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Πεξίιεςε 

 

ηελ παξνχζα Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία – ΜΓΔ, παξνπζηάδεηαη κηα 

επέθηαζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο ηνπ εξγαιείνπ καζεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ κε γξαθηθή δηαπξνζσπεία (graphical learning design tool) CADMOS 

(Courseware Development Methodology for Open instructional Systems). Πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε αλαπηχρζεθε ςεθηαθφ απνζεηήξην (digital repository), ην νπνίν 

θηινμελεί ζρεδία καζήκαηνο (learning designs) πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ην 

ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν, ελψ παξάιιεια παξνπζηάζηεθε πξφηαζε γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηνπ εξγαιείνπ CADMOS, ζην Οινθιεξσκέλν Πεξηβάιινλ 

Μαζεζηαθνχ ρεδηαζκνχ – ILDE (Integrated Learning Design Environment). 

θνπφο ηεο ΜΓΔ είλαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ 

καζήκαηνο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ην εξγαιείν καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ CADMOS, 

ηφζν κέζα απφ έλα απνζεηήξην πνπ αθνξά ζρέδηα καζήκαηνο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί απνθιεηζηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν, φζν θαη κέζα απφ έλα 

πεξηβάιινλ καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο εξγαιείσλ 

καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Αξρηθά γίλεηαη κηα ζχληνκε επηζθφπεζε ζην πεδίν ησλ εξγαιείσλ καζεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ κέζα απφ ηελ νπνία αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο ησλ 

παξαγφκελσλ ζρεδίσλ καζήκαηνο. ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο 

ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ηα ςεθηαθά απνζεηήξηα θαζψο παξέρνπλ κηα πιεζψξα 

δπλαηνηήησλ, φπσο ν δηακνηξαζκφο, ε αλαδήηεζε θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

ζρεδίσλ καζήκαηνο. 

Μεηά απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ δπλαηνηήησλ, ησλ πξννπηηθψλ αιιά θαη ηεο αλάγθεο 

χπαξμεο ελφο απνζεηεξίνπ ζρεδίσλ καζήκαηνο γηα ην εξγαιείν CADMOS, αθνινπζεί 

ε παξνπζίαζε ηνπ απνζεηεξίνπ πνπ πινπνηήζεθε. Παξνπζηάδνληαη εθηελψο, ηφζν ν 

ηξφπνο ζρεδίαζεο, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο, φζν θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ απνζεηεξίνπ 

πνπ παξέρνληαη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ. 

Παξάιιεια κε ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ απνζεηεξίνπ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε, αλαδείρζεθαλ θαη νη πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ 

καζήκαηνο ηνπ CADMOS κέζα απφ έλα πνιπζπιιεθηηθφ θαη δπλακηθφ απνζεηήξην 

ζρεδίσλ κάζεζεο, φπσο απηφ πνπ παξέρεηαη απφ ην ILDE. Σν γεγνλφο απηφ 

απνηέιεζε θίλεηξν γηα ηε δεκηνπξγία πξφηαζεο γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ εξγαιείνπ 

CADMOS ζην πεξηβάιινλ ηνπ ILDE. 

Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηεο πξφηαζεο γηα ηε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ηνπ εξγαιείνπ 

CADMOS ζηελ πιαηθφξκα ILDE, ελψ δίλεηαη έκθαζε  ζηνλ πξνζαξκνγέα (LD 

Adaptor) πνπ πινπνηήζεθε θη ν νπνίνο ζθνπφ έρεη ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεδίσλ 

καζήκαηνο ηνπ CADMOS, πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί ζην ILDE, ζε ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο κάζεζεο (π.ρ. Moodle) κέζσ ηνπ – ήδε ελζσκαησκέλνπ ζην ILDE- 

εξγαιείνπ GLUE!-PS. 
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Ζ ΜΓΔ θιείλεη κε ηελ επηζθφπεζε ηεο εξεπλεηηθήο πνξείαο, ηε ζχλνςε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ θαη ηηο κειινληηθέο εξεπλεηηθέο θαηεπζχλζεηο.   

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Δξγαιεία Μαζεζηαθνχ ρεδηαζκνχ, CADMOS, Απνζεηήξην 

ρεδίσλ Μαζήκαηνο, ILDE, GLUE!-PS. 
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Δπραξηζηίεο 

 

Ζ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο ΜΓΔ είλαη απνηέιεζκα κεγάιεο πξνζσπηθήο πξνζπάζεηαο 

πνπ δελ ζα είρε πινπνηεζεί ρσξίο ηε βνήζεηα νξηζκέλσλ αλζξψπσλ, ηνπο νπνίνπο ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ. 

Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. πκεψλ Ρεηάιε, 

θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο γηα 

ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε, δερφκελνο λα αλαιάβεη ηελ επίβιεςε ηεο ΜΓΔ κνπ. 

Ζ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε, νη πνιχηηκεο ζπκβνπιέο θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ 

επέδεημε ζπλέβαιαλ θαηαιπηηθά ζηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο. 

Δλ ζπλερεία  ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη εηδηθφηεξα ηνλ θαζεγεηή θ. Γεκήηξην 

άκςσλ θαη ηελ επίθνπξε θαζεγήηξηα θα. Φσηεηλή Παξαζθεπά γηα ηε ζπλεηζθνξά 

ηνπο ζηε δηεχξπλζε ησλ επηζηεκνληθψλ κνπ νξηδφλησλ. 

Αθφκα νθείισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή ηεο ρνιή Μεραληθψλ 

Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Valladolid θ. Γηάλλε Γεκεηξηάδε, ηνλ 

θαζεγεηή Juan Ignacio Asensio Pérez, ηνλ πξνγξακκαηηζηή Javier Enrique Hoyos 

Torío, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηεο νκάδαο GSIC-EMIC γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηα πνπ 

κνπ πξνζέθεξαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεδίαζεο κέξνπο ηεο παξνχζαο ΜΓΔ. 

Σέινο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο γνλείο κνπ Άγγειν θαη 

Μαξία, ζηε γηαγηά κνπ Βαζηιηθή, ζηνλ αδεξθφ κνπ ηάζε ηδηαηηέξσο, θαη ζηε θίιε 

κνπ άξα γηα ηελ αγάπε, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ επέδεημαλ θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα  ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά. 
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Κεθάιαην 1ν Δηζαγσγή 

 

 

1.1.  Πεξηγξαθή Αληηθεηκέλνπ Μειέηεο  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ν καζεζηαθφο ζρεδηαζκφο απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ θαη 

παξάιιεια πην απαηηεηηθφ θνκκάηη ηεο δνπιεηάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο ε 

δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ θαη παξάιιεια θαηλνηφκσλ ζρεδίσλ καζήκαηνο, 

απαηηεί ηελ αμηνπνίεζε ηφζν ησλ ζχγρξνλσλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ φζν θαη ησλ 

ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο.  

Με ηνλ φξν καζεζηαθφ ζρεδηαζκφο, αλαθεξφκαζηε ζηε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο ηεο  

δηδαθηηθήο-καζεζηαθήο αθνινπζίαο κέζα απφ ηελ νπνία ηθαλνπνηνχληαη 

ζπγθεθξηκέλνη καζεζηαθνί ζηφρνη, γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλφ, ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

γλσζηηθφ αληηθείκελν (Koper & Oliver, 2004), ρσξίο φκσο λα ιεζκνληέηαη ε  

δηαηήξεζε ηεο αξκφδνπζαο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηνπο παξαδνζηαθνχο θαη ζηνπο 

ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελνπο ηξφπνπο κάζεζεο (JISC, 2004). Αληίζηνηρα ν φξνο 

ζρέδην καζήκαηνο αλαθέξεηαη ζην πξντφλ ηεο δηαδηθαζίαο καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ, 

θαζψο απνηειεί ηελ απνηχπσζε ηεο ζρεδίαζεο ελφο καζήκαηνο κέζσ κηαο 

ηππνπνηεκέλεο κνξθήο πεξηγξαθή.  

Ζ αλάγθε ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία καζεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηε δεκηνπξγία ζρεδίσλ καζήκαηνο πνπ αθνινπζνχλ κηα ηππηθή δνκή 

θαη θαλφλεο, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ησλ εξγαιείσλ καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ. Σα 

εξγαιεία απηά ζηνρεχνπλ ζηελ απνηχπσζε, κε μεθάζαξν ηξφπν, ησλ παηδαγσγηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ, ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ/εξγαιείσλ πνπ 

πξφθεηηαη λα αμηνπνηεζνχλ (Laurillard, 2012).  

Ζ λέα ηάζε ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ζρεδίσλ καζήκαηνο είλαη ηα εξγαιεία 

καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ κε γξαθηθή δηαπξνζσπεία (graphical LD tools), ηα νπνία 

θαίλεηαη λα πξνηηκνχληαη απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ζρεδίσλ καζήκαηνο (Neumann & 

Oberhuemer, 2009). Μεηαμχ απηψλ ζπλαληψληαη ηα εξγαιεία CompendiumLD 

(Brasher et al., 2008), OpenGLM (Derntl et al., 2011), LAMS (Danziel, 2007), 

WebCollage (Dimitriadis, 2010), θαη CADMOS (Kastamani & Retalis, 2013).Σα 

εξγαιεία απηά βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζρεδηαζηηθέο αξρέο θαη θηινζνθίαο, 

πξαγκαηνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο (Conole, 2010), δίλνληαο έλα 

ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ δπλαηνηήησλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο θαη αμηνπνηψληαο 

πνηθηινηξφπσο ηα παξαγφκελα ζρέδηα καζήκαηνο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην εξγαιείν CADMOS, ην νπνίν αλαπηχρζεθε απφ 

ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηά  θαη ηελ εξεπλεηηθή Οκάδα CoSyLlab, θαζψο αμηνπνηεί ηε 

θηινζνθία ηνπ «δηαρσξηζκνχ ησλ ελλνηψλ», παξάγνληαο ζρέδηα καζήκαηνο ηα νπνία 
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κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ, λα απνηππσζνχλ ζε κνξθή θεηκέλνπ θαη λα 

εθηειεζηνχλ απηφκαηα ζε εηθνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο φπσο ην Moodle. Χζηφζν 

δελ δηαζέηεη έλα απνζεηήξην καζεζηαθψλ ζρεδίσλ νχησο ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηηο 

δηαδηθαζίεο δηακνηξαζκνχ, αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο ησλ παξαγφκελσλ ζρεδίσλ 

καζήκαηνο. 

Σα απνζεηήξηα ζρεδίσλ καζήκαηνο κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ αμηνπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ 

καζήκαηνο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αληαιιάμνπλ θαιέο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, αιιά θαη λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο πξννπηηθέο 

αμηνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ. Σα απνζεηήξηα ζρεδίσλ 

καζήκαηνο, θαηά θχξην ιφγν θηινμελνχλ ζρέδηα καζήκαηνο ηα νπνία πξνέξρνληαη 

απφ ηα ίδηα εξγαιεία καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη θαη’ επέθηαζε αθνινπζνχλ θνηλέο 

ζρεδηαζηηθέο αξρέο (π.ρ. COSMOS LD Repository & LAMS Repository), σζηφζν 

ππάξρνπλ θαη πνιπζπιιεθηηθά απνζεηήξηα καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ θηινμελνχλ 

ζρέδηα καζήκαηνο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά εξγαιεία καζεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ (π.ρ. ILDE). 

Αληαπνθξηλφκελε ζηελ παξαπάλσ πξφθιεζε, ε παξνχζα ΜΓΔ απνζθνπεί ζηελ 

πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ην εξγαιείν 

CADMOS κέζσ: α) ηεο  αλάπηπμεο ελφο ςεθηαθνχ απνζεηεξίνπ ην νπνίν πξφθεηηαη 

λα θηινμελεί ζρεδία καζήκαηνο ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί απνθιεηζηηθά κε ην 

εξγαιείν απηφ, β) ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ελ ιφγσ ζρεδίσλ καζήκαηνο θαη 

ραξαθηεξηζκφ απηψλ κε κεηαδεδνκέλα ηεο ξνπκπξίθαο “21st Century Learning 

Design Rubrics” θαη γ) ηεο πξφηαζεο γηα ελζσκάησζε ηνπ CADMOS ζην 

πνιπζπιιεθηηθφ απνζεηήξην Οινθιεξσκέλνπ Πεξηβάιινληνο Μαζεζηαθνχ 

ρεδηαζκνχ – ILDE,  αιιά θαη ηεο δπλαηφηεηαο απηφκαηεο εθηέιεζεο ησλ ζρεδίσλ 

καζήκαηνο -κε ηε βνήζεηα ησλ εξγαιείσλ πνπ δηαζέηεη ην ILDE (GLUE!-PS) - ζε 

εηθνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο φπσο ην Moodle. 

 

1.2. Δξεπλεηηθνί ηόρνη θαη πνξεία ΜΓΔ 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο ΜΓΔ είλαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο ησλ 

ζρεδίσλ καζήκαηνο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ην εξγαιείν καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ 

CADMOS, ηφζν κέζα απφ έλα απνζεηήξην πνπ αθνξά ζρέδηα καζήκαηνο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί απνθιεηζηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν, φζν θαη κέζα απφ έλα 

πνιπζπιιεθηηθφ πεξηβάιινλ πνπ πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο εξγαιείσλ καζεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ. Ζ εθπιήξσζε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ απνηέιεζε ην θίλεηξν γηα 

πεξαηηέξσ αλαδήηεζε, ελψ έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ θαηάξηηζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ ηεο παξνχζαο ΜΓΔ. 

 

Οη εξεπλεηηθνί ζηφρνη ηεο παξνχζαο ΜΓΔ είλαη: 
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 Ζ αλαδήηεζε ηξφπσλ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κε ην εξγαιείν καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ CADMOS. 

 Ζ δεκηνπξγία ςεθηαθνχ απνζεηεξίνπ ην νπνίν ζα θηινμελεί ζρέδηα 

καζήκαηνο ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ κε ην εξγαιείν καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ 

CADMOS. 

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ αλαξηεκέλσλ ζρεδίσλ καζεκάησλ, κε ηα κεηαδεδνκέλα 

ηεο ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο ζρεδίσλ καζεκάησλ “21st Century Learning 

Design Rubrics”. 

 Ζ ζρεδίαζε γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ εξγαιείνπ καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ 

CADMOS ζην νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ILDE. 

 Ζ πξφηαζε πινπνίεζεο γηα ηελ απηφκαηε εθηέιεζε ζρεδίσλ καζήκαηνο ηνπ 

CADMOS πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί ζην ILDE, ζε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

κάζεζεο (π.ρ. Moodle) κέζσ ηνπ –ήδε ελζσκαησκέλνπ ζην ILDE- εξγαιείνπ 

GLUE!-PS. 

Ζ πνξεία πνπ αθνινπζήζεθε γηα λα επηηεπρζνχλ νη εξεπλεηηθνί ζηφρνη έρεη σο εμήο: 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε ελδειερήο βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη κειέηε 

επηζηεκνληθψλ άξζξσλ, κειεηψλ θαη βηβιίσλ ζε δηάθνξα πεδία πνπ άπηνληαη 

ησλ δεηεκάησλ πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ. Δηδηθφηεξα κειεηήζεθαλ ζέκαηα 

πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηα εμήο πεδία κειέηεο: 

o Μαζεζηαθφο ρεδηαζκφο 

o Δξγαιεία Μαζεζηαθνχ ρεδηαζκνχ 

o Φεθηαθά Απνζεηήξηα  

o Απνζεηήξηα ρεδίσλ Μαζήκαηνο 

o Δηθνληθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο 

Απφ ηα παξαπάλσ εληνπίζζεθε ε έιιεηςε ελφο απνζεηεξίνπ ζρεδίσλ 

καζήκαηνο πνπ ζα θηινμελεί απνθιεηζηηθά ζρέδηα καζήκαηνο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί κε ην εξγαιείν CADMOS, ελψ παξάιιεια αλαδείρζεθε ε 

αλάγθε γηα ηε κειινληηθή ελζσκάησζε ηνπ εξγαιείνπ CADMOS θαη θαη’ 

επέθηαζε ησλ ζρεδίσλ κάζεζεο πνπ δεκηνπξγεί, ζην νινθιεξσκέλν 

πεξηβάιινλ καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ILDE. 

 Πξνζδηνξίζηεθαλ νη δπλαηφηεηεο, νη πξννπηηθέο θαη ε αλάγθε χπαξμεο ελφο 

απνζεηεξίνπ ζρεδίσλ καζήκαηνο γηα ην εξγαιείν CADMOS. 

 Γεκηνπξγήζεθε ςεθηαθφ απνζεηήξην, ην νπνίν θηινμελεί ζρέδηα καζήκαηνο 

ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ κε ην εξγαιείν καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ CADMOS. 

 Απνηππψζεθαλ νη πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο ηνπ 

CADMOS κέζα απφ έλα πνιπζπιιεθηηθφ θαη δπλακηθφ απνζεηήξην ζρεδίσλ 

κάζεζεο, φπσο απηφ πνπ παξέρεηαη απφ ην ILDE. 

 Παξνπζηάζηεθε πξφηαζε γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ εξγαιείνπ καζεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ CADMOS ζην νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ κάζεζεο ILDE. 

 Γεκηνπξγήζεθε ν πξνζαξκνγέαο, ν νπνίνο έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα επηηξέπεη 

ηελ απηφκαηε εθηέιεζε ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο ηνπ CADMOS, πνπ έρνπλ 

απνζεθεπηεί ζην ILDE, ζε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο (π.ρ. Moodle) 

κέζσ ηνπ – ήδε ελζσκαησκέλνπ ζην ILDE- εξγαιείνπ GLUE!-PS. 
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1.3. πλεηζθνξά ηεο ΜΓΔ 

 

Σν γεληθφ πιαίζην ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο ΜΓΔ πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ εξγαιεία 

καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ.  

Ζ ζπλεηζθνξά ηεο παξνχζαο ΜΓΔ έγθεηηαη θαη’ αξρήλ, ζηελ παξνρή ελφο 

απνζεηεξίνπ ζρεδίσλ καζήκαηνο ην νπνίν κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ εθπαηδεπηηθνί ή 

ζρεδηαζηέο καζεκάησλ, νη νπνίνη ήδε ρξεζηκνπνηνχλ ην εξγαιείν CADMOS γηα ην 

ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ ηνπο. Έλα αθφκα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο απνηειεί ε πξφηαζε γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ πεξηβάιινληνο καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ILDE κε ην εξγαιείν 

CADMOS, ην νπνίν πξφθεηηαη λα δηεπξχλεη ηελ γθάκα ησλ επηινγψλ ησλ ρξεζηψλ 

ηνπ ILDE κε έλα αθφκα εξγαιείν καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ. Σέινο, ζην θνκκάηη ηεο 

ζπλεηζθνξάο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δελ πξέπεη λα ιεζκνλεζνχλ νη απμεκέλεο 

δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην ILDE κε 

ηα εξγαιεία καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ (CADMOS κειινληηθά), φπσο ε απηφκαηε 

εθηέιεζε ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο ζε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο (π.ρ. Moodle) 

κέζσ ηνπ εξγαιείνπ GLUE!-PS.  

 

1.4. Γηάξζξσζε ΜΓΔ 

 

ην Κεθάιαην 1 πεξηγξάθεθε ην αληηθείκελν κειέηεο ηεο ΜΓΔ, εληνπίζηεθαλ νη 

εξεπλεηηθνί ηεο ζηφρνη, απνηππψζεθε ε ζπλεηζθνξά ηεο θαη αλαιχζεθε ζπλνπηηθά ε 

δνκή πνπ αθνινπζεί. 

Σν ππφινηπν θείκελν ηεο ΜΓΔ δηαξζξψλεηαη σο εμήο: 

ην Κεθάιαην 2 γίλεηαη κηα ζχληνκε επηζθφπεζε ζην πεδίν ηνπ καζεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ, ζθηαγξαθείηαη ε πξνζηηζέκελε αμία πνπ πξνζδίδνπλ ηα εξγαιεία 

καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζηε ζρεδίαζε καζεκάησλ, ελψ παξάιιεια παξνπζηάδνληαη 

ε ινγηθή ζρεδίαζεο θαη νη δπλαηφηεηεο δεκνθηιψλ εξγαιείσλ καζεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο, νη δπλαηφηεηεο αιιά 

θαη ε αλάγθε επέθηαζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ εξγαιείνπ CADMOS. Ζ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία εζηηάδεη ζηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνχ απνζεηεξίνπ ην νπνίν ζα 

θηινμελεί ζρέδηα καζήκαηνο πνπ ζα έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ην εξγαιείν CADMOS. 

Αθνινπζεί κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηα ςεθηαθά απνζεηήξηα θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

δηαζέηνπλ, παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά έλα ζχλνιν δεκνθηιψλ απνζεηεξίσλ θαη 

αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε ελζσκάησζεο ηνπ εξγαιείνπ CADMOS ζε πνιπζπιιεθηηθά 

θαη δπλακηθά απνζεηήξηα καζεζηαθψλ ζρεδίσλ φπσο ην ILDE.  
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ην Κεθάιαην 3 παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξψο ν ηξφπνο ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ 

απνζεηεξίνπ ζρεδίσλ καζήκαηνο ηνπ CADMOS, ελψ ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ απνζεηεξίνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε. 

Αθφκα πεξηγξάθεηαη βήκα-βήκα ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ φιεο  

νη βαζηθέο ιεηηνπξγίαο ηνπ απνζεηεξίνπ, αλαδεηθλχνληαο παξάιιεια ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ παξέρεη ην ζπγθεθξηκέλν απνζεηήξην ζηνπο ρξήζηεο ηνπ.   

ην Κεθάιαην 4 πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ην νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ καζεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ ILDE, ελψ γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα εξγαιεία πνπ δηαζέηεη θαη 

πξφθεηηαη λα αμηνπνηεζνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ηνπ εξγαιείνπ 

CADMOS. Δλ ζπλερεία πξνζδηνξίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα ελζσκαησζεί ην 

εξγαιείν CADMOS θαη θαη’ επέθηαζε ηα ζρέδηα καζήκαηφο ηνπ, νχησο ψζηε λα 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ φιεο νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην ILDE, ζηα ζρέδηα 

καζήκαηνο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιια εξγαιεία καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ. Ζ αλάγθε 

αμηνπνίεζεο φισλ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ILDE νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο 

πξνζαξκνγέα ν νπνίνο ζα επηηξέπεη ηελ απηφκαηε εθηέιεζε ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο 

ζε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο (π.ρ. Moodle,).  Ζ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ 

πξνζαξκνγέα πνπ αλαθέξζεθε, πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ηφζν ζηα επίπεδα 

ζρεδίαζεο φζν θαη πινπνίεζεο.  

Σέινο ζην Κεθάιαην 5 γίλεηαη κηα ζχλνςε ηεο εξεπλεηηθήο πνξείαο πνπ αθνινπζεί  ε 

παξνχζα ΜΓΔ, ζπλνςίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεθαλ θαη ζθηαγξαθνχληαη 

νη κειινληηθέο εξεπλεηηθέο επεθηάζεηο. 
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Κεθάιαην 2ν ρεδηάδνληαο & Αμηνπνηώληαο ρέδηα Μαζεκάησλ  

 

 

2.1. Μαζεζηαθόο ρεδηαζκόο & ρέδηα Μαζήκαηνο 

 

Ο δηεζλήο φξνο learning design επηδέρεηαη πνιιαπιέο εξκελείεο (Cameron, 2009), 

σζηφζν ν πινχηνο ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ καο επηηξέπεη λα απνδψζνπκε 

μεθάζαξα ηελ εξκελεία ηνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ρσξίο 

λα ρξεηάδεηαη λα ηνλ πξνζδηνξίζνπκε πεξαηηέξσ. Οη φξνη Μαζεζηαθφο ρεδηαζκφο 

θαη ρέδην Μαζήκαηνο απνδίδνπλ κε πην εχζηνρν ηξφπν ην πλεχκα ηνπ ακθίζεκνπ 

απηνχ δηεζλνχο φξνπ, θαζψο δηαρσξίδνπλ ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ελφο καζήκαηνο 

απφ ην πξντφλ ηεο.  

 

Μαθηζιακόρ Σσεδιαζμόρ  

Ζ ζρεδίαζε καζεκάησλ γηα πεξηβάιινληα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο κάζεζεο 

απνηειεί ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ, αθνχ εθηφο απφ ηελ 

απνηχπσζε ησλ παξαδνζηαθψλ ηξφπσλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, δίλεηαη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

Οη νξηζκνί πνπ αθνινπζνχλ ηνλίδνπλ άκεζα ή έκκεζα ηελ εκπινθή ησλ 

πεξηβαιιφλησλ ππνζηεξηδφκελεο κάζεζεο ζηε δηαδηθαζία καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Ο Μαζεζηαθφο ρεδηαζκφο νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ, ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηεο επηινγήο ηεο 

θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο δηαηήξεζε ηεο αξκφδνπζαο 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ ηξφπσλ κάζεζεο, κε ηε ζπλδπαζηηθή ρξήζε παξαδνζηαθψλ 

θαη ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ (JISC, 2004). 

Οη  Paquette et al. (2006) αλαθέξνπλ ηνλ Μαζεζηαθφ ρεδηαζκφ σο κηα γλσζηηθή 

κεραληθή δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ε γλψζε, νη ηθαλφηεηεο θαη ηα κνληέια παξάδνζεο-

παξνπζίαζεο  νηθνδνκνχληαη κέζα ζε έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην.  

χκθσλα κε ηνλ Agostino (2009), ν Μαζεζηαθφο ρεδηαζκφο πεξηγξάθεη 

αλαπαξαζηάζεηο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο κέζσ κηαο 

ζεκεηνγξαθηθήο γιψζζαο, κε ηξφπν ζπλεπή, θαηαλνεηφ θαη ηεθκεξησκέλν, πνπ 

κπνξεί λα αλαπαξαρζεί θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί απφ άιινπο εθπαηδεπηηθνχο.  

Ο επφκελνο νξηζκφο ηνπ Μαζεζηαθνχ  ρεδηαζκνχ εζηηάδεη ζην ζχλνιν ησλ 

εξγαιείσλ, πφξσλ, κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δπλακηθή θαη 
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ζπλερψο αλνηρηή δηαδηθαζία ελνξρήζηξσζεο ηεο κάζεζε, ππνινγίδνληαο ζηνλ 

ελεξγεηηθφ ξφιν φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δηδαθηηθή-καζεζηαθή δηαδηθαζία 

(Beetham & Sharpe, 2007; Conole 2010; Conole 2012).  

Έλαο απφ ηνπο πην πξφζθαηνπο νξηζκνχο αλαθέξεη πσο ν Μαζεζηαθφο ρεδηαζκφο 

αθνξά ηελ επηλφεζε λέσλ πξαθηηθψλ, ζρεδίσλ δξαζηεξηνηήησλ, πεγψλ θαη 

εξγαιείσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ γηα 

κηα δνζείζα θαηάζηαζε, αμηνπνηψληαο παξάιιεια ηηο γλψζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ 

δηδάζθεηαη, ηηο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο, ηελ ηερλνινγηθή γλψζε θαη ηηο πξαθηηθέο 

εκπεηξίεο (Cecilie et al., 2013). 

πλνπηηθά ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο ην βαζηθφ κέξνο ηνπ καζεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ πεξηιακβάλεη ηνλ ελλνηνινγηθφ ζρεδηαζκφ, πνπ ζπλδέεη ηηο καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηνπο ζηφρνπο πνπ επηηεινχλ, ηνπο πφξνπο πνπ εκπεξηέρνπλ  θαη 

ηνπο ξφινπο πνπ ηηο εθηεινχλ, αιιά θαη ηελ ελνξρήζηξσζε ησλ καζεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε βάζε ηελ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη θαη ηνπο 

θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

Σσέδια Μαθήμαηορ 

Σα ζρέδηα καζήκαηνο απνηεινχλ ηα πξντφληα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ καζεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ κε απνηέιεζκα λα έρνπλ αξθεηά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο ηνπο. Σν γεγνλφο πνπ πξναλαθέξακε απνηππψλεηαη ζηνπο νξηζκνχο ησλ 

ζρεδίσλ καζήκαηνο, σζηφζν φπσο ζα δνχκε δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηξφπν 

πνπ απνηππψλνληαη θαη αμηνπνηνχληαη ηα ζρέδηα καζήκαηνο. 

χκθσλα κε ηνπο Koper & Oliver (2004) έλα ρέδην Μαζήκαηνο πεξηγξάθεη ηε 

δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο κηαο κνλάδαο κάζεζεο (π.ρ. έλα κάζεκα, κηα 

καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνηνδήπνηε άιιν ζρεδηαζκέλν καζεζηαθφ γεγνλφο), ε 

νπνία αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, νχησο ψζηε λα 

ηθαλνπνηήζεη  ζπγθεθξηκέλνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα-

ζηφρν εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλν πιαηζίνπ ή γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Οη Zheng & Smaldino (2003) αλαθέξνπλ πσο θάζε ζρέδην καζήκαηνο απνηειείηαη 

απφ έλα ζχλνιν δνκηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηφρνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ, ην γεληθφ πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, ηηο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ην 

πιηθφ, ηηο πεγέο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

Σα ρέδηα Μαζήκαηνο παξνπζηάδνπλ εθηφο απφ ηε ζεηξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, αληηθαηνπηξίδνληαο ηνλ παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη αηηηνινγψληαο ηελ επηινγή ησλ ηξφπσλ παξάδνζεο-δηεμαγσγήο θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο  (Falconer, 2009). 
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ε κηα αθφκα πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο ηνπ ηξφπνπ πνπ απνηππψλνληαη  νη 

καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηα ζρέδηα καζήκαηνο ν Donald (2009) αλαθέξεη πσο 

απηέο πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη θαηά  ηέηνην ηξφπν, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα κπνξνχλ 

λα ηηο θαηαλνήζνπλ αιιά θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνζαξκφδνληαο ηεο ζηηο δηθέο 

ηνπο αλάγθεο. Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ απαηηείηαη ε ελλνηνινγηθή πεξηγξαθή 

ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε θαηαγξαθή ηνπ ηξφπνπ αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ 

θαη ε απνηχπσζε ηνπ ηξφπνπ ππνζηήξημεο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο.  

Δλ ζπληνκία ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε πσο ηα ρέδηα Μαζήκαηνο απνηεινχλ 

κηα ηππνπνηεκέλε πεξηγξαθή ελφο καζεζηαθνχ ζελαξίνπ, ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη: 

α) ην γεληθφ πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, β) νη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο 

εκπιέθνληαη καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί, γ) ε ελνξρήζηξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, δ) 

ηα καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε) νη πηζαλνί 

θαλφλεο πνπ ηα δηέπνπλ. 

 

Οι Ιδέερ, Πποϋποθέζειρ & Πλεονεκηήμαηα ηος Μαθηζιακό Σσεδιαζμό 

Οη νξηζκνί πνπ πξνεγήζεθαλ ηφζν γηα ην καζεζηαθφ ζρεδηαζκφ, φζν θαη γηα ηα 

ζρέδηα καζήκαηνο ζθηαγξαθνχλ ηφζν ηηο ηδέεο φζν θαη ηα νθέιε ηεο δηαδηθαζία αιιά 

θα ησλ πξντφλησλ ηνπ καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ. Χζηφζν ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 

αλαθέξνπκε ηηο πην βαζηθέο, νχησο ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη λέεο δπλαηφηεηεο 

βειηηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη αχμεζεο ησλ ηξφπσλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

κέζα ζε έλα καζεζηαθφ πιαίζην. 

Δζηηάδνληαο ζηηο ηδέεο απηέο ν Britain (2004) ζεψξεζε 3 βαζηθνχο άμνλεο: 

 Οη άλζξσπνη καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία (φπσο ζε κηα καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα). 

 Οη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα αθνινπζνχλ κηα ζεηξά, ή αιιηψο λα 

είλαη πξνζεθηηθά θαη ζθνπίκσο δνκεκέλεο ζε καζεζηαθά δηαγξάκκαηα ξνήο, 

ψζηε λα πξνάγεηαη απνηειεζκαηηθά ε κάζεζε. 

 Σα καζεζηαθά ζρέδηα (learning designs) ζα ήηαλ ρξήζηκν λα θαηαγξάθνληαη 

ζε θαηάιιειε κνξθή, έηζη ψζηε λα δηακνηξάδνληαη θαη λα 

επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ζην κέιινλ.   

Αμηνπνηψληαο ηηο παξαπάλσ ηδέεο ν ζρεδηαζηήο καζεκάησλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγήζεη νινθιεξσκέλα ζρέδηα καζήκαηνο θαη λα εθκεηαιιεπηεί ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ ηνπ δίλεη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία.  

χκθσλα κε ηνπο Britain (2007), Cross & Conole (2009) θαη Conole (2012) 

ππάξρνπλ δχν ηνπιάρηζηνλ βαζηθά πιενλεθηήκαηα ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ καζεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ . Σν πξψην βαζηθφ πιενλέθηεκα αθνξά ηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ψζηε λα αλαζηνραζηεί, ζε έλα βαζχηεξν θαη δεκηνπξγηθφ  επίπεδν, 
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γηα ην πψο κπνξεί  λα πξνγξακκαηίζεη θαη λα νξγαλψζεη κε ηεθκεξησκέλν ηξφπν 

καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο  πξνζαξκφδνληαο ηεο ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ. 

Αληίζηνηρα ην δεχηεξν πιενλέθηεκα αθνξά ηα απνηειεζκαηηθά ζρέδηα καζήκαηνο, 

σο θαιέο πξαθηηθέο, ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαζεσξεζνχλ λα δηακνηξαζηνχλ  θαη λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κειινληηθέο δηδαθηηθέο πεξηζηάζεηο.  

ηα πιενλεθηήκαηα απηά κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξα, φπσο ε 

θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο δξαζηεξηνηήησλ, ε 

δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ κηαο παηδαγσγηθήο ζηξαηεγηθήο θαη  ε 

ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηε βνήζεηα δξαζηεξηνηήησλ. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα λα κπνξέζνπλ νη ζρεδηαζηέο λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα 

ηνπ καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ απνηειεί ε δεκηνπξγία «θαιψλ» ζρεδίσλ καζήκαηνο. 

χκθσλα κε ηνλ Merrill (2002) ν απνηειεζκαηηθφο καζεζηαθφο ζρεδηαζκφ νθείιεη λα 

απαληάεη ζηηο παξαθάησ 5 εξσηήζεηο: 

• Σν κάζεκα πνπ ζρεδηάζηεθε αλαθέξεηαη ζε θάπνην απζεληηθφ πξφβιεκα; 

• Σν κάζεκα πνπ ζρεδηάζηεθε ελεξγνπνηεί ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε; 

• Σν κάζεκα πνπ ζρεδηάζηεθε παξνπζηάδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ είρακε 

ζθνπφ λα παξνπζηάζνπκε; 

• Οη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμαζθεζνχλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπο;  

• Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη ψζηε λα ελζσκαηψζνπλ ηηο λέεο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή; 

Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ νη Sharpe & Oliver (2007) ζεψξεζαλ σο απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε ηνπ “θαινχ” εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν ε ηερλνινγία ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά γηα λα εληζρχζεη ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

ην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ θαιφ λα αλαθέξνπκε πσο αλ θαη ε δπλακηθή ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη αδηακθηζβήηεηε, ε εηζαγσγή ηνπο δελ εγγπάηαη ηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ή ηεο απνδνηηθφηεηαο, αιιά νχηε νδεγεί, απφ 

κφλε ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία, εθφζνλ δελ  ελαξκνλίδεηαη κε ηηο αλάγθεο 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ,  δελ αθνινπζεί ηηο θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 

δελ αμηνπνηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Ζ δηαδηθαζία πνπ αλαθέξακε απαηηεί ηδηαίηεξν 

θφπν θαη ιεπηνκέξεηα, αλαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε ππνζηήξημεο ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο. 
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2.2. Δξγαιεία Μαζεζηαθνύ ρεδηαζκνύ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ν ζρεδηαζκφο ζρεδίσλ καζήκαηνο πνπ αμηνπνηνχλ ηε ρξήζε 

δηαδξαζηηθψλ ηερλνινγηψλ γίλεηαη νινέλα θαη πην ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δνπιεηάο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Laurillard, 2012; Goodyear & Retalis, 2010; Luckin, 2010; 

Conole, 2012 Persico et al., 2013). Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ν αξηζκφο ησλ 

εξγαιείσλ καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ (learning design tools) απμάλεηαη, έρνληαο σο 

θνηλφ ζηφρν ηελ απνηχπσζε, κε μεθάζαξν ηξφπν, παηδαγσγηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζε 

ζρέδηα καζήκαηνο πνπ αμηνπνηνχλ καζεζηαθά αληηθείκελα θαη ππεξεζίεο/εξγαιεία 

(Laurillard 2012). 

