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Περίληψη 

Από τα τέλη της δεκαετίας του '90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μια 

παραδειγματική στροφή έλαβε χώρα στο διαδίκτυο ως προς τον διαχωρισμό του 

περιεχομένου και της δομής κατασκευής του ενός ιστοτόπου. Οι πρώτες ιδέες ώστε τα 

δεδομένα να μπορούν να εκπροσωπούνται με ένα τρόπο που να επιτρέπεται η 

επαναχρησιμοποίηση τους με διάφορους τρόπους και όχι μόνο με την HTML, προέκυψε 

παράλληλα σε διάφορα συστήματα όπως το Typo3 (1997), το Plone (1999) και το WebML 

(2000) (Ceri et al, 2000). Αυτά τα συστήματα ανοιχτού κώδικα  εντάσσονται κάτω από τον 

όρο Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS). Σήμερα ένας μεγάλος αριθμός 

ιστοχώρων παράγεται και συντηρείται με χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου  

(CMS) τα οποία διαχειρίζονται το περιεχόμενο κειμένου αλλά και το πολυμεσικό υλικό 

ενώ ταυτόχρονα  μεταφέρουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη δομή και το 

περιεχόμενο ενός ιστοτόπου.  

Από την άλλη ο σημασιολογικός ιστός υπόσχεται ένα περιεχόμενο επεξεργάσιμο- 

κατανοητό από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η αποτελεσματικότητα του οποίου 

προϋποθέτει πρόσβαση στο νόημα του περιεχομένου. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το πρώτο από τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) 

έκανε την εμφάνιση του  περίπου την ίδια περίοδο που οι τεχνολογίες του Σημασιολογικού 

Ιστού αναδείχθηκαν, με την RDF (Lassila & Swick, 1999) να τυποποιείται το 1999,  όμως 

η ανάπτυξη των CMSs και των τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού να  έχουν πάρει σε 

μεγάλο βαθμό ξεχωριστές πορείες. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μία προσπάθεια σύγκλισης των δύο κόσμων, 

ώστε να δημιουργηθεί μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών συστημάτων 

βασισμένων στη δημοφιλή CMS πλατφόρμα Drupal, με στόχο την αποθήκευση και  

ανταλλαγή δεδομένων που αφορούν φυσικούς πόρους. Οι πόροι αυτοί είναι ένα σύνολο 

μαθησιακών αντικειμένων για την ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού.   

Προς αυτή την κατεύθυνση στο πλαίσιο του πρώτου κεφαλαίου αυτής της εργασίας, 

μελετήθηκε η έννοια του Σημασιολογικού Ιστού καθώς επίσης και των τεχνολογικών 
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αυτού. Επίσης, μελετήθηκε η έννοια των μαθησιακών αντικειμένων  και παρουσιάστηκε 

ένα σύνολο ορισμών που επικρατεί γύρω από την έννοια τους καθώς επίσης και η δομή 

των μαθησιακών αντικειμένων. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε αναλυτικά και μελετήθηκε η 

έννοια των εκπαιδευτικών μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται για το χαρακτηρισμό των 

μαθησιακών αντικειμένων, έτσι ώστε να διευκολύνεται η αναζήτηση, εύρεση και 

ανάκτηση των μαθησιακών αντικειμένων.  

 Εν συνεχεία, στο δεύτερο κεφάλαιο μελετήθηκε και περιγράφηκε ένα σύνολο 

προδιαγραφών -προτύπων ηλεκτρονικής μάθησης τα οποία θεωρούνται ως κοινή γλώσσα 

περιγραφής του εκπαιδευτικού υλικού και τα οποία διευκολύνουν τη χρήση του 

εκπαιδευτικού υλικού ανεξαρτήτως πλατφόρμας ή τεχνολογικού περιβάλλοντος που 

χρησιμοποιείται. Τα πρότυπα ηλεκτρονικής μάθησης αποτελούν τυπικές περιγραφές των 

περιγραφικών όρων που χρησιμοποιούνται για τη σημασιολογική περιγραφή εκπαιδευτικού 

υλικού. Στην παρούσα εργασία, η περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού συμμορφώνεται με 

τα ισχύοντα πρότυπα της ηλεκτρονικής μάθησης και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

μεταδεδομένα, τα σενάρια στα οποία το υλικό χρησιμοποιείται και τα μαθησιακά 

αντικείμενα που αυτό  αποτελείται. Η βασική συλλογή αυτών των προτύπων  είναι το 

πρότυπο IEEE Learning Object Metadata (IEEE LOM) για την περιγραφή των μαθησιακών 

αντικειμένων, το πρότυπο SCORM (Shareable Content Object Reference Mode) για τη 

μοντελοποίηση της δομής του περιεχομένου των μαθησιακών αντικειμένων, το πρότυπο 

IMS Learning Design για τη μοντελοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας και τέλος το 

πρότυπο IMS Learner Information Package για την διαχείριση του προφίλ του 

εκπαιδευόμενου. 

Στο επόμενο κεφάλαιο, γίνεται μια διεξοδική περιγραφή των εργαλείων που 

χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας. Αρχικά, παρουσιάζεται το 

Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Drupal όπου θα γίνεται η ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ CMS. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων  

(Learning Management System) Moodle το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία 

των ηλεκτρονικών μαθημάτων και τέλος παρουσιάζεται η πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα 
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Protégé για τη δημιουργία λεξιλογίου  που χρησιμοποιήθηκε για την περιγραφή των 

μαθησιακών αντικειμένων.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται αναλυτικά η υλοποίηση του συστήματος. Στο σημείο αυτό 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την εν λόγω υλοποίηση, οι 

εκδόσεις των εργαλείων, τα επιμέρους πρόσθετα που προστέθηκαν στο κάθε εργαλείο 

καθώς επίσης και το σύνολο των βημάτων που ακολουθήθηκαν για την υλοποίηση του 

συστήματος. Ακολουθεί μια ολοκληρωμένη περιγραφή και παρουσίαση του συστήματος 

όπως αυτό θα φαίνεται από την πλευρά του χρήστη. 

Η εργασία ολοκληρώνεται με το σχολιασμό όλων των θεμάτων που προσεγγίστηκαν στην 

εν λόγω διπλωματική εργασία τα οποία συνέβαλλαν στην εξαγωγή συμπερασμάτων. 
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Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 

1.1 Στόχος της παρούσας εργασίας  

Αυτή η εργασία παρουσιάζει το πρότυπο ενός συστήματος που έχει δημιουργηθεί με 

τη χρήση τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού, και που επιδιώκει να 

αντιμετωπίσει προκλήσεις της διαχείρισης και ανταλλαγής των πληροφοριών μεταξύ 

συστημάτων CMS. Το προτεινόμενο σύστημα αποτελείται από ένα δίκτυο τριών 

CMS συστημάτων, όπου σκοπός του κάθε συστήματος είναι να κρατήσει τις 

πληροφορίες σχετικά με φυσικούς  πόρους, καθώς και να λειτουργήσει ως διεπαφή 

για να κάνει αιτήσεις και να δίνει απαντήσεις σε αιτήματα προς τα άλλα συστήματα. 

Στόχος είναι η δημιουργία ενός διαλειτουργικού δικτύου που θα αποτελείται από 

ανεξάρτητα συστήματα για τη διαχείριση των πόρων. Οι πόροι αυτοί αφορούν ένα 

σύνολο μαθησιακών αντικειμένων, τα οποία θα πρέπει να είναι δομημένα με έναν 

σημασιολογικά πλούσιο τρόπο όπου θα ενισχύεται ο διαμοιρασμός (sharing) και η 

επαναχρησιμοποίησή τους (reusability) ώστε να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα 

(interoperability) και συνδεσιμότητα (interconnectivity) μεταξύ των συστημάτων 

CMS. 

Τα μαθησιακά αυτά αντικείμενα αποτελούν το σύνολο του ηλεκτρονικού 

εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία ενός διαδεδομένου γνωστικού 

αντικειμένου, αυτού της γλώσσας προγραμματισμού  PHP.  Για την διδασκαλία της 

αυτού του γνωστικού αντικειμένου, δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό μάθημα με την 

ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle και για το οποίο υλοποιήθηκε εκπαιδευτικο σενάριο 

βασισμένο στο αθροιστικό μοντέλο μάθησης των Gagné, Briggs & Wager. 

Αυτά τα μαθησιακά αντικείμενα (εκπαιδευτικό υλικό) θα πρέπει να περιγράφονται με 

τη βοήθεια εκπαιδευτικών μεταδεδομένων. Για την περιγραφή αυτή των 

μεταδεδομένων των μαθησιακών αντικειμένων, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα 

σημασιολογικό  μοντέλο (οντολογία) το οποίο θα συμμορφώνεται με τα ισχύοντα και 

διεθνώς αναγνωρισμένα και καθιερωμένα πρότυπα, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
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διαδικασία κατηγοριοποίησης, αναζήτηση και ανάκτησης τους. Η περιγραφή αυτή 

περιλαμβάνει την τεχνική και παιδαγωγική περιγραφή αλλά και τις συναφείς χρήσεις 

των μαθησιακών αντικειμένων.  

 

Εικόνα 1-1: Πως γίνεται η ενημέρωση δυναμικού περιεχομένου ανάμεσα στα τρία 

CMSs 

Συνεπώς κάθε σύστημα θα πρέπει να: 

 προβάλει ερωτήματα που διατυπώθηκαν για τους πόρους που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα του τοπικού συστήματος,  

 δημοσιεύει απαντήσεις σε ερωτήματα του τοπικού συστήματος, 

 προβάλει και να κάνει αναζήτηση πόρων μετά από εντολή ενός εξωτερικού 

συστήματος, 

 δημοσιεύει ερωτήματα για πόρους από έναν εξωτερικό σύστημα και 

  προβάλει απαντήσεις για τα ερωτήματα που υποβάλλονται από ένα 

εξωτερικό σύστημα. 
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1.2 Σχεδιασμός εκπαιδευτικής λύσης  

Τα CMS έχουν καταφέρει να εδραιωθούν στην παραγωγή διαδικτυακού 

περιεχομένου. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα έχουν κάνει μονόδρομο για 

ιστότοπους που έχουν ανάγκες διαχείρισης και δημοσίευσης μεγάλου όγκου 

περιεχομένου. Παράλληλα όμως, όσο ο όγκος του περιεχομένου μεγαλώνει, τόσο 

απαιτούνται από τα CMS ικανά εργαλεία που θα επιτρέπουν εύρωστη αναζήτηση και 

εύρεση επιθυμητών πληροφοριών. Η επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου, αλλά 

και η σύνδεση και αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών, γίνεται δυσκολότερη όσο 

αυξάνονται τα αποθηκευμένα δεδομένα.  

Από την άλλη πλευρά ο Σημασιολογικός Ιστός, αποτελεί μία κατεύθυνση που 

φιλοδοξεί να λύσει αυτό το πρόβλημα όχι μόνο για τα CMS αλλά και για όλο το 

περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον Ιστό. Η σύνδεση ετερογενών πηγών δεδομένων 

με συνδετικό κρίκο τη σημασία των δεδομένων θα επιτρέψει την ανάπτυξη μιας νέας 

γενιάς λογισμικού, στην οποία η ανάκτηση δεδομένων δεν θα βασίζεται σε τεχνικές 

ανάλυσης κειμένου και εξελιγμένων μηχανών αναζήτησης τεχνητής νοημοσύνης και 

μηχανικής μάθησης, αλλά σε αξιοποίηση των σημασιολογικών συνδέσεων μεταξύ 

των δεδομένων.  

Η ιδέα του κοινωνικού και σημασιολογικού ιστού αγκαλιάζει ένα όραμα για το 

μέλλον όπου η πληροφορία δεν παγιδεύεται σε ένα συγκεκριμένο σύστημα. 

Αντίθετα, οι πληροφορίες και οτιδήποτε μοιράζονται οι χρήστες μεταξύ τους 

υπόκεινται στον έλεγχό τους και είναι διαθέσιμες μέσω πολλαπλών συστημάτων και 

συσκευών. Το CMS Drupal και η υποστήριξη που παρέχει στην RDF βοηθούν στο να 

γίνει αυτό το μέλλον πραγματικότητα. Η RDF βοηθά τις ετικέτες δεδομένων να είναι 

καθολικά κατανοητές από τις μηχανές, έτσι ώστε αυτές να μπορούν να 

πραγματοποιούν έξυπνες ενέργειες στα δεδομένα μεταξύ διαφορετικών συστήματων. 

Με την κατασκευή συστημάτων στο Drupal, που κάνουν εύκολο τον διαμοιρασμό 

δομημένων δεδομένων, ερχόμαστε πιο κοντά στον Σημασιολογικό Ιστό και την 

εποχή των διασυνδεδεμένων δεδομένων, αφού τα συστήματα αυτά αλλά και άλλες 

συνδεδεμένες με το διαδίκτυο συσκευές μπορούν αυτόματα να πραγματοποιούν 
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πολύπλοκες ερωτήσεις και να ανταλλάσσουν πληροφορία βασισμένη στη σημασία 

των δεδομένων. 
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Κεφάλαιο 2 Βασικές Έννοιες 

2.1 Σημασιολογικός Ιστός 

Ο Σημασιολογικός Ιστός (Antoniou & Harmelen, 2004) (Semantic Web, SW) είναι 

ένα όραμα και μια πρόταση για την μετεξέλιξη του διαδικτύου και ειδικότερα του 

Παγκόσμιου Ιστού. Ο στόχος του Σημασιολογικού Ιστού είναι να εξελίξει το 

σημερινό διαδίκτυο έτσι ώστε οι πληροφορίες που υπάρχουν και διακινούνται σε 

αυτό να είναι κατανοητές, και κατ’ επέκταση αυτόματα επεξεργάσιμες από τους 

υπολογιστές. Ο Σημασιολογικός Ιστός δεν είναι ένας νέος Παγκόσμιος Ιστός, είναι 

μια επέκταση και βελτίωση του σημερινού ιστού στην κατεύθυνση,  κυρίως, της 

δόμησης της πληροφορίας έτσι ώστε να είναι προσπελάσιμη από προγράμματα 

υπολογιστών. Ο Tim Berners-Lee, που επινόησε τον Παγκόσμιο Ιστό το 1989, είχε 

το όραμα ενός ιστού δεδομένων που μπορούν να επεξεργαστούν από μηχανές και 

έδωσε τον ακόλουθο ορισμό για τον Σημασιολογικό Ιστό: "Το πρώτο βήμα είναι να 

εισάγουμε τα δεδομένα στον Ιστό, με μια μορφή που οι μηχανές να μπορούν να 

καταλάβουν εκ φύσεως, ή να τα μετατρέψουμε σε αυτή τη μορφή.  Αυτό δημιουργεί 

αυτό που ονομάζω Σημασιολογικό  Ιστό"  ένας ιστός δεδομένων που μπορούν να 

επεξεργαστούν άμεσα ή έμμεσα οι μηχανές”(Tim Berners-Lee & Fischetti, 1999).  

Ο Σημασιολογικός Ιστός, που αποτελεί μια πρωτοβουλία της Κοινοπραξίας του 

Παγκοσμίου Ιστού (World Wide Web Consortium – W3C),  παρέχει μια διεθνώς 

προσβάσιμη πλατφόρμα που επιτρέπει σε εργαλεία αλλά και σε ανθρώπους να 

επεξεργάζονται και να μοιράζονται δεδομένα.  

Ο σημερινός Ιστός είναι ένας ιστός εγγράφων: πολλά έγγραφα (ή, αλλιώς, αρχεία) 

πολλών μορφών (HTML, XML, PHP, ASP, κ.τ.λ.) συνδυάζονται το ένα με το άλλο 

δημιουργώντας έναν ιστό πληροφοριών. Πλην όμως οι διασυνδέσεις είναι χωρίς 

νόημα για τους υπολογιστές.   
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2.2 Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού 

2.2.1 RDF 

Η βασική τεχνολογία στην οποία βασίζεται ο Σημασιολογικός Ιστός είναι το Πλαίσιο 

Περιγραφής Πόρων ή αλλιώς RDF (Klyne & Carroll, 2004), μια γλώσσα 

μοντελοποίησης δεδομένων για την περιγραφή των πόρων στο διαδίκτυο. Με την 

έννοια πόρος αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε οντότητα του Παγκόσμιου ιστού, όπως 

είναι μια ιστοσελίδα, ένα τμήμα ή ένα σύνολο από ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά αρχεία 

ή ακόμα και αντικείμενα τα οποία δεν είναι άμεσα διαθέσιμα στο διαδίκτυο, όπως 

είναι για παράδειγμα ένα βιβλίο. 

 Η γλώσσα RDF είναι ένα πρότυπο του W3C από το 2004. Η RDF έχει σχεδιαστεί 

για να μπορεί να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τις μηχανές, έτσι ώστε 

ανεξάρτητες εφαρμογές να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα. Μια τυπική 

εφαρμογή στο φάσμα της RDF, μεταξύ άλλων, είναι αυτή της περιγραφής των 

βιβλίων και των συγγραφέων τους, των συντακτών και των εκδοτών τους, με στόχο 

την αναπαράσταση των σχέσεων των ανθρώπων αλλά και τη σύνδεση με το 

περιεχόμενό τους. Όλες αυτές οι πληροφορίες μπορούν να συγχωνευθούν και αυτό το 

σύνολο πληροφοριών μπορεί να θεωρηθεί ως μια παγκόσμια βάση δεδομένων: το 

Γιγαντιαίο Παγκόσμιο Γράφημα (Berners-Lee, 2007). 

URIs 

Στο πλαίσιο του παγκόσμιου ιστού, κάθε πόρος  πρέπει να προσδιορίζεται από ένα 

μοναδικό αναγνωριστικό που ονομάζεται Uniform Resource Identifier (καθολικό 

αναγνωριστικό πόρων-URI), το οποίο είναι μια σειρά από χαρακτήρες που 

ακολουθούν το RFC3986 (Berners-Lee, 2005). Ένα URI μπορεί να εντοπίσει τα 

έγγραφα Ιστού όπως ιστοσελίδες, αλλά και έννοιες ή πράγματα του πραγματικού 

κόσμου, όπως ένα πρόσωπο, μια χώρα ή μια ιδέα. Τα URIs επιτρέπουν αποσαφήνιση 

των όρων το οποίο μπορεί να έχει πολλές σημασίες, για παράδειγμα, στην περίπτωση 

του «μήλου»:  

<http://dbpedia.org/resource/Apple> 
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<http://dbpedia.org/resource/Apple_Corps> 
<http://dbpedia.org/resource/Apple_Inc.> 
<http://dbpedia.org/resource/Apple_Macintosh> 
<http://dbpedia.org/resource/Apple_Valley> 
<http://dbpedia.org/resource/Apple_River> 
 
όπου τα URIs αντίστοιχα προσδιορίζουν το φρούτο, το συγκρότημα της μουσικής, 

την εταιρεία, το μοντέλο του υπολογιστή, την κοιλάδα και το ποτάμι. Μερικές φορές, 

προκειμένου να έχει συνεπτυγμένο συμβολισμό, χρησιμοποιούνται τα προθέματα. Η 

τεχνική αυτή έχει ληφθεί από την προδιαγραφή Turtle (Beckett & Berners-Lee, 

2008).  Ως ένα παράδειγμα, το URI: 

<http://xmlns.com/foaf/0.1/name> 
 
μπορεί να αναλυθεί σε μια βάση URI <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 

η οποία μπορεί να δηλώσει ως πρόθεμα το foaf και μια έννοια RDF 

το name. Το αρχικό URI μπορεί στη συνέχεια να συντμηθεί σε foaf: name, εφ 'όσον 

έχει καθοριστεί το πρόθεμα ως εξής: 

@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 

RDF και γράφος RDF 

Η RDF (Resource Description Framework) είναι ένας τρόπος αναπαράστασης, 

ανταλλαγής και επαναχρησιμοποίησης μεταδεδομένων. Ο σκοπός του είναι η 

δήλωση μεταδεδομένων που είναι προσπελάσιμα από μηχανές. Κάθε δήλωση στην 

RDF περιγράφει έναν πόρο (resource) με μια ιδιότητα πόρου (property) και με μια 

τιμή της ιδιότητας αυτής (value). Μια δήλωση RDF είναι ένας συνδυασμός τριών 

στοιχείων: 

 ένα υποκείμενο (subject): ο πόρος RDF ο οποίος περιγράφεται και 

προσδιορίζεται γενικά από ένα URI.  

 ένα κατηγορούμενο (predicate): είναι η ιδιότητα ή το χαρακτηριστικό του 

υποκειμένου που περιγράφεται (π.χ. δημιουργός, ημερομήνια δημιουργίας, ή 

γλώσσα),  από ένα λεξιλόγιο RDF.  
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 ένα αντικείμενο (object) : η τιμή της ιδιότητας του πόρου η οποία  

μπορεί να είναι είτε ένα κυριολεκτικό (literal) όπως "Stephane Corlosquet " ή 

κάποιος άλλος  πόρος. 

Δηλώσεις φυσικής γλώσσας, όπως (1) «I know Axel Polleres" και (2) «My name is 

Zoi Protopsaltis" μπορούν να αναπαρασταθούν εύκολα σε RDF, όπως απεικονίζεται 

στο σχήμα 2.1.  

Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση αυτών των δύο τύπων των καταστάσεων όπου το 

αντικείμενο μπορεί να είναι είτε ένας άλλος πόρος ή ένα κυριολεκτικό. Παρά το 

γεγονός ότι τα δύο αντικείμενα θα μπορούσαν να εκληφθούν ως ονόματα στη φυσική 

γλώσσα, στην πραγματικότητα είναι διαφορετικών τύπων: στην πρώτη δληλωση (1), 

http://www.polleres.net/foaf.rdf#me χρησιμοποιείται ως αναγνωριστικό για το 

πρόσωπο του οποίου το όνομα είναι ο Axel Polleres, ενώ με τη δεύτερη δήλωση (2), 

"Zoi Protopsaltis" χρησιμοποιείται ως μια τιμή λεκτικού για το όνομα. Το λεκτικό 

είναι μια τιμή τύπου string, integer, boolean, date, κλπ. 

Ένα γράφημα RDF κατασκευάζεται με τη συσσώρευση πολλών δηλώσεων RDF, 

όπως στο σχήμα 2.2. Σημειώστε η ιδιότητα rdf: type η οποία επιτρέπει να καθοριστεί 

ότι τόσο οι πόροι me και Axel Polleres ανήκουν στην κατηγορία FOAF: Person. 

Για να γίνει ευκολότερη η διαφοροποίηση πόρων και λεκτικών σε γραφήματα RDF, 

οι πόροι αναπαρίστανται σε οβάλ και τα λεκτικά σε ορθογώνια. Μια άλλη μέθοδος 

σε επίπεδο σύνταξης είναι να χρησιμοποιούνται κεφαλαία για τις κλάσεις (πχ. 

Person), ενώ για τις ιδιότητες να χρησιμοποιούνται τα πεζά , όπως το knows ή το 

name.  

 

Σχήμα 2-1: Μια βασική δήλωση RDF 

 

 

8 



Η ανάπτυξη του Drupal για τη δημιουργία ενός πλαισίου αναζήτησης και ανταλλαγής εκπαιδευτικού περιεχομένου 

 

 

Σχήμα 2-2: Ένας γράφος RDF 

2.2.2 Οντολογίες και Λεξιλόγια 

Μια οντολογία είναι η επίσημη αναπαράσταση ενός συνόλου εννοιών εντός ενός 

γνωστικού αντικειμένου αλλά και πως σχετίζονται οι έννοιες αυτές μεταξύ τους. Μια 

οντολογία (Horridge, Knublauch, Rector, Stevens & Wroe, 2004), αποτελείται από 

τρία είδη συστατικών:  

 τα στιγμιότυπα (individuals ή instances): τα βασικά συστατικά μιας 

οντολογίας, τα οποία μπορεί να είναι συγκεκριμένες οντότητες, όπως οι 

άνθρωποι, τα ζώα, τα κτίρια, τα φυτά, καθώς και πιο αφηρημένες οντότητες, 

όπως τους αριθμούς και λέξεις.  

 οι κλάσεις (classes ή concepts): αναπαριστούν έννοιες, είτε αφηρημένες ή 

συγκεκριμένες. Οι κλάσεις είναι σύνολα από στιγμιότυπα και συνήθως είναι 

οργανωμένες σε μια ιεραρχία, η οποία είναι γνωστή και ως ταξινομία 

(taxonomy). Μια κλάση μπορεί να υπαχθεί με μια άλλη κλάση και έτσι 

ονομάζεται υποκατηγορία (subclass) της γονικής κλάσης (superclass). Κάθε 

μέλος της υποκατηγορίας θα είναι αυτόματα μέλος της γονικής κλάσης. Η 

συνέπεια είναι ότι μια υποκατηγορία θα κληρονομήσει τις ιδιότητες της 

μητρικής κλάσης.  
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 τα χαρακτηριστικά (attributes): ιδιότητες, χαρακτηριστικά, ή  παράμετροι που 

τα αντικείμενα και οι κλάσεις μπορούν να έχουν. Αυτές οι ιδιότητες μπορεί 

να είναι είτε μια κλάση ή ένα στιγμιότυπο. Η τιμή ενός χαρακτηριστικού 

μπορεί να είναι ένας σύνθετος τύπος δεδομένων ή κλάση. 

