αηνκηθή πξσηνβνπιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Με αλαδεηήζεηο ζην 
δηαδίθηπν ζα δνχκε αξθεηά πξνζσπηθά blog ή ηζηνζειίδεο θαζεγεηψλ φπνπ παξνπζηάδνπλ έλα 
αξθεηά κεγάιν κέξνο ηεο χιεο πξνζθέξνληαο παξάιιεια θαη δπλαηφηεηεο αμηνιφγεζεο θαη 
εμάζθεζεο ησλ καζεηψλ κέζσ π.ρ. δηαθφξσλ quiz. Δηδηθά ζηνπο θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο ζα 
βξνχκε αξθεηά παξαδείγκαηα θαη είλαη θπζηνινγηθφ αθνχ ζίγνπξα είλαη πεξηζζφηεξν 
εμνηθεησκέλνη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη κε πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία. Χζηφζν πνιχ δχζθνια 
ζα κπνξέζνπκε λα βξνχκε νινθιεξσκέλεο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ 
εμαηνκηθεπκέλα κνληέια καζεηή πνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ελφο θαζεγεηή δελ ζα κπνξνχζε λα 
είλαη θαη εχθνια εθηθηφ. 
 

Βιέπνπκε φκσο φηη θαη ζε εζληθφ επίπεδν ππάξρεη κηα κεγάιε δηάζηαζε αλάκεζα ζηελ  
θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη απηή ε ζηηγκή ε ελζσκάησζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο 
θαη επηθνηλσληψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε αξθεηέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη 
ην επίπεδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ. 
 

Βιέπνπκε φηη ηα ζρνιεία είλαη δχζθνιν λα απεγθισβηζηνχλ απφ ηα παξαδνζηαθά 
κνληέια δηδαζθαιίαο δίλνληαο βαξχηεηα ζην πεξηερφκελν θαη ηελ πνζφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 
χιεο. Σα δχζθνια πξνγξάκκαηα θαη ε επηπξφζζεηε εθπαίδεπζε κεηά ην θπξίσο πξφγξακκα 
ελψ θαλνληθά ζα πξέπεη λα έζηξσλε ην έδαθνο γηα αζχγρξνλε θαη εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε 
δξνπλ αλαζηαιηηθά.  
 

Δίλαη ζίγνπξα απαξαίηεηε κηα λέα εζληθή ζηξαηεγηθή ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο  θαη 
ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ψζηε αμηνπνηψληαο ηα πιενλεθηήκαηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ λα 
γίλεη πην πνηνηηθή θαη πην επνηθνδνκεηηθή. Λίγεο κφλν απφ ηηο βαζηθέο δξάζεηο είλαη νη 
παξαθάησ: 

 Αλαβάζκηζε θαη ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ δηθηπαθή ππνδνκή θαη πξνζαξκνγή ζηα 
δηεζλή πξφηππα. 

 Αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 

 Παξαγσγή εηδηθνχ ινγηζκηθνχ, δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ θαη 
ζπληήξεζή ηνπο, δεκηνπξγία θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ/δηδαθηηθνχ πιηθνχ. 

 Δλζσκάησζε ησλ αιιαγψλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Γηαξθή επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο 
εθπαίδεπζεο. 

 Πξνζαξκνγή ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ. 

 Αιιαγήο ηεο γεληθφηεξεο λννηξνπίαο εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ, γνλέσλ θιπ. 
 

Γεληθά πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ν ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ δηαθφξσλ 
καζεκάησλ.  Αλ ζέινπκε νη ΣΠΔ λα βνεζήζνπλ νπζηαζηηθά ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηδαθηέαο χιεο 
ζα πξέπεη ηα ηζρχνληα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα λα αιιάμνπλ έηζη ψζηε: α) λα θαιχπηνληαη 
ιηγφηεξα ζέκαηα ζε κεγαιχηεξν βάζνο, θαη β)  λα ρξεζηκνπνηνχληαη 
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο θαη ζπλδένπλ ηε δηδαθηέα χιε 
κε ηελ θαζεκεξηλή δσή. 
 
Σν ζίγνπξν είλαη φηη πιένλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κπνξεί θαη πξέπεη λα αιιάμεη ψζηε λα 
αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Οη θαηλνηνκίεο ζηελ ηερλνινγία 
κπνξνχλ λα θαζνδεγήζνπλ ηελ αιιαγή απηή, ε ηερλνινγία φκσο δελ κπνξεί ζε θακία 
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πεξίπησζε λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο δαζθάινπο[10]. Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα αιιάδεη ηε 
δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, αιιά έλα εμαηνκηθεπκέλν πεξηβάιινλ κάζεζεο αξρίδεη κε ην καζεηή 
θαη ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλεη θαιχηεξα. Θα ήηαλ πξαγκαηηθά εμαηξεηηθφ γηα θάζε καζεηή λα 
κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ζην έπαθξν ηηο αηνκηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο ψζηε λα θαηαθέξεη λα πεηχρεη 
ηνπο καζεζηαθνχο ηνπ ζηφρνπο φπσο επίζεο θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ σο θαζνδεγεηέο 
ηεο κάζεζεο ζα είλαη πην ρξήζηκνη απφ πνηέ.  
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