Ζ λέα ηάζε ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο καζεζηαθψλ ζρεδίσλ είλαη ηα εξγαιεία 

καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ κε γξαθηθή δηαπξνζσπεία (graphical LD tools), φπσο ηα 

CompendiumLD (Brasher et al., 2008), OpenGLM (Derntl et al., 2011), LAMS 

(Danziel, 2007), WebCollage (Dimitriadis, 2010) θαη CADMOS (Kastamani & 

Retalis, 2013) ηα νπνία βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζρεδηαζηηθέο αξρέο θαη 

θηινζνθίεο, ππνζηεξίδνληαο ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ κέζσ ελφο θηιηθνχ πξνο ην 

ρξήζηε πεξηβάιινληνο ζρεδίαζεο.  

Ζ παξαπάλσ θαηεγνξία εξγαιείσλ θαίλεηαη λα πξνηηκάηαη απφ ηνπο δεκηνπξγνχο 

ζρεδίσλ καζήκαηνο (Neumann & Oberhuemer, 2009), θαζψο ηνπο επηηξέπεη λα 

ζρεδηάζνπλ ηα καζήκαηά ηνπο, απιά “ζέξλνληαο θαη ηνπνζεηψληαο” αληηθείκελα 

κέζα ζε έλαλ θακβά ζρεδίαζεο θαη ζπλδένληάο ηα κεηαμχ ηνπο (Griffiths et al., 2005). 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε παξνπζίαζε θαη ε αλάιπζε, ηφζν ηεο θηινζνθίαο 

ζρεδίαζεο φζν θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεζζάξσλ δεκνθηιψλ εξγαιείσλ καζεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ. θνπφο ηεο παξαθάησ παξάζεζεο είλαη λα εληνπηζζνχλ νη ππάξρνληεο 

ηξφπνη αμηνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ ζρεδίσλ πνπ παξέρνπλ ηα εξγαιεία καζεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ πνπ επηιέμακε. 
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CADMOS 

 

Δηθόλα 1: Σν εξγαιείν καζεζηαθνύ ζρεδηαζκνύ CADMOS 

 

Σν εξγαιείν CADMOS αλαπηχρζεθε απφ ηελ νκάδα CoSyLlab ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηψο, θαη απνηειεί έλα εχρξεζην εξγαιείν καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαηάιιειν 

γηα ην ζρεδηαζκφ ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελσλ καζεκάησλ. Σν ζπγθεθξηκέλν 

εξγαιείν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ εθπαηδεπηηθνχο κε βαζηθέο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο ζηνλ καζεζηαθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε ρξήζε ΣΠΔ (Katsamani & Retalis 

2011). Ζ θηινζνθία ηνπ βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ «δηαρσξηζκνχ ησλ ελλνηψλ» 

(separation of concerns) θαη ε ζρεδίαζε πινπνηείηαη κέζσ δχν αιιεινεμαξηψκελσλ 

κνληέισλ. ην «Δλλνηνινγηθφ Μνληέιν» πξνζδηνξίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ξφισλ θαη νη αληίζηνηρνη καζεζηαθνί πφξνη/ππεξεζίεο, ελψ ζην 

«Μνληέιν Ρνήο Γξαζηεξηνηήησλ» πινπνηείηαη ε ελνξρήζηξσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Έλα απφ ηα θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ CADMOS, πνπ ην 

μερσξίδνπλ απφ ηα άιια εξγαιεία, είλαη φηη ηα καζεζηαθά ζρέδηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζε απηφ, κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ζε έλα απφ ηα πην γλσζηά εηθνληθά 

πεξηβάιινληα κάζεζεο, ην Moodle. 
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Compendium LD 

 

Δηθόλα 2: Σν εξγαιείν καζεζηαθνύ ζρεδηαζκνύ Compendium LD 

 

Σν εξγαιείν Compendium LD αλαπηχρηεθε απφ ην Open University, νχησο ψζηε λα 

ππνζηεξίμεη ηε ζρεδίαζε καζεζηαθψλ ζελαξίσλ κέζα απφ κηα επέιηθηε νπηηθή 

δηεπαθή ρξήζηε πνπ επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ηδεψλ (Conole & Weler, 2007). Ο ζρεδηαζηήο αμηνπνηεί έλα 

ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ εηθφλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη κέζσ “drag and drop” νηθνδνκεί έλα είδνο 

ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Conole, 2008). Έλα 

ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ είλαη ε δπλαηφηεηα 

απνηχπσζεο δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ ελφο καζεζηαθνχ ζρεδίνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα  

ε απνηχπσζε ησλ ζρέζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ε 

ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηειεί έλαο ζπγθεθξηκέλν ξφινο ή ε ρξνληθή 

απνηχπσζε ηεο. 
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LAMS 

 

Δηθόλα 3: Σν εξγαιείν καζεζηαθνύ ζρεδηαζκνύ LAMS 

 

Σν LAMS αλαπηχρζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην Macquarie ηεο Απζηξαιίαο  θαη 

απνηειεί έλα απφ ηα πην δεκνθηιή εξγαιεία καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ, θαζψο εθηφο 

απφ ηε δπλαηφηεηα ζρεδίαζεο, πξνζθέξεη θαη έλα πεξηβάιινλ εθηέιεζεο ησλ 

καζεζηαθψλ ζρεδίσλ, κε απνηέιεζκα νη εθπαηδεπηηθνί λα κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ θαη 

παξάιιεια λα αλαπηχζζνπλ ηα καζήκαηά ηνπο ζηε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ηνπ 

LAMS (Dalziel, 2007). Αθφκα, ε εθκάζεζε θαη ρξήζε ηνπ νπνίνπ ζεσξείηαη εχθνιε, 

κηαο θαη ε γξαθηθή δηεπαθή ρξήζηε πνπ δηαζέηεη αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο επρξεζηίαο 

(Ghiglione & Dalziel, 2006). Ο ζρεδηαζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη ηα 

καζεζηαθά ηνπ ζελάξηα ζε κνξθή δηαγξακκάησλ ξνήο, επηιέγνληαο θαη ζπλδένληαο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη κέζα απφ έλα ζχλνιν ζηνηρεησδψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη εληνιψλ. Έλα ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εξγαιείνπ είλαη έκκεζε εθηέιεζε καζεζηαθψλ ζρεδίσλ ζε εηθνληθά πεξηβάιινληα 

κάζεζεο, φπσο ην Moodle θαη ην Blackboard, θαζψο ην πεξηβάιινλ εθηέιεζεο ησλ 

καζεζηαθψλ ζρεδίσλ ηνπ LAMS κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηα παξαπάλσ 

πεξηβάιινληα. 
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Open GLM 

 

Δηθόλα 4: Σν εξγαιείν καζεζηαθνύ ζρεδηαζκνύ Open GLM 

Σν εξγαιείν OpenGLM ζπληεξείηαη απφ ην Παλεπηζηήκην RWTH Aachen, βαζίδεηαη 

ζην πξφηππν καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ IMS-LD θαη αμηνπνηείηαη γηα ηε ζρεδίαζε, ηε 

δεκηνπξγία, ην δηακνηξαζκφ θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε κνλάδσλ κάζεζεο αθφκα 

θαη απφ  κε εηδηθνχο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν (Derntl et al., 2011). Σν γεγνλφο 

απηφ νθείιεηαη ζηελ πηνζέηεζε κηαο απινπνηεκέλεο νπηηθήο κεηαθνξάο θαη κηαο 

θηιηθήο πξνο ην ρξήζηε νξνινγίαο, ε νπνία απνθξχπηεη ηα πνιχπινθα ζηνηρεία θαη ηε 

δνκή ηνπ πξνηχπνπ IMS-LD απφ ηε γξαθηθή δηεπαθή ρξήζεο. Κάζε καζεζηαθφ 

ζρέδην κπνξεί λα απνζεθεπζεί ζε κνξθή πνπ αλαγλσξίδεη ην εξγαιείν, ζε εηθφλα, 

αιιά θαη ζε παθέην πνπ κπνξεί λα εηζαρζεί θαη λα εθηειεζηεί απφ θάπνηνλ player 

ζπκβαηφ κε ην πξφηππν IMS-LD. Έλα αθφκα  ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη πσο ην 

OpenGLM παξέρεη δπλαηφηεηεο ελζσκαησκέλεο αλαδήηεζεο, εηζαγσγήο θαη 

εμαγσγήο εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ κέζα απφ έλα αλνηθηφ απνζεηήξην πνπ αξηζκεί πάλσ 

απφ 80.000 εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο. 
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Web Collage 

 

Δηθόλα 5: Σν εξγαιείν καζεζηαθνύ ζρεδηαζκνύ Web Collage 

 

Σν WebCollage (Dimitriadis, 2010), αλαπηχρζεθε απφ ηελ νκάδα GSIC-EMIC ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Valladolid θαη είλαη θαηάιιειν γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελσλ ζπλεξγαηηθψλ καζεζηαθψλ 

ζελαξίσλ (CSCL scenarios). Ζ θηινζνθία ηνπ βαζίδεηαη ζηα πξφηππα ξνήο 

ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Collaborative Learning Flow Patterns CLFPs), ηα 

νπνία απνηεινχλ επξέσο απνδεθηέο ηερληθέο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο «ξνήο» ησλ 

ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Hernández-Leo et al., 2010). Σν θηιηθφ πξνο ην 

ρξήζηε πεξηβάιινλ ζρεδίαζήο  ηνπ WebCollage, επηηξέπεη ζε εθπαηδεπηηθνχο κε 

βαζηθέο γλψζεηο καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο καζεζηαθά 

ζρέδηα (Prieto et al., 2013). ηηο βαζηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο εληάζζεηαη θαη ε 

ελνξρήζηξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, θαζψο παξέρεη έλα επξχ θάζκα απνδεθηψλ 

ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο (Villasclaras-Fernandez et al., 2013). Σέινο, 

πξφζζεηε αμία ζηα καζεζηαθά ζρέδηα ηνπ WebCollage παξέρεη ην εξγαιείν GLUE!-

PS (Prieto et al., 2011), ην νπνίν  επηηξέπεη ηελ εθηέιεζή ηνπο ζε εηθνληθά 

πεξηβάιινληα κάζεζεο, φπσο ην Moodle. 

 

Δπιλογή Αξιοποίηζηρ ηων Σσεδίων Μαθήμαηορ ηος Δπγαλείος CADMOS 

Ζ επηινγή αμηνπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο ηνπ εξγαιείνπ CADMOS έγηλε αθνχ 

πξνζκεηξήζεθαλ δηάθνξνη παξάγνληεο θαη δηαπηζηψζεθε ε ππεξνρή ηνπο έλαληη ησλ 

ζρεδίσλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηα εξγαιεία πνπ πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο. Οη 

παξάγνληεο πνπ αμηνινγήζεθαλ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν ζπγγξαθήο θαη παξνπζίαζεο ησλ 

ζρεδίσλ καζήκαηνο, ην θνηλφ θαη ηηο αλάγθεο πνπ θαιχπηνπλ, αιιά θπξίσο ηηο κέρξη 

ηψξα δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο πνπ δηαζέηνπλ. 

Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ζπγγξαθήο φια ηα εξγαιεία πνπ παξνπζηάζακε δηαζέηνπλ έλα 

θηιηθφ πξνο ηνλ ζρεδηαζηή πεξηβάιινλ, δελ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη 
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δεμηφηεηεο ζην καζεζηαθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ρξήζε ΣΠΔ,  ελψ παξάιιεια δηαζέηνπλ 

ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο.  

Ο ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο ζπλνδεχεηαη απφ γξαθηθέο 

απεηθνλίζεηο, ιφγσ ηνπ φηη ηα εξγαιεία πνπ πεξηγξάςακε αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 

ησλ εξγαιείσλ κε γξαθηθή δηαπξνζσπεία, φκσο κφλν ην εξγαιείν CADMOS 

απεηθνλίδεη δηάθνξεο νπηηθέο ηνπ ίδηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο (ελλνηνινγηθφ κνληέιν θαη 

κνληέιν ξνήο δξαζηεξηνηήησλ). 

Σα εξγαιεία απεπζχλνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο αλεμαξηήηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, 

ελψ δελ είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλν ηερλνινγηθφ ππφβαζξν ή 

ηδηαίηεξεο γλψζεηο ζην καζεζηαθφ ζρεδηαζκφ. Δπίζεο εθηφο απφ ην εξγαιείν 

WebCollage πνπ απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζε ζρεδηαζηέο ζπλεξγαηηθψλ ζρεδίσλ 

καζήκαηνο, ηα άιια εξγαιεία ππνζηεξίδνπλ δηαθνξεηηθέο παηδαγσγηθέο 

πξνζεγγίζεηο. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ην εξγαιείν LAMS 

πεξηνξίδεη ηνπο ζρεδηαζηέο ζηελ επηινγή ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο 

δηαζέηεη έλα θαζνξηζκέλν ζχλνιν καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ ζρεδίσλ, πνπ απνηειεί θαη ην θπξίσο 

θξηηήξην επηινγήο, ζπγθαηαιέγεηαη ε απνζήθεπζε θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

ζρεδίσλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη απφ φια ηα εξγαιεία πνπ επηιέμακε. Αθφκα ηα 

ζρέδηα καζήκαηνο ηνπ CADMOS θαη WebCollage έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εθηειέζνπλ ζε δεκνθηιή εηθνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, φπσο ην Moodle, ελψ ηα 

ζρέδηα καζήκαηνο ηνπ LAMS κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ζηελ πιαηθφξκα πνπ δηαζέηεη 

ην LAMS.  

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε θάπνηεο ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο 

ησλ εξγαιείσλ πνπ επηιέμακε λα παξνπζηάζνπκε φπσο ηνπ εξγαιείν CADMOS, ην 

νπνίν κπνξεί λα εμάγεη ηα ζρέδηα καζήκαηνο ηνπ ζε κνξθή εγγξάθνπ MS Office 

(.docx), θάηη ην νπνίν έρεη βαξχλνπζα ζεκαζία, θαζψο απνηειεί ίζσο ηνλ πην νηθείν 

ηξφπν παξνπζίαζεο ζρεδίσλ καζήκαηνο γηα εθπαηδεπηηθνχο κε κε εμεηδηθεπκέλν 

ηερλνινγηθφ θαη γλσζηηθφ επίπεδν. Αθφκα ην εξγαιείν LAMS δηαζέηεη έλα 

δηαδηθηπαθφ απνζεηήξην ζρεδίσλ καζήκαηνο ην νπνίν κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηε 

δηαδηθαζία νξγάλσζεο, αλαδήηεζεο θαη δηακνηξαζκνχ ζρεδίσλ καζήκαηνο. Σέινο ην 

WebCollage θαη ην LAMS δηαζέηνπλ δηαδηθηπαθέο εθδφζεηο, επηηξέπνληαο ζηνπο 

ζρεδηαζηέο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ ηα ζρέδηα καζήκαηνο online.   

Ζ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ βνήζεζε ζηελ επηινγή ησλ ζρεδίσλ 

καζήκαηνο ηνπ CADMOS, νχησο ψζηε λα δηεπθξηληζηνχλ νη ηξφπνη πεξαηηέξσ 

αμηνπνίεζεο ηνπο. Χζηφζν γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί λα ε παξαπάλσ δηαδηθαζία θαη λα 

αλαδεηρζνχλ νη αλάγθεο πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ ζρεδίσλ -αιιά θαη 

νη πξννπηηθέο απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο- θξίζεθε ζθφπηκν λα γίλεη κηα πιήξεο 

θαηαγξαθή ηεο θηινζνθίαο, ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ εξγαιείνπ 

CADMOS.  
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2.3. Σo Δξγαιείν Μαζεζηαθνύ ρεδηαζκνύ CADMOS  

 

Γενικά Χαπακηηπιζηικά ηος Δπγαλείος CADMOS 

To εξγαιείν CADMOS, ηνπ νπνίνπ ην φλνκα απνηειεί αθξσλχκην ηνπ 

πνιπζπιιεθηηθνχ φξνπ “Courseware Development Methodology for Open 

instructional Systems”, αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ εξγαιείσλ καζεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ κε γξαθηθή δηαπξνζσπεία θαη έρεη δεκηνπξγεζεί νχησο ψζηε λα 

ππνζηεξίμεη εθπαηδεπηηθνχο -κε βαζηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζην καζεζηαθφ 

ζρεδηαζκφ θαη ηε ρξήζε ΣΠΔ- θαηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηερλνινγηθά 

ππνζηεξηδφκελσλ καζεκάησλ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν δηαζέηεη έλα θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε γξαθηθφ πεξηβάιινλ 

ζρεδίαζεο θαζψο θαη κηα νηθεία πξνο ηνπο ζρεδηαζηέο καζεκάησλ νξνινγία, ελψ 

παξάιιεια απνθξχπηεη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ πξνηχπσλ ζρεδίαζεο πνπ 

αθνινπζεί (IMS-LD). Αθφκα απινπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο ζρεδίαζεο δίλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα καζήκαηα ηνπο απιά 

“ζέξλνληαο θαη ηνπνζεηψληαο” αληηθείκελα κέζα ζε έλαλ θακβά ζρεδίαζεο θαη 

ζπλδένληάο ηα κεηαμχ ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ην εξγαιείνπ CADMOS απνηειείηαη 

απφ έλα παξαζπξηθφ απηφλνκν ζρεδηαζηηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν έρεη δνκεζεί κε ηε 

ρξήζε ηνπ Adobe Flash 8, θαζψο θαη ηνπ Action Script 2. Ζ ηειεπηαία έθδνζε, ε 

νπνία δηαηίζεηαη απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ εξγαιείνπ  (http://cadmosld.com/) 

θαη ε νπνία αλαιχζεθε θαη αμηνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα ΜΓΔ είλαη ε έθδνζε 1.9.6.2. 

Ζ θηινζνθία πνπ αθνινπζεί βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ δηακνηξαζκνχ ησλ ελλνηψλ 

(separation of concerns), ε νπνία ππαγνξεχεη πσο ε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ 

ζρεδίνπ απαηηεί ηε δεκηνπξγία επηκέξνπο κνληέισλ ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο 

εθθξάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο νπηηθέο ηνπ πξντφληνο πνπ ζρεδηάδεηαη. Αθνινπζψληαο 

ηελ παξαπάλσ θηινζνθία γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο, ην εξγαιείν 

CADMOS πεξηιακβάλεη ηξία βαζηθά ζηάδηα ζρεδίαζεο: 

 Πιεξνθνξίεο Μαζήκαηνο (Course Info) 

 Δλλνηνινγηθφ Μνληέιν (Conceptual Model) 

 Μνληέιν Ρνήο Γξαζηεξηνηήησλ (Flow Model) 

Οη Πιεξνθνξίεο Μαζήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηίηινπ, ηεο 

δηάξθεηαο, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ, ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, ησλ πξναπαηηνχκελσλ, ησλ ξφισλ πνπ εκπιέθνληαη ζην 

κάζεκα, φπσο επίζεο θαη ηελ θαηαγξαθή κηαο ζχληνκεο πεξηγξαθήο ηνπ καζήκαηνο. 

Σν Δλλνηνινγηθφ Μνληέιν πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ καζεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειέζνπλ νη καζεηέο, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειέζεη ν εθπαηδεπηηθφο, θαζψο 

επίζεο θαη ην ζχλνιν ησλ πφξσλ (π.ρ. αξρεία θεηκέλνπ, βίληεν θιπ) θαη ησλ 

http://cadmosld.com/
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ππεξεζηψλ (π.ρ. forum, chat θιπ) πνπ πεξηιακβάλνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. 

Σν Μνληέιν Ρνήο Γξαζηεξηνηήησλ πεξηιακβάλεη ηελ ελνξρήζηξσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην ελλνηνινγηθφ κνληέιν θη απηφ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο ζεηξάο εθηέιεζεο (δειαδή ηε ξνή) ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηφζν γηα ηνλ θάζε ξφιν μερσξηζηά φζν θαη γηα ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Αθφκα ζην κνληέιν απηφ 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηεί έλα ζχλνιν απφ θαλφλεο πνπ αθνξνχλ είηε ηε ξνή 

θαζεαπηή είηε ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Βαζικέρ Λειηοςπγίερ ηος Δπγαλείος CADMOS 

 Επηινγή Δεκηνπξγίαο ρεδίνπ Μαζήκαηνο  

Δθθηλψληαο ην εξγαιείν καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ CADMOS εκθαλίδνληαη 2 

επηινγέο: α) δεκηνπξγία λένπ ζρεδίνπ καζήκαηνο (New) θαη β) άλνηγκα θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζε απνζεθεπκέλνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο (Open). Δπηιέγνληαο ην 

θνπκπί New πεξλάκε ζηε επφκελε νζφλε φπνπ καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

επηιέμνπκε ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ-θελνχ ζρεδίνπ καζήκαηνο (New LD) ή ηελ 

αμηνπνίεζε κηαο ζηξαηεγηθήο κάζεζεο (TPS, JIGSAW, PYRAMID & POE). Με ηελ 

επηινγή  New LD έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα μεθηλήζνπκε ηε ζρεδίαζε ελφο λένπ 

ζρεδίνπ καζήκαηνο. 

 

 

Δηθόλα 6: Δπηινγή Νένπ ή Παιηνύ ρεδίνπ Μαζήκαηνο 
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Δηθόλα 7: Δπηινγή Αμηνπνίεζεο ή Με ηξαηεγηθώλ Μάζεζεο ζην ρέδην Μαζήκαηνο 

 

 Εηζαγσγή Πιεξνθνξηώλ Μαζήκαηνο ελόο ρεδίνπ Μαζήκαηνο 

Μεηά ηελ επηινγή ηεο δεκηνπξγίαο ζρεδίνπ καζήκαηνο ν ζρεδηαζηήο βξίζθεηαη ζην 

ζηάδην ηεο εηζαγσγήο πιεξνθνξηψλ καζήκαηνο (Course Info). Ο ζρεδηαζηήο ηνπ 

καζήκαηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξψζεη έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ πνπ 

απνηεινχλ ηα κεηαδεδνκέλα ηνπ καζήκαηνο πνπ ζα δεκηνπξγήζεη. ηα κεηαδεδνκέλα 

απηά εληάζζνληαη ν ηίηινο, ε δηάξθεηα, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν, κηα κηθξή πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο, νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη, νη 

πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο/καζήκαηα, φπσο επίζεο θαη νη ξφινη πνπ εκπιέθνληαη ζην 

ζρέδην καζήκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη. Σέινο πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο ππάξρνπλ 

θάπνηα απαξαίηεηα ζηνηρεί πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ, ψζηε λα αθνινπζήζνπλ ηα 

επφκελα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θη απηά είλαη ν ηίηινο, έλαο ηνπιάρηζηνλ καζεζηαθφο 

ζηφρνο θαη έλαο ηνπιάρηζηνλ εκπιεθφκελνο ξφινο. 
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 Δηθόλα 8: Δηζαγσγή Πιεξνθνξηώλ Μαζήκαηνο 1/2  

 

 

Δηθόλα 9: Δηζαγσγή Πιεξνθνξηώλ Μαζήκαηνο 2/2 

 

 ρεδίαζε Ελλνηνινγηθνύ Μνληέινπ ελόο ρεδίνπ Μαζήκαηνο 

Με ηελ ζπκπιήξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ καζήκαηνο ν ζρεδηαζηήο είλαη ζε ζέζε 

λα πξνρσξήζεη ζην βαζηθφ θνκκάηη ηεο ζρεδίαζεο ηνπ καζήκαηνο πνπ δελ είλαη άιιν 

απφ ηνλ ελλνηνινγηθφ ζρεδηαζκφ.  Ο ζρεδηαζηήο έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ην ζρεδηαζηηθφ 
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θακβά θαζψο θαη ηε κπάξα εξγαιείσλ ηνπ ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ πνπ ηνπ δίλεη έλα 

ζχλνιν δπλαηνηήησλ πνπ ζα αλαιχζνπκε ζηε ζπλέρεηα.  

Μέζσ ηεο κπάξαο εξγαιείσλ ν ζρεδηαζηήο κε drag & drop κπνξεί λα πξνζζέζεη 

ζχλζεηεο δξαζηεξηφηεηεο, απιέο δξαζηεξηφηεηεο, πφξνπο θαη ζεκεηψζεηο. 

Αθνινπζψληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα ζπλδέζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ 

ηίηιν ηνπ καζήκαηνο, δηαζθαιίδνληαο ηελ ζπκκεηνρή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην 

κάζεκα, αιιά θαη λα ηηο ζπλδέζεη κε ηνπο αληίζηνηρνπο πφξνπο, νχησο  ψζηε λα 

δηεπθξηλίζεη ηελ κεηαμχ ηνπο αληηζηνίρηζε. Σέινο θάλνληαο δεμί θιηθ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηνπο πφξνπο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θακβά, ν ζρεδηαζηήο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εηζάγεη έλα ζχλνιν κεηαδεδνκέλσλ ηα νπνία ζα πεξηγξάςνπλ, ζα 

ζπλδέζνπλ αιιά  θαη ζα θαζνξίζνπλ ηα παξαπάλσ αληηθείκελα. 

 

 

Δηθόλα 10: Ο ρεδηαζηηθόο Κακβάο ηνπ εξγαιείνπ CADMOS 
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Δηθόλα 11: Δηζάγνληαο κηα Απιή Γξαζηεξηόηεηα θαη έλα Πόξν ζηνλ ρεδηαζηηθό Κακβά 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα κεηαδεδνκέλα ηα νπνία ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ 

ζε θαζέλα απφ ηα αληηθείκελα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηνλ ζρεδηαζηηθφ θακβά. Ζ 

ζπκπιήξσζε ησλ παξαθάησ κεηαδεδνκέλσλ γίλεηαη κέζσ θνξκψλ πνπ κπνξνχκε λα 

πξνζπειάζνπκε εθφζνλ θάλνπκε δεμί θιηθ πάλσ ζην αληηθείκελν πνπ ζέινπκε λα 

θαζνξίζνπκε. 

Μεηαδεδνκέλα χλζεησλ Γξαζηεξηνηήησλ:  

1. Σίηινο 

2. Πεξηγξαθή 

3. Ρφινο 
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Δηθόλα 12: Μεηαδεδνκέλα ύλζεησλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 

Μεηαδεδνκέλα Απιψλ Γξαζηεξηνηήησλ:  

1. Σίηινο 

2. Πεξηγξαθή 

3. Δθπαηδεπηηθφο ηφρνο 

4. Πξναπαηηνχκελα 

5. Σχπνο (Αλάθηεζεο, Καηαλφεζεο, Δθαξκνγήο, Αλάιπζεο, Αμηνιφγεζεο, 

Γεκηνπξγίαο) 

6. Ρφινο 

 

 
Δηθόλα 13: Μεηαδεδνκέλα Απιώλ Γξαζηεξηνηήησλ 
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Μεηαδεδνκέλα Πφξσλ:  

1. Σίηινο 

2. Πεξηγξαθή 

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

4. πγγξαθέαο 

5. Γηθαηψκαηα 

6. Φάθεινο Πφξνπ 

 

 
Δηθόλα 14: Μεηαδεδνκέλα Πόξσλ 

 

 ρεδίαζε Μνληέιν Ρνήο Δξαζηεξηνηήησλ ελόο ρεδίνπ Μαζήκαηνο 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ ν ζρεδηαζηήο είλαη ζε ζέζε λα 

πξνρσξήζεη ζην κνληέιν ξνήο δξαζηεξηνηήησλ, ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε 

ελνξρήζηξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπκε είδε θαζνξίζεη ζην ελλνηνινγηθφ 

κνληέιν. Ο ζρεδηαζηήο έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ην ζρεδηαζηηθφ θακβά,  ρσξηζκέλν ζε 

ισξίδεο/δηαδξνκέο νη νπνίεο απεηθνλίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ θάζε 

ξφιν πνπ εκπιέθεηαη ζην εθάζηνηε ζρέδην καζήκαηνο,  θαζψο επίζεο θαη ηε κπάξα 

εξγαιείσλ ηνπ κνληέινπ ξνήο δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηνπ δίλεη έλα ζχλνιν 

δπλαηνηήησλ πνπ ζα αλαιχζνπκε ζηε ζπλέρεηα. 
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Δηθόλα 15: Μνληέιν Ρνήο Γξαζηεξηνηήησλ 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπνζεηνχληαη ε κία κεηά ηελ άιιε κε βάζε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο 

ζην ελλνηνινγηθφ κνληέιν, μεθηλψληαο απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. Χζηφζν ν 

ζρεδηαζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επαλαθαζνξίζεη ηε ξνήο αμηνπνηψληαο ηνπο 

ζπλδέζκνπ (links) θαη ην θνπκπί ηεο δηαγξαθήο (delete) πνπ βξίζθνληαη ζηε κπάξα 

εξγαιείσλ ηνπ κνληέινπ ξνήο δξαζηεξηνηήησλ.  Δπίζεο κπνξεί λα ρσξίζεη ην ζρέδην 

καζήκαηνο ζε θάζεηο απιά θάλνληαο drag & drop ην ζχκβνιν ησλ θάζεσλ (phase) 

ζην θακβά θαη ζέηνληαο ην φλνκα πνπ πξνηηκά ζηελ θάζε θάζε πνπ πξνζζέηεη. 

Αθφκα κπνξεί λα επηιέμεη αλ νη ζχλζεηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζην κάζεκα 

ηνπ ζα εθηειεζηνχλ θαηά ζεηξά ή ζα επηιέμεη ν ίδηνο ν καζεηήο ηε ζεηξά, θη απηφ 

παηψληαο απιά ηελ έλδεημε sequence ή selection πνπ ππάξρεη ζην πάλσ κέξνο ηνπ 

πιαηζίνπ ησλ ζχλζεησλ δξαζηεξηνηήησλ. 
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Δηθόλα 16: Μνληέιν Ρνήο Γξαζηεξηνηήησλ Υσξηζκέλν ζε Φάζεηο 

 

Έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ κνληέινπ ξνήο δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε 

θαηάξηηζε θαλφλσλ, φρη ηφζν γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ -ν νπνίν δελ παξεθθιίλεη απφ ηελ ινγηθή ηνπ drag &drop θαη ηεο 

ζπκπιήξσζεο θφξκαο- αιιά γηα  ην ηη πξαγκαηηθά αληηθαηνπηξίδνπλ ζε έλα ζρέδην 

καζήκαηνο. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν νη θαλφλεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα 

αλαιπηηθά: 

Δπηινγή Υξήζηε  (User Choice) 

Υξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν ζρεδηαζηήο ζέιεη λα δειψζεη πσο ε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ζα νινθιεξσζεί φηαλ ην ζειήζεη ν ρξήζηεο-ξφινο πνπ ηελ εθηειεί . 

Γηα λα εθαξκνζηεί ν θαλφλαο ζε κία δξαζηεξηφηεηα, θάλνπκε θιηθ ζηνλ θαλφλα -κε 

ην εηθνλίδην ηνπ λα ηνπνζεηείηαη ζηνλ θακβά- θαη ελ ζπλερεία ζπλδένπκε κε link ην 

εηθνλίδην κε ηε ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

Υξνληθφ Όξην  (Time-Limit) 

Υξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν ζρεδηαζηήο ζέιεη λα δειψζεη πσο ε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. Γηα λα 

εθαξκνζηεί ην ρξνληθφ φξην ζε κία δξαζηεξηφηεηα, θάλνπκε θιηθ ζηνλ εηθνλίδην ηνπ -

κε ην εηθνλίδην λα ηνπνζεηείηαη ζηνλ θακβά- θαη ελ ζπλερεία ζπλδένπκε κε link ην 

εηθνλίδην κε ηε ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Κάλνληαο δεμί θιηθ ζην εηθνλίδην ν 

ζρεδηαζηήο ξπζκίδεη ην ρξφλν ζην νπνίν πξέπεη λα νινθιεξσζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα.  
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πλζήθε Ναη/Όρη  (Yes/No Condition) 

Υξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν ζρεδηαζηήο ζέιεη λα πξνζζέζεη ζην Μνληέιν Ρνήο 

Γξαζηεξηνηήησλ κηα ζπλζήθε βαζκνινγίαο (θαλφλαο if-then-else). Γηα λα 

εθαξκνζηεί ε ζπλζήθε, θάλνπκε θιηθ ζηνλ εηθνλίδην ηεο -κε ην εηθνλίδην λα 

ηνπνζεηείηαη ζηνλ θακβά- θαη ελ ζπλερεία ζπλδένπκε κε link ηηο δχν εμφδνπο ηνπ 

εηθνληδίνπ κε ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φηαλ ε ζπλζήθε αθνινπζείηαη (Yes) θαη 

φηαλ απηή δελ αθνινπζείηαη (No). Ο ζρεδηαζηήο κπνξεί λα νξίζεη ηε ζπλζήθε 

θάλνληαο δεμί θιηθ πάλσ ζην εηθνλίδην ηεο ζπλζήθεο.  

 

πλζήθε αιήζεηαο  (True/False Condition) 

Υξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν ζρεδηαζηήο ζέιεη λα πξνζζέζεη ζην Μνληέιν Ρνήο 

Γξαζηεξηνηήησλ κηα ζπλζήθε αιήζεηαο (true/false condition). Γηα λα εθαξκνζηεί ε 

ζπλζήθε, θάλνπκε θιηθ ζηνλ εηθνλίδην ηεο -κε ην εηθνλίδην λα ηνπνζεηείηαη ζηνλ 

θακβά- θαη ελ ζπλερεία ζπλδένπκε κε link ηηο δχν εμφδνπο ηνπ εηθνληδίνπ κε ηηο 

ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φηαλ ε ζπλζήθε αθνινπζείηαη (Yes) θαη φηαλ απηή δελ 

αθνινπζείηαη (No). Ο ζρεδηαζηήο κπνξεί λα νξίζεη ηε ζπλζήθε θάλνληαο δεμί θιηθ 

πάλσ ζην εηθνλίδην ηεο ζπλζήθεο. 

 

πλζήθε Με-επαλάιεςεο  (No-repeat condition) 

Υξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν ζρεδηαζηήο ζέιεη λα δειψζεη πσο έλαο ρξήζηεο-ξφινο δελ 

επηηξέπεηαη λα επαλαιάβεη κηα δξαζηεξηφηεηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο. Γηα λα 

εθαξκνζηεί ζε κία δξαζηεξηφηεηα ε ζπλζήθε κε επαλάιεςεο, θάλνπκε θιηθ ζηνλ 

εηθνλίδην ηεο -κε ην εηθνλίδην λα ηνπνζεηείηαη ζηνλ θακβά- θαη ελ ζπλερεία 

ζπλδένπκε κε link ην εηθνλίδην κε ηε ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

Δηθόλα 17: Μνληέιν Ρνήο Γξαζηεξηνηήησλ Δκπινπηηζκέλν κε Καλόλεο 
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Γςναηόηηηερ ηος Δπγαλείος CADMOS 

 Απνζήθεπζε ρεδίνπ Μαζήκαηνο 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζρεδίαζεο θαη ησλ δχν κνληέισλ ν ζρεδηαζηήο κπνξεί λα 

απνζεθεχζεη ην καζεζηαθφ ηνπ ζελάξην ζε έλα αξρείν .cdm. Απηφ ην αξρείν 

πεξηιακβάλεη δχν XML αξρεία, έλα γηα θάζε κνληέιν. Αλ ν ζρεδηαζηήο επηιέμεη λα 

απνζεθεχζεη ην καζεζηαθφ ηνπ ζρέδην πξηλ δνκήζεη  ην κνληέιν ξνήο εξγαζηψλ, ηφηε 

ζα απνζεθεπηεί κφλν ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν. 

 

 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ρεδίνπ Μαζήκαηνο 

Ο ζρεδηαζηήο εθφζνλ έρεη απνζεθεχζεη έλα ζρέδην καζήκαηνο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ην επεμεξγαζηεί εθ λένπ, επηιέγνληαο ηε θφξησζε ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο πνπ 

επηζπκεί (αξρείν .cdm). Δπηιέγνληάο ην αξρείν απηφ, εκθαλίδεηαη ν θακβάο ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ δίλνληαο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα πινεγεζεί ή λα επεμεξγαζηεί 

ην ζρέδην καζήκαηνο. Δθφζνλ δελ επεμεξγαζηεί ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν 

(πξνζζέηνληαο, δηαγξάθνληαο ή αιιάδνληαο ην ξφιν πνπ εθηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα) 

ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη θαη λα επεμεξγαζηεί ην πην πξφζθαηα απνζεθεπκέλν 

κνληέιν ξνήο δξαζηεξηνηήησλ. 