 οι σχέσεις (relations): ο τρόπος με τον οποίο τα αντικείμενα μιας οντολογίας 

μπορεί να σχετίζονται μεταξύ τους.  

Οι οντολογίες μερικές φορές ονομάζονται λεξιλόγια. Οι οντολογίες τυπικά 

περιλαμβάνουν ένα πολύ μεγαλύτερο σύνολο των όρων από ότι τα λεξιλόγια - 

μερικές φορές χιλιάδες όρους - και είναι ως εκ τούτου πολύ πιο περίπλοκο για να 

σχεδιαστούν, να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν. Με λίγα λόγια, ο όρος 

λεξιλόγιο συνήθως χρησιμοποιείται για να αναφερθεί σε οντολογίες με περιορισμένη 

εκφραστικότητα. Τα λεξιλόγια και οι οντολογίες χρησιμοποιούνται συνήθως στο 

Σημασιολογικό Ιστό για να δομήσουν και να περιγράψουν τα διαθέσιμα δεδομένα 

στην RDF.  

Το σχήμα RDF (RDF Schema) 

Το Σχήμα RDFs (RDF Schema) καθορίζει επεκτάσεις του RDF που 

χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν συνήθη λεξιλόγια στις δηλώσεις 

μεταδεδομένων RDF. Το μοντέλο RDF παρέχει έναν απλό τρόπο για την περιγραφή 

των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των πόρων, αλλά δεν παρέχει μηχανισμούς για τη 

δήλωση των ονομάτων και των ιδιοτήτων τους, ούτε παρέχει κάποιον τρόπο για τον 

καθορισμό των σχέσεων μεταξύ αυτών των ιδιοτήτων και άλλων πόρων. Αυτή την 

επιπλέον λειτουργικότητα παρέχει το σχήμα RDF. Το σχήμα RDF καθορίζει τις 

κλάσεις και τις ιδιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή των 

πόρων του Ιστού και των σχέσεων που τους διέπουν, καθώς και για την 

αναπαράσταση ενός γράφου RDF.  Υποκατηγορίες των κλάσεων μπορούν επίσης να 

οριστούν, σχηματίζοντας ιεραρχίες των κλάσεων (ταξινομίες), όπως φαίνεται στο 

παράδειγμα του σχήματος 2.3 εμπνευσμένο από την SemanticWeb for Research 

Communities Ontology. 
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Σχήμα 2-3: Το σχήμα RDF που περιγράφει μια μικρή ιεραρχία από κλάσεις. 

OWL 

Η Γλώσσα Οντολογιών Ιστού (Web Ontology Language – OWL) είναι μια γλώσσα 

αναπαράστασης γνώσης. Το RDF και το Σχήμα RDF παρέχουν έναν απλό τρόπο 

μοντελοποίησης, αλλά αποτυγχάνουν σε πιο προχωρημένες απαιτήσεις. Η OWL 

“πατά” πάνω στην RDF πληροφορία και το Σχήμα RDF του υποκείμενου στρώματος, 

και δημιουργεί οντολογίες. Οι δηλώσεις (όπως του RDF) που γίνονται σε μια 

οντολογία, λέγονται αξιώματα στην OWL, και η οντολογία βεβαιώνει ότι τα 

αξιώματα της είναι αληθή. Η OWL υποδηλώνει:  

 αντικείμενα ως άτομα,  

  κατηγορίες ως κλάσεις, και  

 σχέσεις ως ιδιότητες.  

Ο δημιουργός της οντολογίας ορίζει ένα σύνολο αξιωμάτων που θέτουν 

περιορισμούς σε αντικείμενα (τα οποία ανήκουν σε κλάσεις) και τους τύπους 

σχέσεων που επιτρέπονται μεταξύ τους. Έτσι, μια οντολογία μπορεί να 

αναπαραστήσει ένα πεδίο γνώσης χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο που περιγράφει 

αντικείμενα, σχέσεις και κατηγορίες. Αυτού του είδους η σημασιολογία είναι ένα 

επίπεδο πάνω από την αντίστοιχη του RDF καθώς δεν συνδυάζει απλά συναφή 

δεδομένα, αλλά τα εντάσσει σε ένα προκαθορισμένο μοντέλο.  
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2.2.3 Υποβολή ερωτημάτων RDF με την SPARQL 

Όπως η γλώσσα SQL παρέχει μια τυποποιημένη μέθοδο ερωτημάτων σε σχεσιακές 

βάσεις δεδομένων, έτσι και η SPARQL παρέχει μια τυποποιημένη γλώσσα 

ερωτημάτων για περιεχόμενο RDF. Τα αρχικά SPARQL σημαίνουν SPARQL 

Protocol And RDF Query Language. Συντακτικά παρόμοια με την SQL αλλά 

βασισμένη σε μοντέλα τριάδων RDF, παρέχει δυνατότητες φιλτραρίσματος 

αποτελεσμάτων και κατασκευής νέων γραφημάτων RDF βασισμένων στα 

αποτελέσματα. Τα ερωτήματα σε γραφήματα RDF γίνονται με χρήση ταυτοποιήσεων 

μοτίβων, και τα αποτελέσματα μπορεί να είναι είτε σύνολα είτε γραφήματα RDF. 

Πιο συγκεκριμένα, η SPARQL χρησιμοποιεί τις αναφορές σε πόρους ως μεταβλητές 

και τα αποτελέσματα που επιστρέφονται είναι αυτά που ταιριάζουν με το μοτίβο που 

έχει επιλεγεί, για όλες τις τριάδες. 

Ένα βασικό ερώτημα SPARQL μπορεί να γραφτεί ως εξής: 

SELECT ?title 

FROM <http://example.org/book/book1> 

WHERE 

{ 

<http://example.org/book/book1> <http://purl.org/dc/elements/1.1/title> ?title . 

} 
Αυτό το ερώτημα αποτελείται από έναν όρο SELECT για τον προσδιορισμό των 

μεταβλητών που εμφανίζονται στα αποτελέσματα της επερώτησης, ένα όρο FROM 

που δείχνει το σύνολο δεδομένων που πρέπει να ερωτηθούν, και την πρόταση 

WHERE που παρέχει το βασικό μοτίβο γραφήματος που ταιριάζει με την γραφική 

παράσταση των δεδομένων. 

Ο επεξεργαστής SPARQL query είναι μια από την πλευρά του διακομιστή εφαρμογή 

που θα κάνει όλο το έργο της αναζήτησης αποτελεσμάτων μέσα στη βάσεων 

δεδομένων που εμπλέκεται στο ερώτημα. Κατά τη διάρκεια της την εκτέλεση ενός 

ερωτήματος SPARQL, ένας τυπικός επεξεργαστής θα:  
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 φέρει εξωτερικά δεδομένα RDF που ορίζονται στον όρο FROM, ή 

εναλλακτικά αξιολογούν άμεσα το ερώτημα σχετικά με το προεπιλεγμένο 

σύνολο δεδομένων που αποθηκεύεται σε μια τοπική RDF βάση. 

 αναζητήσει υπο-γράφους που ταιριάζουν με το μοτίβο γραφήματος σε αυτά 

τα δεδομένα. 

 δεσμεύσει τις μεταβλητές του ερωτήματος με τα αντίστοιχα τμήματα που 

ταιριάζουν με τη τριπλέτα (ες). 

2.3 Μορφές σειριοποίησης RDF 

2.3.1 RDF/XML 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η γλώσσα RDF, είναι μια γλώσσα για να εκφράζονται 

μοντέλα δεδομένων χρησιμοποιώντας δηλώσεις εκφρασμένες ως “τριάδες” ή 

“τριπλέτες”. Η τριπλέτα RDF συνδυάζει μέσω ενός κατηγορούμενου (predicate) ένα 

υποκείμενο (subject) με ένα αντικείμενο (object). Το υποκείμενο (ο πόρος) και το 

κατηγορούμενο (ή ιδιότητα) αναγνωρίζονται πάντα από ένα URI, ενώ το αντικείμενο 

(ή τιμή) μπορεί να είναι είτε ένα αλφαριθμητικό είτε ένα URI. Οι τριπλέτες RDF 

μπορούν να αναπαρασταθούν με γραφήματα. Παραδείγματος χάριν, η ακόλουθη 

δήλωση RDF σε γλώσσα XML μπορεί να αναπαρασταθεί με το γράφημα που 

φαίνεται στην εικόνα 2.1 (Shadbolt , Berners-Lee  & Hall, 2006). 

<?xml version="1.0"?>  

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"  

xmlns:contact="http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#">  

<contact:Person rdf:about="http://www.w3.org/People/EM/contact#me">  

<contact:fullName>Eric Miller</contact:fullName>  

<contact:mailbox rdf:resource="mailto:em@w3.org"/>  

<contact:personalTitle>Dr.</contact:personalTitle>  

</contact:Person>  
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</rdf:RDF> 

 

 

 

Εικόνα 2-1: Γράφημα από τριπλέτες RDF 

Η παραπάνω δήλωση RDF είναι γραμμένη σε γλώσσα XML. Αυτή η μορφή 

σύνταξης RDF λέγεται RDF/XML. 

2.3.2  RDFa 

Το RDFa είναι ένας τρόπος σήμανσης σελίδων XHTML με δεδομένα RDF. Η ιδία 

πίσω από το RDFa είναι η δυνατότητα δημοσίευσες του περιεχομένου μόνο μία 

φορά, ενοποιώντας το περιεχόμενο που διαβάζεται από τους ανθρώπους και αυτό που 

διαβάζεται από τους υπολογιστής. Πιο συγκεκριμένα, ενώ όλες οι άλλες μορφές 

τυποποίησης RDF απαιτούν την έξοδο του περιεχομένου σε δύο αρχεία, π.χ. ένα που 

να περιχεί τις πληροφορίες εμφάνισης του στους φυλλομετρητές και ένα της 

αντίστοιχης σήμανσης RDF ώστε να διαβάζεται από υπολογιστές, το RDFa επιτρέπει 

την ενσωμάτωση RDF δεδομένων σε σελίδες XHTML χρησιμοποιώντας απλές 
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ετικέτες XHTML. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του RDFa είναι ότι χρησιμοποιεί 

Compact URI ή CURI αντί των τυπικών URI, για να μειώσει την πρόσθετη σήμανση.  

2.4  Συνδεδεμένα Δεδομένα (Linked Data) 

Τα Συνδεδεμένα Δεδομένα (Linked Data) είναι η ιδέα της δημιουργίας σαφών 

συνδέσεων μεταξύ των δεδομένων, παρέχοντας τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν 

την πρόσθετη γνώση που εξάγεται από τις συνδέσεις και να ενσωματώσουν 

πληροφορίες από διαφορετικές πηγές δεδομένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

βελτίωση της εμπειρίας του χριστή και την πραγμάτωση του οράματος του 

Σημασιολογικού Ιστού – συνδέοντας τα δεδομένα θα υλοποιηθεί ο Ιστός δεδομένων 

που αναφέρθηκε νωρίτερα. Η ιδέα των Συνδεδεμένων Δεδομένων είναι θεμελιώδης 

για το Σημασιολογικό Ιστό, και λειτουργεί χρησιμοποιώντας ως βάση τη χρήση 

μοναδικών αναγνωριστικών πόρων, δηλαδή URI. Η υλοποίηση των Συνδεμένων 

Δεδομένων χρησιμοποιεί μια μέθοδο δημοσίευσης δομημένων δεδομένων, η οποία 

βασίζεται σε τέσσερις αρχές (Berners-Lee, 2006):  

1. Χρήση URI για αναγνώριση πόρων,  

2. χρήση HTTP URI ώστε να καταστεί δυνατή η κλίση και αναζήτηση αυτών των 

πόρων,  

3. παροχή χρήσιμων πληροφοριών για τον πόρο όταν κλιθεί το URI του, 

χρησιμοποιώντας μορφές τυποποίησης όπως η RDF/XML και το πρότυπο RDFa, και  

4. συμπερίληψη συνδέσμων με σχετιζόμενα URI στα δημοσιευμένα δεδομένα, για 

βελτίωση της ανακάλυψης σχετικών πληροφοριών στον Ιστό.  

Αυτές οι αρχές προτάθηκαν από τον Berners-Lee το 2006, ενώ επαναδιατυπώθηκαν 

από τον ίδιο ως τέσσερις “εξαιρετικά απλοί” κανόνες. Επειδή τα δεδομένα 

αναγνωρίζονται, μοντελοποιούνται, περιγράφονται και συνδέονται με επίσημα 

πρότυπα, τα Συνδεδεμένα Δεδομένα επιτρέπουν την περιήγηση, την αναζήτηση και 

τον συνδυασμό διαφορετικών πηγών και τομέων δεδομένων. Αυτόματοι crawler και 

indexer μπορούν να εφαρμοστούν στα δεδομένα αυτού του παγκόσμιου γραφήματος, 
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και εφαρμογές μπορούν να λύσουν πολύπλοκα προβλήματα εξάγοντας γνώση από τις 

σχέσεις που αναπαρίστανται. Επίσης, οι άνθρωποι μπορούν να αλληλεπιδράσουν με 

τα δεδομένα εξερευνώντας τα και κάνοντας δομημένα ερωτήματα μέσω της 

SPARQL και άλλων διεπαφών (Citizendium, 2010).  

Για την υλοποίηση αυτής της διασύνδεσης δεδομένων, η οποία θα εκμεταλλευτεί την 

δομή του Σημασιολογικού Ιστού, το Linking Open Data Project επεκτείνει τον Ιστό 

δημοσιεύοντας διάφορα ανοιχτά σύνολα δεδομένων RDF και θέτοντας συνδέσεις 

RDF μεταξύ δεδομένων από διαφορετικές πηγές. Η εικόνα 2.2 παρουσιάσει την 

αναπτυσσόμενη κοινότητα των πηγών Συνδεδεμένων Δεδομένων, που συνθέτουν το 

“νέφος” (cloud) των συσχετισμένων δεδομένων. Ο Berners-Lee αποκαλεί το δίκτυο 

που θα προκύψει Τεράστιο Παγκόσμιο Γράφημα (Giant Global Graph), το οποίο και 

είναι το αντίστοιχο του σημερινού Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web) (Berners-

Lee, 2007). 

 

Εικόνα 2-2: Το σύννεφο Linking Open Data (2009). 
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2.5 Μαθησιακά Αντικείμενα  

Οι Reigeluth και Nelson (1997) παρατήρησαν ότι οι διδάσκοντες όταν 

χρησιμοποιούν εκπαιδευτικό υλικό το αποσυνθέτουν σε τμήματα και χρησιμοποιούν 

τα τμήματα εκείνα που τους είναι απαραίτητα για να οργανώσουν το δικό τους 

μάθημα. Τα συστατικά μέρη ολοκληρωμένων διδακτικών και μαθησιακών 

προγραμμάτων θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία νέων 

διδακτικών προγραμμάτων. Παράλληλα, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν αυτόνομα 

μέρη μαθησιακών οντοτήτων, των οποίων η σύνθεση θα μπορούσε να οδηγήσει στην 

ολοκλήρωση ενός μαθήματος ή μιας διδακτικής ενότητας. Πάνω σε αυτή τη 

συλλογιστική αναπτύχθηκε η έννοια του επαναχρησιμοποιήσιμου «μαθησιακού 

αντικειμένου». 

Η βασική ιδέα πάνω στην οποία στηρίζεται η έννοια των μαθησιακών αντικειμένων 

(Learning Objects), προέρχεται από το παράδειγμα του αντικειμενοστραφούς 

προγραμματισμού (Object-oriented Programming) (Wiley, 2002). Ο 

αντικειμενοστραφής προγραμματισμός αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία 

συστατικών (που συνήθως ονομάζονται «αντικείμενα») τα οποία είναι δυνατόν να 

επαναχρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά πλαίσια (Dahl and Nygaard, 1966). Η 

ιδιότητα αυτή, αποτελεί και τη βασική ιδέα πάνω στην οποία στηρίζεται η χρήση των 

μαθησιακών αντικειμένων: οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δομήσουν 

μικρά (συγκριτικά με το μέγεθος μιας ολόκληρης σειράς μαθημάτων) εκπαιδευτικά 

συστατικά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές 

και σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια. 

Παρόλο που ο όρος μαθησιακό αντικείμενο έχει παρουσιαστεί στη Διεθνή 

Βιβλιογραφία εδώ και αρκετά χρόνια (πιθανότατα για πρώτη φορά από τον Wayne 

Hodgins το 1994 όταν ονόμασε την ομάδα εργασίας Computer Education 

Management Association (CedMA) ως LALO, “Learning Architectures, API’s, and 

Learning Objects”) (Polsani, 2003), δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός 

αυτού. Υπάρχουν τουλάχιστον 15 διαφορετικοί ορισμοί για την έννοια των 

μαθησιακών αντικειμένων, πολλοί εκ των οποίων είναι σημαντικά διαφορετικοί, 
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γεγονός που επιτείνει την ήδη προβληματική εισαγωγή αυτού του όρου και ασφαλώς 

δεν ενισχύει τη δυνατότητα λειτουργικής αξιοποίησης. 

Οι κυριότεροι ορισμοί για τα μαθησιακά αντικείμενα είναι: 

• IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC): "ως 

μαθησιακό αντικείμενο ορίζεται κάθε οντότητα ψηφιακή ή μη ψηφιακή η 

οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τη μάθηση  ή την 

εκπαίδευση" 

• David A. Wiley (2000): " Μαθησιακό αντικείμενο είναι κάθε ψηφιακή πηγή 

περιεχομένου η οποία μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τη 

μάθηση" 

• L'Allier (1997): "Μαθησιακό αντικείμενο είναι μια η μικρότερη ανεξάρτητη 

δομική εμπειρία που περιλαμβάνει ένα μαθησιακό στόχο, μια μαθησιακή 

δραστηριότητα και μια αξιολόγηση. 

• Pithamber R. Poslani (2003): "Μαθησιακό αντικείμενο είναι μια αυτόνομη 

και ανεξάρτητη μονάδα εκπαιδευτικού υλικού το οποίο έχει εκ των προτέρων 

ως στόχο την δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης σε διαφορετικά 

εκπαιδευτικά πλαίσια. 

Άλλοι αναφέρουν ότι μαθησιακό αντικείμενο είναι «ο οποιοσδήποτε ψηφιακός πόρος 

που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τη μάθηση» (Wiley 2002), ή 

«το άθροισμα ενός ή περισσότερων ψηφιακών πόρων που ενσωματώνει τα 

μεταδεδομένα τους και αναπαριστά μια εκπαιδευτική ενότητα» (Dalziel 2002), ή 

«οποιαδήποτε οντότητα, η οποία με τη βοήθεια της εκπαιδευτικής τεχνολογίας 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να επαναχρησιμοποιηθεί ή να παραπέμπει σε κάποια 

άλλη» (ΙΕΕΕ 2001). 

Σε αντίθεση με την έλλειψη ευρύτερης συναίνεσης όσο αφορά τον εννοιολογικό 

ορισμό του όρου μαθησιακό αντικείμενο, στα μέλη της κοινότητας της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης υπάρχει συμφωνία όσο αφορά τις λειτουργικές απαιτήσεις  
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των μαθησιακών αντικειμένων οι οποίες παρουσιάζονται στην συνέχεια σύμφωνα με 

τον Pithamber R. Poslani (2003): 

• Προσβασιμότητα: Το μαθησιακό αντικείμενο πρέπει να περιγραφεί με τα 

κατάλληλα μεταδεδομένα έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευση και 

αναφορά του σε μια βάση δεδομένων. 

• Δυνατότητα Επαναχρησιμοποίησης: Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να 

λειτουργεί σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια. 

• Διαλειτουργικότητα: Το μαθησιακό αντικείμενο πρέπει να είναι ανεξάρτητο 

από πλατφόρμα και το σύστημα διαχείρισης γνώσης. 

Ποικίλα προγράμματα έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για να διευκολύνουν την 

εξάπλωση των μαθησιακών αντικειμένων, παρόλο που χρησιμοποιούν διαφορετικές 

έννοιες, όπως «παιδαγωγικά ντοκουμέντα» (ARIADNE, 2000), «συστατικά 

εκπαιδευτικού λογισμικού» (ESCOT, 2000), «μαθησιακό υλικό παρεχόμενο μέσω 

του Διαδικτύου» (MERLOT, 2000). 

Ο Orrill (2000) αναφέρει ότι η ανάπτυξη των μαθησιακών αντικειμένων εστιάζεται 

κυρίως σε τεχνικά θέματα και λιγότερο στο πώς θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία. ΄Οπως αναφέρουν και οι Bransford, Brown & Cocking 

(1999), η διαδικασία της χρήσης της τεχνολογίας στη βελτίωση της μάθησης δεν 

είναι μόνο ένα τεχνικό θέμα, αλλά κυρίως παιδαγωγικό και κοινωνικό. Η αξιοποίηση 

των μαθησιακών αντικειμένων συνδέεται άμεσα με το σχεδιασμό της διδασκαλίας 

και της μάθησης. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η ανάπτυξη των μαθησιακών αντικειμένων 

όσο και η ενσωμάτωσή τους σε νέες διδακτικές εφαρμογές θα πρέπει να είναι στενά 

συνυφασμένη με τις θεωρίες μάθησης και τη διδακτική μεθοδολογία. Σύμφωνα με το 

Wiley (2000) η επιτυχής υλοποίηση μαθησιακών αντικειμένων προϋποθέτει μία 

θεωρία εκπαιδευτικού σχεδιασμού, μία κατηγοριοποίηση των μαθησιακών 

αντικειμένων και έναν τρόπο σύνδεσης της θεωρίας με τις κατηγορίες παρέχοντας 

οδηγίες της μορφής: για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο του μαθήματος πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε εκείνο τον τύπο μαθησιακού αντικειμένου. 
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2.5.1 Δομή μαθησιακών αντικειμένων  

Πολλοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να προσεγγίσουν την δομή ενός μαθησιακού 

αντικειμένου, από εκπαιδευτικής άποψης, ορίζοντας τα στοιχεία από τα οποία 

αποτελείται. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Susan E. Metros (Metros, 2005) ένας 

ψηφιακός πόρος για να χαρακτηριστεί μαθησιακό αντικείμενο «πρέπει να 

περιλαμβάνει ή να συνδέεται με: 1) ένα προσδοκώμενο αποτέλεσμα (learning 

objective), 2) με μια πρακτική δραστηριότητα και 3) μια αξιολόγηση». Με παρόμοιο 

τρόπο ορίζεται η δομή του μαθησιακού αντικειμένου από την Lori Mortimer 

(Mortimer, 2002), σύμφωνα με την οποία ένα μαθησιακό αντικείμενο πρέπει να 

περιέχει μεταδεδομένα, ένα προσδοκώμενο αποτέλεσμα, το κυρίως περιεχόμενο 

όπως επίσης δραστηριότητες και αξιολογήσεις που υποστηρίζουν το προσδοκώμενο 

αποτέλεσμα. Μια άλλη προσέγγιση για τη δομή των μαθησιακών αντικειμένων είναι 

αυτή των Ann Gallenson et al (Gallenson et al, 2002) που φαίνεται και στην εικόνα 

που ακολουθεί (Εικόνα 2.3). Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση τα μαθησιακά 

αντικείμενα επικεντρώνονται στην υποστήριξη ενός  προσδοκώμενου 

αποτελέσματος, περιγράφονται από μεταδεδομένα και μπορεί να περιέχουν 

δραστηριότητες, αξιολογήσεις και εκπαιδευτικούς πόρους.  

 

 

Εικόνα 2-3: Δομή μαθησιακού αντικειμένου Macromedia MX (Νικολόπουλος, 

Πιερρακέας & Καμέας, 2011) 
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Παρατηρούμε ότι οι παραπάνω προσεγγίσεις για τη δομή των μαθησιακών 

αντικειμένων από εκπαιδευτικής απόψεως, παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες αλλά 

και κάποιες διαφορές. Σε όλες τις προσεγγίσεις αναφέρεται η ανάγκη σύνδεσης του 

μαθησιακού αντικειμένου με ένα μαθησιακό στόχο. Στις περισσότερες επισημαίνεται 

η ανάγκη περιγραφής του μαθησιακού αντικειμένου με τα κατάλληλα μεταδεδομένα 

ενώ σε ορισμένες από αυτές η συνύπαρξη της θεωρητικής παρουσίασης του θέματος, 

δραστηριοτήτων και αξιολογήσεων είναι υποχρεωτική τη στιγμή που σε άλλες είναι 

προαιρετική.  

Η κοινή συνισταμένη που απορρέει από τις παραπάνω παρατηρήσεις είναι ότι ένα 

μαθησιακό αντικείμενο πρέπει να συνδέεται με μαθησιακούς στόχους, να έχει 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο και να περιγράφεται από μεταδεδομένα( Νικολόπουλος, 

Πιερρακέας & Καμέας, 2011).  

2.6 Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα 

Μπορούμε να ορίσουμε ως μεταδεδομένα «τα δεδομένα που περιγράφουν τα 

δεδομένα» » (Berners, 1997). Ένας καλύτερος ορισμός δίνεται από την ΙΕΕΕ (2002) 

«μεταδεδομένα είναι οι πληροφορίες για ένα φυσικό ή ψηφιακό αντικείμενο». Ένας 

πιο πλήρης ορισμός δίνεται από τη NISO (2004), «μεταδεδομένα είναι η δομημένη 

πληροφορία που περιγράφει, εξηγεί, ή αλλιώς καθιστά ευκολότερη την ανάκτηση, τη 

χρήση και τη διαχείριση μιας πηγής πληροφοριών». 

Τα μεταδεδομένα μπορούν να ενσωματώνονται με το αντικείμενο που περιγράφουν, 

για παράδειγμα στα HTML αρχεία ή στις ψηφιακές φωτογραφίες, ή να 

αποθηκεύονται ξεχωριστά. Η αποθήκευση των μεταδεδομένων με το αντικείμενο που 

περιγράφουν εξασφαλίζει ότι αυτά δε θα χαθούν, αποφεύγονται προβλήματα 

σύνδεσης μεταδεδομένων και δεδομένων και εξασφαλίζει ότι τα μεταδεδομένα και το 

αντικείμενο θα ενημερώνονται ταυτόχρονα για τυχόν αλλαγές(Ακτύπης, 2012).  

Σκοπός των μεταδεδομένων είναι να καταστήσουν ευκολότερη την επαναδιαχείριση 

των μαθησιακών αντικειμένων, να απλοποιήσουν τον εντοπισμό τους μέσα στις 

αποθήκες μαθησιακών αντικειμένων και να διευκολύνουν την διαλειτουργικότητά 
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τους μεταξύ των online συστημάτων διαχείρισης μάθησης ( learning management 

systems-LMS). 

Σε ένα ιδανικό μοντέλο θα έπρεπε όλοι οι οργανισμοί με δραστηριότητες 

ηλεκτρονικής μάθησης να ενστερνίζονταν ένα σύνολο από πρότυπα για τη 

δημιουργία και τη διαχείριση μαθησιακού περιεχομένου, καθιστώντας έτσι εφικτή 

την ενεργή ανταλλαγή επαναχρησιμοποιούμενων μαθησιακών αντικειμένων στις 

ανοικτές αγορές (Sonwalkar 2005, Hanisch & Straber 2003). Στην πράξη τα 

πράγματα διαφέρουν αρκετά από αυτό το ιδανικό μοντέλο. Είναι θετικό ότι τα 

τελευταία χρόνια έχει επιχειρηθεί να επιτευχθεί η διασύνδεση μεταξύ των 

οργανισμών ανάπτυξης προδιαγραφών και προτύπων μαθησιακής τεχνολογίας 

(Robson & Collier 2000). 

To Dublin Core Metadata Initiative είναι ένα ανοιχτό φόρουμ που ασχολείται με την 

ανάπτυξη διαλειτουργικών online προτύπων μεταδεδομένων που υποστηρίζουν ένα 

ευρύ φάσμα σκοπών και επιχειρηματικών μοντέλων. Το πρότυπο Dublin Core 

περιλαμβάνει δύο επίπεδα: Το Απλό και το Ειδικό. Η απλή εκδοχή του Dublin Core 

περιλαμβάνει δεκαπέντε παραμέτρους: τον Τίτλο, το Θέμα, την Περιγραφή, το Είδος, 

την Πηγή, την Σχέση, την Κάλυψη, το Δημιουργό, τον Εκδότη, τον Συντελεστή 

(Contributor), τα Δικαιώματα, την Ημερομηνία, τη Μορφή, το Αναγνωριστικό 

(Identifier) και τη Γλώσσα. Η ειδική εκδοχή του Dublin Core περιλαμβάνει τρία 

επιπλέον στοιχεία: το Ακροατήριο, την Προέλευση (Provenance) και τον Δικαιούχο 

(RightsHolder). Η προτυποποίηση Dublin Core περιέχει μεταδεδομένα γενικού 

σκοπού, χωρίς όμως να υποστηρίζει χαρακτηριστικά που περιγράφουν την 

παιδαγωγική πλευρά ενός εγγράφου. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν αναπτυχθεί 

πρότυπα όπως το SCORM, CanCore και IEEE Learning Object Metadata (Roy et al., 

2010). 
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Κεφάλαιο 3 Πρότυπα ηλεκτρονικής μάθησης 

Η ταχύτατη ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας παγκόσμιας εμβέλειας, όπως είναι το 

δια-δίκτυο (internet), αλλά και μεγάλα ακαδημαϊκά ή εταιρικά ενδοδίκτυα (intranets) 

και οι μεγάλες αλλαγές που επέφεραν στη φιλοσοφία διαχείρισης κάθε μορφής 

πληροφορίας, καθώς και η ανάγκη για περιορισμό του κόστους μέσω της επίτευξης 

οικονομιών κλίμακας (economies of scale) κατεύθυναν την έρευνα που διεξαγόταν 

στο πεδίο των μαθησιακών τεχνολογιών προς την αναζήτηση εφικτών λύσεων 

αναφορικά με την επίτευξη επανα-χρησιμοποιησιμότητας (reusability) και 

διαλειτουργικότητας (interoperability), καταρχάς σε επίπεδο ‘ηλεκτρονικού 

εκπαιδευτικού περιεχομένου’ και αργότερα σε επίπεδο ‘ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων’. Ένας σημαντικός στόχος αυτής της προσπάθειας είναι οι 

προτεινόμενες λύσεις να είναι βιώσιμες και να γίνουν αποδεκτές σε παγκόσμια 

κλίμακα, μέσα από την ανάπτυξη διεθνών προδιαγραφών, καθώς και την υιοθέτηση 

κοινά αποδεκτών προτύπων (CETIS, 2004; Duval, 2004; Jochems, Van Merrienboer 

και Koper, 2004; Olivier&Liber, 2003; Reiser&Dempsey, 2007). 

Στον χώρο της τεχνολογίας διαχρονικά έχουμε δει πληθώρα παραδειγμάτων όπου 

πολλά προϊόντα ακόμα και μεγάλων εταιριών, όπως των Microsoft, Apple, Sun, HP, 

ανάπτυξης και παροχής τεχνολογιών, τα οποία δεν είναι διαλειτουργικά. Πριν την 

εμφάνιση των προτύπων τα συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης ήταν «κλειστά»(The 

Masey Center,2002). Κάποιος οργανισμός, ο οποίος επιθυμούσε να επενδύσει σε 

λύσεις Ηλεκτρονικής Μάθησης, ήταν υποχρεωμένος, να αγοράσει όλα τα προϊόντα 

από ένα και μόνο προμηθευτή. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τα μαθήματα ήταν 

άρρηκτα συνδεδεμένα με το σύστημα μάθησης, και ήταν αδύνατο τα μαθήματα ή το 

σύστημα μάθησης, να διαλειτουργήσουν με προϊόντα Ηλεκτρονικής Μάθησης άλλων 

προμηθευτών. Οι οργανισμοί ήταν υποχρεωμένοι είτε να διατηρούν πολλαπλά 

συστήματα μάθησης, είτε να περιορίζονται σε έναν και μόνο πάροχο εκπαιδευτικού 

περιεχομένου, ανεξαρτήτως της ποιότητας που προσέφερε(Fallon& Brown, 2003). 
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Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πεδίο των μαθησιακών τεχνολογιών (learning 

technologies) και για το μεγαλύτερο μέρος της εξελικτικής τους πορείας, από το 1960 

με τη χρήση των πρώτων ‘συστημάτων προγραμματισμένης διδασκαλίας που 

βασίζονταν σε κεντρικούς υπολογιστές’ (mainframe-based instructional systems) έως 

και πριν λίγα χρόνια με τη χρήση των πρώτων ‘Συστημάτων Διαχείρισης  

Μαθημάτων’, ζητήματα που άπτονταν του σχεδιασμού και της υλοποίησης 

εκπαιδευτικών εφαρμογών, ήταν το αποτέλεσμα των ιδεών και των πρωτοβουλιών 

συνήθως μικρών ακαδημαϊκών, ερευνητικών ή επιχειρηματικών κοινοτήτων, καθεμία 

από τις οποίες χρησιμοποιούσε τη δική της συνήθως κλειστή αρχιτεκτονική για την 

υλοποίηση εκπαιδευτικών εφαρμογών ή για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού 

περιεχομένου. Έτσι αρκετά συχνά, από τη μια, αξιόλογο εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

δεν μπορούσε να επαναχρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών 

εφαρμογών, καθώς δεν υπήρχε συμβατότητα με όλα τα υπάρχοντα εργαλεία 

συγγραφής εκπαιδευτικών εφαρμογών, και από την άλλη, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες 

εκπαιδευτικές εφαρμογές δε μπορούσαν να λειτουργήσουν σε διαφορετικά 

υπολογιστικά συστήματα, καθώς απαιτούσαν είτε συγκεκριμένο τύπο υλικού 

(hardware), είτε συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα, είτε την προμήθεια και 

εγκατάσταση ειδικών εφαρμογών λογισμικού (CETIS, 2004). 

Συχνά γίνεται λόγος από κατασκευαστές συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης και από 

ακαδημαϊκούς για θέματα προτυποποίησης της ηλεκτρονικής μάθησης (με αυτήν την 

έννοια υπονοείται η προτυποποίηση τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης), και 

επιμένουν στην αξία της συμβατότητας των συστημάτων και του περιεχομένου 

ηλεκτρονικής μάθησης με αυτά. Οι αρχές της ομοιομορφίας και της συνέπειας στην 

τεχνολογία της ηλεκτρονικής μάθησης είναι σημαντικές, και εδώ είναι που τα 

πρότυπα έχουν κύριο ρόλο. Για παράδειγμα για να είναι δυνατό ένα περιεχόμενο 

ηλεκτρονικής μάθησης να μεταφερθεί από ένα περιβάλλον μάθησης σε ένα άλλο, θα 

πρέπει αυτό το περιεχόμενο να είναι συμβατό με τα πρότυπα(Καρδάρας, 2010). 

Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη να υφίστανται τα πρότυπα για τον καθορισμό του πλαισίου 

ανάπτυξης υλικού για την ηλεκτρονική μάθηση. Τα πρότυπα είναι επιθυμητά για τη 
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διαλειτουργικότητα,  την ευκολία, την ευελιξία, και την αποτελεσματικότητα στον 

σχεδιασμό, την παράδοση, και τη διοίκηση.  

Τα κατάλληλα πρότυπα οδηγούν στα ακόλουθα οφέλη:  

 Στην ανάπτυξη ενός συνόλου προτύπων για την εκμάθηση με τη βοήθεια της 

τεχνολογίας. 

 Στην ανάπτυξη διαλειτουργικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται για 

ανάπτυξη μαθησιακών συστημάτων. 

 Στην δημιουργία μιας πλούσιας, με δυνατότητα αναζήτησης βιβλιοθήκης για 

διαλειτουργικό και συμβατό μαθησιακό περιεχόμενο.  

 Στη δημιουργία νέων μεθόδων για τον εντοπισμό, την πρόσβαση και την 

ανάκτηση του περιεχομένου μάθησης( Dr. Sarat Chandra Babu, 2000). 

Με τον όρο πρότυπα (standards) αναφερόμαστε σε ένα σύνολο προδιαγραφών, 

δηλαδή σε ένα σύνολο εγγράφων που περιγράφει  με λεπτομέρειες και ακρίβεια τις 

ιδιότητες που πρέπει να πληροί ένα προϊόν ή μία υπηρεσία και το οποίο έχει γίνει 

αποδεκτό από μια διαπιστευμένη επιτροπή ή βάσει νόμου (de jure standard) ή έχει 

γίνει αποδεκτό (de facto standard) και χρησιμοποιείται από μία κρίσιμη μάζα ή την 

πλειοψηφία μιας κοινότητας (Driscoll, 2002).  

Ο Friesen (2005) παρουσιάζει μια επισκόπηση για πρότυπα ηλεκτρονικής μάθησης. 

Η χρήση αυτών των προτύπων, τα οποία θεωρούνται ως κοινή γλώσσα περιγραφής 

των ψηφιακών εκπαιδευτικών πηγών(Vidal, Broisin, Duval, & Ternier, 2004), 

εγγυάται όχι μόνο την διασυνεργασία αλλά και την λειτουργία  των συστημάτων έτσι 

ώστε να διευκολύνουν τη χρήση των μαθησιακών αντικειμένων ανεξαρτήτως  

πλατφόρμας ή τεχνολογικού περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται.  

Τα πρότυπα βοηθούν ώστε να εξασφαλιστούν οι παρακάτω πέντε δυνατότητες καθώς 

και να προστατεύσουν την ανάπτυξη της επένδυσης στην ηλεκτρονική μάθηση(The 

Masie Center,2002): 
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1. Διαλειτουργικότητα (Interoperability) 

Η ικανότητα να χρησιμοποιηθεί ένα σύνολο εκπαιδευτικών αντικειμένων τα 

οποία έχουν δημιουργηθεί με ένα σετ εργαλείων ή μια πλατφόρμα σε μια 

τοποθεσία, σε μια άλλη τοποθεσία με διαφορετικά εργαλεία ή διαφορετική 

πλατφόρμα. 

2. Επαναχρησιμοποίηση (Re-usability) 

Η ευελιξία της ενσωμάτωσης εκπαιδευτικών αντικειμένων σε πολλαπλές 

εκπαιδευτικές εφαρμογές και εκπαιδευτικά πλαίσια. 

3. Διαχειρισιμότητα (Manageability) 

Η δυνατότητα για ένα σύστημα, όπως ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης, να 

ανιχνεύει τις κατάλληλες πληροφορίες για τον εκπαιδευόμενο και το 

μαθησιακό περιεχόμενο. 

4. Προσβασιμότητα (Accessibility) 

Η δυνατότητα να εντοπίζει και να έχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό ένας 

εκπαιδευόμενος, χωρίς να έχει σημασία η γεωγραφική θέση που βρίσκεται ή 

τυχόν ατομικές αναπηρίες. 

5. Διάρκεια (Durability) 

Η δυνατότητα αντοχής στις τεχνολογικές αλλαγές χωρίς επανασχεδιασμό, 

επαναπροσδιορισμό. 

3.1 Πρότυπα για την περιγραφή μαθησιακών αντικειμένων  

3.1.1 Το πρότυπο IEEE LOM 

Το πρότυπο IEEE Learning Object Metadata (IEEE LOM) (IEEE, 2002), το οποίο 

προτάθηκε από την επιτροπή IEEE Learning Technology Standardization Committee 

(LTLC), αποτελεί το μοντέλο εκπαιδευτικών μεταδεδομένων. Είναι ένα πρότυπο που 

είναι κεντρικής σημασίας για τα μαθησιακά αντικείμενα και τα αποθετήρια των 
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μαθησιακών αντικειμένων. Αρχικά αναπτύχθηκε ως απάντηση στις πολύ πρακτικές 

ανάγκες εκείνων που συγκεντρώνουν συλλογές επαναχρησιμοποιήσιμου 

εκπαιδευτικού υλικού που απαιτεί τυποποιημένα μεταδεδομένα για τους σκοπούς της 

αναζήτησης, της διαχείρισης και της κατανομής των πόρων εντός και μεταξύ των 

συλλογών. Το 1996, η IMS (τότε γνωστό ως  "Instructional Management Systems" 

consortium), και η ARIADNE (Alliance of Remote Instructional Authoring and 

Distribution Networks for Europe) ξεκίνησαν την από κοινού ανάπτυξη του Learning 

Object Metadata(LOM), (περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα όπως η εμφάνιση της 

Dublin Core Metadata Initiative). Η ανάπτυξη του LOM στη συνέχεια παραδόθηκε 

στο IEEE LTSC, όπου, μετά από πολλαπλά προσχέδια και αναθεωρήσεις, 

αναπτύχθηκε σε ένα επίσημο IEEE πρότυπο(Friesen, 2005).  

Η Learning Technology Standards Committee (LTSC), που ιδρύθηκε το 1996 από 

μια ομάδα ακαδημαϊκών, της κυβέρνησης, και εκπρόσωπων του κλάδου, είναι ένας 

οργανισμός  που χορηγεί περίπου 15 πρότυπα  τεχνολογίας μάθησης, υπό την αιγίδα 

του ΙΕΕΕ (Institute of Electrical and Electronics Engineers, http://www.ieee.org/). Το 

σχέδιο προτύπου LOM (γνωστό επίσης από την IEEE ως 1484.12.1-2002) είναι 

αναμφισβήτητα το πιο ώριμο πρότυπο της LTSC. Σύμφωνα με το σχέδιο 6 του LOM 

(IEEE, 2001), ο σκοπός αυτής της προδιαγραφής είναι να διευκολύνει την 

αναζήτηση, την αξιολόγηση, την απόκτηση, και τη χρήση των μαθησιακών 

αντικειμένων, για παράδειγμα από τους εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές ή τις 

αυτοματοποιημένες διεργασίες λογισμικού. Επίσης, το πρότυπο διευκολύνει το 

διαμοιρασμό και την ανταλλαγή των μαθησιακών αντικειμένων, καθιστώντας δυνατή 

την ανάπτυξη λιστών και λεπτομερών καταλόγων, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη 

την ποικιλία του πολιτισμικού και γλωσσικού περιβάλλοντος στο οποίο τα 

μαθησιακά αντικείμενα και τα μεταδεδομένα τους θα επαναχρησιμοποιηθούν 

(Melagrakis et al, 2003).  

Με τον καθορισμό ενός κοινού εννοιολογικού σχήματος, το IEEE LOM εξασφαλίζει 

ότι οι διατυπώσεις των μεταδεδομένων των μαθησιακών αντικειμένων θα έχουν 

υψηλό βαθμό σημασιολογικής διαλειτουργικότητας (Melagrakis et al, 2003).  
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Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις υφιστάμενες προσπάθειες για τον ορισμό των 

προτύπων, η προδιαγραφή LOM παγιώνει την εξέλιξη άλλων πρωτοβουλιών 

τυποποίησης (ARIADNE, Dublin Core and IMS) (IEEE, 2001) και, επί του 

παρόντος, είναι το μόνο "de facto1" πρότυπο. Επιπλέον, το πρότυπο LOM είναι ένα 

ευρέως χρησιμοποιούμενο πρότυπο για την κατασκευή αποθετηρίων μαθησιακών 

αντικειμένων (Fait, 2005; Neven&Duval, 2002), παρουσιάζοντας σταθερότητα στις 

αποφάσεις, δηλαδή, δεν υφίστανται συνεχείς τροποποιήσεις. Το πρότυπο LOM 

επίσης έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση(Friesen, 2004). 

Το πρότυπο αυτό είναι συμβατό με το Dublin Core Metadata Element Set (Dublin 

Core, 2003) και καθορίζει το βασικό σχήμα το οποίο συντίθεται από στοιχεία 

δεδομένων σε μια ιεραρχική δομή διαχωρισμένη σε εννέα (9) κατηγορίες:   

1. Γενικά (General): περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες που περιγράφουν το 

μαθησιακό αντικείμενο, όπως ο τίτλος του μαθησιακού αντικειμένου, η 

γλώσσα στην οποία βρίσκεται το περιεχόμενο του, η δομή του κ.λ.π. 

2. Κύκλος Ζωής (Lifecycle): περιλαμβάνει το ιστορικό δημιουργίας και εξέλιξης 

του μαθησιακού αντικειμένου, την τρέχουσα κατάσταση, και όσους έχουν 

συμμετάσχει στην εξέλιξη του. 

3. Μετα-μεταδεδομένα (Meta-Metadata): περιλαμβάνει πληροφορίες για τα 

μεταδεδομένα του μαθησιακού αντικειμένου (ποιος ήταν ο δημιουργός, πότε 

δημιουργήθηκε η εγγραφή μεταδεδομένων, κ.λπ.). 

4. Τεχνικά (Technical): περιλαμβάνει τις τεχνικές απαιτήσεις και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του μαθησιακού αντικειμένου, όπως η μορφή (τεχνικός τύπος 

των συστατικών του μαθησιακού αντικειμένου), το μέγεθός του, κ.λπ. 

5.  Εκπαιδευτικά (Educational): περιλαμβάνει τα κύρια εκπαιδευτικά 

χαρακτηριστικά του μαθησιακού αντικειμένου, όπως το είδος του 

μαθησιακού αντικειμένου, το κοινό που προορίζεται να το χρησιμοποιήσει, 

κ.λπ. 

6.  Δικαιώματα (Rights): περιλαμβάνει τα πνευματικά δικαιώματα και τους 

όρους χρήσης του μαθησιακού αντικειμένου. 
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7. Σχέση (Relation): περιγράφει την πιθανή σχέση του μαθησιακού αντικειμένου  

με άλλα μαθησιακά αντικείμενα. 

8. Σχόλιο (Annotation): περιλαμβάνει σχόλια σχετικά με την εκπαιδευτική 

χρήση του μαθησιακού αντικειμένου και πληροφορία σχετικά με το ποιος τα 

κατέγραψε. 

9. Ταξινόμηση (Classification): περιγράφει το που ανήκει το μαθησιακό 

αντικείμενο σε ένα σύστημα ταξινόμησης (π.χ. έναν χάρτη εννοιών ή μια 

προκαθορισμένη οντολογία). 

Στο Σχήμα 3.1 δίνεται η δενδρική αναπαράσταση της δομής του μοντέλου 

εκπαιδευτικών μεταδεδομένων IEEE LOM. 

 

Σχήμα 3-1: Οι κατηγορίες και τα στοιχεία του πρότυπου LOM (Barker, 2005). 
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Γενική Κατηγορία 

Πίνακας 3-1: Η δομή του βασικού σχήματος του προτύπου IEEE LOM-Γενική 

Κατηγορία 

Όνομα και αριθμός 

Στοιχείου 
1. General 

Περιγραφή 
Αυτή η κατηγορία ομαδοποιεί τις γενικές πληροφορίες που 

περιγράφουν το μαθησιακό αντικείμενο ως σύνολο. 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Όνομα και αριθμός 

Στοιχείου 
1.1.1 Catalog 

Περιγραφή 
Το όνομα του σχήματος καταλόγου για αυτή την εγγραφή. 

Ένα σχήμα χώρου ονομάτων (namespace scheme) 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών ISO/IEC 10646-1:2000 

Τύπος Δεδομένων CharacterString (μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Όνομα και αριθμός 

Στοιχείου 
1.1.2 Entry 

Περιγραφή Η τιμή του προσδιοριστή στα πλαίσια του σχήματος 
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καταλόγου, που καταδεικνύει αυτό το μαθησιακό αντικείμενο 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών ISO/IEC 10646-1:2000 

Τύπος Δεδομένων CharacterString (μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Όνομα και αριθμός 

Στοιχείου 
1.2 Title 

Περιγραφή Το όνομα που δόθηκε σε αυτό το μαθησιακό αντικείμενο 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων LangString (μέγιστο:1000 χαρακτήρες) 

Όνομα και αριθμός 

Στοιχείου 
1.3 Language 

Περιγραφή 
Η κύρια γλώσσα ή γλώσσες που χρησιμοποιούνται από αυτό 

το μαθησιακό αντικείμενο για την επικοινωνία με το χρήστη. 

Μέγεθος 10 στοιχεία 

Διάταξη Μη διατεταγμένα 

Χώρος Τιμών 

LanguageID=Langcode("-"Subcode)* 

όπου Langcode ένας κωδικός γλώσσας όπως ορίζεται από το 

σύνολο κωδικών ISO 639:1988 και Subcode ένας κωδικός 

χώρας από το σύνολο κωδικών ISO 3166-1:1977. 
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Τύπος Δεδομένων CharacterString (μέγιστο:1000 χαρακτήρες) 

Όνομα και αριθμός 

Στοιχείου 
1.4 Description 

Περιγραφή 
Περιγραφή μέσω κειμένου των περιεχομένων αυτού του 

μαθησιακού Αντικειμένου. 