 

 Δθηχπσζε ρεδίνπ Μαζήκαηνο 

Ο ζρεδηαζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη ην κνληέιν ην νπνίν είλαη ελεξγφ 

ζηνλ θακβά (είηε ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν, είηε ην κνληέιν ξνήο εξγαζηψλ) παηψληαο 

ην θνπκπί “Print” πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο. 

 

 Δμαγσγή ρεδίνπ Μαζήκαηνο ζην MS Word (W export) 

Αθνχ νινθιεξσζεί ηφζν ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν, φζν θαη ην κνληέιν ξνήο 

δξαζηεξηνηήησλ ν ζρεδηαζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμάγεη ην καζεζηαθφ ηνπ 

ζελάξην ζην Microsoft Word. Παηψληαο ην θνπκπί “W export” ν ζρεδηαζηήο, 

κεηαθέξεηαη απηφκαηα ζηελ εθαξκνγή Microsoft Word (ηνπ MS Office) θαη βιέπεη 

ην καζεζηαθφ ηνπ ζρέδην ζε κνξθή ξένληνο θεηκέλνπ.  

 

 Πξνεπηζθφπεζε ρεδίνπ Μαζήκαηνο ζην Moodle (Moodle Preview) 

Δπηιέγνληαο ην θνπκπί “Preview Moodle”, πνπ βξίζθεηαη ζηε κπάξα κε ηηο βαζηθέο 

επηινγέο ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο, ν ζρεδηαζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη κηα 

αλαπαξάζηαζε ηνπ καζεζηαθνχ ηνπ ζρεδίνπ φπσο απηή ζα εκθαληδφηαλ ζην Moodle. 
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 Δμαγσγή ρεδίνπ Μαζήκαηνο ζην Moodle (Moodle Preview  Export) 

Ο ζρεδηαζηήο επηιέγνληαο ηελ πξνεπηζθφπεζε ζρεδίνπ καζήκαηνο, πνπ αλαθέξακε 

πξνεγνχκελνο, θαη επηιέγνληαο ην θνπκπί “Export” έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμάγεη ην 

ζρέδην καζήκαηνο ζε θαηάιιειε κνξθή (αξρείν .mbz) νχησο ψζηε λα δηαιεηηνπξγεί 

κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο Moodle.  

 

 ηαηηζηηθά ρεδίνπ Μαζήκαηνο 

Δπηιέγνληαο ηα ζηαηηζηηθά, ν ζρεδηαζηήο έρεη ηελ επθαηξία λα δεη θάπνηα ζηαηηζηηθά 

πνπ αθνξνχλ ην καζεζηαθφ ηνπ ζελάξην θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ ηχπν  ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Οη ηχπνη ησλ δξαζηεξηνηήησλ αθνινπζνχλ ηελ αλαζεσξεκέλε 

ηαμηλνκία ησλ ζηφρσλ ζχκθσλα κε ηνλ Bloom, κε απνηέιεζκα ηα ζηαηηζηηθά λα 

εκθαλίδνπλ ην πνζνζηφ θάζε ηχπνπ ζην ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθφ ζρέδην.   

 

 Αμηνπνίεζεο ηξαηεγηθήο Μάζεζεο 

Ο ζρεδηαζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη λα δεκηνπξγήζεη έλα ζρέδην καζήκαηνο 

κε βάζε κηα ζηξαηεγηθή κάζεζεο. Οη δηαζέζηκεο “έηνηκεο” ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πνπ 

πεξηιακβάλεη o CADMOS είλαη νη TPS, Jigsaw, POE θαη Pyramid. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεηαη ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν θαη ην κνληέιν ξνήο δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

ζηξαηεγηθήο TPS, φπσο απηφ παξνπζηάδεηαη πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί θακία 

επεμεξγαζία. 

 

Δηθόλα 18: Σν Δλλνηνινγηθό Μνληέιν ηεο ηξαηεγηθήο TPS 
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Δηθόλα 19: Σν Μνληέιν Ρνήο Γξαζηεξηνηήησλ ηεο ηξαηεγηθήο TPS 

 

Δπεκηείνονηαρ ηιρ Γςναηόηηηερ ηος Δπγαλείος CADMOS  

Απφ ηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηεο θηινζνθίαο, ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ εξγαιείνπ CADMOS πνπ πξνεγήζεθε, νδεγεζήθακε ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ηα ζρέδηα καζήκαηνο πνπ παξάγνληαη έρνπλ αξθεηέο δπλαηφηεηεο 

αμηνπνίεζεο. Χζηφζν, δελ ππάξρεη ν θαηάιιεινο κεραληζκφο νχησο ψζηε ηα ζρέδηα 

απηά λα αμηνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ.  

Χο θαηάιιεινο κεραληζκφο γηα πεξεηαίξσ αμηνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ εξγαιείν LAMS 

ζην ππνθεθάιαην 2.2, κπνξεί λα ζεσξεζεί ε αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ απνζεηεξίσλ. 

Σα ςεθηαθά απνζεηήξηα δηεπθνιχλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο δηακνηξαζκνχ θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο, ελψ παξάιιεια απνηεινχλ ηε βάζε 

δεκηνπξγίαο κηα θνηλφηεηαο ρξεζηψλ. 

 

2.4. Απνζεηήξηα ρεδίσλ Μαζήκαηνο 

 

Ζ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο, ηνπ δηακνηξαζκνχ θαη ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

ςεθηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ, αλέδεημε ηελ αλάγθε νξγάλσζεο, ηαμηλφκεζεο θαη 

απνζήθεπζεο ησλ ςεθηαθψλ πφξσλ αιιά θαη ησλ ζρεηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ ζε 

δηαδηθηπαθά απνζεηήξηα, ηα νπνία είλαη πιένλ γλσζηά κε ηνλ φξν Απνζεηήξηα 

Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ (Learning Object Repositories) (McGreal, 2004). 
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Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ θαη θηιηθψλ πξνο ην 

ρξήζηε δηαδηθηπαθψλ απνζεηεξίσλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ, ηφζν ζε πνζνηηθφ 

επίπεδν φζν θαη ζην επίπεδν ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ πνπ απηά αθνξνχλ (Chikh, 

2014). Απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά θαη δεκνθηιή απνζεηήξηα καζεζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ είλαη ην Ariadne (http://www.ariadne-eu.org), ην Merlot 

(http://www.merlot.org) θαη ην Careo (http://careo.org). 

Χζηφζν παξά ην γεγνλφο ηεο εθηεηακέλεο αλάπηπμεο απνζεηεξίσλ καζεζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ, ε έιιεηςε ελφο ζπζηεκαηηθνχ κεραληζκνχ ζχλδεζεο ησλ καζεζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ κε ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν έρεη πεξηνξίζεη δξαζηηθά ηα 

πξνζδνθψκελα νθέιε ζην επίπεδν ηεο αμηνπνίεζεο θαιψλ πξαθηηθψλ δηδαζθαιίαο 

ζηελ ηάμε (Sampson et al., 2011).  

Ζ αλαδήηεζε ελφο πην ελδεδεηγκέλνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ νδήγεζε ζηελ αλάγθε αμηνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ 

καζήκαηνο κέζσ απνζεηεξίσλ, θαζψο ηα ζρέδηα καζήκαηνο πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο 

νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ηφζν ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο κάζεζεο φζν θαη ζηνλ 

ηξφπν θαηάξηηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο 

καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ (Zervas et al., 2013).  

Έλα αθφκα ζεκαληηθφ δεδνκέλν πνπ νδήγεζε ζηε ζηξνθή πξνο ηα απνζεηήξηα είλαη 

ην γεγνλφο πσο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

θνηλφηεηεο πξαθηηθήο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηηο θαιέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

δηακνηξάδνληαο ζρέδηα καζεκάησλ ηα νπνία αληηθαηνπηξίδνπλ απηέο ηηο πξαθηηθέο 

(Conole, 2008; Griffiths & Blat 2005).   

Σα Απνζεηήξηα ρεδίσλ Μαζήκαηνο (Learning Design Repositories-LDRs)  

νξγαλψλνπλ, ηαμηλνκνχλ θαη απνζεθεχνπλ ηα ζρέδηα καζήκαηνο θαη ηα 

κεηαδεδνκέλα ηνπο, θαηά παξφκνην ηξφπν κε απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα 

απνζεηήξηα καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ γηα ηα καζεζηαθά αληηθείκελα. θνπφο ησλ 

απνζεηεξίσλ ζρεδίσλ καζήκαηνο είλαη ε ππνζηήξημε ηεο απνζήθεπζεο, ηεο 

αλαδήηεζεο, ηεο αλάθηεζεο, ηεο ρξήζεο, ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ηνπ 

δηακνηξαζκνχ ζρεδίσλ καζήκαηνο (Wilson, 2005). 

Οη βαζηθέο ζρεδηαζηηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε απνζεηεξίσλ ζρεδίσλ 

καζήκαηνο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Wilson, 2005; Griffiths & 

Liber, 2008; Paquette et al., 2008), αθνξνχλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο 

ρξήζηεο ηνπο θαη ζπλνςίδνληαη ζηηο εμήο: α) αλαδήηεζε, πεξηήγεζε, παξαθνινχζεζε, 

απνζήθεπζε, ιήςε, βαζκνιφγεζε θαη ζρνιηαζκφο  ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο θαη β) 

απνζήθεπζε, παξαθνινχζεζε θαη ιήςε ησλ κεηαδεδνκέλσλ ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ έρεη θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπο έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο δηαδηθηπαθψλ απνζεηεξίσλ ζρεδίσλ καζήκαηνο (Sampson et al., 

2011), κεηαμχ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ηα  απνζεηήξηα COSMOS LD Repository, 

ILDE, LAMS Repository ηα νπνία θαη ζα αλαιχζνπκε ζηελ ζπλέρεηα. 

http://www.ariadne-eu.org/
http://www.merlot.org/
http://careo.org/
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COSMOS LD Repository  

 

Δηθόλα 20: Σν απνζεηήξην ζρεδίσλ καζήκαηνο COSMOS 

 

Σν COSMOS LD Repository  (http://www.cosmosportal.eu/) αλαπηχρζεθε ζην 

πιαίζην ηνπ COSMOS Project (http://www.cosmosproject.eu/) θαη απνηειεί έλα 

απνζεηήξην ην νπνίν θηινμελεί ζρέδηα καζήκαηνο πνπ αθνξνχλ ηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο. θνπφο ηνπ απνζεηεξίνπ απηνχ είλαη λα ππνζηεξίμεη ηελ θνηλφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ θπζηθέο επηζηήκεο, δίλνληαο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαπηχμνπλ θαη λα δηακνηξάζνπλ ηα ζρέδηα καζήκαηφο ηνπο κέζσ κηαο 

ηππνπνηεκέλεο θαη δηάθαλεο κνξθήο, ζπκβαηήο κε ην πξφηππν IMS-LD. 

Γηα λα επηηεπρζεί ν παξαπάλσ ζθνπφο αμηνπνηήζεθε ην εξγαιείν ζπγγξαθήο ζρεδίσλ 

καζήκαηνο ASK Learning Design Toolkit (ASK-LDT) (Sampson et al., 2005), κέζσ 

ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγήζεθαλ πξφηππα ζρεδίσλ καζήκαηνο (LD Templates) γηα ηα 

ηππηθά παηδαγσγηθά κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Σα 

πξφηππα ελζσκαηψζεθαλ ζην εξγαιείν, ελψ αθνινχζεζε έλα ζχλνιν 

παξακεηξνπνηήζεσλ κε γλψκνλα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμεο ζρεδίσλ καζήκαηνο 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ επέθηαζε ηνπ εξγαιείνπ νλνκάζηεθε COSMOS ASK-

LDT θαη απνηειεί ην εξγαιείν δεκηνπξγίαο ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο πνπ 

δηακνηξάδνληαη κέζσ ηνπ  COSMOS LD Repository.  

ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ απνζεηεξίνπ ζρεδίσλ καζήκαηνο COSMOS 

εληάζζνληαη ε απνζήθεπζε, ε αλαδήηεζε ε ιήςε, ε βαζκνιφγεζε/ζρνιηαζκφο, ε 

παξαθνινχζεζε κεηαδεδνκέλσλ θαη ε πεξηήγεζε ζηα ζρέδηα καζήκαηνο θαη ζηα 

πξφηππα ζρεδίσλ καζήκαηνο. 

 

http://www.cosmosportal.eu/
http://www.cosmosproject.eu/
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ILDE (Integrated Learning Design Environment)  

 

Δηθόλα 21: Σν Οινθιεξσκέλν Πεξηβάιινλ Μαζεζηαθνύ ρεδηαζκνύ ILDE 

 

Σν Οινθιεξσκέλν Πεξηβάιινλ Μαζεζηαθνχ ρεδηαζκνχ ILDE (http://ilde.upf.edu/) 

αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ METIS Project  (http://metis-project.org) θαη ζηνρεχεη 

λα ππνζηεξίμεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε 

καζεκάησλ, πνπ αμηνπνηνχλ θαηλνηφκεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο (π.ρ. ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε) θαη δηεμάγνληαη κέζσ εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο ( Hernandez-Leo 

et al., 2013). 

Σν ILDE βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ πιαηθφξκα LdShake (Hernández-Leo et 

al., 2011), ε νπνία ιεηηνπξγεί σο έλα πνιπζπιιεθηηθφ απνζεηήξην ζρεδίσλ 

καζήκαηνο πνπ παξάγνληαη απφ ηα εξγαιεία καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ 

ππνζηεξίδεη ε πιαηθφξκα (π.ρ. CompendiumLD, OpenGLM, WebCollage,). Ζ 

πιαηθφξκα δηαζέηεη φιεο ηηο βαζηθέο δπλαηφηεηεο ησλ απνζεηεξίσλ φπσο  ε 

αλαδήηεζε, ε απνζήθεπζε, ε παξνπζίαζε, ν ζρνιηαζκφ θαη ε ιήςε ησλ καζεζηαθψλ 

ζρεδίσλ. 

Χζηφζν δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο παξαπάλσ δπλαηφηεηεο, θαζψο ελζσκαηψλεη πιήξσο 

δηάθνξα εξγαιεία καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ, φπσο ηα WebCollage θαη eXeLearning, 

πνπ επηηξέπνπλ ηφζν ηελ άκεζε φζν θαη ηελ αζχγρξνλε ζπλεξγαηηθή δεκηνπξγία 

ζρεδίσλ καζήκαηνο. Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ηεο πιαηθφξκαο είλαη ε 

απηφκαηε εθηέιεζε ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ην εξγαιείν 

WebCollage, ζε δεκνθηιή εηθνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο (φπσο ην Moodle). Ζ 

παξαπάλσ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη αμηνπνηψληαο ην εξγαιείν GLUE!-PS (Prieto 

et al., 2011), ην νπνίν είλαη ελζσκαησκέλν ζηελ πιαηθφξκα θαη δηαιεηηνπξγεί κε ην 

εξγαιείν WebCollage. 

http://ilde.upf.edu/
http://metis-project.org/
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πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε πσο ην ILDE δίλεη ηελ επθαηξία 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο: α) λα δεκηνπξγήζνπλ ζρέδηα καζήκαηνο επηιέγνληαο ην 

εξγαιείν καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο ηνπο, β) λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο θιαζηθέο δπλαηφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ ηα απνζεηήξηα ζρεδίσλ 

καζήκαηνο θαη γ) λα εθηειέζνπλ ηα ζρέδηα καζήκαηνο πνπ παξήγαγαλ ζε δεκνθηιή 

εηθνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο φπσο ην  Moodle. 

 

LAMS Repository  

 

Δηθόλα 22: Σν απνζεηήξην ζρεδίσλ καζήκαηνο ηνπ LAMS 

 

Σν LAMS Repository (http://www.lamscommunity.org/lamscentral/) αλαπηχρηεθε 

απφ ην LAMS Foundation θαη απνηειεί έλα απνζεηήξην ην νπνίν θηινμελεί ζρέδηα 

καζήκαηνο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κε ην εξγαιείν καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ LAMS. 

θνπφο ηνπ απνζεηεξίνπ είλαη λα δψζεη ηελ επθαηξία ζηα κέιε ηεο θνηλφηεηα 

ρξεζηψλ ηνπ LAMS λα δηακνηξαζηνχλ ζρέδηα καζήκαηνο, λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο 

λέεο αλαξηήζεηο άιισλ κειψλ θαη λα αλαδεηήζνπλ ππάξρνληα ζρέδηα καζήκαηνο. 

ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απνζεηεξίνπ 

εληάζζνληαη ε παξαθνινχζεζε, ε απνζήθεπζε, ε αλαδήηεζε, ε ιήςε, ν ζρνιηαζκφο 

θαη ε βαζκνιφγεζε ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο. Δθηφο απφ ηηο βαζηθέο δπλαηφηεηεο πνπ 

αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο νη ρξήζηεο ηνπ απνζεηεξίνπ κπνξνχλ αθφκα λα 

αλαδεηήζνπλ ηα καζεζηαθά ζρέδηα πνπ επηζπκνχλ αμηνπνηψληαο ηα θίιηξα 

αλαδήηεζεο, αιιά θαη ηνπο δηαζέζηκνπο ηξφπνπο ηαμηλφκεζεο  (π.ρ. αλά ρξνλνινγηθή 

ζεηξά, γιψζζα θηι.).  

http://www.lamscommunity.org/lamscentral/
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Σέινο, ζηα ζεκαληηθφηεξα πιενλέθηεκα ηνπ απνζεηεξίνπ απηνχ ζπγθαηαιέγνληαη 

ηφζν ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο πξνεπηζθφπεζεο ηνπ καζήκαηνο, φζν θαη ε 

δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ηνπ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο έθδνζεο ηνπ εξγαιείνπ LAMS. 

Οη παξαπάλσ δπλαηφηεηεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα έρνπλ κηα πην 

νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ην  θάζε ζρέδην καζήκαηνο, θαζψο επίζεο θαη λα κπνξνχλ 

άκεζα λα ην επεμεξγαζηνχλ θαη λα ην παξακεηξνπνηήζνπλ  ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο 

ηνπο. 

 

Τπόποι Αξιοποίηζηρ ηων ζσεδίων μαθήμαηορ ηος CADMOS μέζω ηων 

αποθεηηπίων ζσεδίων μαθήμαηορ 

Σα πνιιαπιά νθέιε ησλ απνζεηεξίσλ κπνξνχλ λα θαλνχλ ρξήζηκα, φρη κφλν ζηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, αιιά θαη ζηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ 

καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ. Οξκψκελνη απφ ηα παξαπάλσ, πξνέθπςαλ ηξφπνη γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ εξγαιείνπ CADMOS, ηφζν ζε ηνπηθφ, φζν θαη ζε επξχηεξν πεδίν. 

Αξρηθά ινηπφλ, ε ηδέα ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί ςεθηαθφ απνζεηήξην, απνθιεηζηηθά γηα 

ηα ζρέδηα καζήκαηνο ηνπ, θαη ν εκπινπηηζκφο απηψλ κε κεηαδεδνκέλα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ αμηνιφγεζε ησλ ζρεδίσλ καζεκάησλ, κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο 

ξνπκπξίθαο “21st Century Learning Design Rubrics”
1
. ηε ζπλέρεηα φκσο, 

εληνπίζηεθε ε δπλαηφηεηα γηα επηπιένλ επέθηαζε ηνπ εξγαιείνπ, κε ηελ ηδέα ηεο 

ελζσκάησζεο ηνπ ζε απνζεηήξην επξχηεξνπ θάζκαηνο, φπσο ην ILDE. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη νη ηξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο ηνπ CADMOS θαη 

γηα ηηο δπν πεξηπηψζεηο. 

 

 Απνζεηήξηα ρεδίσλ Μαζήκαηνο ηνπ Δξγαιείνπ CADMOS 

 

o Γηεπθφιπλζε δηακνηξαζκνχ, αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζε ζρεδίσλ 

καζήκαηνο. 

o Οξγάλσζε, ηαμηλφκεζε θαη δηαδηθηπαθή απνζήθεπζε ζρεδίσλ καζήκαηνο. 

o Δπηπιένλ ηξφπνο νινθιεξσκέλεο απεηθφληζεο ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο ζε 

web πεξηβάιινλ. 

o Αμηνιφγεζε θαη ραξαθηεξηζκφο ησλ ζρεδίσλ καζεκάησλ κε ηα 

κεηαδεδνκέλα ηεο ξνπκπξίθαο “21st Century Learning Design Rubrics”. 

o Παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ εηεξναμηνιφγεζεο θαη 

ζρνιηαζκνχ ζρεδίσλ καζήκαηνο. 

                                                 
1
 Partnership for 21st Century Skills (2004). Framework for 21st century learning. 

Αλαθηήζεθε απφ  http://www.21stcenturyskills.org/. 
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o Μεξηθή ππνζηήξημε ηεο ζπλ-δεκηνπξγίαο ζρεδίσλ καζήκαηνο. 

o Τπνδνκή γηα ηελ αλάπηπμε θνηλφηεηαο πξαθηηθήο πνπ ζα αμηνπνηεί ην 

εξγαιείν CADMOS. 

 

 

 Δλζσκάησζε ρεδίσλ Μαζήκαηνο ηνπ εξγαιείνπ CADMOS ζην ILDE 

 

o Αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ην ILDE σο απνζεηήξην. 

o Αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ  ήδε  ελζσκαησκέλσλ εξγαιείσλ ηνπ 

ILDE, φπσο ην  GLUE!-PS. 

o Γπλαηφηεηα γηα εμαγσγή ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο ηνπ CADMOS ζε 

πνιιαπιά εηθνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο (VLE). 

o Δπέθηαζε ηνπ εξγαιείνπ ζε κεγαιχηεξε θνηλφηεηα πξαθηηθήο. 

 

ε θάζε πεξίπησζε εληζρχεηαη θαη δηεπξχλεηαη ην εξγαιείν CADMOS θαη νη 

δπλαηφηεηεο ηνπ. 
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Κεθάιαην 3ν Γεκηνπξγία Φεθηαθνύ Απνζεηεξίνπ ρεδίσλ 

Μαζήκαηνο γηα ην εξγαιείν CADMOS 

 

ε απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ απνζεηεξίνπ ζρεδίσλ καζήκαηνο γηα ην εξγαιείν 

CADMOS, πνπ απνζθνπεί ζηε ζπγθέληξσζε θαη ζην δηακνηξαζκφ ησλ καζεζηαθψλ 

ζρεδίσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απνθιεηζηηθά απφ ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν. 

 

3.1. ρεδηάδνληαο ην Φεθηαθό Απνζεηήξην CADMOS LD Portal 

 

Σσεδιαζηικέρ απαιηήζειρ ηος δικηςακού αποθεηηπίος 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, έλα λέν ζχζηεκα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ, ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα αλαξηνχλ ηα ζρέδηα καζεκάησλ ηνπο ζην 

δηθηπαθφ απνζεηήξην. Οη πην ζεκαληηθέο απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ είλαη 

(Conole, 2012; Figl & Derntl, 2006; Bevan, 2001; Lim & Lee, 2007; Sampson et al., 

2011; Smith & Casserly , 2006): 

 Δπρξεζηία: έλα εξγαιείν (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην δηθηπαθφ απνζεηήξην) 

πξέπεη λα είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε θαη θαηαλνεηφ απφ θάζε δπλεηηθφ ρξήζηε, 

ρσξίο λα απαηηεί ηδηαίηεξεο ηερληθέο γλψζεηο. Δπίζεο πξέπεη λα δηαζέηεη θηιηθφ 

θαη επράξηζην πεξηβάιινλ ρξήζεο, πνπ ζα ειθχεη ηνπο πηζαλνχο ρξήζηεο. 

εκαληηθφ είλαη λα κε δηαθέξεη απφ παξφκνηα ζπζηήκαηα, ψζηε ν ρξήζηεο 

ζρεδφλ κε απηφκαηεο θηλήζεηο λα εληνπίδεη ή λα αλαδεηά ηελ πιεξνθνξία πνπ 

ρξεηάδεηαη θαη λα θηλείηαη κε άλεζε ζηε δηεπηθάλεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα απνκλεκνλεχεη ηηο ηδηφηεηεο ηεο δηεπηθάλεηαο ή ηηο πξνεγνχκελεο 

θηλήζεηο ηνπ. 

 Σππνπνίεζε: ζε έλα απνζεηήξην, θαιφ ζα είλαη λα ππάξρεη κηα ζπλνρή θαη 

ηππνπνίεζε φζν αλαθνξά ηε δνκή ησλ ζρεδίσλ καζεκάησλ πνπ ππνζηεξίδεη. Σα 

ζρέδηα καζεκάησλ ελφο απνζεηεξίνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ θνηλέο 

ζρεδηαζηηθέο αξρέο θαη ραξαθηεξηζηηθά, έηζη ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ην κνληέιν 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ην εξγαιείν καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηα ζρέδηα καζήκαηνο 

ηνπ, θαη ην πεξηερφκελν απηφ λα είλαη θαηαλνεηφ θαη ζαθέο ζην ρξήζηε.  

 Γηαδξαζηηθόηεηα: έλα δηθηπαθφ απνζεηήξην ζα πξέπεη λα παξέρεη ζην ρξήζηε ηε 

δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε ην ζχζηεκα, κέζσ ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο θαη 

ηεο αιιειναμηνιφγεζεο. Δίλαη ιεηηνπξγίεο πνπ δίλνπλ ηζρπξά θίλεηξα ζηνπο 

ρξήζηεο ηνπο λα ηα επηζθεθηνχλ μαλά.  

 Γηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο: έλα απνζεηήξην ζα πξέπεη λα έρεη πινπνηεζεί 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο αμηνπηζηίαο θαη αζθάιεηαο ελφο πιεξνθνξηαθνχ 
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ζπζηήκαηνο. Σα δεδνκέλα πνπ ελαπνηίζεληαη ζην απνζεηήξην, νθείινπλ λα είλαη 

πάληνηε δηαζέζηκα ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ, λα δηαηεξνχλ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπο 

θαη λα πξνζηαηεχνληαη δηφηη απνηεινχλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ απνζεηεξίνπ. 

 Δπεθηαζηκόηεηα - πξνζαξκνζηηθόηεηα: έλα απνζεηήξην ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνζαξκφζηκν ζηηο ελδερφκελεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ, θαζψο θαη λα 

ππνζηεξίδεη ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο γηα κειινληηθή πξνζζήθε ή επεμεξγαζία 

λέσλ κνξθψλ πεξηερνκέλνπ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ζεκαληηθφ είλαη έλα 

ςεθηαθφ απνζεηήξην λα έρεη πινπνηεζεί ζε ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα, ψζηε λα 

επηηξέπεη ηπρφλ αιιαγέο ή πξνζζήθεο. 

Σν δηαδηθηπαθφ απνζεηήξην βαζίζηεθε θαη ζρεδηάζηεθε κε γλψκνλα ηελ αζθάιεηα 

ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ αμηνπηζηία θαη δηαηήξεζε ηνπ ζην ρξφλν. Γη’ απηφ, επειέγε ην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (CMS) WordPress, ην νπνίν είλαη απφ ηα πην 

δηαδεδνκέλα CMS απηή ηε ζηηγκή, ιφγσ ηεο επρξεζηίαο, ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο 

θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη. Σν WordPress είλαη έλα δσξεάλ αλνηθηφ 

ινγηζκηθφ κε επξεία γθάκα επεθηάζεσλ (plugins), πξνηχπσλ (templates) θαη 

δηαθφξσλ άιισλ πξνζαξκνζηηθψλ εξγαιείσλ, πνπ δηαηίζεληαη θπξίσλ δσξεάλ θαη 

παξακεηξνπνηνχληαη έηζη ψζηε λα θαιχςνπλ πνιιέο απφ ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. 

Πνιχ ζπνπδαίν θαη άθξσο ρξήζηκν θξίλεηαη ην γεγνλφο φηη ην ινγηζκηθφ είλαη 

αλνηθηνχ θψδηθα θαη επηηξέπεη ηελ παξέκβαζε ζε κεγάιν βαζκφ (Patel, Rathod et al. 

2011). ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ελζσκαηψζεθαλ κέξε θψδηθα γηα ηε 

δεκηνπξγία βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ απνζεηεξίνπ, πνπ παξαηίζεληαη ζηελ ελφηεηα 

3.2. 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε βαζίζηεθε θαη ε επηινγή ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, 

ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ απνζεηεξίνπ, φζν αλαθνξά ηε 

ζπκβαηφηεηα ησλ εθδφζεσλ, ηνλ φγθν δεδνκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία έλαληη 

θαθφβνπισλ επηζέζεσλ. 

Όια ηα παξαπάλσ βέβαηα, κε ηε ζπκβνιή ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ηζηφηνπνπ πνπ 

θηινμελείηαη ην απνζεηήξην, πνπ είλαη ππεχζπλνο ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηε ζπληήξεζε 

θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

Χαπακηηπιζηικά και εγκαηάζηαζη ηος WordPress 

Σν WordPress είλαη ειεχζεξν θαη αλνηθηνχ θψδηθα ινγηζκηθφ γηα ηε δεκηνπξγία 

ηζηνινγίσλ θαη ηζηνζειίδσλ, γξακκέλν ζε θψδηθα PHP θαη MySQL. πρλά 

ηξνπνπνηείηαη γηα ρξήζε σο ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (CMS), φπσο θαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, θαη έρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κηαο 

αξρηηεθηνληθήο γηα πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο, θαη ελφο ζπζηήκαηνο πξνηχπσλ. Σν 
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WordPress ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξα απφ ην 14% ησλ 1.000.000 κεγαιχηεξσλ 

ηζηφηνπσλ θαη ζε πάλσ απφ ην 23% ησλ ηζηφηνπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο CMS
2
. 

Σν WordPress έρεη έλα ζχζηεκα πξνηχπσλ ηζηνχ ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί έλαλ 

επεμεξγαζηή πξνηχπσλ. Οη ρξήζηεο ηνπ κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ηε ζέζε δηαθφξσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα επεμεξγάδνληαη 

θψδηθα PHP ή HTML. Μπνξνχλ επίζεο λα εγθαζηζηνχλ θαη λα αιιάδνπλ κεηαμχ 

δηαθφξσλ νπηηθψλ ζεκάησλ-πξνηχπσλ. Μπνξνχλ αθφκα λα επεμεξγαζηνχλ ηνλ 

θψδηθα PHP θαη HTML ζηα πξφηππα, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ πξνρσξεκέλεο 

ηξνπνπνηήζεηο. Σν WordPress έρεη επίζεο δπλαηφηεηα ελζσκαησκέλεο δηαρείξηζεο 

ζπλδέζκσλ, κφληκνπο ζπλδέζκνπο νη νπνίνη είλαη θηιηθνί πξνο ηηο κεραλέο 

αλαδήηεζεο, δπλαηφηεηα αλάζεζεο πνιιαπιψλ θαηεγνξηψλ θαη ππνθαηεγνξηψλ ζηα 

άξζξα, θαη ππνζηήξημε γηα εηηθέηεο ζηα άξζξα θαη ηηο ζειίδεο. Σέινο, ην WordPress 

έρεη κηα πινχζηα αξρηηεθηνληθή πξφζζεησλ ιεηηνπξγηψλ, ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο θαη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα επεθηείλνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ πέξα απφ 

ηηο δπλαηφηεηεο νη νπνίεο απνηεινχλ κέξνο ηεο βαζηθήο εγθαηάζηαζεο, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ιίγα κφιηο βήκαηα, ρσξίο λα απαηηεί θφπν ή ηδηαίηεξεο γλψζεηο 

(Williams, et al., 2013). 

 

 

 

Ππόηςπο (template) WordPress για ηη δημιοςπγία ηος αποθεηηπίος  

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ δηαδηθηπαθνχ απνζεηεξίνπ “CadmosLDportal” επειέγε ην 

πξφηππν (template) GeoPlaces, κε θξηηήξην θπξίσο ην γεγνλφο φηη επηηξέπεη ηελ 

εχθνιε εηζαγσγή δεδνκέλσλ (User Generated Content) απφ ηνπο ελ δπλάκεη ρξήζηεο, 

θάηη πνπ ην θαζηζηά θαηάιιειν γηα θάζε ςεθηαθφ απνζεηήξην. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ (Templatic, 2014) 

είλαη: 

 Δχθνιε πξνζαξκνγή αξρηθήο ζειίδαο κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ widget 

 Παξακεηξνπνίεζε ησλ θνξκψλ εηζαγσγήο δεδνκέλσλ 

 Γπλαηφηεηα απηνκαηνπνηεκέλεο θαηαρψξηζεο ησλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ 

ζε λέεο ζειίδεο ηνπ ηζηφηνπνπ 

 πκβαηφηεηα κε επεθηάζεηο πνπ επηηξέπνπλ πνιχγισζζεο ηζηνζειίδεο 

 Δλζσκαησκέλν ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο ησλ θαηαρσξήζεσλ 

 Παξακεηξνπνηήζηκε θφξκα εγγξαθήο ρξεζηψλ 

                                                 
2
 http://w3techs.com/technologies/overview/content_management/all 

http://trends.builtwith.com/cms 

http://w3techs.com/technologies/overview/content_management/all
http://trends.builtwith.com/cms
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 Γπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ θαηαρσξήζεσλ πξνηνχ δεκνζηεπηνχλ 

 

Οι επεκηάζειρ (plugins) WordPress πος σπηζιμοποιήθηκαν 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ δηακνηξαζκνχ ησλ ζρεδίσλ καζεκάησλ κέζσ ηνπ απνζεηεξίνπ 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί έλα απφ ηα ελζσκαησκέλα widget ηνπ πξνηχπνπ GeoPlaces. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πξνζζήθε επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα κνηξαζηεί ην ζρέδην ηνπ κέζσ 

ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Facebook, Twitter, StumbleUpon) θαζψο θαη 

κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (Gmail, MS Outlook).  

Υάξε ζηηο επηπιένλ ρξήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζζήθεο, νη ρξήζηεο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα βαζκνινγήζνπλ ηα ζρέδηα καζεκάησλ ζε θιίκαθα απφ 1 έσο 5 

(Ratings) θαη λα πξνζζέζνπλ ηα ζρέδηα πνπ επηζπκνχλ ζηα αγαπεκέλα ηνπο (Add to 

Favorites). 

Δπίζεο, κία απφ ηηο ελζσκαησκέλεο επεθηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, 

επηηξέπεη ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο λα πξνζζέζνπλ ηα ζρφιηα ηνπο ζε ζρέδηα 

καζεκάησλ (Post Your Review), εκπινπηίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα κεηαδεδνκέλα 

ησλ ζρεδίσλ απηψλ. 

Σέινο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε επέθηαζε “One All Social Login”, πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

επηζθέπηεο ηνπ απνζεηεξίνπ λα εγγξαθνχλ θαη λα ζρνιηάζνπλ κε ην πάηεκα ελφο 

θνπκπηνχ, αθνχ πξψηα ζπλδεζνχλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ εθάζηνηε θνηλσληθνχ δηθηχνπ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. 

 

Οι σπήζηερ και οι επγαζίερ ηοςρ ζηο πεπιβάλλον ηος αποθεηηπίος 

Οη ρξήζηεο ελφο δηαδηθηπαθνχ απνζεηεξίνπ κπνξεί λα είλαη λαη κελ νη δεκηνπξγνί ησλ 

ζρεδίσλ καζεκάησλ πνπ ελαπνζέηνπλ ηα καζήκαηά ηνπο ζην απνζεηήξην, αιιά θαη 

απηνί πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην ζχζηεκα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο (ζρφιηα, 

δηακνηξαζκφο, βαζκνιφγεζε) (Dix et al, 2010). Έηζη ινηπφλ θαη ζην ζπγθεθξηκέλν 

απνζεηήξην, ππάξρνπλ ρξήζηεο θαη απφ ηηο δπν παξαπάλσ θαηεγνξίεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα θάζε ρξήζηεο ηνπ απνζεηεξίνπ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα: 

 Πεξηεγεζεί ζην απνζεηήξην θαη ζηα δηαζέζηκα ζρέδηα καζήκαηνο βιέπνληαο 

ηε ζπλνπηηθή ή ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζρεδίσλ. 

 Δλεκεξσζεί απφ ηα ζρφιηα θαη ηηο θξηηηθέο γηα ηα εθάζηνηε ζρέδηα 

καζήκαηνο. 

 Απνζεθεχζεη ηα ζρέδηα καζήκαηνο ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ή λα ηα 

δηακνηξαζηεί κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. 
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 Αλαδεηήζεη ζρέδηα καζήκαηνο. 

 Πεξηεγεζεί ζην πξνθίι ησλ ζπγγξαθέσλ ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο. 

 Δγγξαθεί ζην newsletter ηνπ απνζεηεξίνπ. 

 Κάλεη εγγξαθή ζην απνζεηήξην γηα λα κπνξεί λα έρεη παξαπάλσ δπλαηφηεηεο. 

 

Δπηπιένλ, νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ηνπ απνζεηεξίνπ ζα κπνξνχλ λα: 

 Γεκηνπξγήζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ θαη πξνθίι ρξήζηε. 

 Καηαρσξήζνπλ ηα δηθά ηνπο ζρέδηα καζήκαηνο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

πξνεγνπκέλσο ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν CADMOS (φιεο ηηο 

ππνζηεξηδφκελεο κνξθέο αξρείσλ). 

 Αμηνινγήζνπλ ηα θαηαρσξεζέληα ζρέδηα καζήκαηνο ηνπο κε ηα κεηαδεδνκέλα 

ηεο ξνπκπξίθαο “21st Century Learning Design Rubrics”. 

 Να επεμεξγαζηνχλ ηα ήδε ππάξρνληα ζρέδηα ηνπο. 

 Να αμηνινγήζνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ δηθά ηνπο ή άιια ζρέδηα καζήκαηνο. 

 

 

3.2. Δλζσκάησζε ηεο ξνπκπξίθαο αμηνιόγεζεο ζρεδίσλ καζεκάησλ “21st 

Century Learning Design Rubrics” 

 

Διζαγωγή 

Οη εθπαηδεπηηθνί θαη πνιηηηθέο εγεζίεο δηαθφξσλ ρσξψλ, αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε 

ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ λέσλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, έλαο ζηφρνο 

πνπ πνιινί πηζηεχνπλ  φηη απαηηεί ηε ξηδηθή αιιαγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

καδί κε ηελ ελζσκάησζε θαη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε απηφ. Μηα ηέηνηα 

αιιαγή φκσο, θαληάδεη πεξίπινθε, θαζψο ιακβάλεη ρψξα ζε έλα νηθνζχζηεκα 

επηξξνψλ, απφ ηηο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο θαη ηηο θνηλφηεηεο πξαθηηθψλ κέρξη ηηο 

παξαδνζηαθέο αμίεο ζηελ εθπαίδεπζε πνπ θξαηάλε γηα ρξφληα (Shear et al, 2011).  

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ηα ηειεπηαία ρξφληα ιακβάλεη δξάζε ζε πνιιέο ρψξεο ην 

παγθφζκηαο δξάζεο εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ITL (Innovative Teaching  and Learning 

Research program), φπνπ ηξνθνδνηεί ηελ έξεπλα θαη ζπδήηεζε κεηαμχ αξκφδησλ 

θνξέσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηψλ γηα λα γεθπξψζεη ην ράζκα κεηαμχ ηεο 

δηδαζθαιίαο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ησλ κειινληηθψλ θαηεπζχλζεσλ 

απηψλ. Σν πξφγξακκα ITL ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ πξσηνβνπιία ηεο Microsoft 
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«πλεξγάηεο ζηε Μάζεζε» (Microsoft’s Partners in Learning), θαη ζθνπφ έρεη λα 

εξεπλήζεη θαηλνηφκεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δηδάζθνπλ κε λένπο ηξφπνπο , ψζηε λα 

πξνσζνχληαη νη δεμηφηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα (21st century skills). θνπφο είλαη νη 

εθπαηδεπηηθνί λα ελζσκαηψζνπλ ηέηνηεο δηαδηθαζίεο έηζη ψζηε λα βειηηψζνπλ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο πνπ παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο. 

Ζγέηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ην κε θεξδνζθνπηθφ εξεπλεηηθφ ηλζηηηνχην SRI 

(Stanford Research Institute) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ ηάλθνξλη, θαη ππνζηεξηθηέο 

ηνπ πνιινί θπβεξλεηηθνί ρνξεγνί απφ δηάθνξεο ρψξεο. 

Σν πξφγξακκα μεθίλεζε πηινηηθά ην 2010 θαη ην SRI θαζνδήγεζε ηηο εξεπλεηηθέο 

νκάδεο πνπ πήξαλ κέξνο, ζε 8 ρψξεο: Απζηξαιία, Φηλιαλδία, Ηλδνλεζία, Μεμηθφ, 

Ρσζία, ελεγάιε, Μεγάιε Βξεηαλία θαη Ακεξηθή. Πήξαλ κέξνο ζηελ πξψηε θάζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, 650 θαζεγεηέο θαη 24 ζρνιηθνί ζχκβνπινη απφ θάζε ρψξα, θαη ην 

SRI έθαλε ηελ πεξηζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηηο κειέηεο πεξίπησζε πνπ 

δηεμήρζεζαλ θαη ηηο θαηλνηφκεο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο ζπκβνιήο ηνπ SRI, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζπκπεξηέιαβε έλα 

ζχλνιν απφ ξνπκπξίθεο θαη εξγαιεία γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ  πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πνπ έιαβαλ ρψξα, ζχκθσλα πάληα κε ην 

βαζκφ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Όιε ε έξεπλα 

πνπ δηεμήρζε, θαζψο θαη ηα εξγαιεία θαη ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, είλαη 

δηαζέζηκα ζην θνηλφ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.itlresearch.com . Σα εξγαιεία 

αλαλεψλνληαη ζπλερψο, θαζψο ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα είλαη πνιπεηέο θαη ηα 

ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ είλαη πνιιά ππνζρφκελα γηα ην κέιινλ (Ananiadou & 

Claro, 2009). 

Σν ζχλνιν ινηπφλ φισλ ησλ εξγαιείσλ, ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα (ITL), απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηνπ 

παγθφζκηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο 21CLD (21st Century Learning Design) πνπ 

βνεζά εθπαηδεπηηθνχο θαη ζρνιεία αλά ηνλ θφζκν λα κεηαιακπαδεχζνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα ζηνπο καζεηέο ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο λέεο εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο θαη ηα πην απνηειεζκαηηθά κνληέια επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. 

Μέξνο ηνπ 21CLD, απνηειεί θαη ε ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο γηα ζρέδηα καζεκάησλ 

“21st Century Learning Design Rubrics”, πνπ ζθνπφ έρεη λα βνεζά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννχλ ηηο επθαηξίεο αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα, πνπ δίλνληαη ζηνπο καζεηέο ηνπο  κέζσ ησλ θαηάιιεισλ 

καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

 

 

http://www.itlresearch.com/
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Τα σαπακηηπιζηικά ηηρ ποςμππίκαρ αξιολόγηζηρ ζσεδίων μαθημάηων “21st 

Century Learning Design Rubrics” 

Ζ ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο  πεξηιακβάλεη ηηο πέληε πηπρέο ηεο κάζεζεο ηνπ 21νπ 

αηψλα, ε θαζεκία απφ ηηο νπνίεο αληηπξνζσπεχεη κηα ζεκαληηθή δεμηφηεηα πνπ 

κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ζηα παηδηά: 

• Collaboration - πλεξγαηηθφηεηα 

• Knowledge building – Οηθνδφκεζε ηεο γλψζεο 

• The use of ICT for learning – Ζ ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηε κάζεζε 

• Self-regulation - Απηνξξχζκηζε 

• Real-world problem-solving and innovation – Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 

ζπλπθαζκέλσλ κε ηελ πξαγκαηηθή δσή - Πξσηνπνξία 

 

Γηα θάζε κία απφ ηηο πέληε πηπρέο, ν αμηνινγεηήο θαιείηαη λα δηαπηζηψζεη ζε πνην 

βαζκφ θάπνηα ζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηελ 

αληίζηνηρε δεμηφηεηα. Καη νη πέληε, έρνπλ ηελ εμήο δνκή: 

• Ζ γεληθή πεξηγξαθή παξνπζηάδεη εηζαγσγηθά ηηο βαζηθέο έλλνηεο. 

• Οη «κεγάιεο ηδέεο» (ζεκαληηθνί άμνλεο) πξνζδηνξίδνπλ ζεκαληηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  γηα θάζε πηπρή. Γηα παξάδεηγκα, 

αλαθνξηθά κε ηε ζπλεξγαηηθφηεηα, ζε πνην βαζκφ δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα 

κνηξαζηνχλ ηελ επζχλε (θηηάρλνληαο γηα παξάδεηγκα έλα ζπκβφιαην απηνδέζκεπζεο) 

γηα ηε δνπιεηά πνπ θάλνπλ ζηα πιαίζηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο; 

• Ζ ξνπκπξίθα αμηνπνηεί ηηο «κεγάιεο ηδέεο» γηα λα ζαο βνεζήζεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα επηιέμεη έλαλ αξηζκφ απφ ην 1 έσο 4, αλάινγα κε ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν ε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα παξέρεη δπλαηφηεηεο λα αλαπηπρζεί κηα 

ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα.    

•  Σν δηάγξακκα ξνήο  ππνδεηθλχεη ηελ θαηάιιειε επηινγή ηνπ αληίζηνηρνπ 

αξηζκνχ γηα θάζε πεξίπησζε. 

 

πλεξγαζία 

Ζ ξνπκπξίθα εμεηάδεη αλ νη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηα 

πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα απηήο ηεο 

ζπλεξγαζίαο. 

ηα πςειφηεξα βαζκνινγηθά επίπεδα ηεο ξνπκπξίθαο νη καζεηέο απνδεηθλχεηαη φηη 

έρνπλ δνπιέςεη νκαδηθά κε κεγάιε ππεπζπλφηεηα δεδνκέλνπ φηη  θαη ε εθπαηδεπηηθή 
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δξαζηεξηφηεηα έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απαηηεί ηε ιήςε νπζησδψλ 

απνθάζεσλ χζηεξα απφ ζπλεξγαζία φισλ ησλ καζεηψλ. Σέηνηεο δηαδηθαζίεο βνεζνχλ 

ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα πνπ έρνπλ δεμηφηεηεο φπσο ε 

δηαπξαγκάηεπζε, ε ζπκθσλία ζην ηη πξέπεη λα γίλεη, ε θαηαλνκή εξγαζηψλ, ε 

αθξφαζε ησλ ηδεψλ ησλ άιισλ θαη ε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ηδεψλ ζε έλα ζπλεθηηθφ 

ζχλνιν. 

 

εκαληηθνί άμνλεο 

Απηή ε ελφηεηα παξνπζηάδεη κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ηα θεληξηθά δεηήκαηα 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ. Κάζε ζεκαληηθφο άμνλαο, ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη 

κε έλα βέινο, αληηζηνηρεί ζηα επίπεδα ηεο ξνπκπξίθαο θαη ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο, 

πνπ βξίζθνληαη ζην ηέινο απηήο ηεο ελφηεηαο. 

 Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζπλεξγαηηθά φηαλ ε δξαζηεξηφηεηα απαηηεί λα 

δνπιέςνπλ ζε δεπγάξηα ή κεγαιχηεξα γθξνππ γηα λα: 

• πδεηήζνπλ έλα ζέκα 

• Δπηιχζνπλ έλα πξφβιεκα 

• Γεκηνπξγήζνπλ έλα πξντφλ/έξγν 

 

Οη καζεηέο πνπ εξγάδνληαη ζε δεπγάξηα ή κεγαιχηεξα γθξνππ αηφκσλ ελδέρεηαη λα 

εληάμνπλ ζηηο νκάδεο θαη άηνκα εθηφο ζρνιηθήο ηάμεο, φπσο καζεηέο άιισλ ηάμεσλ 

ή ζρνιείσλ, κέιε ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο ή άιινπο εηδηθνχο. Οη καζεηέο 

εξγάδνληαη κε θπζηθή παξνπζία ή αμηνπνηψληαο ηηο Νέεο Σερλνινγίεο γηα λα 

κνηξαζηνχλ ηδέεο θαη  πεγέο. 

 

 

Είλαη ασηό έλα είδος οκαδηθής εργαζίας; 

ΝΑΙ: ΟΥΙ: 

Ζεπγάξηα Μαζεηώλ δίλνπλ αλαηξνθνδόηεζε 

κεηαμύ ησλ 

Οη καζεηέο εξγάδνληαη αηνκηθά 

Μία κηθξή νκάδα καζεηώλ ζπδεηά νκαδηθά 

έλα ζέκα 

Έλα ζέκα ζπδεηηέηαη από νιόθιεξε ηελ 

ηάμε 

Έλαο καζεηήο αμηνπνηεί ην δηαδίθηπν γηα λα  
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πάξεη ζπλέληεπμε από έλαλ άιιν καζεηή πνπ 

θαηνηθεί ζε άιιε πόιε 

 

 Οη καζεηέο κνηξάδνληαη ηελ επζχλε ελφο έξγνπ φηαλ δνπιεχνπλ ζε δεπγάξηα ή 

γθξνππ γηα λα αλαπηχμνπλ έλα θνηλφ πξντφλ, ζρέδην ή κηα απάληεζε. Σν κνίξαζκα 

ηεο επζχλεο απεπζχλεηαη ζε θάηη βαζχηεξν απφ ηελ απιή βνήζεηα θάπνηνπ ζε 

θάπνηνλ άιιν : νη καζεηέο πξέπεη λα θαηέρνπλ ζπιιεθηηθά ηα ζηνηρεία ηεο δνπιεηάο 

πνπ πξέπεη λα γίλεη θαη λα είλαη φινη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα. 

Αλ ζηελ νκάδα εξγαζίαο απαζρνινχληαη καζεηέο ή ελήιηθεο εθηφο ζρνιηθήο ηάμεο, 

κνηξάδνληαη θη απηνί ηελ επζχλε γηα ην έξγν, κφλν αλ είλαη θη απηνί ππεχζπλνη γηα ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα ηε νκαδηθήο δνπιεηάο. 

 

 

 Οη καζεηέο ιακβάλνπλ απφ θνηλνχ νπζηαζηηθέο απνθάζεηο φηαλ ρξεηάδεηαη λα 

ιχζνπλ ζεκαληηθά δεηήκαηα ηα νπνία ζα θαηεπζχλνπλ ηελ νκαδηθή ηνπο δνπιεηά. 

Οπζηαζηηθέο απνθάζεηο, ζεσξνχληαη νη απνθάζεηο νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ην 

πεξηερφκελν, ηε δηαδηθαζία ή ην πξντφλ ηεο δνπιεηά ηνπο. 

 

 Πεξηερόκελν: Οη καζεηέο θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηε γλψζε ελφο ζέκαηνο 

γηα λα ιάβνπλ κηα απφθαζε πνπ ζα επεξεάζεη ην αθαδεκατθφ πεξηερφκελν 

Αποηειεί θοηλή εσζύλε; 

ΝΑΙ: ΟΥΙ: 

Οη καζεηέο πινπνηνύλ έλα εξγαζηεξηαθό 

πείξακα από θνηλνύ. Οη καζεηέο έρνπλ 

θνηλή επζχλε γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε. 

Έλαο καζεηήο αμηνινγεί έλαλ άιιν γηα 

ηε δνπιεηά ηνπ. Οη καζεηέο δελ έρνπλ 

θνηλή επζχλε. Έλαο κφλν θαηεπζχλεη ηε 

δνπιεηά. Ο άιινο απιά βνεζά κε 

θάπνην ηξφπν. 

Έλαο καζεηήο δνπιεύεη κε έλα ζπλεξγάηε 

από άιιε ρώξα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

θνηλή ηζηνζειίδα. Οη καζεηέο θέξνπλ απφ 

θνηλνχ επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Έλαο καζεηήο παίξλεη ζπλέληεπμε από 

έλα ζπλεξγάηε ζε άιιε ρώξα ζρεηηθά κε 

ηνλ θαηξό πνπ επηθξαηεί ζε απηήλ ηελ 

πόιε. Απηφ είλαη έλα ζέκα ην νπνίν 

πξνζεγγίδνπλ απφ θνηλνχ , αιιά δε 

κνηξάδνληαη ηελ επζχλε γηα ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα. 
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ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα λα απνδερζνχλ κηα άπνςε 

πάλσ ζε έλα ζέκα γηα ην νπνίν ζα γξάςνπλ ζηε ζπλέρεηα, ή λα απνθαζίζνπλ 

πάλσ ζηα βαζηθά εξσηήκαηα ηα νπνία ζα εμεηάζνπλ. 

 

 Γηαδηθαζία: Οη καζεηέο πξέπεη λα πξνγξακκαηίζνπλ ηη πξφθεηηαη λα θάλνπλ, 

πφηε ζα ην θάλνπλ, πνηα εξγαιεία ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη πνηνη είλαη νη 

ξφινη ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

 

 Πξντόλ: Οη καζεηέο πξέπεη λα ιάβνπλ νπζηαζηηθέο απνθάζεηο αλαθνξηθά κε 

ηε ζρεδίαζε νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε θχζε θαη ηε ρξεζηηθφηεηα ηνπ 

παξαγφκελνπ πιηθνχ ηνπο. 

 

Οη απνθάζεηο ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά κφλν κία απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο 

– πεξηερφκελν, δηαδηθαζία ή πξντφλ – σζηφζν λα ζεσξνχληαη αθφκα σο ζεκαληηθέο 

απνθάζεηο. 

 

Είλαη ασηή κηα οσζηαζηηθή απόθαζε; 

ΝΑΙ: ΟΥΙ: 

Οη καζεηέο, ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο 

πξνεηνηκάδνληαη γηα έλα debate θαη πξέπεη 

λα απνθαζίζνπλ γηα πνηα από ηηο δύν ζέζεηο 

ζα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ. Απηή είλαη κηα 

θεθαιαηψδεο απφθαζε ε νπνία ζα 

δηακνξθψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο νκαδηθήο 

ηνπο δνπιεηάο, νπφηε νη καζεηέο πξέπεη λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο. 

Οη καζεηέο εξγάδνληαη καδί γηα λα 

αλαγλσξίζνπλ ηηο πξσηεύνπζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ ρσξώλ ηεο Επξώπεο. 

Απηή ε απφθαζε δελ επεξεάδεη ηελ 

ππφινηπε δνπιεηά ηνπο. 

Ζεπγάξηα καζεηώλ εηνηκάδνπλ κηα 

παξνπζίαζε γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη 

πξέπεη λα απνθαζίζνπλ ζε πνηεο από ηηο 

αηηίεο ζα αλαθεξζνύλ. Πξφθεηηαη γηα κηα 

απφ θνηλνχ απφθαζε. 

Ζεπγάξηα καζεηώλ επηιέγνπλ πνην δών 

ζα κειεηήζνπλ. Οη καζεηέο ζα θάλνπλ, 

θαηά πάζα πηζαλφηεηα, απηή ηελ 

επηινγή, κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

πξνηηκήζεηο θαη φρη ηηο γλψζεηο ηνπο 

πάλσ ζην ζέκα. 

Οη νκάδεο καζεηώλ δηελεξγνύλ έλα 

εξεπλεηηθό project θαη πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ην δηθό ηνπο ζρέδην δξάζεο 

ε θάζε κία. Οθείινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ην 

Οη νκάδεο ησλ καζεηώλ πινπνηνύλ κηα 

ζεηξά βεκάησλ ηα νπνία έρνπλ νξηζηεί 

από ην δάζθαιν. Ο ζρεδηαζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο έρεη γίλεη απφ ην δάζθαιν 



47 

 

 

Η παξνπζίαζε ηεο θσδηθνπνηεκέλεο ξνπκπξίθαο «πλεξγαζία»: 

1  Γελ απαηηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ ζε δεπγάξηα ή ζε 

κεγαιχηεξεο νκάδεο  

 

2  Οη καζεηέο δνπιεύνπλ νκαδηθά. 

 ΑΛΛΑ ΓΔΝ έρνπλ αλαπηχμεη από θνηλνύ επζύλεο.  

 

3  Οη καζεηέο ΔΥΟΤΝ αλαπηύμεη ζπλεπζύλε  

 ΑΛΛΑ ΓΔΝ απαηηείηαη λα ιάβνπλ απφ θνηλνχ ζεκαληηθέο απνθάζεηο. 

 

4   Οη καζεηέο ΔΥΟΤΝ αλαπηύμεη ζπλεπζύλε  

 ΚΑΗ ιακβάλνπλ από θνηλνύ ζεκαληηθέο απνθάζεηο αλαθνξηθά κε 

ην πεξηερφκελν, ηε δηαδηθαζία Ή ην πξντφλ ηεο δνπιεηάο ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δηθφ ηνπο πιάλν εξγαζίαο. θαη φρη απφ ηνπο καζεηέο. 

Οη καζεηέο ζε δεπγάξηα απνθαζίδνπλ πώο 

λα κνξθνπνηήζνπλ ηελ παξνπζίαζή ηνπο γηα 

έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλό. Πξφθεηηαη γηα κία 

ζεκαληηθή απφθαζε ζρεδηαζκνχ ε νπνία 

επεξεάδεη ηε γεληθή πθή ηνπ ζπλνιηθνχ 

ηνπο πξντφληνο. 

Οη καζεηέο ζε δεπγάξηα δηαιέγνπλ έλα 

ρξσκαηηζηό ζρήκα γηα ηελ παξνπζίαζή 

ηνπο. Απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο 

ηδηφηεηεο ηεο επηθάλεηαο παξνπζίαζεο 

δελ ζεσξνχληαη θαζνξηζηηθέο σο πξνο 

ηελ επηξξνή ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

πξντφληνο. 
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Διάγραμμα Ροής: Συνεργασία 

 

 

 

 

Δπνηθνδφκεζε ηεο γλψζεο 

Πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ απαηηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα καζαίλνπλ θαη 

λα αλαπαξάγνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο δίλνληαη. Οη δξαζηεξηφηεηεο νηθνδφκεζεο 

ηεο γλψζεο απφ ηελ άιιε, απαηηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα παξάγνπλ ηδέεο θαη 

ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία είλαη θαηλνχξηα γη απηνχο. Απηφ, κπνξνχλ λα ην πεηχρνπλ 

κέζσ ηεο εξκελείαο, ηεο αλάιπζεο, ηεο ζχλζεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο. 

ε πην απαηηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε δηαδηθαζία ηεο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο είλαη 

ε βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

ηηο πεξηζζφηεξν απαηηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη καζεηέο θαινχληαη λα ζπλδέζνπλ 

πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο αθαδεκατθνχο ηνκείο (γηα 

παξάδεηγκα, πξνζεγγίδνληαο ηε κάζεζε απφ ηε ζθνπηά ηφζν ηεο επηζηήκεο φζν θαη 

ηεο ινγνηερλίαο). 
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εκαληηθνί άμνλεο 

 Ζ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο επηηπγράλεηαη φηαλ νη καζεηέο πξνρσξνχλ πην πέξα 

απφ ην λα αλαπαξάγνπλ απιά απηά ηα νπνία έρνπλ κάζεη: Παξάγνπλ επξήκαηα θαη 

ηδέεο ηα νπνία είλαη θαηλνχξηα γη απηνχο. Οη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο απαηηνχλ 

νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα εξκελεχζνπλ, αλαιχζνπλ, 

ζπλζέζνπλ ή λα αμηνινγήζνπλ/απνηηκήζνπλ πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο. 

 Με ηνλ φξν εξκελεία ελλνείηαη ε δηαηχπσζε επαγσγηθψλ απφςεσλ θαη 

ζπκπεξαζκάησλ πέξα απφ ηελ θπξηνιεθηηθή θαη πξνθαλή ζεκαζία ησλ 

πξαγκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο ελδέρεηαη λα δηαβάζνπλ ηελ 

πεξηγξαθή κηαο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ θαη λα ζπκπεξάλνπλ γηα πνην ιφγν νη 

άλζξσπνη νη νπνίνη δνχζαλ ηελ επνρή εθείλε ζπκπεξηθέξνληαλ κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν. 

  

 Αλάιπζε ζεκαίλεη λα αλαγλσξίδνληαη ηα κέξε ελφο ζπλφινπ θαη νη ζρέζεηο 

πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα 

εξεπλήζνπλ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο ηνπ ηφπνπ ηνπο γηα λα 

θαηαιήμνπλ ζην πνηνη απφ απηνχο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα επεξεάδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνπιηψλ.  

 

 Ο φξνο ζύλζεζε αλαθέξεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζρέζεσλ πνπ δηέπνπλ δχν 

ή πεξηζζφηεξεο ηδέεο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα 

ζπγθξίλνπλ θαη λα αληηπαξαβάιινπλ απφςεηο απφ πνιιαπιέο πεγέο.  

 

 Απνηίκεζε/αμηνιόγεζε ζεκαίλεη λα θξίλεηαη ε πνηφηεηα, ε αμηνπηζηία θαη ε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, ησλ ηδεψλ ή ησλ γεγνλφησλ. Οη καζεηέο, 

γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα δηαβάζνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 

εξκελείεο ελφο ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο θαη λα γλσκνδνηήζνπλ ζρεηηθά κε ην 

πνηα απφ ηηο πξνζεγγίζεηο είλαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηε.   

 

Αλ κηα δξαζηεξηφηεηα δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα εθαξκφζνπλ κηα δηαδηθαζία ηελ 

νπνία ήδε γλσξίδνπλ ή αλ ε δξαζηεξηφηεηα παξέρεη νδεγίεο βήκα πξνο βήκα, νη 

καζεηέο δε ρηίδνπλ ηε γλψζε. Γηα λα απνθαζηζηεί αλ νη καζεηέο έρνπλ επίγλσζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο ε νπνία πξφθεηηαη λα αθνινπζεζεί, πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε ην επίπεδν γλψζεσλ πνπ ζεσξεηηθά θαηέρνπλ ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο. 

Απφ ηελ άιιε, αλ δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα επηλνήζνπλ ηε δηαδηθαζία απφ κφλνη 

ηνπο, ε φιε δξαζηεξηφηεηα ζεσξείηαη πσο εληζρχεη ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο. 
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Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί πσο νη ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλήζσο 

πεξηγξάθνληαη σο εξεπλεηηθέο δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη πξνσζνχλ ηελ 

αλνηθνδφκεζε ηεο γλψζεο. Αλ γηα παξάδεηγκα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα 

αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο θαη κεηά απιά λα θαηαγξάςνπλ ζε έλα ραξηί ηα επξήκαηά 

ηνπο, έρνπκε απιά αλαπαξαγσγή ηεο γλψζεο θαη φρη ρηίζηκν ηεο γλψζεο, θαζψο δε 

κπαίλνπλ ζε θακία δηαδηθαζία εξκελείαο, αλάιπζεο, ζχλζεζεο ή απνηίκεζεο θάπνηνπ 

ζηνηρείνπ. 

 

Είλαη ασηό οηθοδόκεζε ηες γλώζες; 

ΝΑΙ: ΟΥΙ: 

Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ιεπηνκέξεηεο 

κηαο ππόζεζεο γηα λα ζπκπεξάλνπλ πνηνη 

είλαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο έλαο 

ραξαθηήξαο δηέπξαμε έλα έγθιεκα.  

Οη καζεηέο πεξηγξάθνπλ ζε έλα ραξηί ην 

έγθιεκα ην νπνίν δηέπξαμε έλαο 

ραξαθηήξαο. 

Οη καζεηέο αλαδεηνύλ ζην δηαδίθηπν 

πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε δξαζηεξηόηεηεο 

πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηνλ ηόπν ηνπο 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο  θαη ηηο αλαιύνπλ κε ζθνπό 

λα απνθαζίζνπλ ηη άιιν κπνξεί λα γίλεη. 

Οη καζεηέο αλαδεηνύλ ζην δηαδίθηπν 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εθδειώζεηο 

ζηελ πεξηνρή ηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη θάλνπλ κηα 

παξνπζίαζε γηα λα πεξηγξάςνπλ ηα 

επξήκαηά ηνπο.   

Οη καζεηέο ζπληάζζνπλ έλα έγγξαθν ην 

νπνίν ζπγθξίλεη θαη αληηπαξαβάιιεη 

πιεξνθνξίεο από δηαθνξεηηθέο πεγέο. 

Οη καζεηέο γξάθνπλ κηα εξγαζία ε 

νπνία παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο ηηο 

νπνίεο βξήθαλ ζην δηαδίθηπν ή ζε 

βηβιία. 

Οη καζεηέο ζπγθξίλνπλ δηαθνξεηηθέο 

εξκελείεο γηα ην θαηλόκελν ησλ κεηαβνιώλ 

ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο κε ζθνπό λα 

γλσκνδνηήζνπλ ζην πνηεο από απηέο ηηο 

εξκελείεο είλαη αμηόπηζηεο. 

Κάπνηνη καζεηέο πνπ είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηνπ 

βαξόκεηξνπ, ην ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα  

κεηξήζνπλ ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε.  

Οη καζεηέο πξνζπαζνύλ λα ιύζνπλ έλα 

απιό αιγεβξηθό ηύπν, παξόιν πνπ δελ έρνπλ 

βαζηθέο γλώζεηο Άιγεβξαο. 

Μαζεηέο κε βαζηθέο γλώζεηο Άιγεβξαο, 

επηιύνπλ έλα απιό ηύπν. 

 

 Ζ ζεκαληηθόηεξε απαίηεζε/δεηνύκελν είλαη ην θνκκάηη ηεο δξαζηεξηφηεηαο  

ζην νπνίν νη καζεηέο αθηεξψλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο 

πξνζπάζεηάο ηνπο θαη ην θνκκάηη ζην νπνίν επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο νη 
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εθπαηδεπηηθνί φηαλ βαζκνινγνχλ. Δάλ ζηε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα δελ 

δηεπθξηλίδεηαη πφζνο ρξφλνο πξέπεη λα αθηεξσζεί απφ ηα παηδηά γηα θάζε κέξνο ηεο, 

ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα αμηνπνηεζεί ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζεη θαηά πξνζέγγηζε πφζν ρξφλν ζα ρξεηαζηνχλ πηζαλά νη 

καζεηέο, γηα ηηο δηάθνξεο επί κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

Αποηειεί ε οηθοδόκεζε ηες γλώζες ηε ζεκαληηθόηερε απαίηεζε/ζηότο ηες 

δραζηερηόηεηας; 

ΝΑΙ: ΟΥΙ: 

Οη καζεηέο μνδεύνπλ 10 ιεπηά γηα λα 

θαηαγξάςνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο κηαο 

ηζηνξίαο θαη έπεηηα μνδεύνπλ 35 ιεπηά 

αμηνπνηώληαο ηηο πιεξνθνξίεο απηέο γηα λα 

γλσκνδνηήζνπλ ζρεηηθά κε ηνπο ιόγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο έλαο ραξαθηήξαο δηέπξαμε 

έλα έγθιεκα. 

Οη καζεηέο μνδεύνπλ 35 ιεπηά γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ ιεπηνκεξεηώλ κηαο 

ηζηνξίαο  θη έπεηηα θαηά ηα ηειεπηαία 10 

ιεπηά ηνπ καζήκαηνο αμηνπνηνύλ ηηο 

ιεπηνκέξεηεο γηα λα αλαθεξζνύλ ζην γηαηί 

δηαπξάρζεθε ην έγθιεκα από θάπνηνλ 

ήξσα. 

Οη καζεηέο απνθνκίδνπλ ην 30% ηνπ 

βαζκνύ ηνπο γηα ηελ εύξεζε πιεξνθνξηώλ 

θαη ην ππόινηπν 70% γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

επξεκάησλ. 

Οη  καζεηέο θεξδίδνπλ ην 70% ηνπ 

βαζκνύ ηνπο γηα ηελ εύξεζε 

πιεξνθνξηώλ θαη ην ππόινηπν 30% γηα 

ηελ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ. 

 

 Οη δξαζηεξηφηεηεο κε δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα (δηαζεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο) έρνπλ καζεζηαθνχο ζηφρνπο νη νπνίνη αθνξνχλ θαη εκπιέθνπλ ην 

πεξηερφκελν, ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ή ηηο κεζφδνπο απφ δηαθνξεηηθά αθαδεκατθά 

(δηδαθηηθά) αληηθείκελα (φπσο, γηα παξάδεηγκα ηα Μαζεκαηηθά θαη ηε Μνπζηθή ή ηε 

Γιψζζα, ηηο Σέρλεο θαη ηελ Ηζηνξία).  

Γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο ξνπκπξίθαο, νη Σ.Π.Δ. δελ ζεσξνχληαη μερσξηζηφ θαη 

απηφλνκν δηδαθηηθφ αληηθείκελν. Λνγίδνληαη σο καζεζηαθφ εξγαιείν πνπ ιεηηνπξγεί 

επηθνπξηθά γηα άιια αληηθείκελα. Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο ελδέρεηαη λα 

αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο Σ.Π.Δ. δηελεξγψληαο κηα δηαδηθηπαθή έξεπλα γηα έλα project 

Ηζηνξίαο. Μηα ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα δε ζεσξείηαη δηαζεκαηηθή/δηεπηζηεκνληθή. 
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Δραζηερηόηεηα Θεωρείηαη Δηεπηζηεκοληθή; 

 ΝΑΙ: ΟΥΙ: 

Οη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο ησλ Επηζηεκώλ 

ζπληάζζνπλ επηζηνιέο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ζε έλα 

πεξηβαιινληηθό νξγαληζκό 

ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα 

ελόο πεηξάκαηόο ηνπο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί 

βαζκνινγνύλ ηνπο 

καζεηέο ηόζν γηα ηελ 

πνηόηεηα ησλ ηδεώλ όζν 

θαη γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ 

γξαςίκαηνο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί 

βαζκνινγνύλ ηνπο 

καζεηέο κόλν γηα ηελ 

πνηόηεηα ησλ ηδεώλ 

ηνπο. 

Οη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο ησλ Επηζηεκώλ 

θαηαξηίδνπλ έλα ζρεδηάγξακκα 

κε ηνπο βαζκνύο. 

Έρνπλ νξηζηεί νη 

καζεζηαθνί ζηόρνη ηόζν 

γηα ηα Μαζεκαηηθά όζν 

θαη γηα ην κάζεκα ηεο 

Επηζηήκεο.  

Δελ έρνπλ νξηζηεί 

θαζόινπ ζηόρνη γηα ηα 

Μαζεκαηηθά. 

Οη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο 

αμηνπνηνύλ ηηο Σ.Π.Ε. γηα λα 

παξνπζηάζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο 

ζηελ ηάμε. 

 Η ρξήζε Σ.Π.Ε. σο 

εξγαιείν ζην κάζεκα 

ηεο Φπζηθήο δελ 

ινγίδεηαη σο 

δηαζεκαηηθόηεηα. 

 

Η παξνπζίαζε ηεο θσδηθνπνηεκέλεο ξνπκπξίθαο «Οηθνδόκεζε ηεο γλώζεο»: 

 

1   Ζ καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ΓΔΝ ΔΝΘΑΡΤΝΔΗ ηνπο καζεηέο λα 

νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε. Οη καζεηέο νινθιεξψλνπλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα απιά αλαπαξάγνληαο ηηο πιεξνθνξίεο ή θάλνληαο 

ρξήζε αλάινγσλ δηαδηθαζηψλ. 

 

2   Ζ καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα  ΔΝΘΑΡΤΝΔΗ ηνπο καζεηέο λα 

νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε κέζσ ηεο εξκελείαο, ηεο αλάιπζεο, ηεο 

ζύλζεζεο θαη ηεο αμηνιόγεζεο ησλ ηδεψλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 ΑΛΛΑ, ε νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ΓΔΝ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν 

δήηεκα/απαίηεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

3   Ζ βαζηθή απαίηεζε (ή αιιηψο ν βαζηθφηεξνο ζηφρνο) ηεο 

καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ΔΗΝΑΗ ε νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο. 

 ΑΛΛΑ, ε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ΓΔΝ πεξηιακβάλεη 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα δηδαθηηθά αληηθείκελα.  
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4   Ζ βαζηθή απαίηεζε (ή αιιηψο ν βαζηθφηεξνο ζηφρνο) ηεο 

καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ΔΗΝΑΗ ε νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο 

 ΚΑΗ, ην ρηίζηκν ηεο γλψζεο γίλεηαη κέζσ 

δηαζεκαηηθήο/δηεπηζηεκνληθήο  πξνζέγγηζεο. Ζ δξαζηεξηφηεηα 

ΔΥΔΗ καζεζηαθνχο ζηφρνπο ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα αληηθείκελα. 