Μέγεθος 10 στοιχεία 

Διάταξη Μη διατεταγμένα 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων LangString (μέγιστο:2000 χαρακτήρες) 

Όνομα και αριθμός 

Στοιχείου 
1.5 Keyword 

Περιγραφή 
Μια λέξη- ή φράση-κλειδί που περιγράφει το θέμα αυτού του 

μαθησιακού αντικειμένου. 

Μέγεθος 10 στοιχεία 

Διάταξη Μη διατεταγμένα 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων LangString (μέγιστο:1000 χαρακτήρες) 

Όνομα και αριθμός 

Στοιχείου 
1.6 Coverage 

Περιγραφή 

Ο χρόνος, η κουλτούρα, η γεωγραφία ή η περιοχή, στα οποία 

απευθύνεται αυτό το μαθησιακό αντικείμενο. Το εύρος ή το 

φάσμα του περιεχομένου του μαθησιακού αντικειμένου. Το 

πεδίο Coverage περιέχει τυπικά τη χωρική τοποθεσία, τη 
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χρονική περίοδο ή τη δικαιοδοσία. 

Μέγεθος 10 στοιχεία 

Διάταξη Μη διατεταγμένα 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων LangString (μέγιστο:1000 χαρακτήρες) 

Όνομα και αριθμός 

Στοιχείου 
1.7 Structure 

Περιγραφή Η οργανωτική δομή του μαθησιακού αντικειμένου. 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών 

atomic: ένα αντικείμενο που είναι αδιαίρετο 

collection: ένα σύνολο αντικειμένων χωρίς συγκεκριμένη 

σχέση μεταξύ τους 

networked: ένα σύνολο αντικειμένων με σχέσεις οι οποίες 

όμως δεν είναι επακριβώς προσδιορισμένες 

hierarchical: ένα σύνολο αντικειμένων των οποίων οι σχέσεις 

μπορούν να παρασταθούν από μία δενδρική δομή 

linear: ένα σύνολο αντικειμένων τα οποία είναι πλήρως 

διατεταγμένα. 

Τύπος Δεδομένων Vocabulary 

 Όνομα και αριθμός 

Στοιχείου 
1.8 Aggregation Level 
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Περιγραφή 
Η λειτουργική πυκνότητα αυτού του μαθησιακού 

αντικειμένου 

Μέγεθος 1 στοιχείο  

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών 

1: το μικρότερο επίπεδο συσσώρευσης π.χ. δεδομένα 

πολυμέσων 

2: μια συλλογή μαθησιακών αντικειμένων επιπέδου 1 π.χ. 

ένα μάθημα 

3: μια συλλογή μαθησιακών αντικειμένων επιπέδου 2 π.χ. μια 

σειρά μαθημάτων 

4: το μέγιστο επίπεδο πυκνότητας π.χ. ένα σύνολο από σειρές 

μαθημάτων το οποίο οδηγεί σε ένα πιστοποιητικό 

Τύπος Δεδομένων Vocabulary 

 

Κατηγορία Κύκλου Ζωής  

Πίνακας 3-2: Η δομή του βασικού σχήματος του προτύπου IEEE LOM-Κατηγορία 

Κύκλου Ζωής 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 2 Life Cycle 

Περιγραφή 

Αυτή η κατηγορία περιγράφει την ιστορία και την 

τρέχουσα κατάσταση αυτού του μαθησιακού 

αντικειμένου και των οντοτήτων εκείνων, οι οποίες 

επηρέασαν αυτό το μαθησιακό αντικείμενο κατά την 

εξέλιξη του 
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Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 2.1 Version 

Περιγραφή Η έκδοση αυτού του μαθησιακού αντικειμένου 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων LangString (μέγιστο: 50 χαρακτήρες) 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 2.2 Status 

Περιγραφή 
Η κατάσταση ολοκλήρωσης αυτού του μαθησιακού 

αντικειμένου 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών draft, final, revised, unavailable 

Τύπος Δεδομένων Vocabulary 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 2.3 Contribute 

Περιγραφή 
Αυτές οι οντότητες (π.χ. άνθρωποι, οργανώσεις) που 

συνεισέφεραν στην κατάσταση αυτού του 

μαθησιακού αντικειμένου κατά τη διάρκεια του 
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κύκλου ζωής του (π.χ. δημιουργία, επεξεργασία, 

έκδοση) 

Μέγεθος 30 στοιχεία 

Διάταξη Διατεταγμένα 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 2.3.1 Role 

Περιγραφή Είδος συνεισφοράς 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών 

author, publisher, unknown, initiator, terminator, 

validator, editor,graphical designer, technical 

implementer, content provider, technicalvalidator, 

educational validator, script writer, instructional 

designer,subject matter expert 

Τύπος Δεδομένων Vocabulary 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 2.3.2 Entity 

Περιγραφή 

Η ταυτότητα των οντοτήτων (π.χ. άνθρωποι, 

οργανώσεις) που συνεισέφεραν σε αυτό το 

μαθησιακό αντικείμενο και πληροφορίες σχετικά με 

αυτές. Οι οντότητες πρέπει να διαταχθούν με σειρά 

σχετικότητας, δηλαδή η οντότητα που είναι 

περισσότερο σχετική με το μαθησιακό αντικείμενο 
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πρέπει να προηγείται των άλλων οντοτήτων. 

Μέγεθος 40 στοιχεία 

Διάταξη Διατεταγμένα 

Χώρος Τιμών 
vCard, όπως ορίζεται από το IMC vCard 3.0 (RFC 

2425, RFC 2426). 

Τύπος Δεδομένων CharacterString (μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 2.3.3 Date 

Περιγραφή Η ημερομηνία της συνεισφοράς 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων DateTime 

 

Κατηγορία Μετα-Μεταδεδομένων 

Πίνακας 3-3: Η δομή του βασικού σχήματος του προτύπου IEEE LOM-Κατηγορία  

Μέτα-Μεταδεδομένων 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 3 Meta-Metadata 

Περιγραφή 

Αυτή η κατηγορία περιγράφει την ίδια την εγγραφή 

μεταδεδομένων (παρά το μαθησιακό αντικείμενο που 

περιγράφει αυτή η εγγραφή). Αυτή η κατηγορία 

περιγράφει πως μπορεί να αναγνωριστεί αυτή η 

εγγραφή μεταδεδομένων, ποιος τη δημιούργησε, πως, 
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που και με ποιες αναφορές. 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη - 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 3.1 Identifier 

Περιγραφή 
Μια μοναδική ετικέτα που προσδιορίζει αυτή την 

εγγραφή μεταδεδομένων 

Μέγεθος 10 στοιχεία 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 3.1.1 Catalog 

Περιγραφή 

Το όνομα του σχήματος καταλόγου για αυτή την 

εγγραφή. Ένα σχήμα χώρου ονομάτων (namespace 

scheme) 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών ISO/IEC 10646-1:2000 

Τύπος Δεδομένων CharacterString (μέγιστο:1000 χαρακτήρες) 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 3.1.2 Entry 
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Περιγραφή 

Η τιμή του προσδιοριστή στα πλαίσια του σχήματος 

καταλόγου, που καταδεικνύει αυτό το μαθησιακό 

αντικείμενο 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών ISO/IEC 10646-1:2000 

Τύπος Δεδομένων CharacterString (μέγιστο:1000 χαρακτήρες) 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 3.2 Contribute 

Περιγραφή 

Αυτές οι οντότητες (π.χ. άνθρωποι, οργανώσεις) που 

συνεισέφεραν στην κατάσταση αυτού του 

μαθησιακού αντικειμένου κατά τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής του (π.χ. δημιουργία, επεξεργασία, 

έκδοση) 

Μέγεθος 10 στοιχεία 

Διάταξη Διατεταγμένα 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 3.2.1 Role 

Περιγραφή Είδος συνεισφοράς 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών creator, validator 
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Τύπος Δεδομένων Vocabulary 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 3.2.2 Entity 

Περιγραφή 

Η ταυτότητα των οντοτήτων (π.χ. άνθρωποι, 

οργανώσεις) που συνεισέφεραν σε αυτό το 

μαθησιακό αντικείμενο και πληροφορίες σχετικά με 

αυτές. Οι οντότητες πρέπει να διαταχθούν με σειρά 

σχετικότητας, δηλαδή η οντότητα που είναι 

περισσότερο σχετική με το μαθησιακό αντικείμενο 

πρέπει να προηγείται των άλλων οντοτήτων. 

Μέγεθος 10 στοιχεία 

Διάταξη Διατεταγμένα 

Χώρος Τιμών 
vCard, όπως ορίζεται από το IMC vCard 3.0 (RFC 

2425, RFC 2426). 

Τύπος Δεδομένων CharacterString (μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 3.2.3 Date 

Περιγραφή Η ημερομηνία της συνεισφοράς 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων DateTime 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 3.3 Metadata Schema 

Περιγραφή Το όνομα και η έκδοση της επίσημης προδιαγραφής 

που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία αυτής της 
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εγγραφής μεταδεδομένων 

Μέγεθος 10 στοιχεία 

Διάταξη Μη διατεταγμένα 

Χώρος Τιμών ISO/IEC 10646-1:2000 

Τύπος Δεδομένων CharacterString (μέγιστο: 30 χαρακτήρες) 

 Όνομα και αριθμός Στοιχείου 3.4 Language 

Περιγραφή 

Το όνομα και η έκδοση της επίσημης προδιαγραφής 

που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία αυτής της 

εγγραφής μεταδεδομένων 

Μέγεθος 10 στοιχεία 

Διάταξη Μη διατεταγμένα 

Χώρος Τιμών ISO/IEC 10646-1:2000 

Τύπος Δεδομένων CharacterString (μέγιστο: 30 χαρακτήρες) 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 3.4 Language 

Περιγραφή 

Η γλώσσα αυτής της εγγραφής μεταδεδομένων. Αυτή 

είναι η προεπιλεγμένη γλώσσα για όλες τις τιμές 

LangString σε αυτή την εγγραφή μεταδεδομένων. Αν 

δεν υπάρχει τιμή για αυτό το στοιχείο δεδομένων, 

τότε δεν υπάρχει προεπιλεγμένη γλώσσα για τις τιμές 

LangString 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 
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Χώρος Τιμών 
Βλέπε στοιχείο 1.3: General.Language Για αυτό το 

στοιχείο δεδομένων η “none” δεν είναι αποδεκτή τιμή 

Τύπος Δεδομένων CharacterString (μέγιστο: 100 χαρακτήρες) 

 

Τεχνική Κατηγορία 

Πίνακας 3-4: Η δομή του βασικού σχήματος του προτύπου IEEE LOM- Τεχνική 

Κατηγορία 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 4 Technical 

Περιγραφή 

Αυτή η κατηγορία περιγράφει τις τεχνικές απαιτήσεις 

και χαρακτηριστικά αυτού του μαθησιακού 

αντικειμένου 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 4.1 Format 

Περιγραφή 
Τεχνικοί τύποι δεδομένων αυτού του μαθησιακού 

αντικειμένου 

Μέγεθος 40 στοιχεία 

Διάταξη Μη διατεταγμένα 

Χώρος Τιμών 
ΜΙΜΕ τύποι βασισμένοι στο ΙΑΝΑ (βλέπε 

RFC2048:1996) ή “non-digital” 
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Τύπος Δεδομένων CharacterString (μέγιστο: 500 χαρακτήρες) 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 4.2 Size 

Περιγραφή 

Το μέγεθος του ψηφιακού μαθησιακού αντικειμένου 

σε bytes. Το μέγεθος αναπαριστάται από μια 

δεκαδική τιμή. Συνεπώς μόνο ψηφία από το «0» ως 

το «9» πρέπει να χρησιμοποιούνται. Το μέγεθος είναι 

σε bytes, όχι Mbytes, GB κτλ 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών ISO/IEC 646:1991, αλλά μόνο τα ψηφία "0".. "9" 

Τύπος Δεδομένων CharacterString (μέγιστο: 30 χαρακτήρες) 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 4.3 Location 

Περιγραφή 

Ένα αλφαριθμητικό που χρησιμοποιείται για την 

πρόσβαση του μαθησιακού αντικειμένου. Μπορεί να 

είναι μια τοποθεσία (π.χ. URL) ή μιαμέθοδος που 

καταλήγει σε μια τοποθεσία (π.χ URI) 

Μέγεθος 10 στοιχεία 

Διάταξη Διατεταγμένα 

Χώρος Τιμών ISO/IEC 10646-1:2000 

Τύπος Δεδομένων CharacterString (μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 4.4 Requirement 

Περιγραφή Οι τεχνικές ικανότητες που είναι απαραίτητες για την 

χρήση αυτού του μαθησιακού αντικειμένου. Αν 
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υπάρχουν πολλαπλές απαιτήσεις, τότε είναι όλες 

απαραίτητες. 

Μέγεθος 40 στοιχεία 

Διάταξη Μη διατεταγμένα 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 4.4.1 OrComposite 

Περιγραφή 

Ομαδοποίηση πολλαπλών απαιτήσεων. Η σύνθετη 

απαίτηση ικανοποιείται όταν μία από τις απαιτήσεις 

ικανοποιείται 

Μέγεθος 40 στοιχεία 

Διάταξη Μη διατεταγμένα 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 4.4.1.1 Type 

Περιγραφή 

Η τεχνολογία που απαιτείται για τη χρήση αυτού του 

μαθησιακού αντικειμένου, π.χ. υλικό, λογισμικό, 

δίκτυο κτλ 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών operating system, browser 
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Τύπος Δεδομένων Vocabulary 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 4.4.1.2 Name 

Περιγραφή 
Όνομα της τεχνολογίας που απαιτείται για τη χρήση 

αυτού του μαθησιακού αντικειμένου 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών 

Αν το στοιχείο δεδομένων Type είναι "operating 

system", τότε: pc-dos, ms-windows, macos, unix, 

multi-os, none 

Αν το στοιχείο δεδομένων Type είναι "browser", 

τότε: any, netscape communicator, ms-internet 

explorer, opera, amaya 

Τύπος Δεδομένων Vocabulary 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 4.4.1.3 Minimum Version 

Περιγραφή 

Η ελάχιστη δυνατή έκδοση της τεχνολογίας που 

απαιτείται για τη χρήση του μαθησιακού 

αντικειμένου. 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών ISO/IEC 10646-1:2000 

Τύπος Δεδομένων CharacterString (μέγιστο: 30 χαρακτήρες) 

 Όνομα και αριθμός Στοιχείου 4.4.1.4 Maximum Version 
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Περιγραφή 

Η μέγιστη δυνατή έκδοση της τεχνολογίας που 

απαιτείται για τη χρήση του μαθησιακού 

αντικειμένου. 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών ISO/IEC 10646-1:2000 

Τύπος Δεδομένων CharacterString (μέγιστο: 30 χαρακτήρες) 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 4.5 Installation Remarks 

Περιγραφή 
Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο εγκαθίσταται 

αυτό το μαθησιακό αντικείμενο. 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων LangString (μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 4.6 Other Platform Requirements 

Περιγραφή 
Πληροφορίες για άλλες απαιτήσεις λογισμικού και 

υλικού 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων LangString (μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 
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Όνομα και αριθμός Στοιχείου 4.7 Duration 

Περιγραφή 

Ο χρόνος που καταλαμβάνει ένα συνεχές μαθησιακό 

αντικείμενο όταν αναπαράγεται στην 

προκαθορισμένη ταχύτητα 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων Duration 

 

Εκπαιδευτική Κατηγορία  

Πίνακας 3-5: Η δομή του βασικού σχήματος του προτύπου IEEE LOM- 

Εκπαιδευτική Κατηγορία 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 5 Educational 

Περιγραφή 

Αυτή η κατηγορία περιγράφει τα βασικά 

εκπαιδευτικά ή παιδαγωγικά χαρακτηριστικά αυτού 

του μαθησιακού αντικειμένου 

Μέγεθος 100 στοιχεία 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 5.1 Interactivity Type 
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Περιγραφή 

Ο κυρίαρχος τρόπος μάθησης που υποστηρίζεται από 

αυτό το μαθησιακό αντικείμενο. 

Η «ενεργή» (“active”) μάθηση υποστηρίζεται από 

περιεχόμενο το οποίο ανταποκρίνεται στις 

παραγωγικές ενέργειες του μαθητή. Ένα ενεργό 

μαθησιακό αντικείμενο απαιτεί από το μαθητή την 

εισαγωγή στοιχείων ή κάποιου άλλου είδους 

παραγωγική ενέργεια ή απόφαση. Στα ενεργά 

έγγραφα συμπεριλαμβάνονται οι προσομοιώσεις, τα 

ερωτηματολόγια και οι ασκήσεις. 

Η «εξηγηματική» (“expositive”) μάθηση απαντάται 

όταν η δουλειά του μαθητή συνιστάται κυρίως από το 

να απορροφά το περιεχόμενο που τουπαρουσιάζεται 

(συνήθως μέσω κειμένου, εικόνας ή ήχου). Ένα 

εξηγηματικό έγγραφο εκθέτει πληροφορίες αλλά δεν 

απαιτεί την εισαγωγή στοιχείων. Στα εξηγηματικά 

έγγραφα συμπεριλαμβάνονται τα δοκίμια, τα video, 

κάθε είδους γραφικό υλικό και έγγραφα hypertext. 

Όταν ένα μαθησιακό αντικείμενο αναμειγνύει τον 

ενεργό και τον εξηγηματικό τρόπο αλληλεπίδρασης, 

τότε ο τύπος αλληλεπίδρασής του είναι «μεικτός» 

(“mixed”). 

Μέγεθος 1 στοιχείo 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών active, expositive, mixed 

Τύπος Δεδομένων Vocabulary 
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Όνομα και αριθμός Στοιχείου 5.2 Learning Resource Type 

Περιγραφή 
Συγκεκριμένο είδος μαθησιακού αντικειμένου. Το 

κυρίαρχο είδος πρέπεινα αναφέρεται πρώτο. 

Μέγεθος 10 στοιχεία 

Διάταξη Διατεταγμένα 

Χώρος Τιμών 

exercise, simulation, questionnaire, diagram, figure, 

graph, index, slide, table, narrative text, exam, 

experiment, problem statement, self assessment, 

lecture 

Τύπος Δεδομένων Vocabulary 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 5.3 Interactivity Level 

Περιγραφή 

Ο βαθμός διαδραστικότητας που χαρακτηρίζει αυτό 

το μαθησιακό αντικείμενο. Η διαδραστικότητα 

αναφέρεται στο κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει ο 

μαθητής την όψη και τη συμπεριφορά του 

μαθησιακού αντικειμένου. 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών very low, low, medium, high, very high 

Τύπος Δεδομένων Vocabulary 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 5.4 Semantic Density 

Περιγραφή Ο βαθμός περιεκτικότητας του μαθησιακού 

αντικειμένου. Η σημασιολογική πυκνότητα του 
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μαθησιακού αντικειμένου μπορεί να εκτιμηθεί με 

βάση το μέγεθος, την έκταση ή τη διάρκειά του. 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών very low, low, medium, high, very high 

Τύπος Δεδομένων Vocabulary 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 5.5 Intended End User Role 

Περιγραφή 

Κύριοι χρήστες για ένας οποίους σχεδιάστηκε το 

μαθησιακό αντικείμενο. Ο σημαντικότερος χρήστης 

πρέπει να προηγείται των υπολοίπων. 

Μέγεθος 10 στοιχεία 

Διάταξη Διατεταγμένα 

Χώρος Τιμών teacher, author, learner, manager 

Τύπος Δεδομένων Vocabulary 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 5.6 Context 

Περιγραφή 

Το κύριο περιβάλλον μέσα στο οποίο είναι 

προορισμένες να λάβουν χώρα η μάθηση και η χρήση 

του μαθησιακού αντικειμένου 

Μέγεθος 10 στοιχεία 

Διάταξη Μη διατεταγμένα 

Χώρος Τιμών school, higher education, training, other 

 

 

50 



Η ανάπτυξη του Drupal για τη δημιουργία ενός πλαισίου αναζήτησης και ανταλλαγής εκπαιδευτικού περιεχομένου 

 

Τύπος Δεδομένων Vocabulary 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 5.7 Typical Age Range 

Περιγραφή Η ηλικία του επιθυμητού τελικού χρήστη 

Μέγεθος 5 στοιχεία 

Διάταξη Μη διατεταγμένα 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων LangString (μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 5.8 Difficulty 

Περιγραφή 
Πόσο δύσκολο είναι να εργαστεί με το μαθησιακό 

αντικείμενο ένας τυπικός επιθυμητός χρήστης 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών very easy, easy, medium, difficult, very difficult 

Τύπος Δεδομένων Vocabulary 

 Όνομα και αριθμός Στοιχείου 5.9 Typical Learning Time 

Περιγραφή 

Προσεγγιστικός ή τυπικός χρόνος που χρειάζεται ένας 

τυπικός επιθυμητός χρήστης για να χρησιμοποιήσει 

αυτό το μαθησιακό αντικείμενο 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών - 
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Τύπος Δεδομένων Duration 

 Όνομα και αριθμός Στοιχείου 5.10 Description 

Περιγραφή 
Σχόλια πάνω στον τρόπο με τον οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί το μαθησιακό αντικείμενο 

Μέγεθος 10 στοιχεία 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων LangString (μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

 Όνομα και αριθμός Στοιχείου 5.11 Language 

Περιγραφή 

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται από τον τυπικό 

επιθυμητό χρήστη αυτού του μαθησιακού 

αντικειμένου 

Μέγεθος 10 στοιχεία 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών 

LanguageID=Langcode("-"Subcode)* 

όπου Langcode ένας κωδικός γλώσσας όπως ορίζεται 

από το σύνολο κωδικών ISO 639:1988 και Subcode 

ένας κωδικός χώρας από το σύνολο κωδικών ISO 

3166-1:1977 

Τύπος Δεδομένων CharacterString (μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 
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Κατηγορία Δικαιωμάτων  

Πίνακας 3-6: Η δομή του βασικού σχήματος του προτύπου IEEE LOM- Κατηγορία 

Δικαιωμάτων 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 6 Rights 

Περιγραφή 

Αυτή η κατηγορία περιγράφει τα πνευματικά 

δικαιώματα και τους όρους χρήσης για αυτό το 

μαθησιακό αντικείμενο 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 6.1 Cost 

Περιγραφή 
Αν η χρήση αυτού του μαθησιακού αντικειμένου 

απαιτεί πληρωμή. 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών yes, no 

Τύπος Δεδομένων Vocabulary 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 6.2 Copyright and Other Restrictions 

Περιγραφή 

Εάν ισχύουν δικαιώματα δημιουργού ή άλλοι 

περιορισμοί στη χρήσηαυτού του μαθησιακού 

αντικειμένου 
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Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών yes, no 

Τύπος Δεδομένων Vocabulary 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 6.3 Description 

Περιγραφή 
Σχόλια πάνω στους όρους χρήσης αυτού του 

μαθησιακού αντικειμένου 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων LangString (μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

 

Κατηγορία Σχέσης 

Πίνακας 3-7: Η δομή του βασικού σχήματος του προτύπου IEEE LOM- Κατηγορία 

Σχέσης 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 7 Relation 

Περιγραφή 

Αυτή η κατηγορία ορίζει τις σχέσεις μεταξύ αυτού 

του μαθησιακού αντικειμένου και άλλων μαθησιακών 

αντικειμένων, εφόσον υπάρχουν 

Μέγεθος 100 στοιχεία 

Διάταξη Μη διατεταγμένα 
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Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 7.1 Kind 

Περιγραφή 

Η φύση της σχέσης αυτού του μαθησιακού 

αντικειμένου και του στοχευόμενου μαθησιακού 

αντικειμένου, το οποίο προσδιορίζεται από το 

στοιχείο δεδομένων 7.2: Relation.Resource 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών 

Βασισμένο στο Dublin Core: 

    ispartof: είναι μέρος του… 

    haspart: έχει μέρος 

    isversionof: είναι έκδοση του… 

    hasversion: έχει έκδοση 

    isformatof: είναι format του… 

    hasformat: έχει format 

    references: αναφέρει 

    isreferencedby: αναφέρεται από… 

    isbasedon: είναι βασισμένο σε… 

    isbasisfor: είναι βάση για… 

    requires: απαιτεί 

   isrequiredby: απαιτείται από… 
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Τύπος Δεδομένων Vocabulary 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 7.2 Resource 

Περιγραφή 
Το στοχευόμενο μαθησιακό αντικείμενο στο οποίο 

αναφέρεται αυτή η σχέση 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 7.2.1 Identifier 

Περιγραφή 
Μια μοναδική ετικέτα που προσδιορίζει το 

στοχευόμενο μαθησιακό αντικείμενο 

Μέγεθος 10 στοιχεία 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 7.2.1.1 Catalog 

Περιγραφή 

Το όνομα του σχήματος καταλόγου για αυτή την 

εγγραφή. Ένα σχήμα χώρου ονομάτων (namespace 

scheme) 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 
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Χώρος Τιμών ISO/IEC 10646-1:2000 

Τύπος Δεδομένων CharacterString (μέγιστο:1000 χαρακτήρες) 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 7.2.1.2 Entry 

Περιγραφή 

Η τιμή του προσδιοριστή στα πλαίσια του σχήματος 

καταλόγου, που καταδεικνύει αυτό το μαθησιακό 

αντικείμενο 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών ISO/IEC 10646-1:2000 

Τύπος Δεδομένων CharacterString (μέγιστο:1000 χαρακτήρες) 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 7.2.2 Description 

Περιγραφή 
Περιγραφή του στοχευόμενου μαθησιακού 

αντικειμένου 

Μέγεθος 10 στοιχεία 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων LangString (μέγιστο:1000 χαρακτήρες) 
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Κατηγορία Σχολίων 

Πίνακας 3-8: Η δομή του βασικού σχήματος του προτύπου IEEE LOM- Κατηγορία 

Σχολίων 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 8 Annotation 

Περιγραφή 

Αυτή η κατηγορία παρέχει σχόλια πάνω στην 

εκπαιδευτική χρήση του μαθησιακού αντικειμένου 

και πληροφορίες για το πότε και από ποιον 

δημιουργήθηκαν τα σχόλια αυτά 

Μέγεθος 30 στοιχεία 

Διάταξη Μη διατεταγμένα 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 8.1 Entity 

Περιγραφή 
Η οντότητα (π.χ. άνθρωποι, οργάνωση) η οποία 

δημιούργησε αυτό το σχόλιο 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών 
vCard, όπως ορίζεται από IMC vCard 3.0 (RFC 2425, 

RFC 2426) 

Τύπος Δεδομένων CharacterString (μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 8.2 Date 

Περιγραφή Η ημερομηνία στην οποία δημιουργήθηκε αυτό το 
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σχόλιο 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων DateTime 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 8.3 Description 

Περιγραφή Το περιεχόμενο αυτού του σχολίου 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων LangString (μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

 

Κατηγορία Ταξινόμησης 

Πίνακας 3-9: Η δομή του βασικού σχήματος του προτύπου IEEE LOM- Κατηγορία 

Ταξινόμησης 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 9 Classification 

Περιγραφή 

Αυτή η κατηγορία περιγράφει που ανήκει αυτό το 

μαθησιακό αντικείμενο στα πλαίσια ενός 

συγκεκριμένου συστήματος ταξινόμησης. Για να 

ορίσει κανείς περισσότερες ταξινομήσεις θα πρέπει 

να υπάρχουν πολλαπλές εμφανίσεις αυτής της 

κατηγορίας. 
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Μέγεθος 40 στοιχεία 

Διάταξη Μη διατεταγμένα 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 9.1 Purpose 

Περιγραφή 
Ο σκοπός της ταξινόμησης αυτού του μαθησιακού 

αντικειμένου 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών 

discipline, idea, prerequisite, educational objective, 

accessibility, restrictions, educational level, skill 

level, security level, competency 

Τύπος Δεδομένων Vocabulary 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 9.2 Taxon Path 

Περιγραφή 

Μια ταξινομική διαδρομή σε ένα συγκεκριμένο 

σύστημα ταξινόμησης. Κάθε επόμενο επίπεδο κάνει 

πιο συγκεκριμένο τον ορισμό του προηγούμενου 

επιπέδου. Μπορεί να υπάρχουν διάφορες διαδρομές 

στην ίδια ή σε διαφορετικές ταξινομήσεις, οι οποίες 

περιγράφουν το ίδιο χαρακτηριστικό. 