  

 

Διάγραμμα Ροής: Οικοδόμηση της Γνώσης 

 

 

Ζ ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

 

Οη Σ.Π.Δ. αμηνπνηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηε ζρνιηθή ηάμε, σζηφζν ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν γηα λα εληζρχζνπλ/εκπινπηίζνπλ 

ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή βαζηθψλ δεμηνηήησλ παξά γηα λα νδεγήζνπλ ζηελ 

νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο. Ζ δηάζηαζε απηή εμεηάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αμηνπνηνχλ νη καζεηέο ηηο Σ.Π.Δ. –αλεμάξηεηα κε ην αλ ε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. βνεζά 

ηνπο καζεηέο λα ρηίζνπλ ηε γλψζε θαη αλεμάξηεηα κε ην αλ νη καζεηέο ζα 

κπνξνχζαλ λα ρηίζνπλ ην ίδην επίπεδν γλψζεο ρσξίο ηε ρξήζε Σ.Π.Δ.  
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εκαληηθνί άμνλεο 

 Υξήζε ησλ Σ.Π.Δ. απφ ηνπο καζεηέο νξίδεηαη ε απεπζείαο αμηνπνίεζή ησλ 

Σ.Π.Δ. απφ απηνχο γηα ηελ νινθιήξσζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο καζεζηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα παξνπζηάζεη 

πιηθφ ζηνπο καζεηέο δελ ινγίδεηαη σο ρξήζε απφ ηνπο καζεηέο: Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

έρνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο ηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο ησλ Σ.Π.Δ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ξνπκπξίθα εμεηάδεη ηηο επθαηξίεο πνπ έρνπλ νη καζεηέο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ Σ.Π.Δ. Αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

ζεσξείηαη φηαλ νη καζεηέο σζνχληαη ζηε ρξήζε ή είλαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηηο Σ.Π.Δ. γηα λα νινθιεξψζνπλ κηα δξαζηεξηφηεηα. 

 

Θεωρείηαη τρήζε από ηοσς καζεηές; 

ΝΑΙ: ΟΥΙ: 

Οη καζεηέο νινθιεξώλνπλ κηα καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθώλ ρξεζηκνπνηώληαο θάπνην 

ινγηζκηθό κε ππνινγηζηηθά θύιια ζηνλ 

ειεθηξνληθό ππνινγηζηή.  

Οη καζεηέο νινθιεξώλνπλ κηα 

καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα ζην κάζεκα 

ησλ Μαζεκαηηθώλ δνπιεύνληαο ζε 

θύιια εξγαζίαο ηα νπνία έρεη εθηππώζεη 

ν εθπαηδεπηηθόο από ηνλ ειεθηξνληθό 

ππνινγηζηή. 

Οη καζεηέο καζαίλνπλ γηα ηελ αλαπαξαγσγή 

ησλ θπηηάξσλ αμηνπνηώληαο έλα αληίζηνηρν 

ινγηζκηθό γηα λα εξεπλήζνπλ ηε δηαδηθαζία 

βήκα πξνο βήκα.  

Οη καζεηέο καζαίλνπλ γηα ηελ 

αλαπαξαγσγή ησλ θπηηάξσλ 

παξαθνινπζώληαο ην δάζθαιν λα θάλεη 

επίδεημε ηεο δηαδηθαζίαο ζε έλα 

ινγηζκηθό ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή.  

 

 Ζ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο πξνθχπηεη φηαλ νη καζεηέο επεμεξγάδνληαη ηδέεο θαη 

λνήκαηα ηα νπνία είλαη εληειψο λέα γη απηνχο κέζσ ηεο εξκελείαο, αλάιπζεο, 

ζχλζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. Ζ ξνπκπξίθα εμεηάδεη ην θαηά πφζν ε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. 

εληζρχεη ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο άκεζα ή έκκεζα. 

Ζ ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. εληζρχεη ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο φηαλ: 

 

•  Οη καζεηέο αμηνπνηνχλ ηηο Σ.Π.Δ. απεπζείαο γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο 

γλψζεο ζε κία καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή γηα λα αλαιχζνπλ επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο. 
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•  Οη καζεηέο αμηνπνηνχλ ηηο Σ.Π.Δ. γηα λα ππνζηεξίμνπλ έκκεζα ηελ 

αλνηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, ρξεζηκνπνηψληαο εθαξκνγέο γηα λα νινθιεξψζνπλ 

θάπνην απφ ηα ζηάδηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη έπεηηα αμηνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο 

απηνχ ηνπ ζηαδίνπ ζην θνκκάηη ηνπ ρηηζίκαηνο ηεο γλψζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο αλαδεηνχλ ζηνηρεία γηα 

ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα ζην Twitter θαη ζηε ζπλέρεηα, αλαιχνπλ ηηο απαληήζεηο θαη 

ηα ζρφιηα ησλ αλζξψπσλ ρσξίο λα παξακέλνπλ ζπλδεδεκέλνη ζην δηαδίθηπν. Οη 

πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ζπγθέληξσζαλ κέζσ ηνπ Twitter ελδπλάκσζαλ ηελ αλάιπζή 

ηνπο, θαηά ζπλέπεηα, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. νδήγεζε ζηε 

δηαδηθαζία ηεο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο.    

Ζ ππνζηήξημε ησλ Σ.Π.Δ. ζηε δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα αθνξά ηνπο γλσζηηθνχο 

ζηφρνπο ηεο δξαζηεξηφηεηαο: νη γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. δελ 

έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηε βαζκνιφγεζε. Οη καζεηέο, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα 

εμνηθεησζνχλ ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ power point θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεκηνπξγίαο κηαο παξνπζίαζεο γηα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. Χζηφζν, ην θπξηφηεξν 

ζηνηρείν είλαη φηη ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπο βνήζεζε ζηελ εκβάζπλζε ηεο 

εξκελείαο, αλάιπζεο, ζχλζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ηζηνξηθψλ ελλνηψλ θαη φρη απιά 

ζηελ ελίζρπζε ηεο ρξήζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαιείνπ. 

 

Εληζτύεη ε τρήζε από ηοσς καζεηές, ηελ οηθοδόκεζε ηες γλώζες; 

ΝΑΙ: ΟΥΙ: 

Οη καζεηέο αμηνπνηνύλ ινγηζκηθά 

ππνινγηζηηθώλ θύιισλ γηα ηελ αλάιπζε 

θάπνηνπ πεηξάκαηνο. 

Οη καζεηέο αμηνπνηνύλ ινγηζκηθά 

ππνινγηζηηθώλ θύιισλ γηα λα θάλνπλ 

πξνζζέζεηο αξηζκώλ. 

Οη καζεηέο αμηνπνηνύλ κηα πξνζνκνίσζε 

ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή γηα λα 

εξεπλήζνπλ ην ζρεκαηηζκό ησλ αζηεξηώλ.  

Οη καζεηέο παξαθνινπζνύλ έλα βίληεν 

ζρεηηθά κε ην ζρεκαηηζκό ησλ αζηεξηώλ. 

Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ βηληενθάκεξεο 

γηα λα πάξνπλ ζπλεληεύμεηο από κέιε ηνπ 

νηθνγελεηαθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο ζρεηηθά 

κε έλα ζεκαληηθό ηζηνξηθό γεγνλόο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα γξάςνπλ κηα εξγαζία ζηελ 

νπνία ζπλζέηνπλ ηηο δηάθνξεο νπηηθέο 

γσλίεο πνπ πξνέθπςαλ από ηηο ζπλεληεύμεηο.  

Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ 

βηληενθάκεξεο γηα λα πάξνπλ 

ζπλεληεύμεηο από κέιε ηνπ 

νηθνγελεηαθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο θαη 

ζηε ζπλέρεηα πξνβάιινπλ ην πιηθό πνπ 

βηληενζθόπεζαλ.  

Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν γηα 

λα αλαθαιύςνπλ θαη λα αλαιύζνπλ 

Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν 

γηα λα αλαθαιύςνπλ πξνζσπηθέο 
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πξνζσπηθέο εκπεηξίεο από δηαθνξεηηθέο 

πεξηόδνπο πνιέκνπ πξνθεηκέλνπ λα 

εηνηκάζνπλ κηα παξνπζίαζε ζρεηηθά κε ηηο 

νκνηόηεηεο πνπ παξαηεξνύληαη ζηηο 

εκπεηξίεο ησλ πνιηηώλ θαηά ηηο πεξηόδνπο 

πνιέκνπ.  

εκπεηξίεο από δηαθνξεηηθέο πεξηόδνπο 

πνιέκνπ θαη θάλνπλ κηα παξνπζίαζε ε 

νπνία πεξηγξάθεη ηηο δηαθνξέο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζηηο εκπεηξίεο ησλ 

αλζξώπσλ. 

Οη καζεηέο γξάθνπλ κηα εξγαζία ζηνλ 

ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, αμηνπνηώληαο έλα 

ινγηζκηθό πνπ ηνπο βνεζάεη ζην γξάςηκν 

αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ζύλζεζε 

ησλ ηδεώλ ηνπο. 

Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ 

ειεθηξνληθό ππνινγηζηή γηα λα 

πιεθηξνινγήζνπλ ηελ εξγαζία ηελ νπνία 

εηνίκαζαλ. 

 

 Ζ ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. είλαη θαζνξηζηηθή γηα ην ρηίζηκν ηεο γλψζεο φηαλ 

επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα πινπνηήζνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο νη 

νπνίεο ζα ήηαλ αδχλαην ή αλέθηθην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ρσξίο ηηο Σ.Π.Δ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε λα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα επηθνηλσλήζνπλ κε 

καζεηέο κηαο άιιεο ρψξαο ζε έλα δηάζηεκα δχν εβδνκάδσλ πξνθεηκέλνπ λα 

εμεξεπλήζνπλ ηελ πηζαλή επίδξαζε κηαο πξφζθαηεο πεξηφδνπ μεξαζίαο ζηελ 

θνηλσλία ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ρηίζνπλ θνκκάηηα ηεο γλψζεο ηα νπνία δελ 

ζα ήηαλ δπλαηφ λα θαηαθέξνπλ ρσξίο ηε ρξήζε Σ.Π.Δ. δηφηη ε απνζηνιή επηζηνιψλ 

κε ην παξαδνζηαθφ ηαρπδξνκείν δελ ζα απνηεινχζε πξαθηηθή ιχζε ζε ηφζν ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Έηζη, ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε θαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο.   

Πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο απαηηνχλ ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο κπνξεί λα 

επηηεπρζνχλ εμίζνπ ρσξίο ηε ρξήζε Σ.Π.Δ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα δεηεζεί απφ 

ηνπο καζεηέο λα βξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο θπβεξλήζεηο δέθα ρσξψλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ θάπνηεο θαηεγνξίεο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηα δηαθνξεηηθά κνληέια 

δηαθπβέξλεζεο. Αλ ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο αμηνπνηήζνπλ ην δηαδίθηπν, 

ρηίδνπλ ηε γλψζε κέζα απφ απηφ, ρσξίο λα ζεκαίλεη φκσο φηη νη Σ.Π.Δ. είλαη εληειψο 

απαξαίηεηεο θαζψο ζα κπνξνχζαλ λα θηάζνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ίδησλ καζεζηαθψλ 

ζηφρσλ ρσξίο ηηο Σ.Π.Δ. κε ηε ρξήζε, γηα παξάδεηγκα, κηαο έληππεο εγθπθινπαίδεηαο. 

 

Είλαη απαραίηεηες οη Τ.Π.Ε. ζηελ οηθοδόκεζε ασηής ηες γλώζες; 

ΝΑΙ: ΟΥΙ: 

Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν γηα 

λα βξνπλ άξζξα εθεκεξίδσλ από ηξεηο 

Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηελ ειεθηξνληθή 

έθδνζε ηεο ηνπηθήο εθεκεξίδαο γηα λα 
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ρώξεο ζρεηηθά κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

εθδήισζε θαη αλαιύνπλ ηηο νκνηόηεηεο θαη 

ηηο δηαθνξέο ησλ δηάθνξσλ πξννπηηθώλ. 

ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, νη εθεκεξίδεο 

επηθαηξφηεηαο απφ άιιεο ρψξεο δελ είλαη 

δηαζέζηκεο ζε ηππσκέλα αληίγξαθα. 

εξεπλήζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

πεξηζηαηηθό θαη λα αλαιύζνπλ ηηο ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο εθδνρέο πνπ αλαθάιπςαλ.  

Ζ εθεκεξίδα, σζηφζν, ελδέρεηαη λα 

είλαη δηαζέζηκε ζηνπο καζεηέο ζε 

εθηππσκέλν αληίγξαθν. 

Οη καζεηέο αμηνπνηνύλ κηα ειεθηξνληθή 

εθαξκνγή πξνζνκνίσζεο γηα λα 

εμεξεπλήζνπλ ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ησλ 

αζηεξηώλ. Ζ πξνζνκνίσζε βνεζά ηνπο 

καζεηέο λα εκβαζχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο 

γηα θαηλφκελα πνπ δελ κπνξνχλ λα 

παξαηεξεζνχλ απεπζείαο. 

Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ έλα  

ινγηζηηθό θύιιν γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ απινύο 

ππνινγηζκνύο θαζώο αλαιύνπλ ηα 

δεδνκέλα ηνπο. Οη ππνινγηζκνί απηνί, 

σζηφζν, κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε 

ην ρέξη. 

 

Η παξνπζίαζε ηεο θσδηθνπνηεκέλεο ξνπκπξίθαο «Χξήζε ησλ Σ.Π.Ε.»: 

 

1   Οη καζεηέο δελ έρνπλ ηελ επθαηξία λα αμηνπνηήζνπλ ηηο Σ.Π.Δ. ζηα 

πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

2   Οη καζεηέο αμηνπνηνύλ ηηο Σ.Π.Δ. γηα λα κάζνπλ ή λα εμαζθεζνύλ 

ζε βαζηθέο δεμηόηεηεο ή αλαπαξάγνπλ πιεξνθνξίεο. Γελ ρηίδνπλ 

γλψζε κέζα απφ απηή ηε ρξήζε. 

 

3   Οη καζεηέο αμηνπνηνύλ ηηο Σ.Π.Δ. γηα λα εληζρύζνπλ ηελ 

νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο. 

  ΑΛΛΑ, ζα κπνξνχζαλ λα θηάζνπλ ζην ίδην επίπεδν νηθνδφκεζεο ηεο 

γλψζεο ρσξίο ηε ρξήζε Σ.Π.Δ. 

 

4   Οη καζεηέο αμηνπνηνύλ ηηο Σ.Π.Δ. γηα λα εληζρύζνπλ ηελ 

νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο. 

 ΚΑΗ νη Σ.Π.Δ. ζεσξνύληαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαδηθαζία 

αλνηθνδόκεζεο  ηεο γλώζεο.  
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Δηάγξακκα Ρνήο: Χξήζε Σ.Π.Ε. ζηελ ππεξεζία ηεο κάζεζεο 

 

 

Απηνξξχζκηζε 

Ο εξγαζηαθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ αγνξψλ ηνπ 21νπ αηψλα πξνβιέπεη ηελ εξγαζία 

ησλ αλζξψπσλ ππφ ηε κηθξφηεξε δπλαηή επίβιεςε, γεγνλφο ην νπνίν απαηηεί απ’ 

απηνχο ηνλ απηφλνκν ζρεδηαζκφ ηεο εξγαζίαο θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηάο ηεο. 

 

Οη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δίλνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα 

απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο απηνξξχζκηζεο δηαξθνχλ κία, ηνπιάρηζηνλ, εβδνκάδα θαη 

απαηηνχλ απφ απηνχο λα ειέγρνπλ ηελ πξφνδφ ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα 

εκπλεχζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ 

απηνξξχζκηζεο δίλνληάο ηνπο ηελ επζχλε λα απνθαζίζνπλ απφ κφλνη ηνπο ζρεηηθά κε 

ην είδνο ηεο εξγαζίαο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ζηα πιαίζηα κηαο νκαδηθήο 

εξγαζίαο.     

 

Οη εθπαηδεπηηθνί, κπνξνχλ επηπξφζζεηα λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα ειέγρνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο θαη ηνπ πιηθνχ πνη παξάγνπλ κέζα απφ απηή, παξέρνληαο ηνπο 

πνηνηηθά θξηηήξηα πξνηνχ παξαδνζεί θάπνηα δνπιεηά γηα βαζκνιφγεζε. 
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εκαληηθνί άμνλεο 

 Μηα καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ζεσξείηαη καθξνπξφζεζκε αλ νη καζεηέο 

εξγάδνληαη γη απηήλ γηα ηνπιάρηζηνλ κία εβδνκάδα (αλεμάξηεηα κε ην αλ νη 

ζπλαληήζεηο ηνπο είλαη θαζεκεξηλέο ή φρη).  

 

 Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο είλαη νη παξάγνληεο ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί 

ιακβάλνπλ ππφςε ζηε βαζκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ- γηα παξάδεηγκα ε 

απαίηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ πεγψλ γηα κηα εξεπλεηηθή εξγαζία ή ν θαζνξηζκφο 

φηη νη καζεηέο ζα θεξδίζνπλ 10 πφληνπο γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Όηαλ δίλνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ηα θξηηήξηα απηά ζηνπο καζεηέο, εθείλνη κπνξνχλ λα 

ειέγρνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο ηνπο θαζψο ηελ νινθιεξψλνπλ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν κπνξνχλ λα εμαζθεζνχλ ζηε ξχζκηζε ηεο απφδνζήο ηνπο θαη λα βειηηψζνπλ 

ηελ εξγαζία ηνπο πξνηνχ ηελ παξαδψζνπλ. 

 

 Όηαλ νη καζεηέο πξνγξακκαηίδνπλ απφ κφλνη ηνπο ηε δνπιεηά πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ, ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα θαη ηα βήκαηα ηα νπνία ζα 

αθνινπζήζνπλ γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο ζπλνιηθνχο ζηφρνπο. Ο ζρεδηαζκφο ηεο 

δνπιεηάο ηνπο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: 

 

 Σε δηάζπαζε ελφο ζχλζεηνπ ζέκαηνο ζε απινχζηεξεο ππνθαηεγνξίεο απφ ηνπο 

καζεηέο. 

 Σνλ θαζνξηζκφ ελφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ εξγαζία ηνπο θαζψο θαη 

θάπνησλ ελδηάκεζσλ πξνζεζκηψλ. 

 Σελ απφθαζε κηαο νκάδαο απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

δηαλνκήο ησλ αξκνδηνηήησλ. 

Αλ έλα ζέκα είλαη καθξνπξφζεζκν αιιά ζηνπο καζεηέο παξέρνληαη ιεπηνκεξείο 

νδεγίεο θαη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί, απηφ ζπλεπάγεηαη πψο δελ έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

πξνγξακκαηίζνπλ απφ κφλνη ηνπο ηε δνπιεηά ηνπο. Ζ ιήςε απνθάζεσλ απφ ηνπο 

καζεηέο γηα δεηήκαηα κηθξήο ζεκαζίαο δε πξνζκεηξάηαη σο απηφλνκνο 

ζρεδηαζκφο/απηνξξχζκηζε ηεο δνπιεηάο ηνπο. 
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 Στεδηάδοσλ από κόλοη ηοσς ηε δοσιεηά ηοσς οη καζεηές; 

Μαζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα: 

ΝΑΙ: ΟΥΙ: 

Καηά ηε δηάξθεηα δύν 

εβδνκάδσλ, νη καζεηέο 

εξγάδνληαη ζε νκάδεο γηα 

λα εξεπλήζνπλ θαη λα 

επεμεξγαζηνύλ δηαινγηθά 

κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

ην ζέκα ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο  

Οη καζεηέο απνθαζίδνπλ 

πνηνο/πνηνη ζα εξεπλήζνπλ 

πνηα/πνηεο από ηηο πηπρέο ηνπ 

ζέκαηνο, θαη πνηνο ζα 

επηρεηξεκαηνινγήζεη ζηα 

δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ 

δηαιόγνπ επηρεηξεκάησλ κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ.   

Ο εθπαηδεπηηθόο είλαη 

εθείλνο ν νπνίνο αλαζέηεη 

ηνπο επί κέξνπο ξόινπο ζε 

θάζε καζεηή.   

 Οη καζεηέο ζέηνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο ρξνληθέο πξνζεζκίεο γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλάο 

ηνπο, ηε ζύληαμε ησλ νκηιηώλ 

θαη ηελ ηειηθή ζύλζεζή ηνπο. 

Οη καζεηέο ηεξνύλ ηα 

βήκαηα θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ην νπνίν 

ηνπο έδσζε ν 

εθπαηδεπηηθόο. 

 

 

Η παξνπζίαζε ηεο θσδηθνπνηεκέλεο ξνπκπξίθαο «Απηνξξύζκηζε»: 

 

1  Ζ καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε 

ιηγόηεξν από κία εβδνκάδα. 
 

2  Ζ καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ κία 

εβδνκάδα. 

 ΑΛΛΑ ΓΔΝ έρνπλ δνζεί ζηνπο καζεηέο ηα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο πξνηνχ παξαδψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο θαη 

 ΓΔΝ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνγξακκαηίζνπλ από κόλνη 

ηνπο ηνλ ηξφπν πνπ ζα δνπιέςνπλ. 

 

3  Ζ καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ κία 

εβδνκάδα 

 ΚΑΗ νη καζεηέο ΔΥΟΤΝ πιεξνθνξεζεί γηα ηα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο πξνηνχ παξαδψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο Ή 

 ΔΥΟΤΝ ηε δπλαηφηεηα λα πξνγξακκαηίζνπλ από κόλνη ηνπο 

ηελ εξγαζία ηνπο. 

 

4  Ζ καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ κία 

εβδνκάδα 
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 ΚΑΗ νη καζεηέο ΔΥΟΤΝ πιεξνθνξεζεί γηα ηα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο πξνηνχ παξαδψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ΚΑΗ 

 ΔΥΟΤΝ ηε δπλαηφηεηα λα πξνγξακκαηίζνπλ από κόλνη ηνπο 

ηελ εξγαζία ηνπο. 

 
 

 

Διάγραμμα Ροής: Αυτορρφθμιση  

 

 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ ηεο ζχγρξνλεο δσήο θαη Καηλνηνκία  

ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, νη αθαδεκατθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ είλαη 

ζπλήζσο απνθνκκέλεο απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Ζ ζπγθεθξηκέλε ξνπκπξίθα 

εμεηάδεη αλ ε εξγαζία ησλ καζεηψλ πεξηιακβάλεη επίιπζε ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ 

ηεο θαζεκεξηλήο δσήο  αμηνπνηψληαο δεδνκέλα θαη θαηαζηάζεηο απφ πξαγκαηηθά 

πεξηβάιινληα. Οη ραξαθηεξηζηηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζε απηή ηε δηάζηαζε: 

• Αλαζέηνπλ ζηνπο καζεηέο λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα νινθιεξψζνπλ εξεπλεηηθέο 

εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ  πξνεγνπκέλσο ιχζεηο ή απαληήζεηο.  

• Εεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα δνπιέςνπλ πάλσ ζηελ επίιπζε πξαγκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ. 

• Αλαπηχζζνπλ θαηλνηνκία, αλαζέηνληαο ζηνπο καζεηέο λα εθαξκφζνπλ ηηο ηδέεο, 

πξνηάζεηο ή ιχζεηο ηνπο ζε θνηλά εθηφο ηάμεο θαη ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 
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εκαληηθνί άμνλεο 

 Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ πεξηιακβάλεη κηα απνζηνιή κε κία ζπγθεθξηκέλε 

πξφθιεζε γηα ην καζεηή. Πξνθχπηεη επίιπζε πξνβιεκάησλ φηαλ νη καζεηέο πξέπεη 

λα: 

 Καηαιήμνπλ ζε κία ιχζε γηα έλα πξφβιεκα πνπ είλαη θαηλνχξην γη απηνχο  Ή 

 Να νινθιεξψζνπλ κηα εξγαζία ηεο νπνίαο ε κεζνδνινγία δελ ηνπο έρεη 

δηδαρζεί  Ή 

 Να ζρεδηάζνπλ έλα πεξίπινθν πξντφλ κε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Οη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο εκπιέθνπλ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ δελ 

παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ρξεηάδνληαη γηα λα 

νινθιεξψζνπλ κηα εξγαζία, νχηε ζπγθεθξηκελνπνηνχλ νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα λα θζάζνπλ ζηνλ ηειηθφ ζηφρν/ιχζε. 

Γηα λα αληαπνθξηζεί ζε απηή ηε δηάζηαζε, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ πξέπεη λα είλαη ε 

ζεκαληηθφηεξε απαίηεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

 

Είλαη επίισζε προβιεκάηωλ; 

ΝΑΙ: ΟΥΙ: 

Οη καζεηέο πξέπεη λα μαλαγξάςνπλ κηα 

ηζηνξία κε ηελ νπηηθή γσλία θάπνηνπ 

ραξαθηήξα, δηαθνξεηηθνύ από ηνλ αθεγεηή. 

Οη καζεηέο αμηνπνηνχλ ηελ αξρηθή ηζηνξία 

αιιά δελ έρνπλ δηδαρζεί πψο λα 

νινθιεξψζνπλ απηή ηελ εξγαζία. 

Οη καζεηέο δηαβάδνπλ κηα ηζηνξία θαη 

ζηε ζπλέρεηα απαληνύλ ζε έλα θνπίδ 

ζρεηηθά κε απηό πνπ δηάβαζαλ. Γελ 

θαινχληαη λα πξνηείλνπλ θάπνηεο 

ιχζεηο. Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε 

πξφθιεζε γη απηνχο. 

Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ράξηε κηαο 

δηαδξνκήο ιεσθνξείνπ πξνθεηκέλνπ λα 

θάλνπλ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηα κέξε ζηα 

νπνία ζα έπξεπε λα πξνζηεζνύλ δηαβάζεηο 

πεδώλ ζε κηα εηθνληθή πόιε. Οη καζεηέο δελ 

έρνπλ δηδαρζεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

επηιέγνληαη ηα ζεκεία ηνπνζέηεζεο. 

Οη καζεηέο καζαίλνπλ γηα ηελ αζθάιεηα 

ησλ πεδώλ κειεηώληαο έλαο ράξηεο ζηνλ 

νπνίν απεηθνλίδνληαη νη ζηάζεηο ηνπ 

ιεσθνξείνπ θαη νη δηαβάζεηο ησλ πεδώλ. 

Γελ ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

πξφθιεζε γηα ηνπο καζεηέο. 
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 Σα πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο απνηεινχλ απζεληηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη αλάγθεο νη νπνίεο ππάξρνπλ ζε κηα ξεαιηζηηθή δηάζηαζε εθηφο 

αθαδεκατθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Σα πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο: 

 

 Βηώλνληαη από πξαγκαηηθνύο αλζξώπνπο. Γηα παξάδεηγκα, αλ δεηεζεί απφ 

ηνπο καζεηέο λα δηαγλψζνπλ κηα νηθνινγηθή αληζνξξνπία ζε έλα ηξνπηθφ 

δάζνο ζηελ Κφζηα Ρίθα, επεμεξγάδνληαη κία πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία 

επεξεάδεη ηνπο αλζξψπνπο πνπ δνπλ εθεί. 

 

 Πεξηιακβάλνπλ ιχζεηο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν, αιεζηλό θνηλό, δηαθνξεηηθφ 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο βαζκνινγεηή. ρεδηάδνληαο εμνπιηζκφ, γηα 

παξάδεηγκα, γηα λα ρσξέζεη ζε κηα κηθξή παηδηθή ραξά ζα κπνξνχζε λα 

σθειήζεη ηα παηδηά ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

 

 Έρνπλ ζπγθεθξηκέλα, ξεηά θαη θαζνξηζκέλα πεξηβάιινληα. Γηα 

παξάδεηγκα, εηνηκάδνληαο έλα ζρέδην γηα έλα  ζπλνηθηαθφ θήπν ζε έλα 

δεκφζην πάξθν ζηελ πφιε ηνπο, ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 

Αληίζεηα, δελ ππάξρεη θαζνξηζκέλν αληηθείκελν ζην λα ςάρλεη θάπνηνο πνηα 

ήδε ιαραληθψλ επδνθηκνχλ ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο ηνπ. 

 

 Οη πιεξνθνξίεο πνπ αμηνπνηνχλ νη καζεηέο γηα λα επηιχζνπλ έλα πξφβιεκα, 

είλαη πξαγκαηηθέο (γηα παξάδεηγκα, πξαγκαηηθέο επηζηεκνληθέο κεηξήζεηο γηα 

ηνπο ζεηζκνχο, ή πξνζσπηθέο καξηπξίεο γηα έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο), θαη φρη 

πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ ή θάπνην ζπγγξαθέα ζηα 

πιαίζηα θάπνηνπ καζήκαηνο. Οη πξνζνκνηψζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε 

ξεαιηζηηθέο πιεξνθνξίεο ινγίδνληαη σο ρξήζε πξαγκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 

 

Είλαη ασηά πραγκαηηθά προβιήκαηα ζύγτρολες δωής; 

ΝΑΙ: ΟΥΙ: 

Οη καζεηέο δηαζθεπάδνπλ έλα ζεαηξηθό έξγν 

ηνπ αίμπεξ γηα έλα εθεβηθό θνηλό. Οη 

έθεβνη απηνί  απνηεινχλ έλα πξαγκαηηθφ, 

ζπγθεθξηκέλν θνηλφ.  

Οη καζεηέο δηαζθεπάδνπλ έλα έξγν ηνπ 

αίμπεξ κε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν 

νκνηνθαηαιεμίαο. Σν δηαζθεπαζκέλν 

θνκκάηη δελ απεπζχλεηαη ζε 



64 

 

ζπγθεθξηκέλν θνηλφ.  

Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ηνπηθό ράξηε 

κε ηε δηαδξνκή ηνπ ιεσθνξείνπ γηα λα 

πξνηείλνπλ ζε πνηα ζεκεία ηεο πόιεο ηνπο 

πξέπεη λα πξνζηεζνύλ δηαβάζεηο πεδώλ. 

Απηφ έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν θαη ξεηφ 

πιαίζην αλαθνξάο. Οη καζεηέο αμηνπνηνχλ 

πξαγκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα λα πεηχρνπλ 

ην ζθνπφ ηνπο. 

Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ έλα ράξηε κε 

ηε δηαδξνκή ελόο ιεσθνξείνπ από έλα 

δηδαθηηθό εγρεηξίδην γηα λα πξνηείλνπλ 

πνπ ζα έπξεπε λα πξνζηεζνύλ δηαβάζεηο 

πεδώλ ζε κηα εηθνληθή πόιε. Απηή ε 

πξνζέγγηζε δελ αμηνπνηεί αιεζηλέο 

πιεξνθνξίεο.  

Οη καζεηέο εμεηάδνπλ αλ κπνξνύλ λα 

βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ αέξα ζηελ 

ηάμε ηνπο θπηεύνληαο θπηά. Παξφιν πνπ ην 

πεξηβάιινλ έξεπλαο είλαη ε ηάμε ηνπο, ε 

πνηφηεηα ηνπ αέξα είλαη έλα πξαγκαηηθφ 

δήηεκα.  

Οη καζεηέο εμεξεπλνύλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ πξάζηλσλ 

θπηώλ θαη ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

ζηνλ αέξα. Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην αλαθνξάο γη απηή ηελ 

εμεξεχλεζε ησλ καζεηψλ. 

 

 

 Ζ θαηλνηνκία πξνυπνζέηεη ηε κεηαθνξά ησλ ηδεψλ θαη ησλ ιχζεσλ ησλ 

καζεηψλ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Γηα παξάδεηγκα, 

ζεσξείηαη θαηλνηνκία φηαλ νη καζεηέο ζρεδηάδνπλ θαη θαηαζθεπάδνπλ έλα 

ζπλνηθηαθφ θήπν ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Γελ είλαη θαηλνηνκία ν απιφο 

ζρεδηαζκφο ηνπ θήπνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο δελ έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα λα πινπνηήζνπλ 

απφ κφλνη ηνπο ηηο ηδέεο ηνπο, ζεσξείηαη θαηλνηνκία κφλν αλ νη καζεηέο κεηαθέξνπλ 

ηηο ηδέεο ηνπο ζε αλζξψπνπο ή θνξείο εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο νη νπνίνη 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ην πξάμνπλ. Γηα παξάδεηγκα, ζεσξείηαη θαηλνηνκία αλ νη 

καζεηέο παξνπζηάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο γηα ην ρηίζηκν ελφο ζπλνηθηαθνχ θήπνπ ζε έλα 

πάξθν ηεο πφιεο ηνπο ζε κία ηνπηθή πεξηβαιινληηθή νξγάλσζε ή ζε ηνπηθνχο θνξείο, 

ελψ δελ είλαη θαηλνηνκία αλ ηα ίδηα ζρέδηα θαη ηηο ηδέεο ηνπο ηα παξνπζηάζνπλ κφλν 

ζην δάζθαιφ ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα, ε θαηλνηνκία σθειεί θαη άιινπο αλζξώπνπο εθηόο ηνπο καζεηέο. 

Έρεη πξνζηηζέκελε αμία πέξα απφ ηα φξηα κηαο ζρνιηθήο εξγαζίαο. Οη ληφπηνη πνπ 

απνιακβάλνπλ ηνλ θαηλνχξην θήπν ζην πάξθν ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη νη έθεβνη νη 

νπνίνη παξαθνινπζνχλ ηε δηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ αίμπεξ σθεινχληαη, γηα 

παξάδεηγκα, απφ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ καζεηψλ. 

Δπίζεο, ζεσξείηαη θαηλνηνκία αλ νη καζεηέο δεκηνπξγήζνπλ έλα project γηα έλα 

παλεγχξη επηζηήκεο ή παξαδψζνπλ έλα απζεληηθφ πνίεκα ζε έλα ηνπηθφ δηαγσληζκφ 

πνίεζεο, γηα παξάδεηγκα, δηφηη ην παλεγχξη ηεο επηζηήκεο θαη ν δηαγσληζκφο πνίεζεο 
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δελ ειέγρνληαη απφ θάπνην εθπαηδεπηηθφ θαη έρνπλ πξαγκαηηθφ θνηλφ ην νπνίν 

ελδηαθέξεηαη γηα ηε δνπιεηά ησλ καζεηψλ θαη ελδέρεηαη λα σθειεζεί απφ απηήλ. 

 

Είλαη θαηλοηοκία; 

ΝΑΙ: ΟΥΙ: 

Οη καζεηέο δηαζθεπάδνπλ έλα έξγν ηνπ 

αίμπεξ γηα έλα θνηλό εθήβσλ θαη ην 

παξνπζηάδνπλ ζε έλα θέληξν λεόηεηαο ηεο 

πεξηνρήο ηνπο. Σν λεαληθφ θνηλφ ηνπ 

θέληξνπ σθειείηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα 

ησλ καζεηψλ. 

Οη καζεηέο δηαζθεπάδνπλ έλα έξγν ηνπ 

αίμπεξ γηα έλα θνηλό εθήβσλ αιιά δελ 

ην παξνπζηάδνπλ θάπνπ. Καλέλαο άιινο 

εθηφο ηεο ίδηαο ηεο ηάμεο δελ σθειείηαη 

απφ ηελ πξνζπάζεηα ηλ καζεηψλ.  

Οη καζεηέο ζπληάζζνπλ επηζηνιέο πξνο ην 

ηνπηθό ζπκβνύιην ζρεηηθά κε ηηο ηδέεο ηνπο 

γηα ηελ πξνζζήθε δηαβάζεσλ πεδώλ ζηελ 

πόιε ηνπο θαη ζηέιλνπλ ηηο επηζηνιέο ηνπο 

ζηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ κέζσ 

ηαρπδξνκείνπ. Αζθαιψο νη καζεηέο δε 

κπνξνχλ απφ κφλνη ηνπο λα 

θαηαζθεπάζνπλ ηηο δηαβάζεηο ησλ πεδψλ 

αιιά ην ηνπηθφ ζπκβνχιην ελδέρεηαη λα 

πηνζεηήζεη ηηο ηδέεο ηνπο. 

Οη καζεηέο ζπληάζζνπλ επηζηνιέο νη 

νπνίεο απεπζύλνληαη ζην ζπκβνύιην ηεο 

πόιεο ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο 

αζθάιεηαο ησλ πεδώλ αιιά απιά 

παξαδίδνπλ ηηο επηζηνιέο ζην δάζθαιό 

ηνπο γηα λα ηηο βαζκνινγήζεη. Οη 

επηζηνιέο δελ απεπζχλνληαη ζε άιιν 

θνηλφ πέξα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε 

ξφιν βαζκνινγεηή. 

 

 

Η παξνπζίαζε ηεο θσδηθνπνηεκέλεο ξνπκπξίθαο «Επίιπζε πξαγκαηηθώλ πξνβιεκάησλ 

ηεο ζύγρξνλεο δσήο θαη Καηλνηνκία»: 

 

1  Ζ ζεκαληηθφηεξε απαίηεζε ηεο καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ 

είλαη ε επίιπζε πξαγκαηηθώλ πξνβιεκάησλ. Οη καζεηέο 

αμηνπνηνχλ ήδε θαηαθηεκέλεο απαληήζεηο θαη δηαδηθαζίεο ζηε 

κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 

2   Σν βαζηθφ δεηνχκελν (ζεκαληηθφηεξε απαίηεζε) ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο είλαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ 

 ΑΛΛΑ ην πξφβιεκα απηφ ΓΔΝ είλαη πξαγκαηηθό θαη απφ ηε 
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ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. 

 

3   Σν βαζηθφ δεηνχκελν (ζεκαληηθφηεξε απαίηεζε) ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο είλαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

 ΚΑΗ ην πξφβιεκα είλαη πξαγκαηηθό θαη απφ ηε ζχγρξνλε δσή 

 ΑΛΛΑ νη καζεηέο δελ θαηλνηνκνύλ. ΓΔΝ σζνχληαη λα 

εθαξκφζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. 

 

4   Σν βαζηθφ δεηνχκελν (ζεκαληηθφηεξε απαίηεζε) ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο είλαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

 ΚΑΗ ην πξφβιεκα είλαη πξαγκαηηθό θαη απφ ηε ζχγρξνλε δσή. 

 ΚΑΗ νη καζεηέο θαηλνηνκνχλ. Χζνχληαη ζηελ εθαξκνγή ησλ ηδεψλ 

ηνπο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. 

 

 

Δηάγξακκα Ρνήο: Επίιπζε πξαγκαηηθώλ πξνβιεκάησλ θαη θαηλνηνκία 

 

 



67 

 

3.3. Τινπνηώληαο ην Φεθηαθό Απνζεηήξην CADMOS LD Portal 

 

Πεπιγπαθή ηος εξαγόμενος απσείος πεπιγπαθήρ ενόρ ζσεδίος μαθήμαηορ (docx) 

ηος επγαλείος CADMOS 

Έλαο απφ ηνπο επξέσο δηαδεδνκέλνπο ηξφπνπο θαηαγξαθήο θαη νξγάλσζεο ηνπ 

κεηακνληέινπ ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο είλαη ε ρξήζε ηεο γιψζζαο XML γηα ην 

ζθνπφ απηφ. Ζ δελδξηθή ηεξαξρία θαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο XML δηεπθνιχλεη ηελ 

αληαιιαγή ηεο πιεξνθνξίαο πνπ εκπεξηέρεηαη ζηα κεηακνληέια, κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Σν εξγαιείν CADMOS αθνινπζεί απηή ηελ ηάζε εκκέζσο, αθνχ εμάγεη ηα αξρεία ζε 

κνξθή Microsoft Word “.docx”, κηα εκπινπηηζκέλε θαη πξσηνπφξα εθδνρή 

απεηθφληζεο ηεο πιεξνθνξίαο, πνπ εκπεξηέρεη θαη ηελ απεηθφληζε ηνπ κεηακνληέινπ 

ζε κνξθή XML. 

Πην ζπγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα έλα ζπκπηεζκέλν αξρείν (zipped file), ην νπνίν 

εκπεξηέρεη φιε ηελ πιεξνθνξία κε ζπγθεθξηκέλε δνκή. Ζ Microsoft ρξεζηκνπνηεί ηε 

κνξθή (format) WordprocessingML γηα ην αξρείν docx θαη γηα θάζε αξρείν ηνπ 

παθέηνπ Microsoft Office, θαη ε πιεξνθνξία δνκείηαη ζε παθέηα (θπξίσο UTF-8 ή 

UTF-16 θξππηνγξαθεκέλα αξρεία XML) ηα νπνία κπνξεί λα πεξηέρνπλ επίζεο 

ςεθηαθά πνιπκεζηθά αξρεία, φπσο εηθφλεο ή βίληεν. Ζ δνκή νξγαλψλεηαη ζχκθσλα 

κε ην πξφηππν “Open Packaging Conventions” (OPC) θαη κπνξεί εχθνια θάπνηνο λα 

πεξηεγεζεί ζε απηήλ κεηνλνκάδνληαο έλα αξρείν .docx ζε .zip, θαη ζηε ζπλέρεηα 

απνζπκπηέδνληαο ην έηζη ψζηε λα δεη ηα πεξηερφκελα ηνπ. 

 

Δηθόλα 23: Η βαζηθή δνκή (πεξηερόκελα) ηνπ αξρείνπ “docx” 

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ εμαγφκελνπ .docx αξρείνπ ηνπ CADMOS, ε πιεξνθνξία πνπ 

καο ελδηαθέξεη εκπεξηέρεηαη ζηνλ ππνθάθειν “word” θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην 

αξρείν “document.xml”, θαη νη εηθφλεο ηνπ ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ θαη ηνπ κνληέινπ 

ξνήο δξαζηεξηνηήησλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ππνθάθειν “media”.  

Δλδεηθηηθά, ζηελ παξαθάησ εηθφλα αλαπαξηζηάηαη ε δνκή ηνπ .xml αξρείνπ ελφο 

εγγξάθνπ, πνπ πεξηέρεη κηα κφλν γξακκή θεηκέλνπ. 
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Δηθόλα 24: Η βαζηθή δνκή ηνπ XML αξρείνπ “document.xml” 

 

Γελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη παξνπζίαζε ησλ ζπζηαηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ αξρείνπ .docx, θαζψο ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνηχπνπ 

WordprocessingML παξέρεηαη απφ ηε Microsoft
3
. 

Πην εηδηθά, ε πιεξνθνξία ελφο .docx αξρείνπ ηνπ CADMOS, αλαπαξίζηαηαη θάπσο 

έηζη: 

 

Δηθόλα 25: Μέξνο ηνπ “document.xml”, από έλα ζρέδην καζήκαηνο ηνπ CADMOS 

                                                 
3
 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/gg278308.aspx 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/gg278308.aspx
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Το module πος δημιοςπγήθηκε για ηην ειζαγωγή ηος εξαγόμενος απσείος (docx) 

από ηο CADMOS ζηο αποθεηήπιο 

Γηα ηελ απεηθφληζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ εκπεξηέρεηαη ζην “document.xml” αξρείν, 

πνπ φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο απνηειεί θνκκάηη ηνπ εμαγφκελνπ αξρείνπ 

.docx ηνπ CADMOS, ρξεηάζηεθε λα ζπλδεζνχλ θάπνηα θνκκάηηα θψδηθα γηα λα 

δεκηνπξγεζεί έλα module. Αξρηθά, έπξεπε λα ηξνπνπνηεζεί έλα απφ ηα ππάξρνληα 

.php αξρεία ηνπ πξνηχπνπ Wordpress (GeoPlaces) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ απνζεηεξίνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν, γηα ηελ εηζαγσγή 

δεδνκέλσλ ζε θφξκεο, ρξεζηκνπνηεί έλα αξρείν .php (preview.php), ζην νπνίν έγηλαλ 

νη θαηάιιειεο αιιαγέο έηζη ψζηε λα θηινμελήζεη ηελ επηζπκεηή πιεξνθνξία απφ ην 

αξρείν .docx ηνπ CADMOS. 

 

Δηθόλα 26: Μέξνο ηνπ αξρείνπ “preview.php” ηνπ LDPortal 

 

Elements 

(document.xml) 

Αλαπαξάζηαζε 

ζην CADMOS 
Δπεμήγεζε 

Scenario Title of the LD 
Ο ηίηινο ηνπ 

ζρεδίνπ καζήκαηνο 

Duration 
Duration in 

minutes 

Ζ ζπλνιηθή 

δηάξθεηα ηεο 

παξέκβαζεο 
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Educational 

Level 
Educational Level 

Ζ βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

νπνία πξννξίδεηαη ε 

δηδαθηηθή 

παξέκβαζε 

Subject Area Subject Area 

Σν πεδίν ην νπνίν 

θαιχπηεη ην ζρέδην 

καζήκαηνο 

Brief 

introduction 
Description 

Ζ ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή ηνπ 

ζρεδίνπ 

- - - 

Learning Goals Learning Goals 

Οη εθπαηδεπηηθνί 

ζηφρνη ηεο 

παξέκβαζεο 

Prerequisites Prerequisites 

Σα πξναπαηηνχκελα 

ζηνηρεία ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ γηα 

λα ιάβνπλ κέξνο 

ζηε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε 

Actors Actors 

Οη ξφινη πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή 

παξέκβαζε 

Πίλαθαο 1: Η δνκή ηνπ κνληέινπ ηνπ CADMOS docx 

 

Σα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ εάλ πξνβάινπκε ην αξρείν “document.xml” σο πίλαθα: 
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Δηθόλα 27: Η απεηθόληζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ “document.xml” ζε κνξθή πίλαθα 

 

Ζ ππφινηπε πιεξνθνξία, φπσο νη δξαζηεξηφηεηεο, νη εθπαηδεπηηθνί πφξνη, ην 

ελλνηνινγηθφ κνληέιν θαη ην κνληέινπ ξνήο δξαζηεξηνηήησλ εκπεξηέρνληαη ζηηο 

εηθφλεο πνπ αλαπαξίζηαληαη σο έρνπλ κέζα ζην απνζεηήξην.  Γηα παξάδεηγκα ε 
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εηθφλα “Flow Model”, πνπ ζα δεκηνπξγεζεί κεηά ηελ εγγξαθή ελφο ζρεδίνπ 

καζήκαηνο ζην απνζεηήξην ζα θαίλεηαη σο εμήο: 

 

Δηθόλα 28: Η ξνή ησλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ελόο ζρεδίνπ καζήκαηνο (Flow Model) 

 

ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθε έλα λέν αξρείν ζε θψδηθα PHP, ην νπνίν απνηειεί ηνλ 

ζπλδεηηθφ θξίθν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απνζεηεξίνπ. θνπφο ηνπ λένπ 

απηνχ αξρείνπ, πνπ νλνκάζηεθε “inc.php”, είλαη λα δηαβάδεη θαη λα αλαιχεη (parse) 

ην “document.xml” αξρείν ηνπ CADMOS, λα ζπιιέγεη ηελ επηζπκεηή πιεξνθνξία 

πνπ ζέινπκε λα αλαπαξαζηήζνπκε ζην απνζεηήξην θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπκπιεξψλεη 

απηφκαηα ηα αληίζηνηρα πεδία ηεο θφξκαο πνπ ηξνπνπνηήζακε ζην αξρείν 

“preview.php”. Με αληίζηνηρν ηξφπν παξακεηξνπνηήζεθε ην ίδην αξρείν ζηε 

ζπλέρεηα, έηζη ψζηε λα ελζσκαησζνχλ ζην απνζεηήξην νη εηθφλεο ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

κνληέινπ θαη ηνπ κνληέινπ ξνήο δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ηα ππφινηπα εμαγφκελα 

αξρεία ηνπ CADMOS (.cdm, .mbz) γηα λα είλαη άκεζα δηαζέζηκα γηα δηακνηξαζκφ.  

Σέινο, αξθεί ν ρξήζηεο λα παηήζεη “Submit your file” , γηα λα απνζεθεπηεί ε 

εγγξαθή ηνπ θαη ζηελ επφκελε νζφλε “Publish”, γηα λα δεκνζηεπηεί θαη λα 

θαηαρσξεζεί κε επηηπρία ζην απνζεηήξην. Απηή ε ιεηηνπξγία ηεο απηφκαηεο 

θαηαρψξεζεο ππνζηεξίδεηαη απεπζείαο απφ ην πξφηππν ηνπ WordPress “GeoPlaces” 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 
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Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδνληαη ηα παξαπάλσ αξρεία θψδηθα, ψζηε λα 

πεξαζηνχλ νη ηηκέο ησλ πεδίσλ ηνπ αξρείνπ “document.xml” ζηελ αληίζηνηρε θφξκα 

εηζαγσγήο ηηκψλ, παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 

 

Δηθόλα 29: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ module 

 

εκεία 

ζην ζρήκα 
Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο 

1 

Απφ ην κελνχ “Add LD” γίλεηαη ε θιήζε ηνπ 

index.php γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία 

αλεβάζκαηνο ηνπ αξρείνπ .docx. Παηψληαο ην θνπκπί 

“Upload .docx” επηιέγεηαη απφ ην ηνπηθφ ζχζηεκα 

αξρείσλ ην αξρείν docx. 

2 

Σν αξρείν docx αλεβαίλεη ζηνλ απνκαθξπζκέλν 

εμππεξεηεηή πνπ θηινμελείηαη ην απνζεηήξην κεηά ηελ 

επηινγή “Submit your file”. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε 

φπνην απφ ηα ππφινηπα εμαγφκελα αξρεία ηνπ 

CADMOS επηιέμεη ν ρξήζηεο λα αλεβάζεη. 

3 

Απνζπκπηέδεηαη ην αξρείν docx, έηζη ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην αξρείν “document.xml” πνπ 

ππάξρεη κέζα ζην docx αξρείν θαη νη εηθφλεο απφ ην 

θάθειν “media”, πνπ πεξηέρνπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ 

ρξεηαδφκαζηε. 

4 
Γίλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ 

“document.xml” θαη ησλ εηθφλσλ 
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5 

Σν inc.php απνζηέιιεη ηελ πιεξνθνξία ζην 

preview.php θαη γεκίδεη αληίζηνηρα ηα πεδία πνπ ηνπ 

έρνπκε νξίζεη. Αθφκα ηνπνζεηεί ηηο εηθφλεο ζηε ζέζε 

πνπ έρεη νξηζηεί θαη ηα ππφινηπα εμαγφκελα αξρεία 

(εάλ έρνπλ αλέβεη απφ ην ρξήζηε). 

6 

Μεηά ηελ επηινγή “Publish”, ην ζρέδην καζήκαηνο 

θαηαρσξείηαη θαη απνζεθεχεηαη απηφκαηα ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ απνζεηεξίνπ (WordPress). 

Πίλαθαο 2: Δπεμήγεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ module 

 

Χο επέθηαζε ηνπ module θαη κε γλψκνλα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θαηαρσξεζέλησλ 

ζρεδίσλ καζεκάησλ ζην παξφλ απνζεηήξην, πξνζηέζεθε ην θνκκάηη ηνπ 

ραξαθηεξηζκνχ ησλ ζρεδίσλ καζεκάησλ κε βάζε ηα κεηαδεδνκέλα ηεο ξνπκπξίθαο 

αμηνιφγεζεο ζρεδίσλ καζεκάησλ “21st Century Learning Design Rubrics”. Ζ 

επηπιένλ απηή ιεηηνπξγία πξνζηέζεθε γηα λα δψζεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα 

αμηνινγήζεη ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο πνπ θαηαρψξεζε 

ζην απνζεηήξην, θαη πφζν απηέο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ηνπ 21νπ 

αηψλα. Ζ ιεηηνπξγία απηή πινπνηήζεθε κε βάζε ηηο θσδηθνπνηεκέλεο ξνπκπξίθεο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη ν θσδηθφο ηεο θάζε ξνπκπξίθαο 

(απφ 1 εσο 4) πξνθχπηεη κε βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ δίλεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηηο 

αληίζηνηρεο εξσηήζεηο γηα ηα θξηηήξηα πνπ πιεξνί ην αλαξηεζέλ ζρέδην καζήκαηνο.  

Πεξηζζφηεξα γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελζσκαησκέλεο ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο, 

παξνπζηάδνληαη ζηελ ελφηεηα 3.4. 

 

 

3.4. Παξνπζίαζε ηεο Γξαθηθήο Γηεπηθάλεηαο ηνπ Απνζεηεξίνπ CADMOS LD 

Portal 

 

ην ππνθεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ην πεξηβάιινλ θαη νη νζφλεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο/απνζεηεξίνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε, θαη πνπ βξίζθεηαη ζην δηθηπαθφ ηφπν 

www.ldportal.com. 

 

Παποςζίαζη ηηρ γπαθικήρ διεπιθάνειαρ και ηων βαζικών δςναηοηήηων ηος 

αποθεηηπίος με ένα ζενάπιο σπήζηρ. 

Ζ αξρηθή ζειίδα ηνπ απνζεηεξίνπ 

Ζ πεξηήγεζε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν γίλεηαη απφ ηε βαζηθή κπάξα πινήγεζεο πνπ 

βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο θαη απνηειείηαη απφ 3 βαζηθά ζηνηρεία: 

1. Home (Αξρηθή ζειίδα) 

http://www.ldportal.com/
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2. Add LD (Καηαρσξήζηε ζρέδην καζήκαηνο) 

3. Learning Designs (ρέδηα καζήκαηνο) 

 

Αλαδήηεζε ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο 

Ζ αλαδήηεζε ησλ ζρεδίσλ καζεκάησλ κπνξεί λα γίλεη απφ ην πεδίν “Search” πνπ 

βξίζθεηαη πάλσ δεμηά ζε φιεο ηηο νζφλεο, γηα γξήγνξε θαη άκεζε αλαδήηεζε απφ 

φπνηα νζφλε θαη αλ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο. Μπνξεί λα γίλεη αλαδήηεζε ελφο ζρεδίνπ 

καζήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο νπνηαδήπνηε απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ην 

ραξαθηεξίδνπλ. 

 

Δηθόλα 30: Widget γξήγνξεο αλαδήηεζεο 

 

Δπίζεο, ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνρσξεκέλεο αλαδήηεζεο κε βάζε ηνλ θσδηθφ πνπ έρεη 

εάλ ζρέδην καζήκαηνο ζηηο αληίζηνηρεο θσδηθνπνηεκέλεο ξνπκπξίθεο αμηνιφγεζεο. 

Οπφηε, ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλαδεηήζεη ζρέδηα καζεκάησλ πνπ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ επηζπκεί, βάζεη πάληα ησλ δηαζέζηκσλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηα ζρέδηα καζεκάησλ ε ξνπκπξίθα “21st Century Learning Design 

Rubrics”. 
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Δηθόλα 31: ύλζεηε αλαδήηεζε 

 

Δγγξαθή ρξήζηε ζην απνζεηήξην 

Γηα λα εγγξαθεί έλαο ρξήζηεο ζην απνζεηήξην πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκφ. 

Αθφκα θαη γηα λα νινθιεξψζεη θάπνηεο ελέξγεηεο, φπσο λα θαηαρσξήζεη έλα ζρέδην 

καζήκαηνο ή λα ζρνιηάζεη θάπνην ππάξρνλ ζρέδην ζα κεηαθεξζεί απηφκαηα ζηε 

θφξκα εγγξαθήο γηα λα εγγξαθεί πξψηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα νινθιεξψζεη ηελ 

εθάζηνηε ελέξγεηα πνπ πξναπαηηεί εγγξαθή. Σα πεδία πνπ απαηηνχληαη γηα εγγξαθή 

(Register – Sign Up Now) είλαη ην e-mail θαη ην φλνκα ηνπ ρξήζηε (username). Μεηά 

ηελ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ, απνζηέιιεηαη e-mail ζηνλ ρξήζηε κε ηα ζηνηρεία πνπ 

δήισζε θαη έλαλ πξνζσπηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο, ν νπνίνο δεηείηαη θάζε θνξά καδί κε 

ην username, γηα ηελ είζνδν ηνπ ρξήζηε ζην απνζεηήξην. Γηαθνξεηηθά, ππάξρεη 

δπλαηφηεηα εγγξαθήο θαη εηζφδνπ ζην απνζεηήξην κέζσ ινγαξηαζκνχ facebook, εάλ 

δηαζέηνπλ ινγαξηαζκφ ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ δίθηπν, παηψληαο ζην αληίζηνηρν 

εηθνλίδην-ινγφηππν. 
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Δηθόλα 32: ειίδα εγγξαθήο θαη εηζόδνπ ρξεζηώλ 

 

Καηά ηελ εγγξαθή, ην πεδίν θαηαρψξεζεο ηνπ e-mail, ειέγρεη εάλ φλησο πξφθεηηαη 

γηα ζπκβαηή κνξθή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ελεκεξψλεη γηα επαλέιεγρν ζε 

πεξίπησζε ιάζνπο. Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ ζπκάηαη ηα ζηνηρεία 

εηζφδνπ ηνπ ζην απνζεηήξην, ππάξρεη δπλαηφηεηα αλάθηεζεο παηψληαο ζην 

ζχλδεζκν “Forgot Password”. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο, ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζηε ζειίδα ηνπ πξνθίι 

ηνπ, πνπ κπνξεί λα αλαηξέρεη γηα λα παξαθνινπζεί ηηο θαηαρσξήζεηο πνπ ν ίδηνο έρεη 

θάλεη ζην απνζεηήξην θαη ηε ιίζηα κε ηα αγαπεκέλα ηνπ (My Favorites) ζρέδηα 

καζεκάησλ. 

 

Καηαρψξεζε ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο ζην δηθηπαθφ απνζεηήξην θαη αμηνιφγεζε ηνπ 

θαηαρσξεζέληνο ζρεδίνπ καζήκαηνο 

Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξνζζήθε ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο, ζα πξέπεη πξψηα λα 

έρεη εγγξαθεί ν ρξήζηεο ζην απνζεηήξην. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν κε 

εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο, επηιέμεη λα πξνζζέζεη έλα ζρέδην καζήκαηνο, ζα κεηαθεξζεί 

απηφκαηα πξψηα ζηε ζειίδα εγγξαθήο θαη αθνχ εγγξαθεί  ζηε ζειίδα θαηαρψξεζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε, παηψληαο ζηελ επηινγή “Add LD”, πνπ βξίζθεηαη ζηε κπάξα ηνπ 
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απνζεηεξίνπ, ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζηε ζειίδα εηζαγσγήο ελφο λένπ ζρεδίνπ 

καζήκαηνο. 

 

Δηθόλα 33: Πξνζζήθε λένπ ζρεδίνπ καζήκαηνο 

 

ε απηφ ην βήκα ν ρξήζηεο πξνζζέηεη ζην απνζεηήξην ην εμαγφκελν αξρείν .docx ηνπ 

CADMOS, παηψληαο ζην θνπκπί “Upload .docx”. Αθνχ ην αλεβάζεη, εκθαλίδεηαη 

κήλπκα γηα ηελ επηηπρή πξνζζήθε ηνπ αξρείνπ θαη κπνξεί λα ζπλερίζεη. 
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Δηθόλα 34: Μήλπκα επηβεβαίσζεο επηηπρνύο πξνζζήθεο ηνπ αξρείνπ 

Πξνηνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο θαηαρψξεζεο, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα αλεβάζεη επίζεο θαη ηα ππφινηπα εμαγφκελα αξρεία ηνπ CADMOS (cdm, mbz), 

εάλ ζέιεη, έηζη ψζηε λα αλαξηήζεη ηελ πιήξε εηθφλα ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη. 

ηε ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζεη ην ζρέδην καζήκαηνο ηνπ 

κε ηα θξηηήξηα ηεο ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο “21st Century Learning Design 

Rubrics”, πνπ έρεη ελζσκαησζεί ζε απηφ ην ζεκείν ηνπ απνζεηεξίνπ. Σα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ηεο ξνπκπξίθαο, αλαθέξνληαη ζηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη θαη’ 

επέθηαζε ζηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο, θαη νξίδνπλ ην θαηά πφζν ην 

παξφλ ζρέδην καζήκαηνο πξνάγεη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ 21νπ αηψλα. Ο εθπαηδεπηηθφο 

ινηπφλ, θαιείηαη λα αθνινπζήζεη ηε ξνή ησλ 5 θαηεγνξηψλ εξσηήζεσλ πνπ 

αθνινπζνχλ, ψζηε λα ιάβεη 5 μερσξηζηνχο θσδηθνχο γηα θάζε κηα απφ απηέο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ραξαθηεξίδεηαη αληίζηνηρα θαη θαηεγνξηνπνηείηαη κε βάζε ηα 

κεηαδεδνκέλα ηεο ξνπκπξίθαο. Οη εξσηήζεηο ηεο ξνπκπξίθαο, εκθαλίδνληαη 

αληίζηνηρα κε ηηο εθάζηνηε απαληήζεηο πνπ δίλεη ν εθπαηδεπηηθφο, κηαο θαη βαζίδνληαη 

ζηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα ξνήο ηεο ξνπκπξίθαο, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ 

ελφηεηα 3.3. 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία, ε θαηαρψξεζε δεκηνπξγείηαη απηφκαηα 

κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ “Submit your file”, θαη ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζηε 

ζειίδα φπνπ αλαπαξίζηαηαη ην ζρέδην καζήκαηνο ηνπ. 
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Δηθόλα 35: Πξνεπηζθόπεζε ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο 
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Δηθόλα 36: Πξνεπηζθόπεζε ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο (ε ππόινηπε ζειίδα) 

 

ε απηή ηε ζειίδα, ην ζρέδην καζήκαηνο βξίζθεηαη έλα βήκα πξηλ ηελ ηειηθή 

θαηαρψξεζε ηνπ ζην απνζεηήξην. Ο ρξήζηεο βιέπεη ηελ ηειηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

ζρεδίνπ, φπσο ζα εκθαλίδεηαη ζην απνζεηήξην, κε ηελ πιεξνθνξία πνπ εκπεξηέρεη ην 

.docx αξρείν ηνπ CADMOS λα έρεη ελζσκαησζεί ζηα αληίζηνηρα πεδία, θαζψο θαη ηηο 

εηθφλεο ησλ κνληέισλ, ηα εμαγφκελα αξρεία ηνπ CADMOS θαη ηνλ αληίζηνηρν 

θσδηθφ/κεηαδεδνκέλν κε ην νπνίν ραξαθηεξίζηεθε ην ζρέδην καζήκαηνο, ζε θάζε κηα 

απφ ηηο 5 θαηεγνξίεο ηεο ξνπκπξίθαο, κεηά ηελ αμηνιφγεζε απφ ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ. 

Δίλαη έλα βήκα πξνεπηζθφπεζεο θαη ειέγρνπ, φπνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε 

λα εγθξίλεη θαη λα ζπλερίζεη ζηελ ππνβνιή ζην απνζεηήξην, ή λα γπξίζεη έλα βήκα 

πίζσ θαη λα πξνζζέζεη ηπρφλ επηπιένλ εμαγφκελα αξρεία, ή λα αλεβάζεη θάπνην άιιν 
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αξρείν .docx πνπ ζα πεξηέρεη θάπνην άιιν ζρέδην καζήκαηνο ή ίζσο λα αιιάμεη ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο ηνπ.  

Δπηπιένλ ζηελ παξνχζα ζειίδα, φια ηα θνπκπηά είλαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Γειαδή, 

ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλνίμεη θαη λα δεη ηηο εηθφλεο ησλ κνληέισλ ηνπ CADMOS, 

θαζψο θαη λα θαηεβάζεη ηα εμαγφκελα αξρεία πνπ πξφζζεζε. Σα αξρεία πνπ δελ 

αλάξηεζε αλαπαξίζηαληαη σο κε ελεξγά θνπκπηά θαη εάλ παηεζνχλ, εκθαλίδνπλ 

κήλπκα ζε παξάζπξν εηδνπνίεζεο, πνπ δειψλεη φηη ηα αξρεία δελ έρνπλ πξνζηεζεί. 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηαρψξεζε θαη λα νινθιεξσζεί ε πξνζζήθε ηνπ ζρεδίνπ 

καζήκαηνο, ν ρξήζηεο παηά ζηελ επηινγή “Publish”, ψζηε λα δεκνζηεπηεί ε 

θαηαρψξεζε ηνπ ζην απνζεηήξην. 

 

 

Δηθόλα 37: Σν κήλπκα ηεο επηηπρνύο θαηαρώξεζεο ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο 

 

Μεηά ηελ επηηπρή θαηαρψξεζε ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο, ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζηε 

ζειίδα πνπ ηνλ ελεκεξψλεη θαη ηνλ επραξηζηεί γηα ηελ αλάξηεζε απηή, ζηελ νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ζχλδεζκνο πνπ ηνλ νδεγεί ζηε λέα ζειίδα πνπ πεξηέρεη ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ ζην απνζεηήξην. Ζ θάζε λέα θαηαρψξεζε, επίζεο 

θαηαρσξείηαη ζην κελνχ “Learning Designs” θαη ζηελ αξρηθή ζειίδα, φπνπ 

εκθαλίδνληαη ηα ηειεπηαία θαηαρσξεζέληα ζρέδηα καζήκαηνο. 

Σέινο, ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζηε ζειίδα ηεο θαηαρψξεζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε. Σα 

επηπιένλ ζηνηρεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ηεο 

πξνεπηζθφπεζεο είλαη θπξίσο δηαδξαζηηθά θαη βνεζνχλ ζηνλ εκπινπηηζκφ θαη 

δηακνηξαζκφ ηεο πιεξνθνξίαο. 
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Δηθόλα 38: Η ηειηθή απεηθόληζε ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο 

 

Μηα απφ ηηο επηπιένλ ιεηηνπξγίεο είλαη ε πξνζζήθε ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο ζηα 

αγαπεκέλα (Add to Favorites) ηνπ ρξήζηε. Έηζη θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα 

παξαθνινπζεί απφ ην πξνθίι ηνπ, ζρέδηα καζεκάησλ πνπ ζα έρεη πξνζζέζεη ζηε 

ιίζηα απηή γηα κειινληηθή ρξήζε, επεμεξγαζία ή ζρνιηαζκφ, Δπίζεο, παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο (Rating) θαη δηακνηξαζκνχ ησλ ζρεδίσλ κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ή θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Αθφκα, ελεκεξψλεηαη ν ρξήζηεο αλ ηα ζρέδηα 

καζεκάησλ έρνπλ ππνζηεί ζρφιηα, είηε απφ ηνλ ίδην ηνλ ζπγγξαθέα, είηε απφ άιινπο 

ρξήζηεο ηνπ απνζεηεξίνπ. Γπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηνπο ρξήζηεο ζην θάησ κέξνο 

ηεο ζειίδαο, λα πξνζζέζνπλ ηα ζρφιηα ηνπο σο επηπξφζζεηε πιεξνθνξία ή 

αμηνιφγεζε ησλ εθάζηνηε ζρεδίσλ (Post Your Review). 
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Δηθόλα 39: Πξναηξεηηθόο ζρνιηαζκόο ησλ ζρεδίσλ καζεκάησλ 

 

 

3.4. Μειινληηθέο επεθηάζεηο θαη αμηνπνίεζε ηνπ απνζεηεξίνπ CADMOS LD 

Portal 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα αλαθέξνληαη θάπνηεο απφ ηηο δπλαηφηεηεο επέθηαζεο θαη 

αλάπηπμεο ηνπ απνζεηεξίνπ, θαζψο θαη κειινληηθέο πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο ηνπ 

παξφληνο ζπζηήκαηνο κε γλψκνλα ηελ αλάδεημε θαη ζπκβνιή ηνπ εξγαιείνπ 

CADMOS ζηελ εγρψξηα θαη φρη κφλν εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. 



85 

 

Μεηά ην πέξαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ δηθηπαθνχ απνζεηεξίνπ καζεζηαθψλ ζρεδίσλ 

CADMOS LD Portal, δηαπηζηψλεηαη φηη ην απνζεηήξην ζπκκνξθψλεηαη κε αξθεηά 

απφ ηα ζρεδηαζηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλαληψληαη ζε αληίζηνηρα 

απνζεηήξηα. Χζηφζν, ζίγνπξα ππάξρνπλ θάπνηνη ηνκείο, φπνπ κειινληηθά ζα 

κπνξνχζαλ λα γίλνπλ επεθηάζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ 

απνζεηεξίνπ. 

Όζν αλαθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαδήηεζεο ζην απνζεηήξην, ρξήζηκν ζα ήηαλ λα 

εκπινπηηζηνχλ νη ηξφπνη φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαδήηεζε, ρξεζηκνπνηψληαο 

φξνπο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο πίλαθεο ηνπ αξρείνπ docx θαη δελ αλαπαξηζηψληαη 

ζην απνζεηήξην, φπσο π.ρ. ηα νλφκαηα ησλ καζεζηαθψλ πφξσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ απεηθφληζε ησλ ζρεδίσλ καζεκάησλ, ζα κπνξνχζε λα πξνζηεζεί 

θαη κηα νζφλε πξνεπηζθφπεζεο. Δθ’ φζνλ ην εξγαιείν CADMOS, δηαζέηεη ήδε ηελ 

επηινγή ηεο πξνεπηζθφπεζεο ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο ζην Moodle, κηα πξνζζήθε ζα 

ήηαλ λα ππάξρεη θαη απηή ε νζφλε κέζα ζην απνζεηήξην. Κάηη ηέηνην ζα έθαλε πην 

πιήξε ηελ εηθφλα ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο, αιιά θαη πην πινχζηα ηελ πιεξνθνξία πνπ 

παξέρεη ζηνλ ρξήζηε ην απνζεηήξην. 

Αθφκα, κηα ηδέα ππφ ζπδήηεζε, ζα κπνξνχζε λα είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ απνζεηεξίνπ 

λα δηαζέηεη ηνπο καζεζηαθνχο πφξνπο ηνπ ζρεδίνπ, ψζηε ν ρξήζηεο λα έρεη πξφζβαζε 

ζε απηνχο, κε ζθνπφ λα εκπινπηίδεηαη ε απεηθφληζε ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο. Ζ 

πιεξνθνξία απηή, επίζεο δηαηίζεηαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ docx αξρείνπ, θαη 

ηνπιάρηζηνλ ν ηχπνο θαη ν δηθηπαθφο ηφπνο ελφο καζεζηαθνχ πφξνπ (εάλ παξέρεηαη 

απφ ην ρξήζηε) ζα κπνξνχζαλ λα ζπλζέηνπλ έλα επηπιένλ κεηαδεδνκέλν πνπ ζα 

ραξαθηεξίδεη ην θάζε ζρέδην καζήκαηνο. 

Σέινο, ε ρξήζε ελφο δηαδεδνκέλνπ πξνηχπνπ κεηαδεδνκέλσλ γηα ην ραξαθηεξηζκφ 

ησλ ζρεδίσλ καζεκάησλ κεηά ηελ αλάξηεζε ηνπο ζην απνζεηήξην, ζα ήηαλ κηα 

θίλεζε πνπ ζα πξνζέδηδε επηπιένλ εθπαηδεπηηθή αμία ζην ςεθηαθφ απνζεηήξην. 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ απνζεηεξίνπ γηα ηα ζρέδηα καζήκαηνο ηνπ CADMOS, κπνξεί λα 

βνεζήζεη θαη λα δηεπξχλεη ηελ θνηλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

εξγαιείν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο ζρεδηαζκφ. Ο δηακνηξαζκφο θαη ε αληαιιαγή ησλ 

ζρεδίσλ, ησλ ηδεψλ θαη ησλ αληηιήςεσλ γχξσ απφ ηε ζρεδίαζε κε ην εξγαιείν 

CADMOS, είλαη θάηη πνπ κπνξεί ζίγνπξα λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά φζν αλαθνξά ηελ 

αμηνπνίεζε θαη ηελ αλαγλσζηκφηεηα ηνπ εξγαιείνπ. ε φιν απηφ, ζίγνπξα κπνξεί λα 

βνεζήζεη ε χπαξμε ηνπ ελ ιφγσ απνζεηεξίνπ, πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα λα 

ζπκπιεξψζεη ηελ εηθφλα ηνπ CADMOS θαη λα εληζρχζεη ηελ εκπινθή, ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηε ζπλεηζθνξά ησλ ρξεζηψλ ηνπ. 
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Κεθάιαην 4ν Πξόηαζε γηα ελζσκάησζε ηνπ Δξγαιείνπ 

CADMOS ζην Πεξηβάιινλ Μαζεζηαθνύ 

ρεδηαζκνύ ILDE 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκφο γηα κειινληηθή 

ελζσκάησζε ηνπ εξγαιείνπ CADMOS ζην GLUE!-PS θαη θαη’ επέθηαζε ζην 

απνζεηήξην ILDE. Με ηε δεκηνπξγία θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνζαξκνγέα γηα ην 

εξγαιείν GLUE!-PS, αλνίγεηαη δξφκνο γηα ηελ πξνζζήθε ηνπ CADMOS ζηελ γθάκα 

ησλ ππνζηεξηδφκελσλ εξγαιείσλ ηνπ ILDE, κηαο θαη ηα ππφινηπα θνκκάηηα γηα ηελ 

ελζσκάησζε έρνπλ ήδε πινπνηεζεί. Σν GLUE!-PS απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ 

ILDE γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζρεδίσλ καζεκάησλ ζε VLE. Σν API ηνπ ILDE, γηα ηελ 

ελζσκάησζε εξγαιείσλ καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ δελ είλαη εθαξκνγέο web (π.ρ. 