Μέγεθος 15 στοιχεία 

Διάταξη Μη διατεταγμένα 
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Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 9.2.1 Source  

Περιγραφή Το όνομα του συστήματος ταξινόμησης 

Μέγεθος 1 στοιχείο  

Διάταξη Μη ορισμένη  

  ISO/IEC 10646-1:2000 

Τύπος Δεδομένων LangString (μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 9.2.2 Taxon 

Περιγραφή 

Ένας συγκεκριμένος όρος στα πλαίσια μιας 

ταξινόμησης. Μια ομάδα ταξινόμησης (“taxon”) είναι 

ένας κόμβος που αντιστοιχεί σε μια ορισμένη ετικέτα 

ή όρο. Μια ομάδα ταξινόμησης μπορεί να έχει επίσης 

κάποιο προσδιοριστικό όνομα για τυποποιημένη 

αναφορά. Μια διατεταγμένη λίστα ομάδων 

ταξινόμησης δημιουργεί μια ταξινομική διαδρομή, 

π.χ. «ταξινομική κλίμακα» (“taxonomic stairway”) : 

έτσι ονομάζεται η διαδρομή από μια πιο γενική σε μια 

πιο ειδική εγγραφή στα πλαίσια μιας ταξινόμησης 

Μέγεθος 15 στοιχεία 

Διάταξη Διατεταγμένα 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων - 
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Όνομα και αριθμός Στοιχείου 9.2.2.1 Id 

Περιγραφή 

Το προσδιοριστικό όνομα της ομάδας ταξινόμησης, 

π.χ. ο συνδυασμός γραμμάτων ή αριθμών, ο οποίος 

παρέχεται από την πηγή της ταξινόμησης. 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών ISO/IEC 10646-1:2000 

Τύπος Δεδομένων CharacterString (μέγιστο: 100 χαρακτήρες) 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 9.2.2.2 Entry 

Περιγραφή Η ετικέτα της ομάδας ταξινόμησης 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων LangString (μέγιστο: 500 χαρακτήρες) 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 9.3 Description 

Περιγραφή Η ετικέτα της ομάδας ταξινόμησης 

Μέγεθος 1 στοιχείο 

Διάταξη Μη ορισμένη 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων LangString (μέγιστο: 500 χαρακτήρες) 

Όνομα και αριθμός Στοιχείου 9.4 Keyword 
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Περιγραφή 

Λέξεις- και φράσεις-κλειδιά που περιγράφουν το 

μαθησιακό αντικείμενο σε σχέση με το σκοπό της 

συγκεκριμένης ταξινόμησης όπως αυτός δηλώθηκε 

στο στοιχείο δεδομένων 9.1:Classification.Purpose. Η 

πιο σχετική λέξη ή φράση πρέπει να προηγείται από 

τις υπόλοιπες. 

Μέγεθος 40 στοιχεία 

Διάταξη Διατεταγμένα 

Χώρος Τιμών - 

Τύπος Δεδομένων LangString (μέγιστο: 1000 χαρακτήρες) 

 

3.2 Πρότυπα για την μοντελοποίηση της δομής περιεχομένου  

3.2.1 SCORM 

Το SCORM (Shareable Content Object Reference Mode) (SCORM, 2004) έχει 

αναπτυχθεί από το Advanced Distributed Learning (ADL) (CETIS, 2005). Το 

SCORM δεν είναι από μόνο του μια προδιαγραφή ή πρότυπο, είναι ένα ενοποιημένο 

σύνολο προδιαγραφών και προτύπων για περιεχόμενο, τεχνολογίες και υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής μάθησης(ADL SCORM 2004 3rd Edition Overview, 2006). Η χρήση 

του SCORM επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση, την εύκολη προσέγγιση και τη 

διαχρονικότητα του μαθησιακού υλικού στις κατά καιρούς τεχνολογικές αλλαγές και 

συμβάλλει στη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών eLearning πλατφόρμων. 

Στόχος του είναι  να προτυποποιήσει τη δια-ειτουργικότητα (interoperability), την 

προσβασιμότητα (accessibility) και την επανα-χρησιμοποιησιμότητα (reusability) του 

βασισμένου στον παγκόσμιο ιστό εκπαιδευτικού περιεχομένου (ADL, 2003). Πιο 

αναλυτικά, σύμφωνα με την Advanced Distributed Learning (ADL) το SCORM:  
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• καθορίζει ένα μοντέλο για τη συσκευασία (packaging) του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου και των στρατηγικών μάθησης,  

• παρέχει μια βασισμένη σε αντικείμενα (object-based) προσέγγιση για την 

ανάπτυξη και την διακίνηση του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου,  

• επιτρέπει τη δια-λειτουργικότητα (interoperability) των ‘αντικειμένων’ του 

ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου σε πολλαπλά συστήματα 

διαχείρισης η-μαθημάτων, 

• δίνει τη δυνατότητα για προσθήκη μεταδομένων (metadata tagging) σε κάθε 

‘αντικείμενο’ ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου, και  

• επιτρέπει τον καθορισμό μαθησιακών στρατηγικών ανάλογα με το επίπεδο 

κυριαρχίας και την πρόοδο του εκπαιδευόμενου. 

Το SCORM (SCORM, 2004a) απαρτίζεται από μία συλλογή προδιαγραφών και 

προτύπων τα οποία έχουν δεθεί όλα μαζί σε μία συλλογή «τεχνικών βιβλίων» 

(Εικόνα 3.1). Αυτά τα βιβλία ομαδοποιούνται κάτω από τρία κύρια θέματα: “Content 

Aggregation Model (CAM)”, “Run-time Environment (RTE)”, “Sequencing and 

Navigation (SN).” 

 

Εικόνα 3-1: Η βιβλιοθήκη του SCORM 
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1. Το ContentAggregation Model (CAM) (SCORM, 2004b), περιγράφει τις 

συνιστώσες που χρησιμοποιούνται σε μία μαθησιακή διαδικασία, τον τρόπο 

που θα γίνει το πακετάρισμα αυτών των συνιστωσών για την ανταλλαγή τους 

από σύστημα σε σύστημα, τον τρόπο που θα γίνει η περιγραφή αυτών των 

συστατικών προκειμένου να είναι εύκολη η αναζήτηση και η ανακάλυψη 

τους. Το CAM προωθεί τη μόνιμη αποθήκευση, την ονομασία, το 

πακετάρισμα, την ανταλλαγή και τον εντοπισμό του περιεχομένου. Επιπλέον, 

το βιβλίο αυτό περιγράφει τις ευθύνες και τις απαιτήσεις για το «κτίσιμο» 

περιεχομένου και της οργάνωσης περιεχομένου (π.χ. σειρά μαθημάτων, 

μάθημα, υπομονάδα μαθήματος)· περιέχει πληροφορίες για τη δημιουργία 

πακέτων περιεχομένου, εφαρμογών των μεταδεδομένων στα κομμάτια του 

πακέτου περιεχομένου και παρέχει λεπτομέρειες για τη διαδοχή και την 

πλοήγηση στο πλαίσιο περιβάλλοντος του πακέτου περιεχομένου. Ειδικότερα, 

οι μαθησιακοί πόροι που αποτελούν μία μαθησιακή εμπειρία πακετάρονται σ’ 

ένα zip file (SCORM package of Package Interchange File (PIF)). Αυτό το 

αρχείο περιέχει όχι μόνο τα αρχεία μαθημάτων (course files), αλλά και ένα 

XML file, το οποίο αναφέρεται ως manifest file και περιγράφει τα 

περιεχόμενα του μαθήματος και τη διαδοχή του περιεχομένου.  

2. Το SCORM Content Aggregation Model αντιπροσωπεύει μία μαθησιακή 

ταξινομία, η οποία βοηθά τους σχεδιαστές και τους διδασκοντες της 

μαθησιακής διαδικασίας να συγκεντρώσουν τους μαθησιακούς πόρους με 

στόχο τη διακίνηση των επιθυμητών μαθησιακών εμπειριών. Αυτές οι 

μαθησιακές εμπειρίες αποτελούνται από δραστηριότητες (Activities), οι 

οποίες στηρίζονται από ηλεκτρονικούς ή μη μαθησιακούς πόρους. 

Μία δραστηριότητα περιέχει τη δημιουργία, την ανακάλυψη και τη 

συγκέντρωση (aggregation) των πόρων στην πιο βασική τους μορφή (assets) 

σε πιο πολύπλοκους μαθησιακούς πόρους και μετέπειτα την οργάνωση αυτών 

σε μία προκαθορισμένη ακολουθία. Βασικά το SCORM CAM έχει 

δημιουργηθεί από τα ακόλουθα: 

 

 

65 



Η ανάπτυξη του Drupal για τη δημιουργία ενός πλαισίου αναζήτησης και ανταλλαγής εκπαιδευτικού περιεχομένου 

 

• Content Model: Πρόκειται για μία ονοματολογία η οποία ορίζει τα 

κομμάτια του περιεχομένου μίας μαθησιακής εμπειρίας. 

• Content Packaging: Ορίζει τους τρόπους που θα προσδιοριστεί η δομή του 

περιεχομένου και το πακετάρισμα του περιεχομένου.  

• Meta-data: Πρόκειται για έναν μηχανισμό για την περιγραφή 

συγκεκριμένων τμημάτων των μερών του μοντέλου περιεχομένου. 

• Sequencing and Navigation: Πρόκειται για ένα σύνολο κανόνων που 

περιγράφουν την προτιθέμενη ακολουθία και την αλληλουχία των 

δραστηριοτήτων. 

Το SCORM Content Model αποτελείται από Assets, Sharable Content 

Objects (SCOs) και Content Organization. 

Asset: αποτελεί την πιο βασική μορφή ενός μαθησιακού πόρου. Οι απλοί πόροι  

(assets) είναι ψηφιακές αναπαραστάσεις μέσων, κειμένου, γραφικών, 

ιστοσελίδων, αντικειμένων αξιολόγησης ή άλλων μορφότυπων ικανών να 

διαδοθούν σε ένα χρήστη του διαδικτύου. Ένα Asset μπορεί να περιγραφεί με τα 

Asset Metadata, ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση, η ανακάλυψη και η 

επαναχρησιμοποίηση του μέσα στα αποθετήρια δεδομένων. Ο μηχανισμός που 

παρέχει το μοντέλο είναι το Content Package. 

SCO: ένα Sharable Content Object αντιπροσωπεύει μία συλλογή ενός ή 

περισσότερων πόρων και είναι η μικρότερη λογική μονάδα περιεχομένου που 

μπορεί να ανταλλάσσεται μεταξύ ολοκληρωμένων πλατφόρμων. Ένα SCO 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές μαθησιακές περιπτώσεις ή 

καταστάσεις με απώτερο σκοπό την επίτευξη διαφορετικών μαθησιακών στόχων· 

είναι δηλαδή ανεξάρτητο από το εκπαιδευτικό πλαίσιο και έτσι βελτιώνεται η 

επαναχρησιμοποίηση του. Ταυτόχρονα, όμως, η ολοκλήρωση δύο ή 

περισσοτέρων SCOs δημιουργεί το απαραίτητο υπόβαθρο για την επίτευξη 

εκπαιδευτικών σκοπών ανώτερης αξίας. Μια γενική κατευθυντήρια οδηγία του 

προτύπου είναι η δημιουργία SCOs μικρού μεγέθους. Ένα SCO μπορεί να 
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περιγραφεί με τα SCO Metadata, ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση, η 

ανακάλυψη και η επαναχρησιμοποίηση του μέσα στα αποθετήρια δεδομένων. Ο 

μηχανισμός που παρέχει το μοντέλο είναι το Content Package.  

Content Organization: πρόκειται για ένα χάρτη (εικόνα 3.2), ο οποίος 

αντιπροσωπεύει την προτιθέμενη χρήση του περιεχομένου μέσα από δομημένες 

ενότητες διδασκαλίας (Activities). Ο χάρτης δείχνει τις συσχετίσεις των 

δραστηριοτήτων (Activities). 

Φυσικά είναι δυνατόν μέσα σ’ αυτές τις δραστηριότητες να εμφωλεύουν και 

άλλες, ακολουθώντας ιεραρχική δομή. 

 

Εικόνα 3-2: Content Organization 

Η πρώτη ενότητα του «βιβλίου» SCORM – CAM παρουσιάζει ουσιαστικά το 

σχεδιασμό και το κτίσιμο του μαθησιακού περιεχομένου. Στη συνέχεια αυτό που 

απαιτείται είναι να επιτευχθεί η διαθεσιμότητα του περιεχομένου στους μαθητές, στα 

αποθετήρια ή στα LMSs (Learning Management Systems). Σε αυτό το σημείο του 

πακεταρίσματος των μαθησιακών πόρων εφαρμόζονται οι προδιαγραφές της IMS 
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Content Packaging, καθώς επίσης και το πρότυπο IEEE Learning Object Metadata 

(LOM), ώστε να διαχωριστεί το μαθησιακό περιεχόμενο από τις μαθησιακές 

πλατφόρμες. Πρόκειται για ένα σύνολο προδιαγραφών, τις οποίες υποστηρίζει το 

SCORM Content Packaging και τις εξειδικεύει ακόμα περισσότερο παρέχοντας 

επιπρόσθετες απαιτήσεις και οδηγίες υλοποίησης για το πακετάρισμα Assets, SCOs 

και Content Organization. Ενώ το IMS-CP επιτρέπει την εισαγωγή μεταδεδομένων 

σε κάθε επίπεδο, το SCORM απαιτεί ότι τα μεταδεδομένα θα διασφαλιστούν 

τουλάχιστον για τα SCOs. Πολλά στοιχεία του IEEE LOM είναι υποχρεωτικά για τα 

μεταδεδομένα SCO και περιλαμβάνουν τις κατηγορίες: technical format, version, 

status, rights metadata. 

3.3 Πρότυπα για την μοντελοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας  

3.3.1 IMS LD 

Η προδιαγραφή IMS Learning Design αναπτύχθηκε από τον οργανισμό IMS Global 

Learning Consortium Inc. (IMS LD, 2003) και περιγράφει την εκπαιδευτική 

διαδικασία με έναν συνεπή και αναγνώσιμο από τα υπολογιστικά συστήματα, τρόπο. 

Σύμφωνα με τους Koper και Olivier (2004), ο βασικός στόχος της ανάπτυξης της 

προδιαγραφής IMS Learning Design είναι η παροχή ενός πλαισίου το οποίο 

χρησιμοποιεί και ενοποιεί υπάρχουσες προδιαγραφές, και μπορεί να αναπαραστήσει 

την εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή το ‘μαθησιακό σχεδιασμό’ (learning design) 

μιας ‘μαθησιακής ενότητας’ (Unit of Learning).  

Ο μαθησιακός σχεδιασμός (Learning Design) είναι μια περιγραφή μιας μεθόδου που 

επιτρέπει σε ένα μαθητή να φτάσει κάποιους στόχους από την πορεία ορισμένων 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε ένα περιβάλλον μάθησης (IMS Global Learning 

Consortium, 2003). Με βάση το έργο του Koper (2001), έχει σχεδιαστεί για να 

καθορίσει σενάρια μάθησης και αλληλεπίδρασης για τους δημιουργούς 

περιεχομένου.  
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To πρότυπο IMS LD προτείνει ένα εννοιολογικό μετα-μοντέλο που περιγράφει 

τη μαθησιακή κατάσταση με τον καθορισμό των σχέσεων μεταξύ (1) των στόχων 

από άποψη γνώσεων ή δεξιοτήτων, (2) των παραγόντων της μάθησης, (3) των 

δραστηριοτήτων που διεξάγονται και (4) του περιβάλλοντος και των περιεχόμενων 

που είναι αναγκαία για την εγκαθίδρυση μιας μαθησιακής κατάστασης (Pernin& 

Lejeune, 2004).  

Υποστηρίζει την ομαδική και συνεργατική μάθηση, η σημασία της οποίας 

αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση και στον εκπαιδευτικό τομέα 

(Tattersall et al., 2003). 

Το γενικότερο σενάριο ή σχέδιο περιγράφεται µε το στοιχείο μεθόδου(method)[5]. Η 

μεθόδος στην προδιαγραφή IMS Learning Design έχει σχεδιαστεί, για να παρέχει τον 

συγχρονισμό των ρόλων, των δραστηριοτήτων και των σχετιζόμενων 

περιβαλλόντων, κι επιτρέπει στους εκπαιδευμένους να επιτυγχάνουν εκπαιδευτικούς 

στόχους δεδομένων συγκεκριμένων προαπαιτούμενων ( Koper&Bennet 2008). 

Ουσιαστικά πρόκειται για την περιγραφή της διαδικασίας διδασκαλίας-μάθησης 

(Σχήμα 3.2). Ένα άτομο (person) (Σχήμα 3.2 - 1) που χαρακτηρίζεται από 

συγκεκριμένες ιδιότητες (properties), αναλαμβάνει έναν ρόλο (role) (Σχήμα 3.2 - 2) 

εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τυπικά το ρόλο του εκπαιδευόμενου (learner) ή 

του εκπαιδευτικού (staff). Μια μέθοδος αποτελείται από ένα έργο (play) ή 

ταυτόχρονα έργα. Κάθε έργο περιέχει μια σειρά πράξεων(acts). Κάθε πράξη περιέχει 

ένα ή περισσότερα κομμάτια  ρόλων(role- parts). Κάθε κομμάτι ρόλων συσχετίζει 

έναν ρόλο με µια δραστηριότητα(activity ) (Σχήμα 3.2 - 3), η οποία διακρίνεται σε 

μαθησιακές δραστηριότητες (learning activities) που επιτελούνται από τον 

εκπαιδευόμενο και δραστηριότητες υποστήριξης (support activities) που συνήθως 

επιτελούνται από τον εκπαιδευτικό, εντός ενός περιβάλλοντος (environment) (Σχήμα 

3.2 - 4). ή δομή δραστηριοτήτων(activity structure) ( Britain, 2007).  
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 Σχήμα 3-2: Εννοιολογική δομή της προδιαγραφής IMS Learning Design (Πηγή: 

Koper και Olivier, 2004) 

Η προδιαγραφή IMS Learning Design παρέχει ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, ώστε να περιγραφεί με τυπικό τρόπο η εκπαιδευτική διαδικασία η 

οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μιας ‘μαθησιακής ενότητας’ (Unit of Learning). Η 

έννοια ‘μαθησιακή ενότητα’ αναφέρεται σε μια πλήρη, αυτάρκη – ανεξάρτητη 

μονάδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης η οποία μπορεί να έχει τη μορφή μιας πλήρους 

σειράς μαθημάτων, ενός μαθήματος, μιας διδακτικής ενότητας, κλπ. (Olivier 

&Tattershall, 2005). 

Για τη δημιουργία μιας ‘μαθησιακής ενότητας’, χρειάζεται η δημιουργία του 

‘μαθησιακού σχεδιασμού’ (learning design), δηλαδή η περιγραφή με τυπικό τρόπο 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και η συσκευασία όλων των συσχετιζόμενων 

πόρων, δηλ. των αρχείων που περιέχονται στην ενότητα, των υπερ-συνδέσμων που 

παραπέμπουν σε μαθησιακούς πόρους οι οποίοι βρίσκονται στον παγκόσμιο ιστό, 

καθώς και όλου του μαθησιακού υλικού και των μαθησιακών υπηρεσιών. Στο σχήμα 

3.3, απεικονίζεται η δομή της συσκευασίας (package) μιας μαθησιακής ενότητας 

(unit of learning). 
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Σχήμα 3-3: Δομή μιας μαθησιακής ενότητας (Unit of Learning) 

Κεντρικό στοιχείο είναι το manifest (Σχήμα 3-3 - 1), το οποίο περιέχει τα 

μεταδεδομένα (Σχήμα 3-3 - 2) (metadata) της μαθησιακής ενότητας, το στοιχείο 

organization (Σχήμα 3-3 - 3) που περιέχει το μαθησιακό σχεδιασμό (learning design) 

και το στοιχείο resources (Σχήμα 3-3 - 4) στο οποίο περιέχεται η λίστα όλων των 

συσχετιζόμενων πόρων (π.χ. πόροι που συσχετίζονται με ρόλους, δραστηριότητες, 

μαθησιακά αντικείμενα, υπηρεσίες, προαπαιτούμενα, μαθησιακούς στόχους). Μπορεί 

επίσης, να περιέχονται και sub-manifests (Σχήμα 3-3 - 5) άλλων μαθησιακών 

ενοτήτων οι οποίες περιέχονται στον εν λόγω μαθησιακό σχεδιασμό. Οι φυσικοί – 

πραγματικοί πόροι (Σχήμα 3-3 - 6), μπορεί να περιλαμβάνονται ή και να μην 

περιλαμβάνονται στη συσκευασία της μαθησιακής ενότητας. 

Στη συνέχεια περιγράφονται τα κύρια στοιχεία ενός μαθησιακού σχεδιασμού 

(learning-design): 

• Τίτλος (title): σε αυτό το στοιχείο, προσδιορίζεται ο τίτλος του μαθησιακού 

σχεδιασμού (learning-design). 