OpenGLM), έρεη ήδε πξνζαξκνζηεί επηηπρψο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο 

πξνζαξκνγείο γηα ηα δηάθνξα πεξηβάιινληα κάζεζεο (VLE) πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ 

ην GLUE!-PS. Οπφηε, ζηελ νπζία ν ζπλδεηηθφο θξίθνο γηα ηελ επηηπρή ελζσκάησζε 

ηνπ CADMOS ζην ILDE, δελ είλαη άιινο απφ ηελ ελζσκάησζε ηνπ CADMOS ζην 

GLUE!-PS. Κάηη πνπ δηεπθνιχλεηαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνζαξκνγέα (LD Adaptor) πνπ ζθνπφ έρεη λα εμαζθαιίζεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ 

ησλ δπν εξγαιείσλ. 

 

4.1. Γεκηνπξγία πξνζαξκνγέα γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ CADMOS ζην 

εξγαιείν GLUE!-PS 

 

Το επγαλείο GLUE!-PS 

To GLUE!-PS (Group Learning Unified Environment - Pedagogical Scripting system) 

είλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί γηα δηαρεηξίδεηαη θαη λα εμάγεη ηα ζρέδηα 

καζεκάησλ, απφ δηάθνξα εξγαιεία ζρεδηαζκνχ καζεκάησλ, ζε κεξηθά απφ ηα 

ππάξρνληα εηθνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο (VLE). Σν GLUE!-PS επηηξέπεη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο/ζρεδηαζηέο καζεκάησλ, λα παξακεηξνπνηήζνπλ ηα ζρέδηα ηνπο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη λα ηα εμάγνπλ, ζρεδφλ κε απηφκαηεο δηαδηθαζίεο, ζην 

επηζπκεηφ θαη ππνζηεξηδφκελν VLE (π.ρ. Moodle). ηελ νπζία έρεη δεκηνπξγεζεί γηα 

λα γεθπξψζεη ηε κεηάβαζε απφ έλα εξγαιείν ζρεδηαζκνχ καζεκάησλ (LD authoring 

tool) ζε έλα VLE, ππνζηεξίδνληαο θάπνηα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα εξγαιεία 

ζρεδηαζκνχ θαη απεηθφληζεο ζρεδηαζκνχ καζεκάησλ. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε 

απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ηνπ εξγαιείνπ απνζθνπνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη 

κε ρξνλνβφξα κεηάβαζε, απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζελαξίνπ καζήκαηνο ζηελ απεπζείαο 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζηελ ηάμε (Prieto et al., 2011). 

Ζ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ, γηα λα επηηεπρζεί ε παξαπάλσ κεηάβαζε, μεθηλά αθφηνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο έρεη νινθιεξψζεη ηε δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο ζε έλα απφ 

ηα ππνζηεξηδφκελα εξγαιεία καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ. Αθνχ αλεβάζεη ην ζρέδην 

καζήκαηνο πνπ δεκηνχξγεζε ζην GLUE!-PS, θαη αθνχ επηιέμεη ην VLE ζην νπνίν 

επηζπκεί λα εμάγεη ην κάζεκα ηνπ, κεηαβαίλεη ζηε γξαθηθή δηεπηθάλεηα ηνπ εξγαιείνπ 
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(GLUE!-PS User Graphical Interface – GUI), φπνπ αλαπαξηζηψληαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο, νη καζεζηαθνί πφξνη θαη νη ζπκκεηέρνληεο ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο. 

ε απηφ ην ζεκείν, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα θάλεη επηπιένλ αιιαγέο, ζε 

νπνηνδήπνηε απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαπαξηζηψληαη, απεπζείαο κέζσ ησλ επηινγψλ 

πνπ δηαηίζεληαη ζην GLUE!-PS GUI θαη ηέινο λα εμάγεη ην ζρέδην ηνπ ζην VLE πνπ 

επέιεμε αξρηθά. 

Σν εξγαιείν έρεη πινπνηεζεί απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα GSIC-EMIC ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Valladolid, θαη δηαηίζεηαη ζε έθδνζε αλνηθηνχ θψδηθα (GPLv3) 

γηα κε εκπνξηθή ρξήζε. Δίλαη web εθαξκνγή, φπνπ  ην θχξην κέξνο ηεο έρεη 

δεκηνπξγεζεί ζε Java γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, ρξεζηκνπνηψληαο Restlet 

framework, ζε πεξηβάιινλ Eclipse IDE. Υξεζηκνπνηεί JAXB βηβιηνζήθεο (libraries) 

γηα λα κεηαθξάδεη ηελ πιεξνθνξία απφ XML αξρεία (unmarshal), ζε αληίζηνηρεο 

Java νληφηεηεο (objects), θάηη ην νπνίν εθηφο απφ ρξήζηκν, θάλεη θαη πην θαηαλνεηφ 

ησλ θψδηθα πνπ ρξεζηκνπνηεί.    

 

Η απσιηεκηονική ηος GLUE!-PS και η ζύνδεζη με ηο ILDE 

To GLUE!-PS, έρεη ελζσκαησζεί ζην εθπαηδεπηηθφ portal/ςεθηαθφ απνζεηήξην 

επξείαο ρξήζεο ILDE (Integrated Learning Design Environment), γηα λα δηεπθνιχλεη 

ηελ εμαγσγή ησλ ζπκβαηψλ ζρεδίσλ καζεκάησλ πνπ αλαξηψληαη ζην ζε απηφ, θαη 

πξνέξρνληαη απφ επίζεο ζπκβαηά εξγαιεία καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Σν ILDE έρεη δεκηνπξγεζεί κε ζθνπφ λα ππνζηεξίδεη φιν ηνλ θχθιν δσήο ελφο 

ζρεδίνπ καζήκαηνο, απφ ηε ζρεδίαζε, ηελ απεηθφληζε θαη πινπνίεζε ηνπ ζε VLEs, 

έσο θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ, φια απηά ζε έλα 

πιαίζην/θνηλφηεηα πξαθηηθήο (Hernández-Leo et al., 2013). Ζ θηινζνθία θαη ε 

αξρηηεθηνληθή ηνπ ILDE, αιιά θαη ε εκπινθή ηνπ GLUE!-PS θαη ηνπ CADMOS, ζε 

φιν απηφ ηνλ θχθιν, απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 
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Δηθόλα 40: Η αξρηηεθηνληθή ηνπ ILDE 

 

ηε γξαθηθή δηεπηθάλεηα ηνπ GLUE!-PS απεηθνλίδνληαη, ε αιιεινπρία 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εθάζηνηε ζρεδίνπ καζήκαηνο θαη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ 

πξφθεηηαη λα ιάβνπλ κέξνο ζε θάζε κηα απφ απηέο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο. Ο ρξήζηεο 

κπνξεί λα επεμεξγαζηεί νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ πεδία, θαζψο θαη λα 

πξνζζέζεη ή λα αθαηξέζεη νηηδήπνηε επηζπκεί, πξνηνχ ζπλερίζεη ζηελ εμαγσγή ηνπ 

ζρεδίνπ ζε VLE, απιά θαη κφλν παηψληαο ζην θνπκπί “Deploy”. Σν κφλν 

πξναπαηηνχκελν, είλαη λα έρεη νξηζηεί απφ πξηλ ην VLE ζην νπνίν ζα γίλεη ε εμαγσγή 

ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο.  

Απηφ φκσο ην θνκκάηη, δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, 

θαζψο αθνξά ηε ιεηηνπξγία άιινπ πξνζαξκνγέα (LE Adaptor) πνπ έρεη ήδε 

δεκηνπξγεζεί. 
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Δηθόλα 41: Σν εξγαιείν GLUE!-PS κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ ILDE 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ελδηαθέξνλ έρεη λα επηθεληξσζνχκε ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ 

GLUE!-PS, ην νπνίν ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ πξνζαξκνγέα (LD Adaptor) πνπ 

δεκηνπξγήζεθε γηα ην εξγαιείν CADMOS ζηελ παξνχζα ΜΓΔ. Σν εξγαιείν GLUE!-

PS γηα λα επηηειέζεη έξγν θαη λα εμάγεη ηα καζεζηαθά ζρέδηα ζε VLE (deployment), 

ρξεζηκνπνηεί δπν δηαθνξεηηθά είδε πξνζαξκνγέσλ. Σν πξψην είδνο είλαη νη 

πξνζαξκνγείο καζεζηαθψλ ζρεδίσλ (LD Adaptors), νη νπνίνη κεηαθξάδνπλ ην αξρηθφ 

ζρέδην καζήκαηνο ζε έλα ζχλνιν θνηλψλ ζρεδηαζηηθψλ αξρψλ, ζηνηρείσλ θαη 

νληνηήησλ. ε απηφ ην είδνο αλήθεη θαη ν πξνζαξκνγέαο πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο ΜΓΔ. Ζ ηειηθή κεηάβαζε ησλ ζρεδίσλ ζε VLE, πξαγκαηνπνηείηαη κε 

έλα άιιν είδνο πξνζαξκνγέσλ πνπ νλνκάδνληαη πξνζαξκνγείο καζεζηαθψλ 

πεξηβαιιφλησλ (LE Adaptors ή DLE – Digital Learning Environment Adaptors), νη 

νπνίνη κεηαθξάδνπλ ην ζρέδην καζήκαηνο, φπσο πιένλ έρεη κεηαθεξζεί ζην  GLUE!-

PS, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αληηζηνηρίδεηαη ζηηο έλλνηεο ηνπ εθάζηνηε VLE πνπ έρεη 

επηιεγεί. Απηή ε αξρηηεθηνληθή επηηξέπεη θαη εληζρχεη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ 

πνιιαπιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ εξγαιείσλ καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πεξηβαιιφλησλ 

κάζεζεο, ρσξίο λα επεκβαίλεη ζηνλ πεγαίν θψδηθα ησλ εθάζηνηε εξγαιείσλ (Prieto et 

al., 2013).  

Όζν αλαθνξά ηηο πιαηθφξκεο κάζεζεο πνπ ππνζηεξίδεη ην GLUE!-PS , είλαη έλαο 

ππνζρφκελνο ηνκέαο κηαο θαη γίλνληαη ελέξγεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε φρη κφλν λέσλ 
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VLE θαη εξγαιείσλ Web2.0, αιιά θαη λέσλ εξγαιείσλ καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ 

(Muñoz-Cristóbal et al., 2012). 

 

 

Δηθόλα 42: Η αξρηηεθηνληθή ηνπ ILDE - GLUE!-PS (Whole Cycle) 

 

Το εννοιολογικό μονηέλο ηος GLUE!-PS (lingua franca) 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην GLUE!-PS ρξεζηκνπνηεί θνηλψο απνδεθηνχο φξνπο πνπ 

απαληψληαη ζε δηάθνξα εξγαιεία καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πιαηθφξκεο κάζεζεο. 

Όινη απηνί νη φξνη απαξηίδνπλ ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν ηνπ GLUE-PS, ή ηελ 

ελδηάκεζε γιψζζα “lingua franca” (Prieto et al., 2013), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κεηάθξαζεο απφ ην αξρηθφ ζρέδην καζήκαηνο ζηελ ηειηθή κεηάβαζε 

ζηα δηάθνξα VLE. ρεδηάζηεθε κε γλψκνλα λα είλαη απιή αιιά θαη παξάιιεια 

αξθεηά εθθξαζηηθή ψζηε λα κε ράλεηαη κεγάιν κέξνο ηεο πιεξνθνξίαο θαηά ηε 

κεηάθξαζε. Να ζεκεησζεί φηη δελ πξφθεηηαη γηα  κηα γιψζζα πεξηγξαθήο ζρεδίσλ 

καζεκάησλ, αιιά έλα ζχλνιν ελλνηψλ πνπ ζπλαληψληαη ζε δηάθνξα κεηακνληέια 

εξγαιείσλ ζρεδηαζκνχ καζεκάησλ, πνπ είλαη δπλαηφλ λα κεηαθξαζηνχλ θαη λα 

κεηαθεξζνχλ ζηα ηξέρνληα πεξηβάιινληα κάζεζεο. 
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Δηθόλα 43: Σν απινπνηεκέλν κνληέιν νληνηήησλ ηεο lingua franca (GLUE!-PS) 

 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ θαη απφ ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ GLUE!-PS, ε lingua franca 

απνηειεί ηνλ έλαλ θαη κνλαδηθφ παξάγνληα πνπ κπνξεί λα θαζνξίζεη πνηα ζρέδηα 

καζήκαηνο κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ κέζσ ηνπ GLUE!-PS, θαη ζε ηη βαζκφ 

επηηπρίαο. Γη’ απηφ ην ιφγν δφζεθε κεγάιε ζεκαζία ζηελ εθθξαζηηθφηεηα ηεο 

ελδηάκεζεο γιψζζαο, έηζη ψζηε λα γίλεη ε θαιχηεξε δπλαηή αληηζηνίρεζε θαη λα κε 

ραζεί κεγάιν κέξνο πιεξνθνξίαο θαηά ηε κεηάθξαζε απφ ην έλα εξγαιείν ζην άιιν.  

 

Οι λόγοι πος οδήγηζαν ζηη δημιοςπγία επέκηαζηρ για ηην ενζωμάηωζη ηος 

CADMOS ζηο επγαλείο GLUE!-PS 

Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ GLUE!-PS είλαη λα αλαπηχζζεη θαη λα κεηαθξάδεη ζρέδηα 

καζεκάησλ απφ δηάθνξα εξγαιεία καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε εηθνληθά 

πεξηβάιινληα κάζεζεο (VLE). 

Δπίζεο, ην εξγαιείν CADMOS έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμάγεη ηα ζρέδηα καζεκάησλ 

ηνπ ζε ςεθηαθή κνξθή, ηέηνηα ψζηε λα επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε θαη  κεηαθνξά ηεο 

πιεξνθνξίαο ζε άιια πεξηβάιινληα κάζεζεο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, δεκηνπξγήζεθε πξνζαξκνγέαο γηα ην εξγαιείν καζεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ CADMOS κε ζθνπφ λα ππνζηεξίδεηαη θαη λα αλαπαξηζηά ηα ζρέδηα 

καζεκάησλ ηνπ ζε δηάθνξα VLE κέζσ ηνπ εξγαιείνπ GLUE!-PS.  Ζ πξνζέγγηζε 

απηή αθνινπζεί ηε θηινζνθία “design once, deploy anywhere” (Prieto, Asensio-Pérez 

et al. 2011), κε ζθνπφ λα αλαπηπρζεί ε επεθηαζηκφηεηα ηνπ εξγαιείνπ CADMOS, 

ηφζν ελζσκαηψλνληαο ην εκκέζσο ζην απνζεηήξην ILDE, φζν θαη εμάγνληαο ηα 

ζρέδηα καζήκαηνο ηνπ ζε πνιιαπιά VLE. 
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Δθηφο απφ ηε γεθχξσζε ηνπ CADMOS κε δηάθνξα VLE κέζσ ηνπ GLUE!-PS, ε 

δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ηνπ CADMOS ζην απνζεηήξην-εθπαηδεπηηθφ portal ILDE, 

ήηαλ έλαο απφ ηνπο ιφγνπο-πξφθιεζε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνζαξκνγέα. Γεγνλφο 

είλαη, φηη ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιν θαη αζχκθνξν λα μαλαδεκηνπξγεζεί ην εξγαιείν 

CADMOS εθ λένπ σο web εθαξκνγή, έηζη ψζηε λα ελζσκαησζεί ζην ILDE. Έηζη, 

κηα απφ ηηο βέιηηζηεο ιχζεηο ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί πξνζαξκνγέαο ψζηε λα 

δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ νκαιή ελζσκάησζε ηνπ CADMOS ζην ILDE, 

κέζσ ηεο κεηάθξαζεο απφ ην εξγαιείν GLUE!-PS. 

Ζ αλνηθηή θαη επεθηάζηκε αξρηηεθηνληθή ηνπ GLUE!-PS θαη ηνπ ILDE είλαη έλαο 

αθφκα παξάγνληαο πνπ ζπκβάιεη ζηελ επέθηαζε απηή ηνπ CACDMOS. 

 

Ανηιζηοίσηζη ηος CADMOS με ηο GLUE!-PS 

Σν θπξηφηεξν κέξνο, φζν αλαθνξά ηελ επηθνηλσλία ηνπ εξγαιείνπ CADMOS κε ην 

GLUE!-PS, απνηειεί ε αληηζηνίρεζε ησλ ζηνηρείσλ (elements) ηνπ κεηακνληέινπ ηνπ 

CADMOS κε ηα αληίζηνηρα ηνπ GLUE!-PS. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην εξγαιείν 

GLUE!-PS ρξεζηκνπνηεί κηα ελδηάκεζε γιψζζα επηθνηλσλίαο πνπ νλνκάδεηαη lingua 

franca. Κάζε εξγαιείν καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ζα κπνξνχζε δπλεηηθά λα 

ππνζηεξίδεηαη θαη λα κεηαγισηηίδεηαη κέζσ ηνπ GLUE!-PS ζε δηάθνξα VLE (Virtual 

Learning Environments), ζα πξέπεη πξψηα λα επηθνηλσλεί κε ηε lingua franca. 

Γηα ην ιφγν απηφ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αληηζηνίρηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ CADMOS  

κε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία ηεο lingua franca, κε φζν ην δπλαηφλ πην πιήξε θαη 

θαηαλνεηφ ηξφπν. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε lingua franca παξακέλεη ακεηάβιεηε, δηφηη 

ήδε ππνζηεξίδεη ηε κεηάβαζε απφ άιια εξγαιεία καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε 

δηάθνξα VLE, ζθνπφο ήηαλ λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα κεηαθξαζηνχλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ CADMOS θαη κε ζαθή ηξφπν. 

θνπφο επίζεο ήηαλ, λα κε γίλνπλ αιιαγέο νχηε ζην εξγαιείν CADMOS. Γε ζα είρε 

λφεκα λα γίλνπλ αιιαγέο κε γλψκνλα ηελ επηθνηλσλία ησλ δπν εξγαιείσλ, δηφηη ζα 

απαηηνχζε πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο, φπσο ζπλππνινγηζκφ ηεο έλλνηαο ησλ «νκάδσλ» 

θαη ησλ «ξφισλ» ζε ζπζρεηηζκφ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, θάηη ην νπνίν φπσο 

πξναλαθέξακε δελ είλαη θαη ην δεηνχκελν εληέιεη. 

Πξψηα φκσο, έγηλε ζαθέο ην γεγνλφο φηη θαηά ηε κεηάβαζε απφ ην έλα εξγαιείν ζην 

άιιν, θνκκάηη ηεο πιεξνθνξίαο κπνξεί λα ραζεί, ιφγσ ειιηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ζρεδίνπ καζήκαηνο ή απεηξίαο ηνπ ρξήζηε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηα εξγαιεία 

ππνζηήξημεο (Muñoz-Cristóbal et al., 2012).  

Δπίζεο, είλαη θιαζζηθφ ην πξφβιεκα φηαλ γίλεηαη απφπεηξα κεηάθξαζεο θαη 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πξνηχπσλ, θπξίσο ιφγσ ηνπ ελδηάκεζνπ 

πξνζαξκνγέα πνπ πξνζπαζεί λα κεηαθξάζεη θαη λα κεηαθέξεη ηελ πιεξνθνξία απφ 

ην έλα ζην άιιν. Κάπνηεο θνξέο απηφ ην πξφβιεκα εληζρχεηαη, αλάινγα κε ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 
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κεηάθξαζεο θαη πξνζαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ. Να μεθαζαξηζηεί φκσο φηη γηα ηελ 

απψιεηα ηεο εθθξαζηηθφηεηαο δελ επζχλεηαη νχηε ην CADMOS, αιιά νχηε θαη ην 

GLUE!-PS. Σνλ θχξην ιφγν έρεη ε ελδηάκεζε γιψζζα lingua franca, θαη ηδαληθά αλ 

ζα ζέιακε λα κε ράζνπκε θαλέλα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ CADMOS, ζα έπξεπε λα ηελ 

ηξνπνπνηήζνπκε θαηάιιεια γηα θάηη ηέηνην. 

Οπφηε ε ηδέα ήηαλ λα  κεηαθεξζνχλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία απφ ην 

CADMOS ζην GLUE!-PS, θαη λα ραζεί εάλ γίλεηαη πνιχ κηθξφ κέξνο ηεο 

πιεξνθνξίαο, ην νπνίν ίζσο λα κπνξνχζε λα πξνζηεζεί ζε δεχηεξν ρξφλν. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ε lingua franca δηαζέηεη 

θάπνηα πεδία πνπ δίλνπλ πεξηζψξηα ειεπζεξίαο θαη επηηξέπνπλ ηελ έκκεζε εηζαγσγή 

ησλ κε-ππνζηεξηδφκελσλ ζηνηρείσλ, ελζσκαηψζεθαλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα 

ζηνηρεία ηνπ CADMOS κε ηελ ειπίδα φηη ζα κεηαθεξζεί ε αληίζηνηρε πιεξνθνξία 

ζην εθάζηνηε VLE. Καη απηφ γηαηί ην θνκκάηη ηεο κεηάθξαζεο θαη κεηάβαζεο απφ ην 

GLUE!-PS ζηα ππνζηεξηδφκελα VLE, ππνζηεξίδεηαη απφ άιινπο ήδε ππάξρνληεο 

πξνζαξκνγείο, νπφηε θαη είλαη θάηη πνπ δελ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα ΜΓΔ. 

ηφρνο ηνπ GLUE!-PS είλαη λα απαηηεί ηα ειάρηζηα δπλαηά απφ ηα εξγαιεία 

καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηήζεη. Έηζη, επεμεξγάδεηαη κφλν ηελ 

πιεξνθνξία πνπ παξέρεηαη απφ ην εθάζηνηε εξγαιείν. 

Σα ζηνηρεία πνπ αληηζηνηρίζηεθαλ παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο:  

 

CADMOS 

Elements 

CADMOS 

Values 

Corresponding 

GLUE!-PS 

elements (Lingua 

Franca) 

ρόιηα 

- - id 

Γίλεηαη απηφκαηα έλα 

κνλαδηθφ id απφ ην 

GLUE!-PS, θαηά ηελ 

εηζαγσγή ηνπ .docx 

αξρείνπ. 

mainTitle 
 

Scenario - 

Ζ πιεξνθνξία 

κεηαθέξεηαη απφ ην 

ILDE, αθνχ πξψηα ζα 

έρεη αλέβεη ην αξρείν 

ζηε γξαθηθή δηεπαθή 

(GUI) ηνπ ILDE 

- - name 

Ο ρξήζηεο δίλεη έλα 

φλνκα θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο 

εηζαγσγήο ελφο 

αξρείνπ ζην GLUE!-

PS GUI. 
duration Duration - Ζ πιεξνθνξία 
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ελζσκαηψλεηαη ζην 

ζηνηρείν 

“description” ηεο 

lingua franca 

eduLevel 
 

Educational Level - 

Ζ πιεξνθνξία 

ελζσκαηψλεηαη ζην 

ζηνηρείν 

“description” ηεο 

lingua franca 

subjectArea 
 

Subject Area - 

Ζ πιεξνθνξία 

ελζσκαηψλεηαη ζην 

ζηνηρείν 

“description” ηεο 

lingua franca 

introduction Brief introduction description 

Ζ πιεξνθνξία 

αληηζηνηρίδεηαη σο 

έρεη κεηαμχ ησλ δπν 

ζηνηρείσλ 

- - originalDesignType 

Ζ πιεξνθνξία δίλεηαη 

απφ ην ρξήζηε θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηεο 

εηζαγσγήο ελφο 

αξρείνπ ζην GLUE!-

PS GUI. 

- - author 

Ζ πιεξνθνξία 

πξνθχπηεη απφ ηα 

ζηνηρεία κε ηα νπνία 

έρεη εηζέιζεη ν 

ρξήζηεο ζην GLUE!-

PS 

- - timestamp 

Παξέρεηαη απηφκαηα 

απφ ην GLUE!-PS 

θαηά ηελ εηζαγσγή 

ηνπ .docx αξρείνπ. 

learningGoals 
 

Learning Goals objectives 

Ζ πιεξνθνξία 

αληηζηνηρίδεηαη σο 

έρεη κεηαμχ ησλ δπν 

ζηνηρείσλ 

- - rootActivity 
Οξίδεηαη πάληα σο: 
activity id="0" 

- - originalDesignData Γελ απαηηείηαη 

prerequisites 
 

Prerequisites - 

Ζ πιεξνθνξία 

ελζσκαηψλεηαη ζην 

ζηνηρείν 

“description” ηεο 

lingua franca 

actors 

 
Actors roles 

Ζ πιεξνθνξία 

αληηζηνηρίδεηαη σο 

έρεη κεηαμχ ησλ δπν 

ζηνηρείσλ 
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lAs Learning Activities childrenActivities 

Ζ πιεξνθνξία 

αληηζηνηρίδεηαη σο 

έρεη κεηαμχ ησλ δπν 

ζηνηρείσλ 

lr Learning 

Resources 
resources 

Μέξνο ηεο 

πιεξνθνξίαο 

αληηζηνηρίδεηαη σο 

έρεη κεηαμχ ησλ δπν 

ζηνηρείσλ. Ο ηχπνο 

ησλ καζεζηαθψλ 

πφξσλ πξέπεη λα 

επαλαπξνζδηνξηζηεί 

ζην GLUE!-PS GUI. 

Πίλαθαο 3: CADMOS/GLUE!-PS αληηζηνίρηζε κεηακνληέισλ 

 

Δπηπιένλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κεηακνληέινπ ηνπ CADMOS, ρξεηάζηεθε λα 

πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθφηεξα θάπνηα απφ ηα ήδε ππάξρνληα ζηνηρεία. Γη’ απηφ ην 

ιφγν, ρξεηάζηεθε λα ραξαθηεξηζηνχλ επηπιένλ θάπνηα εηδηθφηεξα ζηνηρεία ψζηε λα 

δηεπθνιπλζεί ε αληηζηνίρεζε θαη λα κε ραζνχλ θάπνηα απφ απηά θαηά ηε 

κεηαγιψηηηζε. Οπφηε, θξίζεθε ζσζηφ λα ζπκπεξηιεθζεί ν ηίηινο θαη ε πεξηγξαθή 

ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ , θαη ν ηίηινο, ν ηχπνο θαη ν ζχλδεζκνο ηνπ 

ηζηνηφπνπ (URL) ησλ καζεζηαθψλ πφξσλ. Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπιιέρηεθαλ 

απφ ην docx αξρείν ηνπ CADMOS, θαη ελζσκαηψζεθαλ ζην λέν κνληέιν ηνπ 

CADMOS (Model.java) πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηνλ πξνζαξκνγέα (adaptor) γηα ηελ φζν 

ην δπλαηφλ πην βέιηηζηε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δπν εξγαιείσλ. 

 

CADMOS 

adaptor 

Elements 

CADMOS 

Values (Simple 

Learning 

Activities) 

Corresponding 

GLUE!-PS 

elements (Lingua 

Franca) 

ρόιηα 

- - id 

Γίλεηαη απηφκαηα 

έλα κνλαδηθφ id απφ 

ην GLUE!-PS, γηα 

θάζε απιή 

δξαζηεξηφηεηα 

title Title name 

Ζ πιεξνθνξία 

αληηζηνηρίδεηαη σο 

έρεη κεηαμχ ησλ δπν 

ζηνηρείσλ 

description 
 

Description description 

Ζ πιεξνθνξία 

αληηζηνηρίδεηαη σο 

έρεη κεηαμχ ησλ δπν 

ζηνηρείσλ 

Πίλαθαο 4: CADMOS adaptor/GLUE!-PS αληηζηνίρηζε δξαζηεξηνηήησλ 
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CADMOS 

adaptor 

Elements 

CADMOS 

Values (Simple 

Learning 

Resources) 

Corresponding 

GLUE!-PS 

elements (Lingua 

Franca) 

ρόιηα 

- - Id 

Γίλεηαη απηφκαηα 

έλα κνλαδηθφ id απφ 

ην GLUE!-PS, γηα 

θάζε καζεζηαθφ 

πφξν 

rTitle Resource Title name 

Ζ πιεξνθνξία 

αληηζηνηρίδεηαη σο 

έρεη κεηαμχ ησλ δπν 

ζηνηρείσλ 

- - instantiable 
Οξίδεηαη πάληα σο: 
false 

rURL File/URL location 

Ζ πιεξνθνξία 

αληηζηνηρίδεηαη σο 

έρεη κεηαμχ ησλ δπν 

ζηνηρείσλ 

- - toolKind 
Οξίδεηαη πάληα σο: 
external 

rType 
 

Type toolType 

Οξίδεηαη πάληα σο: 

“document”. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ην πεδίν απηφ ζην 

GLUE!-PS, κπνξεί 

λα πάξεη ηηκέο πνπ 

δελ ππάξρνπλ ζην 

CADMOS, νξίδεηαη 

πάληα ν ηχπνο ζε 

“document” γηα θάζε 

καζεζηαθφ πφξν θαη 

ππάξρεη δπλαηφηεηα 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ 

ζην GLUE!-PS GUI. 

- - toolData Γελ απαηηείηαη 

Πίλαθαο 5: CADMOS adaptor/GLUE!-PS αληηζηνίρηζε ησλ καζεζηαθώλ πόξσλ 

 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία δελ παξνπζηάδνληαη κφλν ζην GLUE!-PS GUI, αιιά θαη ζην 

XML αξρείν πνπ δεκηνπξγεί ην GLUE!-PS θαη απνζεθεχεη φιε ηελ πιεξνθνξία ησλ 

ζρεδίσλ καζεκάησλ πνπ θηινμελεί θαη επεμεξγάδεηαη. Γη’ απηφ, έγηλε πξνζπάζεηα λα 

ελζσκαησζνχλ φζν πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ηνπ CADMOS γηλφηαλ, ψζηε λα είλαη φζν 

ην δπλαηφλ πην πιήξεο θαη ελεκεξσκέλν ην XML αξρείν ηνπ GLUE!-PS.  
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4.2. Τινπνίεζε ηνπ CADMOS LD Adaptor γηα ην GLUE!-PS 

 

Γημιοςπγία ηος πποζαπμογέα “CADMOS LD Adaptor)” 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζαξκνγέα, επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εηζάγνπλ, 

λα αλαπαξαζηήζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ  ην εμαγφκελν αξρείν ηνπ CADMOS 

docx, ζην εξγαιείν GLUE!-PS  θαη θαη’ επέθηαζε ζηα ππνζηεξηδφκελα VLE. Βαζηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ πξνζαξκνγέα είλαη λα αλαιχζεη ην XML κεηακνληέιν 

(document.xml) ηνπ CADMOS, πνπ εκπεξηέρεηαη ζην docx αξρείν, κε ζθνπφ λα 

αληηζηνηρήζεη θαη λα αλαπαξαζηήζεη ηελ απαηηνχκελε πιεξνθνξία ζην GLUE!-PS. 

Όζν αλαθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο, θαηαξρήλ κειεηήζεθε 

ε αξρηηεθηνληθή ηνπ GLUE!-PS, ηνπ CADMOS, ηεο ελδηάκεζεο γιψζζαο lingua 

franca θαη παξφκνηνη πινπνηεκέλνη πξνζαξκνγείο απφ άιια εξγαιεία καζεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ, πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην GLUE!-PS. 

Ο πξνζαξκνγέαο δεκηνπξγήζεθε ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java, κε ηε ζπκβνιή 

ησλ νδεγηψλ απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα GSIC-EMIC ηνπ παλεπηζηήκηνπ ηνπ 

Valladolid, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα πξφηππα ηνπ ήδε δεκηνπξγεκέλνπ 

πξνζαξκνγέα γηα ην εξγαιείν καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ PPC (Pedagogical Pattern 

Collector), πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηελ νκάδα LDSE (Learning Design Support 

Environment project team). Δπίζεο, αθνινπζήζεθαλ νη νδεγίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ 

ηζηφηνπνπν ηνπ ILDE, γηα ηελ θαηαζθεπή πξνζαξκνγέα (LD adaptor) ζην GLUE!-PS 

(http://ilde.upf.edu/api/html/). 

Ζ βαζηθή ηδέα θαη θχξηνο ζθειεηφο ηνπ πξνζαξκνγέα, είλαη λα δηαβάδεη ην εμαγφκελν 

.docx αξρείν ηνπ CADMOS, λα αλαιχεη ηα ζηνηρεία ηνπ document.xml αξρείνπ θαη 

λα ηα κεηαθξάδεη ζε αληίζηνηρεο Java νληφηεηεο ηνπ αληίζηνηρνπ κνληέινπ ζρεδίαζεο 

ηεο lingua franca. 

Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, δεκηνπξγήζεθε ην κνληέιν ηνπ εξγαιείνπ CADMOS,  φπσο 

πξνέθπςε απφ ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ CADMOS κε ην GLUE!-PS, θαη πεξηγξάθεθε 

ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, θαη θάπνηα θνκκάηηα θψδηθα αθφκα γηα λα ζπλζέζνπλ 

ηειηθά ηνλ πξνζαξκνγέα, ηνπ νπνίνπ ε δεκηνπξγία έγηλε εμ’ νινθιήξνπ ζην 

πεξηβάιινλ “Eclipse IDE”, θαη ε εμαγσγή ησλ ζρεδίσλ δνθηκάζηεθε ζε ηνπηθή 

εγθαηάζηαζε Moodle (έθδνζε 2.1). 

 

Έλα απφ ηα  επηπιένλ ζηνηρεία ηνπ CADMOS LD adaptor ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνζαξκνγέα ηνπ PPC, είλαη φηη ρξεζηκνπνηεί θαη δηαβάδεη docx αξρεία θαη φρη xml 

αξρεία φπσο ην PPC LD adaptor. ηελ νπζία φκσο δελ πξφθεηηαη γηα ηφζν κεγάιε 

δηαθνξά, αθνχ θαη ην docx αξρείν, εκπεξηέρεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πιεξνθνξίαο 

ζε xml αξρείν (document.xml). Γηα απηφ ην ιφγν, ρξεηάζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο 

αλαιπηήο αξρείσλ docx (docx parser). 

http://ilde.upf.edu/api/html/
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ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε Java βηβιηνζήθε (library) “docx4j-

3.0.0” γηα ηελ απνζπκπίεζε ηνπ docx αξρείνπ ηνπ CADMOS θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα αλνηθηνχ θψδηθα βηβιηνζήθε, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ επεμεξγαζία αξρείσλ ηνπ εξγαιείνπ Microsoft 

Office (έθδνζε 2007 θαη κεηαγελέζηεξεο) ζε Java. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δνπιεία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο βηβιηνζήθεο είλαη λα αλαηξέμεη ζην θχξην XML αξρείν ηνπ docx, πνπ 

πεξηέρεη ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηαδφκαζηε, θαη λα αλαζχξεη ηα ζηνηρεία πνπ 

επηζπκνχκε.  

Σν αξρείν docx, φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη αθνινπζεί ην πξφηππν 

WordprocessingML ηεο Microsoft θαη ην XML αξρείν πνπ απνζεθεχεη ηελ 

πιεξνθνξία είλαη ηεο κνξθήο: 

 

<w:document 
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main" > 
  <w:body> 
    <w:p > 
      <w:pPr> 
        <w:pStyle w:val="Heading1"/> 
      </w:pPr> 
      <w:r> 
        <w:t>Hello World</w:t> 
      </w:r> 
    </w:p> 
    : 
    <w:sectPr > 
      <w:pgSz w:w="12240" w:h="15840"/> 
      <w:pgMar w:top="1440" w:right="1440" w:bottom="1440" w:left="1440" 
w:header="708" w:footer="708" w:gutter="0"/> 
    </w:sectPr> 
  </w:body> 
</w:document> 

 

Για να ανακτθθεί θ πλθροφορία που μασ ενδιαφζρει, αρκεί να γνωρίηουμε τθ μορφολογία 

του ςυγκεκριμζνου XML αρχείου, για να εντοπιςτοφν τα επιθυμθτά ςτοιχεία χωρίσ 

δυςκολία. 