• Εκπαιδευτικοί στόχοι (learning-objectives): προσδιορίζονται οι 

εκπαιδευτικοί στόχοι οι οποίοι πρέπει να έχουν επιτευχθεί με την 
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ολοκλήρωση της μαθησιακής ενότητας (unit of learning). Οι εκπαιδευτικοί 

στόχοι είναι δυνατό να οριστούν συνολικά σε επίπεδο μαθησιακής ενότητας ή 

και για κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα ξεχωριστά.  

•  Προαπαιτούμενα (prerequisites): σε αυτό το στοιχείο προσδιορίζονται τα 

‘προαπαιτούμενα’ για την εισαγωγή και παρακολούθηση από πλευράς 

εκπαιδευομένων της μαθησιακής ενότητας. Όπως και με τους εκπαιδευτικούς 

στόχους τα προαπαιτούμενα μπορούν να οριστούν είτε σε επίπεδο 

μαθησιακής ενότητας είτε για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα χωριστά.  

• Συστατικά (components): το στοιχείο ‘συστατικά’ (components) αναφέρεται 

στα συστατικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και περιέχει τα 

στοιχεία ‘ρόλοι’ (roles), ‘δραστηριότητες’ (activities) και ‘περιβάλλοντα’ 

(environments), τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια: 

o  Ρόλοι (roles): γίνεται αναφορά στους ρόλους τους οποίους 

υποδύονται τα άτομα ή οι ομάδες ατόμων που συμμετέχουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ρόλων: 

 

Σχήμα 3-4: Βασική δομή του στοιχείου roles 

• Εκπαιδευόμενος (learner): ως τύπου ‘εκπαιδευόμενος’ 

καθορίζονται οι ρόλοι που επιτελούνται από ένα ή περισσότερα 

άτομα που μαθαίνουν. Το όνομα που δίδεται σε έναν ρόλο 

εξαρτάται από την εκπαιδευτική προσέγγιση και το πλαίσιο εντός 

του οποίου εκτυλίσσεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι, θα 

συναντήσουμε ονόματα ρόλων όπως ‘εκπαιδευόμενος’, 

‘συμμετέχων’, ‘φοιτητής’, ‘ομάδα εκπαιδευομένων’ κλπ.. 
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• Εκπαιδευτικός (staff): ως τύπου ‘εκπαιδευτικός’ (staff) ορίζονται 

οι ρόλοι που επιτελούνται από έναν ή περισσότερους 

εκπαιδευτικούς. Εδώ, θα συναντήσουμε ονόματα ρόλων όπως 

‘εκπαιδευτικός’, ‘διδάσκων’, ‘εκπαιδευτής’, ‘καθηγητής’, 

‘αξιολογητής’ κλπ.. 

• Δραστηριότητες (activities): το στοιχείο αυτό αφορά στις 

δραστηριότητες που επιτελούνται κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι δραστηριότητες διακρίνονται σε 

μαθησιακές δραστηριότητες (learning activities) και 

δραστηριότητες υποστήριξης (support activities). Επιπλέον, εδώ 

ορίζονται και τα λεγόμενα ‘συμπλέγματα δραστηριοτήτων’ 

(activity structures) στα οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια: 

 

Σχήμα 3-5:  Βασική δομή του στοιχείου activities 

• Μαθησιακή δραστηριότητα (learning-activity): εδώ ορίζεται μια 

μαθησιακή δραστηριότητα, οποία επιτελείται από έναν ή 

περισσότερους εκπαιδευόμενους. Βασικά της στοιχεία, είναι η 

περιγραφή της δραστηριότητας (activity-description) που πρόκειται να 

επιτελεστεί, η ‘συσχέτιση με περιβάλλον’ (environment-ref) η οποία 

αναφέρεται στην συσχέτισή της δραστηριότητας με το περιβάλλον ή 

με τα περιβάλλοντα που είναι απαραίτητα για την επιτέλεσή της, η 
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‘ολοκλήρωση της δραστηριότητας’ (complete-activity) που 

προσδιορίζει το πότε θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί η 

δραστηριότητα, καθώς και μια σειρά προαιρετικών στοιχείων όπως 

‘τίτλος’ (title), ‘μεταδεδομένα’ (metadata), ‘εκπαιδευτικοί στόχοι’ 

(learning-objectives) και ‘προαπαιτούμενα’ (prerequisites) τα οποία 

δεν απεικονίζονται στο σχήμα 6. 

• Δραστηριότητα υποστήριξης (support-activity): οι δραστηριότητες 

υποστήριξης έχουν την ίδια δομή με τις μαθησιακές δραστηριότητες, 

χωρίς την ύπαρξη ‘εκπαιδευτικών στόχων’ (learning-objectives) και 

‘προαπαιτούμενων’ (prerequisites) μια και επιτελούνται από 

εκπαιδευτικούς, αλλά με την προσθήκη του στοιχείου ‘συσχέτιση με 

ρόλο’ (role-ref), το οποίο δηλώνει τη συσχέτιση με το ρόλο ή τους 

ρόλους που πρόκειται να υποστηριχτούν στο πλαίσιο αυτής της 

δραστηριότητας. Ο υποστηριζόμενος ρόλος μπορεί να επιτελείται από 

περισσότερα του ενός πρόσωπα, γεγονός που σημαίνει ότι η 

δραστηριότητα υποστήριξης θα επαναληφθεί για κάθε εκπαιδευόμενο 

που επιτελεί το ρόλο που υποστηρίζεται, πριν να θεωρηθεί ότι έχει 

ολοκληρωθεί. Για παράδειγμα, εάν ο ρόλος ‘καθηγητής’ επιτελεί τη 

δραστηριότητα υποστήριξης ‘αξιολόγηση των αναφορών’ οι οποίες 

δημιουργούνται από τους εκπαιδευόμενους που επιτελούν το ρόλο 

‘φοιτητής’, θα πρέπει να αξιολογήσει κάθε αναφορά 

επαναλαμβάνοντας τη δραστηριότητα υποστήριξης ‘αξιολόγηση των 

αναφορών’, τόσες φορές όσοι είναι και οι συμμετέχοντες στο ρόλο 

‘φοιτητής’. 

• Σύμπλεγμα δραστηριοτήτων (activity-structure): ένα ‘σύμπλεγμα 

δραστηριοτήτων’ περιέχει μια απλή λίστα συσχετίσεων με 

δραστηριότητες ή άλλα συμπλέγματα δραστηριοτήτων. Εδώ έχει 

ιδιαίτερη σημασία το χαρακτηριστικό ‘τύπος του συμπλέγματος’ 

(structure-type) το οποίο μπορεί να πάρει δύο τιμές: την τιμή ‘με τη 

σειρά’ (sequence) και ‘επιλογή’ (selection) (εξ ορισμού τιμή). Εάν 
 

 

74 



Η ανάπτυξη του Drupal για τη δημιουργία ενός πλαισίου αναζήτησης και ανταλλαγής εκπαιδευτικού περιεχομένου 

 

επιλέξουμε ‘με τη σειρά’, οι δραστηριότητες θα παρουσιαστούν με τη 

σειρά, η μια μετά την άλλη, ξεχωριστά σε κάθε εκπαιδευόμενο. Εάν 

επιλέξουμε την τιμή ‘επιλογή’, θα παρουσιαστεί σε κάθε 

εκπαιδευόμενο η λίστα των δραστηριοτήτων που περιέχονται στο 

σύμπλεγμα, ώστε να επιλέξει αυτή ή αυτές που επιθυμεί να επιτελέσει. 

Οι επιλογές αυτές παρέχουν ένα απλό επίπεδο δυναμικότητας και 

ευελιξίας στην πλοήγηση μεταξύ των δραστηριοτήτων. Πιο 

εξεζητημένη δυναμικότητα και ευελιξία στην πλοήγηση παρέχεται 

μέσω της χρήσης ιδιοτήτων (properties) και συνθηκών - όρων 

(conditions). 

•  Περιβάλλοντα (environments): το στοιχείο αυτό λειτουργεί ως ‘περιέχον 

στοιχείο’ εντός του οποίου περιέχονται τα περιβάλλοντα που συνδέονται – 

συσχετίζονται με τις δραστηριότητες. 

 

Σχήμα 3-6: Βασική δομή του στοιχείου environments 

• Περιβάλλον (environment): οι δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα εντός 

του ‘περιβάλλοντος’, το οποίο είναι μια δομημένη συλλογή από 

μαθησιακά αντικείμενα (learning objects), μαθησιακές υπηρεσίες 

(learning services) και παραπομπές σε άλλα περιβάλλοντα. Η σχέση 

ανάμεσα σε μια δραστηριότητα και ένα ή περισσότερα περιβάλλοντα 

απορρέει από την λεκτική περιγραφή της ίδιας της δραστηριότητας. Για 

παράδειγμα, όταν διατυπώνεται η φράση: «κάθε εκπαιδευόμενος μελετά 

το άρθρο και το συζητά με τους συν-εκπαιδευόμενούς του», υπάρχει 

σαφής αναφορά σε συστατικά στοιχεία του περιβάλλοντος: ‘το άρθρο’ 
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χρειάζεται να είναι διαθέσιμο για μελέτη, και ‘οι συν-εκπαιδευόμενοι’ 

πρέπει να είναι διαθέσιμοι για συζήτηση, έχοντας παράλληλα 

διασφαλιστεί ο επιθυμητός τρόπος επικοινωνίας. Όπως ήδη έχει 

περιγραφεί, ένα περιβάλλον μπορεί να περιέχει μαθησιακά αντικείμενα ή 

μαθησιακές υπηρεσίες. Οι διαθέσιμες μαθησιακές υπηρεσίες είναι: η 

αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (send-mail), η διάσκεψη (conference), 

η παρακολούθηση – καταγραφή (monitor) και η αναζήτηση καταλόγου 

(index-search).  

•  Μέθοδος (method): το στοιχείο ‘μέθοδος’ (method) ορίζει τον τρόπο εκτέλεσης 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή το ποιος ρόλος επιτελεί ποια 

δραστηριότητα και σε ποια ακριβώς χρονική στιγμή, και περιέχει τα ένθετα 

στοιχεία ‘έργο’ (play), πράξη (act) και ‘κομμάτι-ρόλου’ (role-part), στα οποία θα 

αναφερθούμε εκτενώς στη συνέχεια. 

• Μεταδεδομένα (metadata): αυτό το στοιχείο επιτρέπει την εισαγωγή μετα- 

δεδομένων τα οποία αφορούν στο μαθησιακό σχεδιασμό (learning-design). 

Η προδιαγραφή IMS Learning Design  υποστηρίζει τρία επίπεδα  υλοποίησης τα 

οποία αποκαλύπτουν τον φυσικό διαχωρισμό της προδιαγραφής  IMS Learning 

Design, και µε ποιο τρόπο τα κύρια μέρη έχουν κτιστεί το ένα πάνω στο άλλο. Άρα, 

τα μέρη που περιλαμβάνονται στο επίπεδο Α μπορούν  να θεωρηθούν ως ένα σύνολο 

το οποίο παρέχει ένα ελάχιστο επίπεδο δυνατοτήτων και ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις της προδιαγραφής( Olivier& Tattersall, 2005). 

Το επίπεδο Α δεν έχει εξαρτήσεις από το επίπεδο Β, αν και το επίπεδο Β εξαρτάται  

και επεκτείνει τα στοιχεία του επιπέδου Α. Ομοίως, τα επίπεδα Α και Β δεν 

εξαρτώνται από το επίπεδο C, όμως το επίπεδο C µε τη σειρά του εξαρτάται και 

επεκτείνει τα επίπεδα Α και Β(Olivier& Tattersall, 2005). Στο βασικό επίπεδο Α 

(Level A) της προδιαγραφής ανήκουν οι δραστηριότητες, οι ρόλοι, οι εκπαιδευτικοί 

στόχοι, τα περιβάλλοντα, οι πόροι και οι  υπηρεσίες. Με τη χρήση του επιπέδου Α, 

µια διαδικασία διδασκαλίας– μάθησης μπορεί να οργανωθεί και να εκτελεστεί µε 

έναν αρκετά σαφή τρόπο( Koper et al., 2003b). 
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Το επίπεδο Β (Level B) προσθέτει στο επίπεδο Α μεταβλητές και συνθήκες, 

επιτρέποντας πιο εξεζητημένο έλεγχο και τύπους μάθησης (Olivier&Tattersall,2005). 

Εάν έχουν δοθεί λογικές και αριθμητικές εκφράσεις μεταβλητών σε συνδυασμό µε 

δηλώσεις αν-τότε-αλλιώς στο στοιχείο συνθήκης, η τροποποίηση της εκπαιδευτικής 

ροής μπορεί να σχεδιαστεί και  να εκτελεστεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης, µε βάση 

μεταβλητές. Αν και η τροποποίηση της εκπαιδευτικής ροής εφαρμόζεται κυρίως στην 

απόκρυψη και εμφάνιση στοιχείων της εκπαιδευτικής ροής, επίσης μπορούν  να 

σχεδιαστούν προσαρμοστικά σενάρια μάθησης µε το επίπεδο Β, αντιδρώντας σε µε 

μονωµένους εκπαιδευόμενους ή σε μια ομάδα εκπαιδευμένων( Koper et al., 2003b).  

Με το επίπεδο C (Level C) η προδιαγραφή IMS Learning Design επεκτείνει ακόμα 

περισσότερο την προσαρμοστικότητα. Ουσιαστικά το επίπεδο C προσθέτει 

ειδοποιήσεις στα επίπεδα Α και Β. Το επίπεδο C δίνει την ευκαιρία οργάνωσης 

συνεργατικών δραστηριοτήτων οι οποίες μπορούν  να σχεδιαστούν, έτσι ώστε να 

αντιδρούν σε δραστηριότητες χρηστών αντί σε µια προκαθορισμένη εκπαιδευτική 

ροή. 

3.4 Πρότυπα για συστήματα διαχείρισης προφίλ  

3.4.1 IMS LIP 

Το πρότυπο IMS Learner Information Package (LIP) (IMS Global, 2001), 

αναπτύχθηκε με σκοπό να περιγράψει πληροφορίες σχετικές με εκπαιδευτές και 

εκπαιδευόμενους με συνεπή τρόπο ώστε να γίνεται χρήση αυτής της πληροφορίας 

από ένα μεγάλο φάσμα συστημάτων. Ο στόχος του προτύπου είναι η καταγραφή και 

διαχείριση του ιστορικού, των στόχων, και των επιτευγμάτων του εκπαιδευομένου. 

Το πρότυπο IMS LIP περιγράφει έντεκα κατηγορίες δεδομένων :  

• Identification: περιλαμβάνει βιογραφικά και δημογραφικά δεδομένα όπως 

είναι όνομα, διεύθυνση, πληροφορίες επικοινωνίας και άλλα.  
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• Goal: περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς στόχους και 

προσωπικούς στόχους. Επίσης μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για την 

επίτευξη των στόχων. 

• Qcl (Qualifications, Certifications and Licenses): περιλαμβάνει στοιχεία 

για τα προσόντα, τις πιστοποιήσεις και τις άδειες χρήστη που έχουν 

χορηγηθεί στον εκπαιδευόμενο. 

• Activity: περιλαμβάνει οποιαδήποτε εκπαιδευτική δραστηριότητα έχει 

εκτελέσει ο εκπαιδευόμενο ς μαζί με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. 

• Transcript: περιλαμβάνει στοιχεία για το ιστορικό ακαδημαϊκής επίδοσης 

του εκπαιδευόμενου. 

• Interest: περιλαμβάνει στοιχεία για τα ενδιαφέροντα και τις ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες του εκπαιδευομένου. 

• Competency: περιλαμβάνει στοιχεία για τις δεξιότητες και ικανότητες που 

έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενο ς. 

• Affiliation: περιλαμβάνει στοιχεία για τις επαγγελματικές οργανώσεις στις 

οποίες ένας εκπαιδευόμενο ς είναι μέλος. 

• Security key: περιλαμβάνει στοιχεία για κωδικούς που έχει ο εκπαιδευόμενο 

ς σε διάφορα συστήματα μάθησης. 

• Η δομή του στοιχείου learnerinformation 
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Σχήμα 3-7: Δομή του ριζικού στοιχείου learnerinformation (IMS QTI, 2005). 

Εκτός από τα παραπάνω το πρότυπο IMS LIP είναι δυνατόν να περιέχει και 

μεταδεδομένα για τους εκπαιδευομένους. Τα μεταδεδομένα περιέχονται στο στοιχείο 

<contentype>.Μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες. 

1. Time Information : Περιέχει πληροφορία για το πότε δημιουργήθηκε και για τον 

χρόνο λήξης κάποιον δεδομένων.  

2. Index and Source : Υποστηρίζει ένα ζεύγος που αποτελείται από μια πηγή και ένα 

αναγνωριστικό που δίνεται στην συγκεκριμένη πηγή. 

3. Privacy and data protection information : Ελεύθερα δομημένα δεδομένα για την 

χρήση από το σύστημα. 
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• Η δομή του στοιχείου <Goal> 

 

Σχήμα 3-8: Δομή του goal. 

Το στοιχείο <goal> χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς και 

προσωπικούς στόχους. Περιέχει τα εξής στοιχεία: 

1. typename: Τύπος του στόχου που περιέχει το στοιχείο 

2. comment: Σχόλια που περιγράφουν το στόχο 

3. contentype: Περιγραφή περιεχομένων του στοιχείου που βρίσκεται 

4. date: Ημερομηνίες που σχετίζονται με τον στόχο 

5. priority: Προτεραιότητα του στόχου 

6. status: Καταγεγραμμένη κατάσταση του στόχου 

7. description: Περιγραφή του ίδιου του στόχου 

8. goal: Δομή για εμφωλευμένους στόχους 

9. extension: Πρόσθετα στοιχεία που υλοποιεί ο οποιοσδήποτε σύμφωνα με τις 

ανάγκες του. 
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• Η δομή του στοιχείου <Qcl> 

 

Σχήμα 3-9: Δομή του Qcl. 

Το στοιχείο <Qcl> χρησιμοποιείται, όπως αναφέραμε, για προσόντα, πιστοποιήσεις 

και άδειες χρήστη. Περιέχει τα εξής στοιχεία: 

1. typename: Τύπος του  στοιχείου που αφορά την πιστοποιήση του εκπαιδευομένου 

(Qcl) 

2. comment: Σχόλια που περιγράφουν την πιστοποιήση του εκπαιδευομένου (Qcl) 

3. contentype: Περιγραφή περιεχομένων του στοιχείου που βρίσκεται στην 

πιστοποιήση του εκπαιδευομένου (Qcl) 

4. title: Τίτλος της πιστοποιήσης του εκπαιδευομένου (Qcl) 

5. organisation: Οργανισμός υπεύθυνος για την πιστοποιήση του εκπαιδευομένου 

(Qcl) 

6. registrationno:Αναγνωριστικό που έδωσε ο παραπάνω οργανισμός 
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7. level: Επίπεδο/Βαθμός της πιστοποιήσης του εκπαιδευομένου (Qcl) 

8. date: Καταγεγραμμένες ημερομηνίες κατάλληλες για την πιστοποιήση του 

εκπαιδευομένου (Qcl) 

9. description: Περιγραφή της  πιστοποιήσης του εκπαιδευομένου (Qcl) 

10.extension: Πρόσθετα στοιχεία που υλοποιεί ο οποιοσδήποτε σύμφωνα με τις 

ανάγκες του. 

• Η δομή του στοιχείου <Activity> 

 

Σχήμα 3-10: Δομή του Activity. 

Το στοιχείο <Activity> χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε εκπαιδευτική 

δραστηριότητα έχει εκτελέσει ο εκπαιδευόμενος και περιέχει τα εξής στοιχεία: 

1. typename: Τύπος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας (activity) 

2. comment: Σχόλια που περιγράφουν την εκπαιδευτική δραστηριότητα (activity) 
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3. contentype: Περιγραφή περιεχομένων του στοιχείου που βρίσκεται 

4. date: Καταγεγραμμένες ημερομηνίες κατάλληλες για την εκπαιδευτική 

δραστηριότητα (activity) 

5. status: Καταγεγραμμένη κατάσταση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας (activity) 

6. units: Η μονάδα που αντιστοιχεί στην εκπαιδευτική δραστηριότητα (activity) 

7. description: Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας (activity) 

8. activity: Επιτρέπει εμφωλιασμές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (activities) 

9. ext_activity: Πρόσθετα στοιχειά που υλοποιεί ο οποιοσδήποτε σύμφωνα με τις 

ανάγκες του. 

• Η δομή του στοιχείου <Transcript> 

 

Σχήμα 3-11: Δομή του Transcript. 

Το στοιχείο <Transcript> χρησιμοποιείται για γρήγορη επισκόπηση του ιστορικού 

ακαδημαϊκής επίδοσης και περιέχει τα εξής στοιχεία: 

1. typename: Τύπος του ιστορικού ακαδημαϊκής επίδοσης (Transcript) 

2. comment: Σχόλια που περιγράφουν το ιστορικό ακαδημαϊκής επίδοσης 

(Transcript) 

3. contentype: Περιγραφή περιεχομένων του στοιχείου που βρίσκεται 
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4. exrefrecord: Το ίδιο το ιστορικό ακαδημαϊκής επίδοσης (Transcript) 

χρησιμοποιώντας κατάλληλη εξωτερική μορφοποίηση. 

5. description: Περιγραφή του ιστορικού ακαδημαϊκής επίδοσης (Transcript) 

6. ext_transcript: Πρόσθετα στοιχεία που υλοποιεί ο οποιοσδήποτε σύμφωνα με τις 

ανάγκες του. 

• Η δομή του στοιχείου <Interest> 

 

Σχήμα 3-12: Δομή του Interest. 

Το στοιχείο <Interest> χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενδιαφερόντων και 

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Περιέχει τα εξής στοιχεία: 

1. typename: Τύπος των ενδιαφερόντων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (Interest) 

2. comment: Σχόλια που περιγράφουν τα ενδιαφέροντα και τις ψυχαγωγικές 

δραστηριοτήτες (Interests) 

3. contentype: Περιγραφή περιεχομένων του στοιχείου που βρίσκεται 

4. product: Αντίγραφα προϊόντων που δημιουργήθηκαν σαν μέρος των 

ενδιαφερόντων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (Interests) 

5. description: Περιγραφή των ενδιαφερόντων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 

(Interests) 

6. ext_interest: Πρόσθετα στοιχεία που υλοποιεί ο οποιοσδήποτε σύμφωνα με τις 

ανάγκες του. 
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• Η δομή του στοιχείου <Competency> 

 

Σχήμα 3-13: Δομή του Competency. 

Το στοιχείο <Competency> χρησιμοποιείται για τις δεξιότητες και ικανότητες που 

έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος. Περιέχει τα εξής στοιχεία: 

1. comment: Σχόλια που περιγράφουν τις δεξιότητες και ικανότητες που έχει 

αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος (Competency). 

2. contentype: Περιγραφή περιεχομένων του στοιχείου που βρίσκεται 

3. exrefrecord: Οι ίδιες οι δεξιότητες που έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος 

χρησιμοποιώντας κατάλληλη εξωτερική μορφοποίηση. 

4. description: Περιγραφή των δεξιότητων και ικανοτήτων που έχει αποκτήσει ο 

εκπαιδευόμενος 

5. ext_competency: Πρόσθετα στοιχεία που υλοποιεί ο οποιοσδήποτε σύμφωνα με 

τις ανάγκες του. 
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• Η δομή του στοιχείου <Affiliation> 

 

Σχήμα 3-14: Δομή του Affiliation. 

Το στοιχείο <Affiliation> χρησιμοποιείται για τις επαγγελματικές οργανώσεις στις 

οποίες ένας εκπαιδευόμενος είναι μέλος και περιέχει τα εξής στοιχεία: 

1. typename: Τύπος των επαγγελματικών οργανώσεων στις οποίες ένας 

εκπαιδευόμενος είναι μέλος (Affiliation) 

2. comment: Σχόλια που περιγράφουν τις επαγγελματικές οργανώσεις στις 

οποίες ένας εκπαιδευόμενος είναι μέλος (Affiliation) 

3. contentype: Περιγραφή περιεχομένων του στοιχείου που βρίσκεται 

4. classification: Τύπος του μέλους πχ. μέλος ή συνεργάτης 

5. affiliationid: Αναγνωριστικό που αντιστοιχεί στις επαγγελματικές οργανώσεις στις 

οποίες ένας εκπαιδευόμενος είναι μέλος (Affiliation) πχ. αριθμός μέλους 

6. role: Ο ρόλος που ανέλαβε το μέλος 
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7. organisation: Ο οργανισμός που σχετίζεται με το μέλος 

8. date: Ημερομηνία εγγραφής του μέλους 

9. status: Καταγεγραμμένη κατάσταση της εγγραφής 

10.description: Περιγραφή των επαγγελματικών οργανώσεων στις οποίες ένας 

εκπαιδευόμενος είναι μέλος (Affiliation) 

11. affiliation: Επιτρέπει εμφωλευμένες επαγγελματικές οργανώσεις στις οποίες ένας 

εκπαιδευόμενος είναι μέλος (Affiliation) 

12.ext_affiliation: Πρόσθετα στοιχεία που υλοποιεί ο οποιοσδήποτε σύμφωνα με τις 

ανάγκες του. 