 

Object XML element 

Document body w:body 

Paragraph w:p 

Paragraph props w:pPr 

Run w:r 

Run props w:rPr 

Text w:t 

Table w:tbl 

Table row w:tr 

Table cell w:tc 
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Drawing w:drawing 

Page break w:br 

Footnote  

or endnote ref 
? 

Πίλαθαο 6: Η ηαμηλόκεζε ηνπ WordprocessingML XML αξρείνπ 

 

ηε ζπλέρεηα, πξνζηέζεθε ζην GLUE!-PS, ην θνπκπί γηα ην αλέβαζκα ησλ αξρείσλ 

docx ηνπ CADMOS. Ζ ελέξγεηα απηή, θαζψο θαη άιιεο κηθξέο επεκβάζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ θπξίσο ηε γξαθηθή δηεπηθάλεηα ηνπ GLUE!-PS, πξνζηέζεθαλ απφ 

πξνγξακκαηηζηή ηεο νκάδαο ηνπ εξγαζηεξίνπ GSIC-EMIC. 

Δπίζεο, γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ πξνζαξκνγέα, δφζεθε κεγάιε πξνζνρή ζην XML 

αξρείν πνπ δεκηνπξγεί ην GLUE!-PS γηα θάζε λέν ζρέδην καζήκαηνο πνπ εηζάγεηαη, 

φζν αλαθνξά ηελ εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξίαο ζηα αληίζηνηρα ζεκεία ηνπ αξρείνπ. Γηα 

λα δεκηνπξγεζεί ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν, επίζεο αληηζηνηρίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

κεηακνληέινπ ηνπ εξγαιείνπ καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ κε ηε lingua franca, απιά απηή 

ε πιεξνθνξία δελ εκθαλίδεηαη ζην GLUE!-PS GUI. Παξ’ φια απηά είλαη ην ίδην 

ζεκαληηθή. 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ CADMOS LD 

Adaptor, έγηλαλ θάπνηεο πξνζζήθεο θψδηθα πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ απεηθφληζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζην GLUE!-PS, θαη πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

Πξνζηέζεθαλ νη ξφινη ηνπ CADMOS, ζηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Γφζεθαλ νη αληίζηνηρνη κνλαδηθνί αξηζκνί (id) ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηνπο 

αληίζηνηρνπο καζεζηαθνχο πφξνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ. 

  Πξνζηέζεθε ν ηχπνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο φπσο νξίδεηαη ζην αξρηθφ ζρέδην 

ηνπ CADMOS, ζαλ επηπιένλ πιεξνθνξία, κηαο θαη ην GLUE!-PS ππνζηεξίδεη 

άιινπο ηχπνπο δξαζηεξηνηήησλ. Παξ’ φια απηά, γη’ απηφ ηνλ ιφγν θαη γηα λα 

κε ραζεί απηή ε πιεξνθνξία, πξνζηέζεθε ψζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα ηελ επεμεξγαζηεί ζην GLUE!-PS GUI πιένλ. 

 Οξίζηεθε θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ εκθαλίδεηαη ζην GLUE!-PS GUI 

(Instanced Activity), λα πεξηέρεη εμ’ νξηζκνχ κία άδεηα νκάδα (group) κε ην 

φλνκα “Whole Class”. Απηή ε ελέξγεηα έγηλε γηα λα θαιχςεη ηελ απαίηεζε 

ηνπ GLUE!-PS πνπ ρξεηάδεηαη νκάδεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα 

ζπλερίζεη νκαιά κε ηελ εμαγσγή ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο. 

 

Μεηά ηελ πξνζζήθε φισλ ησλ αιιαγψλ θαη κεηά απφ αξθεηέο δνθηκέο, ηα θνκκάηηα 

θψδηθα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη απαξηίδνπλ ην CADMOS LD Adaptor, είλαη ηα 

εμήο: 
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CADMOS LD Adaptor 

Classes 
Πεξηγξαθή 

Docx2txtArr.java 
Γηαρεηξίδεηαη θαη εμάγεη ηα πεξηερφκελα ηνπ 

docx αξρείνπ ηνπ CADMOS. 

Description.java 

Ζ βαζηθή πιεξνθνξία ηνπ κεηακνληέινπ 

ηνπ CADMOS, πνπ ελζσκαηψλεη θπξίσο ηα 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζε απηφ ηεο 

πεξηγξαθήο. 

CLA.java 
Σν κνληέιν πεξηγξαθήο ησλ ζχλζεησλ 

καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

SLA.java 

Σν κνληέιν πεξηγξαθήο ησλ απιψλ 

καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. πλδέεη επίζεο ηνπο 

ξφινπο κε ηηο αληίζηνηρεο καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

LearningActivity.java 

Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ κνληέιν γηα ηελ 

πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ  ησλ απιψλ  

καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Learning.Resource.java 

Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ κνληέιν γηα ηελ 

πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ  ησλ 

καζεζηαθψλ πφξσλ. πλδέεη επίζεο ηνπο 

καζεζηαθνχο πφξνπο κε ηηο αληίζηνηρεο 

καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Model.java πλζέηεη θαη ζπλδέεη φια ηα παξαπάλσ. 

DOCXAdaptor.java 

πλδέεη ην “Model.java” ηνπ CADMOS 

Adaptor κε ην “ILDAdaptor.java” ηνπ 

GLUE!-PS, θαη θαη’ επέθηαζε δεκηνπξγεί 

ην “Design.java” (κνληέιν ζρεδίαζεο ηεο 

lingua franca) κε ηα αληίζηνηρα εμαγφκελα 

δεδνκέλα ηνπ docx αξρείνπ. Με άιια 

ιφγηα, απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν  ηνπ 

πξνζαξκνγέα, πνπ πξαγκαηνπνηεί ηε 

ζχλδεζε θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ δπν 

εξγαιείσλ. 

Πίλαθαο 7: Η ζύλζεζε ηνπ CADMOS LD Adaptor 

 

Σενάπιο σπήζηρ (πεπιγπαθή και οθόνερ) 

Αξρηθά, λα ζεκεησζεί φηη ην παξφλ ζχζηεκα δελ έρεη ελζσκαησζεί αθφκα ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ ILDE, θαζψο αλακέλνληαη κηθξέο αιιαγέο απφ ηελ νκάδα 

ζπληήξεζεο ηνπ εξγαιείνπ GLUE!-PS, θαη ε ελζσκάησζε πξφθεηηαη λα ιάβεη ρψξα 

κειινληηθά, θαζψο πξφθεηηαη γηα πξφηαζε, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί. Οπφηε θαη ην 

παξαθάησ ζελάξην ρξήζεο έγηλε ζε ηνπηθή εγθαηάζηαζε θαη κε θάπνηεο ειιείςεηο. 
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Δηθόλα 44: Η αξρηθή ζειίδα ηνπ GLUE!-PS 

 

Γηα ηελ εηζαγσγή ελφο ζρεδίνπ καζήκαηνο (Upload a Design), ν ρξήζηεο θαιείηαη λα 

δψζεη έλα φλνκα ζην ζρέδην πνπ εηζάγεη, λα δηαιέμεη ηνλ ηχπν ηνπ ζρεδίνπ 

“CADMOS”, λα επηιέμεη θαη λα αλεβάζεη ην αξρείν docx ηνπ CADMOS πνπ 

επηζπκεί, θαη ζηε ζπλέρεηα λα παηήζεη ην θνπκπί “Create”, γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

λένπ αξρείνπ. 

Αθνχ δεκηνπξγεζεί ην λέν αξρείν, πξέπεη λα αθήζεη ην πνληίθη (hover) πάλσ απφ ην 

φλνκα ηνπ αξρείνπ, ψζηε λα εκθαληζηνχλ νη παξαθάησ επηινγέο: 

 

Δηθόλα 45: Γεκηνπξγώληαο έλα αξρείν ζην GLUE!-PS 
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θη έπεηηα, λα επηιέμεη “New Deploy” γηα λα ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία. 

ην επφκελν βήκα, νξίδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο ζρέδην καζήκαηνο, θάηη πνπ δελ έρεη 

ηδηαίηεξν λφεκα γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ CADMOS, κηαο θαη δελ ππνζηεξίδεηαη απηή ε 

ιεηηνπξγία, θαη επίζεο νξίδεηαη ην πεξηβάιινλ κάζεζεο (LMS) ζην νπνίν ζα γίλεη ε 

εμαγσγή ηνπ ζρεδίνπ. Όζν αλαθνξά ην πξψην βήκα, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα 

μαλαλεβάζεη ην ίδην αξρείν, επηιέγνληαο ηνλ ηχπν (format) CADMOS. Δπίζεο 

θαιείηαη λα επηιέμεη ην LMS θαη ην αληίζηνηρν κάζεκα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ζην 

εθάζηνηε LMS/VLE, ψζηε λα γίλεη απηφκαηα ε πιήξσζε θαη ε κεηάβαζε ζην 

αληίζηνηρν κάζεκα. 

 

 

Δηθόλα 46: Οξίδνληαο ην πεξηβάιινλ κάζεζεο GLUE!-PS 

 

Παηψληαο ην θνπκπί “Next”, ν ρξήζηεο κεηαβαίλεη ζηελ ηειηθή νζφλε, έλα βήκα πξηλ 

ηε κεηάβαζε θαη εμαγσγή ζην επηιεγκέλν VLE. ε απηφ ην ζεκείν, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα αιιαγψλ ή ηξνπνπνηήζεσλ, φζν αλαθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηνπο 

καζεζηαθνχο πφξνπο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ καζεζηαθνχ ζρεδίνπ. 

 



103 

 

 

Δηθόλα 47: Η αλαπαξάζηαζε ελόο ζρεδίνπ καζήκαηνο ηνπ CADMOS ζην GLUE!-PS 

 

Πην αλαιπηηθά, ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη ηα νλφκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, λα 

αθαηξέζεη ή λα πξνζζέζεη δξαζηεξηφηεηεο, φπσο επίζεο αληίζηνηρα κπνξεί λα 

επεμεξγαζηεί θαη ηνπο καζεζηαθνχο πφξνπο. ηα δεμηά επίζεο, παξνπζηάδνληαη νη 

δηαζέζηκνη καζεζηαθνί πφξνη θαη νη ζπκκεηέρνληεο ηνπ καζεζηαθνχ ζρεδίνπ. 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηε γξαθηθή δηεπηθάλεηα, νη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ην 

GLUE!-PS γηα λα ζπλερίζεη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ, έρνπλ κεηαθεξζεί φπσο ζα έπξεπε. 

Όκσο ζα πξέπεη θαη ν ρξήζηεο λα θάλεη θάπνηεο αιιαγέο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, νη καζεζηαθνί πφξνη νξίζηεθαλ λα 

έρνπλ φινη ηνλ ηχπν “document”, δειαδή ζαλ λα πξφθεηηαη γηα θάπνην ςεθηαθφ 

έγγξαθν. Οπφηε, πξέπεη ρεηξνθίλεηα απφ ην GLUE!-PS GUI, λα νξηζηνχλ νη 

πξαγκαηηθνί ηχπνη ησλ εγγξάθσλ, δηαιέγνληαο ηηο θαηάιιειεο απφ ηηο ππάξρνπζεο 

επηινγέο. 

 

Δηθόλα 48: αλαπαξάζηαζε ελόο ζρεδίνπ καζήκαηνο ηνπ CADMOS ζην GLUE!-PS 
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Σέινο, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα πξνζζέζεη ρεηξνθίλεηα άδεηεο νκάδεο (groups), κέζα 

ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα, γηαηί είλαη θάηη πνπ απαηηείηαη απφ ην GLUE!-PS γηα λα 

ζπλερίζεη ηε κεηάβαζε ζε VLE. 

Ζ ππφινηπε πιεξνθνξία πνπ ππάξρεη κέζα ζην docx αξρείν ηνπ CADMOS θαη δελ 

εκθαλίδεηαη ζηε δηεπηθάλεηα ηνπ GLUE!-PS, εκπεξηέρεηαη ζην XML αξρείν πνπ 

δεκηνπξγεί ην εξγαιείν, γηα θάζε λέν ζρέδην. Σα επηπιένλ απηά ζηνηρεία είλαη: 

 Ζ πεξηγξαθή ηνπ καζεζηαθνχ ζρεδίνπ, ζηελ νπνία επίζεο αλαγξάθεηαη θαη ε 

δηάξθεηα , ε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ε παξέκβαζε, ην 

πεδίν πνπ ζα θαιχςεη, θαη ηα πξναπαηηνχκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(description) 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη πνπ θαιχπηεη ε παξέκβαζε (objectives) 

 Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ πξφθεηηαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δηδαθηηθή παξέκβαζε 

(roles) θαη ε αληηζηνίρεζε ηνπο κε ηηο  δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξφθεηηαη λα 

ζπκκεηέρνπλ 

 Οη απιέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζεζηαθνχ ζρεδίνπ (childrenActivities) θαη νη 

καζεζηαθνί πφξνη ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο (resources) 

 Όζν αλαθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ην επηπιένλ ζηνηρείν είλαη ε πεξηγξαθή ησλ 

απιψλ δξαζηεξηνηήησλ (description) 

 

 

Δηθόλα 49: Η αλαπαξάζηαζε ελόο ζρεδίνπ καζήκαηνο ζην XML αξρείν ηνπ GLUE!-PS 
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Σν πεδίν “description”, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα απφ ηα ειεχζεξα πεδία ηνπ 

CADMOS, δηφηη επηηξέπεη ηελ αληηζηνίρεζε κε πεξηζζφηεξα απφ έλα ζηνηρεία. Έηζη 

θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζην παξαπάλσ ζηνηρείν αληηζηνηρήζεθαλ 

παξαπάλσ απφ έλα ζηνηρεία ηνπ CADMOS, ηα νπνία θαη θηινμελήζεθαλ ελ ηέιεη 

κέζα ζηελ πεξηγξαθή, ρξεζηκνπνηψληαο δηαρσξηζηηθά γηα ηελ δηάθξηζε ησλ 

ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπο. Αθνχ δελ ήηαλ δπλαηφ λα ελζσκαησζνχλ νχηε σο ππo-

ζηνηρεία (sub-elements), ήηαλ ν πην δηαθξηηφο ηξφπνο δηαρσξηζκνχ ηεο πιεξνθνξίαο. 

Δπίζεο, φπσο αλαθέξζεθε γηα ηνλ ηχπν ησλ καζεζηαθψλ πφξσλ, νξίζηεθε λα είλαη 

πάληα “document”, γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο φπσο εμεγήζεθε ζην θεθάιαην 4.1. 

Χζηφζν, πξφθεηηαη γηα κηα πιεξνθνξία πνιχ ρξήζηκε γηα ηνλ ρξήζηε πνπ δε ζα 

κπνξνχζε λα ραζεί ή λα παξαιεηθζεί. Έηζη ινηπφλ, ε πιεξνθνξία απηή πξνζηέζεθε 

κέζα ζε παξέλζεζε, αθξηβψο δίπια απφ ηνλ ηίηιν ηνπ καζεζηαθνχ πφξνπ. Ο ρξήζηεο 

ινηπφλ, ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηνλ ηχπν θάζε καζεζηαθνχ πφξνπ, φπσο έρεη 

νξηζηεί απφ ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο,  θαη λα κπνξεί λα ηνλ πξνζζέζεη 

έζησ θαη ρεηξνθίλεηα ζε δεχηεξν ρξφλν. 

 

4.3. Γπλαηόηεηεο γηα κειινληηθέο επεθηάζεηο θαη αμηνπνίεζε ηνπ 

πξνζαξκνγέα CADMOS LD Adaptor 

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα ΜΓΔ, ππάξρνπλ αθφκα θάπνηα ζέκαηα πνπ ρξήδνπλ 

πεξαηηέξσ έξεπλαο θαη δηεξεχλεζεο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ αληηζηνίρηζε ησλ 

κεηακνληέισλ ησλ δπν εξγαιείσλ, έγηλε θαλεξφ φηη ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε 

πξνζπάζεηα φζν αλαθνξά ην θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 

εξγαιείσλ, θαη απφ ηηο δπν εξεπλεηηθέο νκάδεο-δεκηνπξγνχο ησλ εξγαιείσλ απηψλ.  

Πνιχ ζεκαληηθφ ζα ήηαλ, κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία απηή λα γίλνπλ πξνηάζεηο γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ εμαγφκελνπ αξρείνπ docx ηνπ CADMOS, ην νπνίν είλαη πνιιά 

ππνζρφκελν, φζν θαη ηξνπνπνηήζεηο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο lingua 

franca πνπ ρξεζηκνπνηεί ην GLUE!-PS, αιιά θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην ίδην ην GLUE!-

PS, ψζηε λα γίλεη πην ζπκβαηφ κε ην φρη ηφζν απαηηεηηθφ εμαγφκελν αξρείν ηνπ 

CADMOS. 

Γηα παξάδεηγκα, ε lingua franca ζηεξείηαη εθθξαζηηθφηεηαο, φζν αλαθνξά ζελάξηα 

καζήκαηνο πνπ εκπεξηέρνπλ θαλφλεο ή επαλαιήςεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Χζηφζν, 

δελ είλαη θνκκάηη πνπ αθνξά ηελ παξνχζα ΜΓΔ, γη’ απηφ ζα ζηαζνχκε θπξίσο ζε 

παξαηεξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην CADMOS LD Adaptor. 

Απηή ηε ζηηγκή, λα ζπκίζνπκε φηη ν ηχπνο ησλ καζεζηαθψλ πφξσλ  έρεη νξηζηεί σο 

«έγγξαθν» (document) γηα θάζε πεξίπησζε, νπφηε θαη νη πφξνη ζα πξέπεη λα 

επαλαπξνζδηνξηζηνχλ ρεηξνθίλεηα. Οπφηε, ελδηαθέξνλ θαη ρξήζηκν ζα ήηαλ 

κειινληηθά, λα βξεζεί ηξφπνο ψζηε λα κεηαθξάδνληαη θαη λα δεκηνπξγνχληαη 
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απηφκαηα ζην GLUE!-PS, ηνπιάρηζηνλ νη πφξνη πνπ δηαζέηνπλ URL, νπφηε θαη 

πξφθεηηαη γηα δηαδηθηπαθέο πεγέο.  

Δπίζεο, κηα ηδέα γηα λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη θηλήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ην ρξήζηε 

ζην GLUE!-PS GUI, ζα ήηαλ λα πξνζηεζνχλ άδεηεο νκάδεο (groups) κέζα ζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ κεηαθξάδεηαη θαη εηζάγεηαη ζην GLUE!-PS (instanced activity). 

Πξψηνλ, πξφθεηηαη γηα πξναπαηηνχκελν απφ ην GLUE!-PS, νπφηε θαη ρξεηάδεηαη λα 

πξνζηεζεί νχησο ή άιισο, θαη δεχηεξνλ πξφθεηηαη γηα κία ελδερφκελε ιχζε, εθφζνλ 

ην εξγαιείν CADMOS δελ απαηηεί θαη δελ πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο απφ νκάδεο, απιά ζα πξνζηίζεληαη νη νκάδεο θαη ζα γίλεηαη ε 

επεμεξγαζία ζε δεχηεξν ρξφλν. Δίλαη κηα παξάκεηξνο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε 

θαη απφ ηηο δπν νκάδεο ζρεδίαζεο ησλ εξγαιείσλ, φζν αλαθνξά ηε βέιηηζηε 

επηθνηλσλία ηνπο. Δθ’ φζνλ ζην εξγαιείν CADMOS δε ρξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα ησλ 

νκάδσλ (groups) θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ (participants), φπσο ζπκβαίλεη ζην GLUE!-

PS, είλαη πξνθαλέο φηη πξέπεη λα γίλεη θάπνηα αιιαγή ζε έλα απφ ηα δπν εξγαιεία. 

Γεληθφηεξα, ίζσο θαη λα ήηαλ ρξήζηκν λα εκπινπηηζηεί ην docx αξρείνπ ηνπ 

CADMOS, ψζηε λα παξέρεηαη φιε ε πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδεηαη ην GLUE!-PS  θαη 

λα κε ρξεηάδεηαη λα πξνζηίζεληαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε 

ρεηξνθίλεηα. Όζν ην δπλαηφλ πην απηνκαηνπνηεκέλε ε κεηάβαζε, ηφζν πην ειθπζηηθφ 

γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. 

Σέινο, φζν αλαθνξά αιιαγέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ κειινληηθά απφ ηελ 

εξεπλεηηθή νκάδα πνπ ζπληεξεί ην εξγαιείν GLUE!-PS 

- Να παξαιεηθζεί ην βήκα θαηά ην νπνίν ν ρξήζηεο πξέπεη λα μαλαλεβάζεη έλα 

αξρείν γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ζρέδην καζήκαηνο, γηα ηελ 

πεξίπησζε πάληα πνπ πξφθεηηαη γηα εηζαγσγή ζρεδίνπ απφ ην CADMOS. Δθφζνλ δελ 

πξνβιέπεηαη θάηη ηέηνην γηα ην CADMOS, δελ ππάξρεη ιφγνο γηα πεξηηηά βήκαηα ζηε 

δηαδηθαζία. 

- Κάζε καζεζηαθφο πφξνο πνπ εηζάγεηαη ζην GLUE!-PS, παίξλεη απηφκαηα ηνλ ηχπν 

“document”, θαη ν ρξήζηεο ζηε ζπλέρεηα δειψλεη ηνλ πξαγκαηηθφ ηχπν ηνπ πφξνπ 

ζην GLUE!-PS GUI. Καηά ηε δεκηνπξγία φκσο ελφο πφξνπ “document”, ην GLUE!-

PS απαηηεί θαη έλα URL, θάηη ην νπνίν δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

ρξήζηεο δελ πξνζζέζεη έλα. Θα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη απηή ε πεξίπησζε θαη λα 

παξαιείπεηαη ε παξνρή URL γηα πφξνπο πνπ δελ δηαζέηνπλ έλα, γηα ηελ απνθπγή ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 
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Κεθάιαην 5ν ύλνςε & πκπεξάζκαηα ΜΓΔ  

 

5.1. Δπηζθόπεζε Δξεπλεηηθήο Πνξείαο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο ΜΓΔ ήηαλ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο ησλ 

ζρεδίσλ καζήκαηνο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ην εξγαιείν καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ 

CADMOS. 

Γηα ην ιφγν απηφ αλαδεηήζεθε ν θαηάιιεινο κεραληζκφο πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ καζήκαηνο κέζα απφ ηε ζχγθξηζε θαη ηελ θαηαγξαθή 

ηνπ ηξφπνπ αμηνπνίεζεο ζρεδίσλ καζήκαηνο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε άιια 

εξγαιεία καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ. Απνηέιεζκα απηψλ ήηαλ ηα νδεγεζνχκε ζηνλ 

ηεθκεξησκέλν θαη θνηλψο απνδεθηφ ηξφπν αμηνπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο κέζσ 

ησλ απνζεηήξηα καζεζηαθψλ ζρεδίσλ. 

ηε ζπλέρεηα έπξεπε λα θαζνξηζηεί ν αθξηβήο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα αμηνπνηεζνχλ 

ηα ζρέδηα καζήκαηνο κέζσ ησλ απνζεηεξίσλ, πξάγκαηα ην νπνίν αλέδεημε ηελ 

αλάγθε αμηνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ ζρεδίσλ ηνπ CADMOS, ηφζν κέζα απφ έλα 

απνζεηήξην πνπ αθνξά ζρέδηα καζήκαηνο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απνθιεηζηηθά κε 

ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν, φζν θαη κέζα απφ έλα πεξηβάιινλ καζεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο εξγαιείσλ καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ.  

Ζ εθπιήξσζε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ απνηέιεζε ην θίλεηξν ηεο παξνχζαο ΜΓΔ 

θαζνξίδνληαο ηελ εξεπλεηηθή πνξεία πνπ αθνινπζήζεθε ζηε ζπλέρεηα. Ζ εξεπλεηηθή 

πνξείαο έρεη σο εμήο: 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε ελδειερήο βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη κειέηε επηζηεκνληθψλ 

άξζξσλ, κειεηψλ θαη βηβιίσλ ζε δηάθνξα πεδία πνπ άπηνληαη ησλ δεηεκάησλ πνπ 

αλαιχζεθαλ παξαπάλσ. Δηδηθφηεξα κειεηήζεθαλ ζέκαηα πνπ είραλ λα θάλνπλ κε 

ηα εμήο πεδία κειέηεο: 

o Μαζεζηαθφο ρεδηαζκφο 

o Δξγαιεία Μαζεζηαθνχ ρεδηαζκνχ 

o Φεθηαθά Απνζεηήξηα  

o Απνζεηήξηα ρεδίσλ Μαζήκαηνο 

o Δηθνληθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο 

Απφ ηα παξαπάλσ εληνπίζζεθε ε έιιεηςε ελφο απνζεηεξίνπ ζρεδίσλ καζήκαηνο πνπ 

ζα θηινμελεί απνθιεηζηηθά ζρέδηα καζήκαηνο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ην εξγαιείν 
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CADMOS, ελψ παξάιιεια αλαδείρζεθε ε αλάγθε ελζσκάησζεο ηνπ εξγαιείνπ 

CADMOS θαη θαη’ επέθηαζε ησλ ζρεδίσλ κάζεζεο πνπ δεκηνπξγεί ζην 

νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ILDE. 

 Πξνζδηνξίζηεθαλ νη δπλαηφηεηεο, νη πξννπηηθέο θαη ε αλάγθε χπαξμεο ελφο 

απνζεηεξίνπ ζρεδίσλ καζήκαηνο γηα ην εξγαιείν CADMOS. 

 Γεκηνπξγήζεθε ςεθηαθφ απνζεηήξην, ην νπνίν θηινμελεί ζρέδηα καζήκαηνο ηα 

νπνία δεκηνπξγήζεθαλ κε ην εξγαιείν καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ CADMOS. 

 Δλζσκαηψζεθε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ αλαξηεκέλσλ ζρεδίσλ καζεκάησλ, 

κε ηα κεηαδεδνκέλα ηεο ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο ζρεδίσλ καζεκάησλ “21st 

Century Learning Design Rubrics”. 

 Απνηππψζεθαλ νη πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο ηνπ 

CADMOS κέζα απφ έλα πνιπζπιιεθηηθφ θαη δπλακηθφ απνζεηήξην ζρεδίσλ 

κάζεζεο, φπσο απηφ πνπ παξέρεηαη απφ ην ILDE. 

 Παξνπζηάζηεθε πξφηαζε γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ εξγαιείν καζεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ CADMOS ζην νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ κάζεζεο ILDE. 

 Γεκηνπξγήζεθε πξνζαξκνγέαο, ν νπνίνο ζρεδηάζηεθε γηα λα επηηξέπεη ηελ 

απηφκαηε εθηέιεζε ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο ηνπ CADMOS, πνπ έρνπλ 

απνζεθεπηεί ζην ILDE, ζε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο (π.ρ. Moodle) κέζσ 

ηνπ – ήδε ελζσκαησκέλνπ ζην ILDE- εξγαιείνπ GLUE!-PS. 

 

 

5.2. πκπεξάζκαηα Δξεπλεηηθήο Πνξείαο 

 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Μ.Γ.Δ. αλαπηχρζεθε ην ςεθηαθφ απνζεηήξην “CADMOS 

LD Portal” ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν www.ldportal.com, κε ζθνπφ ηελ απνζήθεπζε θαη ην 

δηακνηξαζκφ ζρεδίσλ καζεκάησλ ηνπ CADMOS, θαη θαη’ επέθηαζε ηνλ 

εκπινπηηζκφ θαη ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηνπ εξγαιείνπ CADMOS. 

Σν απνζεηήξην πινπνηήζεθε κε ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ κειεηψληαο ηηο ειιείςεηο ηνπ εξγαιείνπ CADMOS θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ αληίζηνηρσλ εξγαιείσλ καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Πξνο ηελ ίδηα ινγηθή θαη θαηεχζπλζε πξνηάζεθε ε ηδέα ηεο ελζσκάησζεο ηνπ 

CADMOS ζην πεξηβάιινλ ILDE, θαη γη απηφ ηνλ ζθνπφ δεκηνπξγήζεθε ν 

πξνζαξκνγέαο CADMOS LD Adaptor, ν νπνίνο ζθνπφ έρεη λα γεθπξψζεη ην 

εξγαιείν CADMOS κε ην GLUE!-PS, θαη θαη’ επέθηαζε κε ην ILDE. Ζ πξφηαζε γηα 

πξνζζήθε ηνπ CADMOS ζηα ππνζηεξηδφκελα εξγαιεία καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

ILDE, ζθνπφ έρεη ηε δηεχξπλζε ηνπ βειελεθνχο ηνπ CADMOS, κηαο θαη ζην ILDE 

θηινμελνχληαη κεξηθά απφ ηα αληίζηνηρα θνηλψο δηαδεδνκέλα εξγαιεία. 
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Οινθιεξψλνληαο ηελ πνξεία ηεο παξνχζαο ΜΓΔ, πξνέθπςαλ ζπκπεξάζκαηα ηα 

νπνία θαιχπηνπλ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί, θαζψο θαη θαηλνηφκα 

ζηνηρεία ηα νπνία ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 

 Βξέζεθαλ ηξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο ηνπ CADMOS, ζε 

ηνπηθφ θαη φρη κφλν επίπεδν. 

 Γεκηνπξγήζεθε δηθηπαθφο ρψξνο θηινμελίαο ησλ ζρεδίσλ καζεκάησλ ηνπ 

CADMOS. 

 Γφζεθε ε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ ζρεδίσλ καζεκάησλ ηνπ CADMOS 

πνπ αλαξηψληαη ζην απνζεηήξην, ρξεζηκνπνηψληαο ηα κεηαδεδνκέλα ηεο 

ξνπκπξίθαο “21st Century Learning Design Rubrics”. 

 Γφζεθαλ νη βάζεηο γηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηνπ CADMOS, φπσο 

δεκηνπξγία θνηλφηεηαο πξαθηηθήο γηα ην εξγαιείν CADMOS. 

 Απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ απφ 

κεγαιχηεξν αξηζκφ ρξεζηψλ. 

 Πξνσζείηαη ε αιιειναμηνιφγεζε θαη αληαιιαγή ηδεψλ γχξσ απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεζηαθψλ ζρεδίσλ. 

 ηεξίδεηαη ε αζχγρξνλε επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηνπ απνζεηεξίνπ. 

 Πξνάγεηαη ε ζπλεξγαζία θαη ε αλάπηπμε ηεο επηξξνήο κεηαμχ ησλ νκάδσλ 

θαη ησλ κειψλ κηαο θνηλφηεηαο πξαθηηθήο. 

 Παξνπζηάζηεθε πξφηαζε γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ CADMOS ζε 

πνιπζπιιεθηηθφ απνζεηήξην, δίλoληαο έηζη κειινληηθά ηε δπλαηφηεηα γηα 

ζχγθξηζε εξγαιείσλ καζεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ. 

 

5.3. Μειινληηθέο Δξεπλεηηθέο Καηεπζύλζεηο 

 

ηελ ελφηεηα απηή ζθηαγξαθνχληαη νη κειινληηθέο εξεπλεηηθέο θαηεπζχλζεηο, νη 

νπνίεο ζα αμηνπνηήζνπλ θαη ζα επεθηείλνπλ ηηο πξνηάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο ΜΓΔ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο κειινληηθέο εξεπλεηηθέο θαηεπζχλεηο 

εληάζζνληαη: 

 Ζ δηεμαγσγή κειέηεο πεξίπησζεο φπνπ εθπαηδεπηηθνί/ζρεδηαζηέο καζεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην εξγαιείν CADMOS γηα ηε δεκηνπξγία ζρεδίσλ καζήκαηνο, ζα 

αμηνπνηήζνπλ ην απνζεηήξην CADMOS LD Portal, νχησο ψζηε λα δηεπθξηληζηεί 

ζηελ πξάμε ε ρξεζηηθφηεηα ηνπ, λα αμηνινγεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ηνπ θαη λα 

απνηππσζεί ην πνζνζηφ θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ.  

 Ζ δηεξεχλεζε ηνπ αληίθηππνπ ηνπ απνζεηεξίνπ CADMOS LD Portal, φζνλ 

αθνξά ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ καζήκαηνο αιιά θαη ηε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ CADMOS. 

 Ζ δηεξεχλεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ψζηε ην 

CADMOS LD Portal,  λα απνηειέζεη ηνλ θνξέα κηαο θνηλφηεηαο πξαθηηθήο πνπ 

ζα αθνξά ην καζεζηαθφ ζρεδηαζκφ. 
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 Ζ νινθιήξσζε ηεο πξφηαζεο γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ CADMOS ζην 

Οινθιεξσκέλν Πεξηβάιινλ Μαζεζηαθνχ ρεδηαζκνχ ILDE, αμηνπνηψληαο ηνλ 

πξνζαξκνγέα CADMOS LD Adaptor θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα εκπφδηα θαη ηηο 

δπζθνιίεο κεηαμχ ηεο επηθνηλσλίαο ησλ δπν εξγαιείσλ. 

 Ζ εθηελέζηεξε δηεξεχλεζε ησλ “αληηζηνηρίζεσλ” πνπ πξαγκαηνπνηεί ν CADMOS 

LD Adaptor, νχησο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε νξζφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο. 

πλνςίδνληαο ηηο εξεπλεηηθέο θαηεπζχλζεηο επηζεκαίλεηαη πσο ρξεηάδεηαη λα ππάξμεη 

πεξαηηέξσ έξεπλα θαη κειέηε, νχησο ψζηε λα δηεπθξηληζηεί αλ θαη κε πην ηξφπν ην 

απνζεηήξην ζρεδίσλ καζήκαηνο CADMOS LD Portal θαη ν πξνζαξκνγέαο CADMOS 

LD Adaptor πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ΜΓΔ, ζπκβάιινπλ ζηε 

πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ  καζήκαηνο ηνπ εξγαιείνπ CADMOS. 

ε  απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ζηα κειινληηθά ζρέδηα ησλ 

δηαρεηξηζηψλ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πεξηβάιινληνο Μαζεζηαθνχ ρεδηαζκνχ ILDE, 

θαη θαη’ επέθηαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ εξγαιείνπ GLUE!-PS, εληάζζεηαη θαη ε 

ελζσκάησζε ηνπ CADMOS LD Adaptor, πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο ΜΓΔ, ε νπνία χζηεξα απφ δνθηκέο, ελδέρεηαη λα επηθέξεη επηπιένλ 

αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο γηα ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εξγαιείσλ. 

Οινθιεξψλνληαο ηε ΜΓΔ, επηπιένλ έξεπλα θαη κειέηε απαηηείηαη γηα ηε βέιηηζηε 

ιχζε επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ CADMOS θαη ησλ ππνινίπσλ πεξηβαιιφλησλ 

δηαρείξηζεο κάζεζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα εχθνιε εμαγσγή 

ησλ ζελαξίσλ κάζεζεο ηνπ CADMOS ζε VLE πνπ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη 

εμνηθεησκέλνη λα ρξεζηκνπνηνχλ, ζηηο αληίζηνηρεο θνηλφηεηεο πξαθηηθήο. Αληίζηνηρα 

ζεκαληηθφο ηνκέαο ζα ήηαλ θαη ε αλάδεημε θαη πξνψζεζε ηνπ εμαγφκελνπ αξρείνπ 

ηνπ CADMOS, πνπ απνηειεί ίζσο ην πην δηαδεδνκέλν πξφηππν κνληεινπνίεζεο ησλ 

ζρεδίσλ καζεκάησλ ζε πνιιέο εθπαηδεπηηθέο θνηλφηεηεο. ε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

πξνζαξκνγέα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο ΜΓΔ, ζα κπνξνχζε λα γίλεη πνιχ 

δεκνθηιέο ράξε ζηελ επθνιία δεκηνπξγίαο, κεηάθξαζεο αιιά θαη πινπνίεζεο. 

Δίλαη αδηακθηζβήηεην γεγνλφο φηη κε ηε δηάδνζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο, ε δσή ησλ εθπαηδεπηηθψλ γίλεηαη φιν θαη πην εχθνιή θαη δεκηνπξγηθή. ην 

πιαίζην απηφ θηλήζεθε ε παξνχζα ΜΓΔ, πνπ θηινδνμεί λα πξνσζήζεη ηελ 

πνιχπιεπξε ρξήζε ηνπ CADMOS κέζσ ζχγρξνλσλ δηαδηθηπαθψλ εξγαιείσλ θαη λα 

σθειήζεη άκεζα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δηαθφξσλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο. 
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