• Η δομή του στοιχείου <Securitykey> 

 

Σχήμα 3-15: Δομή του Securitykey. 

Το στοιχείο <Securitykey> χρησιμοποιείται για τους κωδικούς που έχει ο 

εκκπαιδευόμενος σε διάφορα συστήματα μάθησης και περιέχει τα εξής στοιχεία: 

1. typename: Τύπος των κωδικών που έχει ο εκκπαιδευόμενος σε διάφορα 

συστήματα μάθησης (Securitykey) 

2. comment: Σχόλια που περιγράφουν τους κωδικούς που έχει ο εκκπαιδευόμενος σε 

διάφορα συστήματα μάθησης (Securitykey) 

3. contentype: Περιγραφή περιεχομένων του στοιχείου που βρίσκεται 
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4. keyfields: Η κατηγορία του κλειδιού πχ. κωδικός 

5. description: Περιγραφή κωδικού που έχει ο εκκπαιδευόμενος σε διάφορα 

συστήματα μάθησης (Securitykey) 

 6. ext_securitykey: Πρόσθετα στοιχεία που υλοποιεί ο οποιοσδήποτε σύμφωνα με 

τις ανάγκες του. 
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Κεφάλαιο 4 Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 

4.1 Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management 

System) 

Ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System), είναι ένα 

σύστημα των μεθόδων και των τεχνικών που αυτοματοποιούν τις διαδικασίες της 

συλλογής, διαχείρισης και δημοσίευσης του περιεχομένου με χρήση τεχνολογιών 

πληροφορικής(McKeever, 2003: Boiko, 2005).  

Ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS), αποτελείται από δύο στοιχεία: το 

περιεχόμενο της εφαρμογής διαχείρισης (content management application ή CMA) 

και το περιεχόμενο της αίτησης παράδοσης (content delivery application ή CDA).  

Το περιεχόμενο της εφαρμογής διαχείρισης (CMA), επιτρέπει στον διαχειριστή του 

περιεχομένου ή στον αρθρογράφο, οι οποίοι μπορεί να μην γνωρίζουν την γλώσσα 

HTML, τη διαχείριση, τη δημιουργία, την τροποποίηση και την αφαίρεση 

περιεχομένου από μια ιστοσελίδα, χωρίς να χρειάζεται την εμπειρία ενός WebMaster. 

Το περιεχόμενο της αίτησης παράδοσης (CDA) χρησιμοποιεί και συγκεντρώνει τις 

πληροφορίες αυτές που χρειάζονται για να γίνει ενημέρωση στον ιστότοπο 

(Αγγελάκης, 2011). 

Ουσιαστικά ένα CMS σύστημα αποτελείται από μία βάση δεδομένων και μία 

εφαρμογή που έχει την δυνατότητα να οργανώνει και να δίνει πρόσβαση σε όλους 

τους τύπους ψηφιακού περιεχομένου όπως αρχεία που περιέχουν φωτογραφίες, 

γραφικά, ήχο, video, ή κείμενο. 

4.1.1 Drupal 

Το όνομα του Drupal προέρχεται από την Ολλανδική λέξη dorp, που στα Ολλανδικά 

σημαίνει "χωριό", αναφερόμενη στη διάσταση της κοινότητας, και καταλάθος 

γράφτηκε ως drop. Έτσι η πρώτη ιστοσελίδα δημιουργήθηκε κάτω από το domain 

drop.gr. Το 2001 τελικά πήρε το όνομα Drupal, καθώς η ολλανδική λέξη για την λέξη 

drop είναι druppel (Redding, 2010).  
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Το Drupal είναι ένα αρθρωτό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content 

Management System, CMS) ανοικτού/ελεύθερου λογισμικού, γραμμένο στη γλώσσα 

προγραμματισμού PHP.  Το Drupal έχει ένα βασικό στρώμα, ή πυρήνα, που παρέχει 

τα βασικά χαρακτηριστικά του Drupal και υποστηρίζει αρθρωτές μονάδες (modules) 

που προσθέτουν επιπλέον λειτουργικότητα (Γραβάλης, 2014).  

Οι μονάδες που περιέχονται στον πυρήνα του Drupal παρέχουν στους χρήστες τη 

δυνατότητα να υποβάλλουν, αναθεωρούν, κατηγοριοποιούν ύλη, να εκτελούν 

αναζητήσεις, να υποβάλλουν σχόλια, να λαμβάνουν μέρος σε φόρουμ συζητήσεων, 

να ψηφίζουν σε ψηφοφορίες και να δουλεύουν σε συνεργατικά εγγραφικά έργα, 

χωρίς την απαίτηση να γνωρίζουν HTML. Οι μονάδες του πυρήνα επιτρέπουν επίσης 

στους χρήστες να υποβάλλουν και να βλέπουν προσωπικά προφίλ, να επικοινωνούν 

μεταξύ τους ή και με τους διαχειριστές του ιστοτόπου.  

Το Drupal, επιτρέπει στους διαχειριστές συστήματος να οργανώνουν το περιεχόμενο, 

να προσαρμόζουν την παρουσίαση, να αυτοματοποιούν διαχειριστικές εργασίες και 

να διαχειρίζονται τους επισκέπτες του ιστοτόπου και αυτούς που συνεισφέρουν. 

Υπάρχουν μονάδες στον πυρήνα του Drupal, οι οποίες επιτρέπουν στους διαχειριστές 

του ιστοτόπου την αλλαγή της εμφάνισής του με έτοιμες ή φτιαγμένες με το χέρι 

θεματικές παραλλαγές, τη δημιουργία μενού με πολλά επίπεδα και την παροχή στους 

χρήστες μιας διεπαφής στη μητρική τους γλώσσα. Επίσης, ο πυρήνας του Drupal 

επιτρέπει στους διαχειριστές να παρέχουν ροές RSS, καθώς και τη συλλογή 

περιεχομένου από ροές RSS άλλων ιστοτόπων. 

Άλλες μονάδες του πυρήνα παρέχουν την εγγραφή χρηστών, τον καθορισμό ρόλων 

χρηστών από τους διαχειριστές, με τον ορισμό αδειών (permissions) στους χρήστες 

για τη χρησιμοποίηση επιλεγμένων χαρακτηριστικών του ιστοτόπου. Οι διαχειριστές 

μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν κανόνες πρόσβασης για την άρνηση πρόσβασης 

στον ιστοτόπο σε συγκεκριμένα ονόματα χρηστών, διευθύνσεις ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και διευθύνσεις IP. 
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Ο πυρήνας του Drupal περιλαμβάνει το χαρακτηριστικό "ψευδώνυμο URL" που 

επιτρέπει τη δημιουργία φιλικών στο χρήστη, εύκολων προς απομνημόνευση 

διευθύνσεων URL, είτε με αυτόματο τρόπο, είτε ένας χρήστης να καθορίζει 

διευθύνσεις URL με την ιδιότητα του συντάκτη ή διαχειριστή, όπως για παράδειγμα, 

να μπορεί να εισάγει κάποιος "www.mysite.com/products" αντί για 

"www.mysite.com/?q=node/432". 

Οι διαχειριστές μπορούν να κατασκευάζουν και να καθορίζουν διάφορα φίλτρα 

εισόδου και μορφότυπους ύλης. Οι χρήστες και οι διαχειριστές μπορούν να 

εκμεταλλεύονται τα χαρακτηριστικά αυτά, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουν PHP ή 

HTML (Κυδωνάκης, 2011). 

Το Drupal μπορεί να εκτελεστεί σε διάφορες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των 

λειτουργικών συστημάτων Windows, Mac OSX, Linux,FreeBSD, ή οποιασδήποτε 

πλατφόρμας που υποστηρίζει είτε το διακομιστή ιστοσελίδων Apache HTTP Server 

(έκδοση 1.3+), είτε το Internet Information Services, καθώς επίσης και τη γλώσσα 

προγραμματισμού PHP (έκδοση 4.3.3+). Το Drupal απαιτεί μια βάση δεδομένων όπως η 

MySQL και η PostgreSQL για την αποθήκευση του περιεχομένου και των ρυθμίσεών 

του (Γραβάλης, 2014). 

Το Drupal από την αρχή της δημιουργίας του μέχρι και σήμερα κατάφερε να εξελιχθεί σε 

ένα από τα πιο διαδεδομένα, ανοιχτού τύπου, συστήματα διαχείρισης περιεχομένου 

(CMS), και να χρησιμοποιείται από μια σειρά διαδικτυακών τόπων όπως: The 

Economist, Examiner.com, ο Λευκός Οίκος, Popular Science, το Χαρβαρντ, το MIT, το 

Ubuntu, η Sony Music και πολλά άλλα (Αγγελάκης, 2011).  

4.1.1.1  Οι βασικές έννοιες του Drupal 

Ακολουθούν οι βασικές έννοιες του Drupal, των οποίων η γνώση κρίνεται 

απαραίτητη για την κατανόηση της λειτουργίας του Drupal. 
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 Πεδία (Fields) 

Πεδίο χαρακτηρίζουμε τη μικρότερη μονάδα πληροφορίας που μπορούμε να 

έχουμε στο Drupal. Για παράδειγμα, ένα πεδίο μπορεί να είναι μία αριθμητική 

τιμή, κείμενο ή μία ημερομηνία. 

 Κόμβοι/Οντότητες (Node/Entities) 

Στο Drupal, με τον όρο κόμβο εννοούμε το περιεχόμενο για τον ιστότοπό μας. 

Ένας κόμβος αποτελείται από διάφορα πεδία και πρέπει να προσδιορίζεται από 

έναν τύπο ύλης (π.χ. άρθρο, σελίδα ή προϊόν κ.α.). Τα πεδία που μπορεί να έχει 

είναι: 

• Node ID 

• Τίτλο 

• Κυρίως σώμα(body) 

Τα παραπάνω πεδία δεν είναι και τα μοναδικά που μπορούμε να εντάξουμε σε 

έναν κόμβο. Με τη χρήση των modules μπορούμε να προσθέσουμε τη 

λειτουργικότητα που επιθυμούμε. Στο Drupal 7 η κεντρική ιδέα και 

λειτουργικότητα του κόμβου έχει επεκταθεί και μετονομαστεί σε οντότητα 

(entities), η οποία όχι μόνο μπορεί να περιλαμβάνει κόμβους, αλλά και χρήστες, 

σχόλια, σχέσεις μεταξύ κόμβων κ.α. 

 Σχόλιο (Comment) 

Σχόλιο είναι ένας τύπος περιεχομένου που μπορεί να συναντήσει κανείς στο 

Drupal και απαιτεί την ενεργοποίηση του core module Comment. Το σχόλιο είναι 

συνήθως ένα μικρού μεγέθους κείμενο που έχει συνδεθεί με έναν συγκεκριμένο 

κόμβο. 

 Τύπος Περιεχομένου(Content Type) 

Κάθε node ανήκει σε ένα content-type. Το content-type ορίζει διάφορες 

ρυθμίσεις(δημοσιευμένο, προβιβασμένο στην πρώτη σελίδα, αν επιτρέπονται 

σχόλια κ.λ.π) για τα nodes αυτό του τύπου.  
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  Άρθρωμα (Module)  

Module ονομάζουμε το λογισμικό, που έχει σκοπό να επεκτείνει τις λειτουργίες 

του Drupal. Τα modules χωρίζονται σε core module, custom modules και 

contributed modules. Τα πρώτα συμπεριλαμβάνονται στην εγκατάσταση του 

Drupal και μπορεί ο διαχειριστής να τα ενεργοποιήσει χωρίς να απαιτείται κάποια 

άλλη ενέργεια. Τα custom modules είναι λογισμικό που έχει αναπτύξει ο 

εκάστοτε developer. Tέλος, τα contributed modules είναι διαθέσιμα για 

μεταφόρτωση από τον ιστοτοπο του Drupal και είναι στην ουσία custom 

modules, τα οποία προσφέρονται από την online κοινότητά του. 

 Περιοχή (Region) 

Μία σελίδα στο Drupal απαρτίζεται από περιοχές (regions), οι οποίες μπορούν να  

περιλαμβάνουν τον τίτλο, το υποσέλιδο, τις πλαϊνές μπάρες και το κύριο τμήμα 

του περιεχομένου κ.α. Τέλος, να αναφερθεί ότι το εκάστοτε πρότυπο (Template) 

μπορεί να ορίσει περαιτέρω περιοχές. 

 Block 

Blocks είναι διακριτά κομμάτια πληροφορίας που εμφανίζονται στις περιοχές των 

σελίδων του δικτυακού τόπου. Τα blocks μπορούν να πάρουν τη μορφή 

δυναμικής ή στατικής πληροφορίας που ο ίδιος ο χρήστης δημιούργησε, μενού 

και άλλα. 

 Μενού (menu) 

Το Drupal έχει τρία είδη προεγκατεστημένων μενού: Primary Links, Secondary 

Links και Navigation μενού. Τα δύο πρώτα υπάρχουν προεγκατεστημένα στα 

περισσότερα πρότυπα (templates) του Drupal και προβάλλονται αυτόματα. Ο 

διαχειριστής μπορεί να παραμετροποιήσει τα μενού με πολλούς τρόπους, όπως να 

επαναδιατάξει τη σειρά των όρων, να τους μετονομάσει, να αφαιρέσει και να 

προσθέσει. 
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 User 

Κάθε επισκέπτης ενός Drupal ιστότοπου θεωρείται χρήστης, ανεξαρτήτως αν έχει 

λογαριασμό ή περιηγείται ανώνυμα. Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν ένα 

όνομα και έναν μοναδικό κωδικό χρήστη, ενώ όλοι οι ανώνυμοι χρήστες έχουν 

αριθμό χρήστη 0. Τέλος, ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου με κωδικό χρήστη 1 

έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι αλλαγή επιθυμεί χωρίς περιορισμούς. 

 Permission και Role 

Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέσει σε κάθε χρήστη κάποιο ρόλο. Πολλαπλοί 

χρήστες μπορούν να έχουν τον ίδιο ρόλο, αλλά κάθε χρήστης έχει μέχρι έναν 

ρόλο. Οι ρόλοι μπορούν να δημιουργηθούν από το μενού χρήστες/άδειες/ρόλοι.  

 Πρότυπο (Template) ή Θέμα (Theme) 

Το πρότυπο ελέγχει το πώς προβάλλεται το περιεχόμενο στον διαδικτυακό τόπο. 

Ένα πρότυπο αποτελείται από ένα ή περισσότερα αρχεία PHP, τα οποία είναι 

υπεύθυνα για την παραγωγή του HTML κώδικα των σελίδων του δικτυακού 

τόπου. Επίσης, ένα ή περισσότερα αρχεία CSS ορίζουν τη διάταξη της σελίδας, 

τις γραμματοσειρές, τα χρώματα, και άλλα. 

 Views 

Views ονομάζουμε ένα core module, το οποίο επιτρέπει στον διαχειριστή να 

προβάλλει σε μια σελίδα, ένα block ή σε ένα RSS feed ένα σύνολο από κόμβους 

ή από οντότητες (Drupal 7). Ένα View μπορεί να έχει όχι μόνο μία προβολή 

(display) αλλά παραπάνω, ανάλογα τα κριτήρια που εμείς θέτουμε. 

 Taxonomy 

Taxonomy ονομάζουμε το core Drupal module, το οποίο μας δίνει τη 

δυνατότητα, δημιουργώντας λεξιλόγια με όρους ταξινόμησης, να ταξινομήσουμε 

το περιεχόμενο που δημιουργούμε. Αυτό μπορεί να γίνει παράλληλα με τη 

δημιουργία του περιεχομένου καθώς το μόνο που χρειάζεται είναι να ορίσουμε 

ένα taxonomy field στο content type που θα δημιουργήσουμε. 
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 Database 

Το Drupal αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες σε βάση δεδομένων. Κάθε τύπος 

πληροφορίας έχει το δικό του πίνακα στη βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, οι 

βασικές πληροφορίες που αφορούν τους κόμβους (nodes) αποθηκεύονται στον 

πίνακα Node και αν, για παράδειγμα, χρησιμοποιηθεί ένα module σαν το CCK 

για την προσθήκη πεδίων στον κόμβο, οι πληροφορίες που αφορούν τα πεδία 

αποθηκεύονται σε άλλον πίνακα. 

 Cron 

Τρέξιμο cron δίνει οδηγίες για το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Drupal , 

έτσι ώστε να εκτελεί εργασίες ρουτίνας που είναι απαραίτητες για τη σωστή 

λειτουργία της ιστοσελίδας. Είναι επίσης αναγκαίο, για την ενημέρωση σε 

περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις για το κεντρικό σύστημα του 

Drupal ή για οποιαδήποτε από τις εγκατεστημένα αθρώματα (modules). 

4.1.1.2   H ροή δεδομένων στο Drupal 

Η ροή δεδομένων στο Drupal μπορεί να διαιρεθεί σε πέντε διαφορετικά στρώματα 

(Σχήμα 4.1). 

 

Σχήμα 4-1:  Η ροή δεδομένων στο Drupal 
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Στο κατώτατο στρώμα της σωρού είναι η "δεξαμενή" των δεδομένων, με όλο το 

πραγματικό περιεχόμενο που πρόκειται να παρουσιαστεί, όπως τα nodes. Τα nodes 

είναι οι βασικές δομικές  μονάδες ενός Drupal ιστοτόπου.  

Το επόμενο στρώμα περιέχει τις ενότητες (modules) Drupal, οι οποίες περιέχουν όλη 

τη λειτουργικότητα για τον ιστότοπο. 

Το επόμενο στρώμα αποτελείται από τα μπλοκς(blocks) και τα μενού (menus). Τα 

blocks χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τις 

ενότητες(modules) με τις διάφορες επιλογές διαμόρφωσης. Τα menus 

χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση μέσα στον ιστότοπο.  

Έπειτα ακολουθεί το στρώμα δικαιωμάτων (permissions), το οποίο καθορίζει ποιο 

περιεχόμενο και λειτουργίες επιτρέπεται να δει και να έχει πρόσβαση ένας ορισμένος 

ρόλος χρηστών. Τα δικαιώματα διαμορφώνονται για διαφορετικούς ρόλους χρηστών, 

όπως ο επισκέπτης, ο εγγεγραμμένος χρήσης και ο προνομιούχος χρήστης. 

Στην κορυφή του σωρού είναι το στρώμα προτύπων (templates), που αποτελείται από 

CSS, PHP και XHTML, όλα χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση του 

περιεχομένου στις σωστές θέσεις στον ιστότοπο.   

4.1.2 Το Drupal ως πλαίσιο εφαρμογών (Application Framework) 

Το Drupal έχει γίνει τόσο σταθερό στον πυρήνα του, τόσο επεκτάσιμο και τόσο 

ισχυρό στην κατασκευή διαφόρων ειδών ιστοσελίδων που είναι κάτι περισσότερο 

από ένα CMS. Είναι μια πλατφόρμα κατασκευής σοβαρών δικτυακών εφαρμογών. 

Κάθε κύρια έκδοση περιλαμβάνει καλύτερα APIs (Application Programming 

Interfaces) και άλλα ισχυρά χαρακτηριστικά τα οποία οδηγούν το Drupal πέρα από 

αυτό που είναι, ένα CMS. To Drupal χρησιμοποιείται ως βάση για διαφορετικούς 

τύπους εφαρμογών, από εφαρμογές έξυπνων κινητών (smart phone) και Facebook 

εφαρμογές μέχρι ιστοσελίδες με πολύπλοκη επιχειρησιακή λογική 

(nysenate.gov/mobile, data.gov.uk, zagat.com). Μπορεί να βρεθεί σε ρόλους που δεν 

έχουν να κάνουν με CMS, όπως front end για εφαρμογές βασισμένες σε Java. 
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Ακόμα υπάρχουν πολλές διανομές χτισμένες σε Drupal για την επίλυση 

συγκεκριμένων περιπτώσεων χρήσης όπως το OpenAtrium (openatrium.com) για 

ομάδες intranet, Drupal Commons (drupalcommons.com) για κοινωνικές 

επιχειρήσεις (social business), OpenPublish (openpublishapp.com) για διαδικτυακές 

εκδόσεις και το OpenScholar (scholar.harvard.edu) για ιστοσελίδες 

προσανατολισμένες στην έρευνα και τις ακαδημαϊκές ιστοσελίδες. 

4.1.3 Το Drupal ως κοινωνική και σημασιολογική πλατφόρμα 

Η σύγκλιση του Drupal με τον Σημασιολογικό Ιστό δεν πραγματοποιήθηκε για 

πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2011 που έγινε διαθέσιμη η έκδοση 7 του πυρήνα 

του. Η αλήθεια είναι ότι το Drupal ήταν το πρώτο CMS ευρείας κυκλοφορίας που 

“φλέρταρε” με χαρακτηριστικά του Σημασιολογικού Ιστού από το 2008, τα οποία 

μπορούσαν να ενσωματωθούν στην εγκατάσταση του ακόμα και στην προηγούμενη 

έκδοση του με τη χρήση διάφορων module.  

Το 2000 ο Dries Buytaert, δημιουργός του Drupal, συμπεριλάβε στο CMS που τότε 

ονομαζόταν drop ένα αρχείο με ονομασία rdf.php. Αυτό το αρχείο περιείχε μια 

αντικειμενοστραφή υλοποίηση ενός απλού αναλυτή σύνταξης XML που 

επικεντρωνόταν στο πρότυπο RDF. Ωστόσο, αργότερα αντικαταστάθηκε από ένα πιο 

γενικό framework που προσανατολιζόταν περισσότερο σε XML τύπου RSS, 

κατεύθυνση που ακολουθήθηκε και στη συνέχεια (Melançon, 2008)). Αρκετά χρόνια 

μετά, το 2007, δημιουργήθηκε το module RDF, το οποίο παρείχε για πρώτη φορά ένα 

“ενιαίο API και επίπεδο αφαίρεσης για την αποθήκευση” (“uniform API and storage 

abstraction layer”) δεδομένων RDF  (Bendiken, 2008). Με χρήση του module αυτού 

είναι δυνατός ο ορισμός τριάδων RDF και η αποθήκευση τους, όπως και η 

δημιουργία ή η αλλαγή υπαρχόντων αντιστοιχίσεων RDF (RDF mappings) που 

αφορούν το περιεχόμενο. Παράλληλα, αναπτυχτήκαν module όπως το RDF External 

Vocabulary Mapper (EVOC) και το RDF CCK, τα οποία βασίζονταν στο RDF και 

επέκτειναν τις λειτουργίες του Σημασιολογικού Ιστού που υλοποιούνταν από το 

Drupal. Το module EVOC παρείχε έναν τρόπο εισαγωγής εξωτερικών οντολογιών 
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και λεξιλογίων RDF η OWL στο Drupal για χρήση από άλλα module όπως το RDF 

CCK, το οποίο έκανε δυνατή την διάθεση και διανομή του περιεχομένου σε μορφή 

RDF. Παράλληλα, εμφανίστηκε η μορφή τυποποίησης RDFa, η οποία και έγινε 

επίσημο πρότυπο στην XHTML 1.1 και στην HTML 5 (Stallings, 2010).  

Ο Dries Buytaert τον Οκτώβριο του 2008 ανάφερε για πρώτη φορά την τάση που 

υπήρχε για υιοθέτηση χαρακτηριστικών του Σημασιολογικού Ιστού στον πυρήνα του 

Drupal. Η έκδοση 7 του δημοφιλούς CMS έκανε ένα σημαντικό βήμα μπροστά 

καθώς ενσωμάτωσε το πρότυπο RDFa, αλλά και το module RDF, στον πυρήνα του, 

μαζί με διάφορες λειτουργίες άλλων δημοφιλών module όπως το CCK. Ο πυρήνας 

του Drupal 7 παράγει αυτόματα σελίδες με σήμανση RDFa, μεταβιβάζοντας τα 

μεταδεδομένα RDF στον χρήστη μαζί με την παρουσίαση της σελίδας. Για την 

ακρίβεια, το Drupal 7 έχει αρκετές ομοιότητες με το πρότυπο RDFa στον τρόπο που 

δομούνται τα δεδομένα – στιγμιότυπα τύπων δεδομένων με ιδιότητες και σχέσεις 

μεταξύ τους. Η σημαντική διαφορά είναι ότι η δομή του Drupal μένει κρυμμένη στη 

βάση δεδομένων, ενώ η δομή RDF παρέχεται με τη σελίδα.  

Η έκδοση 7 του Drupal εισάγει ένα νέο επίπεδο αφαίρεσης πάνω στα δεδομένα που 

ονομάζεται Τύποι Οντοτήτων (Entity Types), και περιλαμβάνει Τύπους Οντοτήτων 

για κόμβους, χρήστες, σχόλια, αρχεία, όρους και λεξιλόγια. Από την εγκατάσταση 

του Drupal 7 παρέχονται κάποιες βασικές αντιστοιχίσεις RDF για πεδία αυτών των 

τύπων, όπως ο τίτλος, η περιγραφή, η μερομήνια δημιουργίας, κ.τ.λ. Αυτό το 

προκαθορισμένο Σχήμα RDF παρουσιάζεται στην εικόνα 4.1:  
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Εικόνα 4-1: Προκαθορισμένο Σχήμα RDF του Drupal 7  

Όπως γίνεται φανερό, το Drupal 7 χρησιμοποιεί, χωρίς να χρειάζεται κάποια 

παρέμβαση από τον δημιουργό περιεχομένου (ή τον διαχειριστή), κάποια από τα πιο 

σημαντικά λεξιλόγια Σημασιολογικού Ιστού, όπως τα FOAF, SIOC, SKOS και 

Dublin Core, με αποτέλεσμα όλο το περιεχόμενο που παράγεται να έχει μία, βασική, 

διασύνδεση με τον Σημασιολογικό Ιστό, να είναι αυτόματα διαθέσιμο ως 

Συνδεδεμένα Δεδομένα και να μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτό εργαλεία 

Σημασιολογικού Ιστού όπως RDF crawler, σημαντικές μηχανής αναζήτησης και 

μηχανές ερωτημάτων SPARQL. Το Drupal 7 δεν σταματά εκεί, καθώς δίνει τη 

δυνατότητα στον διαχειριστή (ή και τον χρήστη, ανάλογα με την άδεια που του έχει 

δοθεί) να ορίσει περισσότερες αντιστοιχήσεις RDF, τόσο σε τοπικά όσο και σε 

εξωτερικά λεξιλόγια. Ο συνδυασμός αυτής της δυνατότητας με τη δημιουργία νέων 
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τύπων περιεχομένου και πεδίων, δίνει στο Drupal 7 έναν χαρακτήρα framework για 

δημιουργία ισότοπων με χαρακτηριστικά Σημασιολογικού Ιστού και Συνδεδεμένων 

Δεδομένων. Στη συνέχεια αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο το Drupal 7 χρησιμοποιεί 

τους τύπους περιεχομένου που ορίζει ο χρήστης και τα πεδία τους, καθώς και της 

σχέσεις μεταξύ τους, για να δημιουργήσει ένα λεξιλόγιο του ιστότοπου (site 

vocabulary), το οποίο αντιστοιχίζεται με τη χρήση εξωτερικών λεξιλογίων σε 

Συνδεδεμένα Δεδομένα. 

4.2 Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management 

System- LMS) 

Ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management System-LMS) είναι μια 

εφαρμογή λογισμικού που αυτοματοποιεί τη διαχείριση, παρακολούθηση και 

αναφορά των εκπαιδευτικών γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στην διάρκεια μιας 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Ellis, 2009). Μια άλλη εκδοχή είναι πως ένα Σύστημα 

Διαχείρισης Μάθησης, είναι ένας ευρύς όρος που χρησιμοποιείται για έναν μεγάλο 

αριθμό συστημάτων που οργανώνουν και παρέχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές 

υπηρεσίες μάθησης για εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους και διαχειριστές. Αυτές οι 

υπηρεσίες παρέχουν συνήθως έλεγχο πρόσβασης, μαθησιακό περιεχόμενο, εργαλεία 

επικοινωνίας και οργάνωση των ομάδων χρηστών (Paulsen, 2002). 

 Ένας άλλος ορισμός  προτείνει ότι  ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης είναι μια 

εφαρμογή λογισμικού ή δικτυακή τεχνολογία που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό, 

εφαρμογή και αξιολόγηση μιας συγκεκριμένης διαδικασίας μάθησης. Τυπικά, ένα 

σύστημα διαχείρισης μάθησης παρέχει σε έναν εκπαιδευτή έναν τρόπο να δημιουργεί 

και να μεταφέρει περιεχόμενο, να παρακολουθεί την συμμετοχή των εκπαιδευόμενων 

και να αξιολογεί την απόδοσή τους. Ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης παρέχει 

επίσης στους σπουδαστές τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν διαδραστικές και 

συνεργατικές εφαρμογές σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας όπως νηματοειδείς 

συζητήσεις, τηλεδιασκέψεις, και φόρουμ συζήτησης.  
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4.2.1 Moodle 

Το όνομα Moodle είναι το ακρώνυμο του Modular Object- Oriented Dynamic 

Learning Environment. Το Moodle είναι ένα σύστημα διαχείρισης μαθημάτων 

(Course Management System – CMS), ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης Learning 

Management System (LMS) ή ένα σύστημα εικονικής μάθησης (Virtual Learning 

Environment – VLE), ή πιο απλά ένα πακέτο λογισμικού για τη διεξαγωγή 

ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω Διαδικτύου, που προσφέρει ολοκληρωμένες 

υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Δημιουργήθηκε το 1999 από τον Αυστραλό 

Martin Dougiamas ως τμήμα του PhD του.  

Οι δυνατότητες του δεν  περιορίζονται στην εκπαίδευση από απόσταση αλλά μπορεί 

να λειτουργήσει  συμπληρωματικά και στην κλασσική διδασκαλία. Μέσα από την 

πλατφόρμα Moodle  o εκπαιδευτικός μπορεί να παρουσιάσει το μάθημα του με 

τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλεί ενδιαφέρον στον εκπαιδευόμενο χρησιμοποιώντας 

διάφορα μέσα. Για  παράδειγμα, διάθεση υλικού του μαθήματος σε διαφορετικές 

μορφές, προσθήκη  δραστηριοτήτων, σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ 

μελών, ανάθεση  εργασιών, αξιολόγηση της επίδοσης (Βερναδάκης, Γιαννούση, 

Αντωνίου, Κέλλης & Κιουμουρτζόγλου, 2007). 

Το Moodle παρέχεται δωρεάν ως λογισμικό ανοικτού κώδικα (κάτω από την GNU 

Public License) και μπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε σύστημα που υποστηρίζει PHP, 

ενώ έχει τη δυνατότητα να συνδυάζεται με πολλούς τύπους βάσεων δεδομένων 

(ιδιαίτερα MySQL). 

Στο Moodle υιοθετείται ο κοινωνικός εποικοδομητισμός (social constructivism). Ο 

κοινωνικός εποικοδομητισμός δίνει έμφαση στην σημασία της κουλτούρας και του 

πολιτισμικού πλαισίου στην αντίληψη των συμβάντων στην κοινωνία και οικοδομεί 

την γνώση η οποία βασίζεται σε αυτήν την αντίληψη. Σύμφωνα με αυτήν την θεωρία 

η πραγματικότητα οικοδομείται μέσω της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η γνώση 

είναι ένα ανθρώπινο προϊόν και είναι κοινωνικά και πολιτισμικά οικοδομημένη 

(Ernest, 1999: Gredler, 1997: Prawat & Floden, 1994). Τα άτομα δημιουργούν και 

κατανοούν τις έννοιες μέσω των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους και με το περιβάλλον 
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στο οποίο ζουν. Η μάθηση αποτελεί μια κοινωνική διεργασία, δεν συντελείται μόνο 

σε ένα άτομο και δεν είναι παθητική ανάπτυξη συμπεριφορών που δημιουργούνται 

από εξωτερικές δυνάμεις (Karousos, Reich, Pandis & Tzagarakis, 2003). Η γνώση 

εμπεδώνεται καλύτερα όταν μοιράζεται και εφαρμόζεται σε ένα ευρύ κοινωνικό 

περιβάλλον. Ουσιαστική μάθηση συμβαίνει όταν τα άτομα εμπλέκονται σε 

κοινωνικές δραστηριότητες. Βασικό ρόλο διαδραματίζει η ιδέα πως τα άτομα 

οικοδομούν την γνώση μέσω της συνεργασίας σε ομάδες με σκοπό την κατασκευή 

τεχνουργημάτων. Το Μoodle υποστηρίζει αυτές τις κοινωνικές διεργασίες 

παρέχοντας εργαλεία συζητήσεων και διαμοιραζόμενων τεχνουργημάτων. Δεν 

εστιάζει στην μεταφορά πληροφορίας αλλά στην ανταλλαγή απόψεων και στην 

οικοδόμηση της γνώσης. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Moodle είναι (Πιλάβη, Τσοπάνογλου & Κανίδης, 

2011): 

1. οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού ανάλογα με τις απαιτήσεις που  

υφίστανται σε κάθε περίπτωση (π.χ. ανά εβδομάδα ή ανά θεματική ενότητα). 

2. Υποστήριξη μιας μεγάλης ποικιλίας δραστηριοτήτων διαφορετικού τύπου 

(Forums, Journals, Quizzes, Resources, Choices, Surveys και Assignments). 

3. Αυτόματη εγγραφή των φοιτητών μέσα από το Διαδίκτυο οι οποίοι στη 

συνέχεια εφ' όσον έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα μπορούν να εγγραφούν 

στα μαθήματα της αρεσκείας τους χωρίς την παρέμβαση του διαχειριστή του 

μαθήματος.  

4. Παροχή υψηλού επιπέδου ασφαλείας. 

5. Αυτόματη βαθμολόγηση των διαγωνισμάτων με απευθείας ενημέρωση του 

φοιτητή. 

6. Δυνατότητα δημιουργίας του προσωπικού προφίλ για τους εγγεγραμμένους 

φοιτητές. 
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7. Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των εργασιών των φοιτητών στο 

σύστημα. Για αυτές τις εργασίες υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού 

προθεσμίας υποβολής (Deadline) 

8. Δυνατότητα καταγραφής και ελέγχου των διάφορων τύπων 

δραστηριοτήτων των φοιτητών από το διαχειριστή του συστήματος. 

9. Υποστήριξη 75 και πλέον διαφορετικών φυσικών γλωσσών, μεταξύ των 

οποίων περιλαμβάνεται και η Ελληνική γλώσσα. 

Το Moodle ενσωματώνει λειτουργίες οι οποίες το καθιστούν ένα πολυσύνθετο,  

ευέλικτο και αρκετά ασφαλές εργαλείο στην ασύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση.  

Είναι διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο. Σήμερα υπάρχουν 19685 εγκαταστάσεις σε 171 

χώρες και το λογισμικό του moodle είναι διαθέσιμο σε 75 γλώσσες. Μεταξύ των 

οργανισμών που το χρησιμοποιούν είναι το MIT, το Yale και άλλα πανεπιστήμια 

στην Αμερική και στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα η πλατφόρμα έχει εγκατασταθεί σε 

περισσότερους από 45 φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, μεταξύ των οποίων το 

Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και τα Πανεπιστήμια Μακεδονίας και Θεσσαλίας. 
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Κεφάλαιο 5 Περιγραφή του συστήματος  

Σε αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάζεται αναλυτικά η υλοποίηση του συστήματος. Το 

προτεινόμενο σύστημα αποτελείται από ένα δίκτυο τριών συστημάτων CMS, 

υλοποιημένα με τη δημοφιλή πλατφόρμα Drupal,  όπου σκοπός του κάθε συστήματος 

είναι να κρατήσει τις πληροφορίες σχετικά με φυσικούς  πόρους, καθώς και να 

λειτουργήσει ως διεπαφή για να κάνει αιτήσεις και να δίνει απαντήσεις σε αιτήματα 

προς τα άλλα συστήματα. Οι πόροι αυτοί αφορούν ένα σύνολο μαθησιακών 

αντικειμένων, τα οποία θα πρέπει να είναι δομημένα με έναν σημασιολογικά πλούσιο 

τρόπο όπου θα ενισχύεται ο διαμοιρασμός (sharing) και η επαναχρησιμοποίησή τους 

(reusability) ώστε να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα (interoperability) και 

συνδεσιμότητα (interconnectivity) μεταξύ των συστημάτων CMS. 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 5-1, το κάθε ένα από τα τρία συστήματα (site1, site2, 

site3), περιλαμβάνει και μια αποθήκη τριάδων (Triple Store) η οποία περιέχει 

αποθηκευμένο το σύνολο των αντιστοιχίσεων RDF για την περιγραφή των 

μαθησιακών αντικειμενων. Οι αντιστοιχίσεις αυτές συμμορφώνονται με το 

σημασιολογικό μοντέλο (οντολογία) το οποίο δημιουργήθηκε για την περιγραφή των 

των μαθησιακών αντικειμένων και το οποίο είναι βασισμένο σε διεθνώς 

αναγνωρισμένα και καθιερωμένα πρότυπα.  

Τα μαθησιακά αντικείμενα είναι αποθηκευμένα στα δύο Συστήματα Διαχείρισης 

Μαθημάτων Moodle, τα οποία είναι εγκατεστημένα μέσα στα συτήματα Drupal 

(site2 και site3), με τα οποία υλοποιήθηκαν τα ηλεκτρονικά μαθήματα για την 

διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της γλώσσας προγραμματισμού PHP.  

Το SPARQL Endpoint χρησιμοποιείται για την υποβολή ερωτημάτων απο το χρήστη, 

για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά τα μαθησιακά αντικείμενα του 

συστήματος,   
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Εικόνα 5-1: Η λειτουργία του συστήματος  

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την 

εν λόγω υλοποίηση, οι εκδόσεις των εργαλείων, τα επιμέρους πρόσθετα που 

προστέθηκαν στο κάθε εργαλείο καθώς επίσης και το σύνολο των βημάτων που 

ακολουθήθηκαν για την υλοποίηση του. Ακολουθεί μια ολοκληρωμένη περιγραφή 

και παρουσίαση του συστήματος όπως αυτό θα φαίνεται από την πλευρά του χρήστη. 

5.1 Έκδοση Drupal και τα modules που χρησιμοποιήθηκαν  

 Για την υλοποίηση των τριών διαδικτυακών ιστοτόπων χρησιμοποιήθηκε η έκδοση 

7.16 του CMS Drupal. Μετά τη διαδικασία της εγκατάστασης, προστέθηκαν τα εξής 

πρόσθετα (modules): 

 Address Field  

Το πρόσθετο Address Field  διαχειρίζεται , επεξεργάζεται και μορφοποιεί τα 

πεδία διευθύνσεων σύμφωνα με το πρότυπο xNAL. 
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 Chaos tool 

Το πρόσθετο Chaos Tool Suite είναι κυρίως μία συλλογή από APIs και 

εργαλεία ώστε να βελτιώνεται η προγραμματιστική εμπειρία του σχεδιαστή.  

 CSS injector 

Επιτρέπει στους διαχειριστές να προσθέτουν κώδικα CSS στη σελίδα εξόδου, 

χωρίς να είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί το πρότυπο (template) του 

ιστοτόπου. 

 Entity API 

Επεκτείνει το entity (οντότητα) API του πυρήνα του Drupal, με σκοπό να 

χειρίζεται ομαδοποιημένα τις άλλες οντότητες (entities) αλλά και τις 

λειτουργίες τους.  

 Library ARC2  

Μια τοπική RDF αποθήκη, για τη διαχείριση των RDF δεδομένων ικανή να 

αποθηκεύσει προσωρινά τα αποτελέσματα αλλά και να δράσει ως μια μόνιμη 

συσκευή αποθήκευσης.  

 Libraries 

Δίνει τη δυνατότητα για χρήση βιβλιοθηκών από το διαδίκτυο που είναι 

συμβατές με το Drupal. Εισάγει ένα κοινό αποθετήριο για τις βιβλιοθήκες στο 

sites/all/libraries. 

 Moodle Connector 

Παρέχει μια κοινή διεπαφή για τα πρόσθετα-αρθρώματα (modules) που 

εντάσσουν το Moodle στο Drupal. 

 My Live Chat 

Αποτελεί ένα γρήγορο, υψηλής απόδοσης και φιλικό προς το χρήστη 

πρόσθετο για ζωντανή συνομιλία με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. 

 Panels 

Είναι διατάξεις μιας σελίδας. Με τη βοήθεια τους μπορούμε να 

δημιουργήσουμε εύκολα και γρήγορα τη βασική διάταξη σελίδας (page 

layout), "κόβουμε" τη σελίδα σε τμήματα, τα οποία τμήματα περιέχουν και 

διαχειρίζοντια το δικό τους περιεχόμενο. Το περιεχόμενο αυτό μπορεί να 
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είναι οποιασδήποτε μορφής (μια άλλη σελίδα, μια εικόνα, ένα video, ένα 

άλλο panel). 

 RDFx 

Το module RDF συμπεριλαμβάνεται μεν στον πυρήνα του Drupal 7, αλλά δεν 

περιλαμβάνει τα υποσυστήματα RDF UI, RDFx και External RDF 

Vocabulary Importer, τα οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα. Πιο συγκεκριμένα:  

o RDF UI: Παρέχει δυνατότητα προβολής, δημιουργίας νέων και 

επεξεργασίας υπαρχόντων αντιστοιχίσεων RDF (RDF mappings) κατά 

την επεξεργασία ενός τύπου περιεχομένου και των πεδίων του, 

κάνοντας χρήση του RDF API.  

o RDFx: Παρέχει δυνατότητα εξαγωγής των πληροφοριών ενός κόμβου 

σε μορφή RDF και ποικιλία τυποποιήσεων.  

o External RDF Vocabulary Importer Παρέχει τη δυνατότητα 

εισαγωγής εξωτερικών οντολογιών και λεξιλογίων για να 

χρησιμοποιηθούν στη δομή του Drupal, καθώς και για δημιουργία 

αντιστοιχήσεων σε τύπους περιεχομένου και τα πεδία τους.  

 Reference 

Παρέχει τη δυνατότητα ορισμού πεδίων που αναφέρονται σε άλλους κόμβους, 

δίνοντας δυνατότητες επιλογής επιτρεπόμενων τύπων περιεχομένου και 

διασύνδεσης διαφορετικών τύπων περιεχομένου (και των αντίστοιχων 

κλάσεων στο μοντέλο RDF). 

 REST Server 

Το πρόσθετο REST Server παρέχει μια διεπαφή για το πρόσθετο Services με 

στόχο την επικοινωνία με τους REST clients.  

 Services 

Μια τυποποιημένη λύση για την ενσωμάτωση εξωτερικών εφαρμογών στο 

Drupal. Τα Services μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλαπλές διεπαφές, 

όπως REST, XMLRPC, JSON, JSON-RPC, SOAP, AMF, κ.λπ. Αυτό 
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επιτρέπει σε μια ιστοσελίδα του Drupal την παροχή  web services  μέσω 

πολλαπλών διεπαφών. 

 Social media Links 

Βοηθά να ενσωματωθεί ο ιστότοπος με ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

όπως το Twitter, το Facebook και το Google+. Παρέχει ένα συγκεντρωτικό 

τρόπο διαχείρισης των προφίλ των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης. 

 SPARQL 

Επιτρέπει τη δημιουργία ερωτημάτων πάνω σε μια βάση γνώσης (σε 

αντιστοιχία με τον γράφο RDF) με χρήση της γλώσσας SPARQL.   

 Share This 

Προσθέτει ένα σύνολο διαδραστικών και κοινωνικών σημάτων σε κάθε 

άρθρο του ιστοτόπου. 

 User Login Bar 

Δημιουργεί ένα νέο μπλόκ για τη σύνδεση του χρήστη στον ιστότοπο. Αυτό 

σημαίνει ότι εμφανίζει το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και το 

κουμπί υποβολής  σε μια ενιαία γραμμή. 

 Views 

Το πρόσθετο Views, δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί  περιεχόμενο 

από τη βάση δεδομένων του ιστότοπου και να παρουσιαστεί στο χρήστη, ως 

λίστες, πίνακες, χάρτες, διαγράμματα, στοιχεία μενού, μπλοκ, δημοσιεύσεις 

κ.λπ. Παρέχει μια γραφική διεπαφή κάτω από την οποία βρίσκεται μια ισχυρή 

βάση δεδομένων που μπορεί να έχει πρόσβαση εικονικά σχεδόν σε κάθε 

πληροφορία στη βάση δεδομένων  και να την εμφανίσει σε οποιαδήποτε 

μορφή.  

 Wysiwyg 

Είναι ακρωνύμιο των λέξεων 'What you see is what you get' το οποίο έχει να 

κάνει με την επεξεργασία κειμένου σε διαφορετικούς τύπους περιεχομένου.  
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5.2 Παραμετροποίηση του Moodle 

Για την υλοποίηση των ηλεκτρονικών μαθημάτων έγινε τοπική εγκατάσταση του 

Moodle 2.3.8 στις διευθύνσεις http://localhost/site2/moodle και 

http://localhost/site3/moodle. Επιπλέον, εγκαταστάθηκαν τα παρακάτω πρόσθετα 

(plug ins):  

Blocks  

 «Μπλοκ Accessibility»: δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να 

προσαρμόσουν το Moodle ανάλογα με τις εικαστικές τους ανάγκες. 

Υποστηρίζει την αλλαγή του μεγέθους του κειμένου και την αλλαγή των 

χρωμάτων. Η προσαρμογή αυτή μπορεί να σωθεί στη συνεδρία του κάθε 

χρήστη και να παραμένει με την αλλαγή των σελίδων, μπορεί επίσης να σωθεί 

και στη βάση δεδομένων και να γίνει μόνιμη. 

 Μπλοκ «Appointments »: αυτό το μπλοκ εμφανίζεται μόνο στην οθόνη του 

διαχειριστή- καθηγητή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κλείνει face-to-

face συναντήσεις με τους μαθητές. Ο μαθητής μπορεί να ενημερωθεί για τη 

συνάντηση και η συνάντηση καθώς αυτή φαίνεται στο ημερολόγιο του. 

Activities 

 Attendance register: Είναι μια δραστηριότητα για τον υπολογισμό του 

συνολικού χρόνου που δαπανάει σε απευθείας σύνδεση στο Moodle κάθε 

εκπαιδευόμενος. 

 BigBlueButtonNB: είναι ένα ανοικτού κώδικα σύστημα τηλεδιάσκεψης για 

την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ο στόχος του είναι να μπορέσουν τα 

πανεπιστήμια, κολέγια, και Κ12  να παρέχουν μια υψηλής ποιότητας 

μαθησιακή  εμπειρία σε απομακρυσμένους σπουδαστές.  Το BigBlueButton 

υποστηρίζει την ανταλλαγή σε πραγματικό χρόνο των διαφανειών, ήχου, 

βίντεο και chat. Επίσης, καταγράφει τις διαλέξεις για μεταγενέστερη 

αναπαραγωγή.  
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 Questionnaire: Αυτό το πρόσθετο επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να 

δημιουργήσουν ένα ευρύ φάσμα ερωτημάτων με στόχο να πάρουν την  

ανατροφοδότηση των εκπαιδευομένων π.χ. σε ένα μάθημα ή σε κάποια 

δραστηριότητα. Με το ερωτηματολόγιο δεν εξετάζεται ή  αξιολογείται ο 

εκπαιδευόμενος, αλλά χρησιμοποιείται για την συγκέντρωση δεδομένων. 

ActivitiesAssignment 

 Collaborative real time editor: Είναι ένα συνεργατικό πρόγραμμα 

επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο που λειτουργεί όπως το Google Docs . 

Δύο ή περισσότεροι χρήστες μπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα στο ίδιο 

έγγραφο. Όταν πληκτρολογείτε μια λέξη, το κείμενο ενημερώνεται σε 

πραγματικό χρόνο για τους άλλους χρήστες. Οι ομάδες υποστηρίζονται. Οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να επανεξετάσουν τη δουλειά των εκπαιδευομένων, 

για κάθε εκπαιδευόμενο το συνολικό αριθμό των χαρακτήρων που 

προστέθηκε ή να διαγράφηκε από τον ίδιο στο κείμενο που εμφανίζεται στην 

τελική προβολή της εργασίας.  

Επιπλέον, για την σύνδεση και επικοινωνία του Drupal με το Moodle έγινε και η 

εγκατάσταση του παρακάτω plugin στο Moodle. 

 Moodle-drupalservices auth plugin: είναι ένα  πρόσθετο για τη σύνδεση με τις 

υπηρεσίες του Drupal.  Αυτό το plugin επιτρέπει Single sign-on (SSO), είναι 

μια ιδιότητα ελέγχου πρόσβασης σχετιζόμενων αλλά ανεξάρτητων 

συστημάτων λογισμικού, μεταξύ Drupal και Moodle.  

5.2.1 Περιγραφή των Ηλεκτρονικών Σεμιναρίων στο περιβάλλον του Moodle  

Το σεμινάριο για την γλώσσα προγραμματισμού PHP αποτελείται από τις παρακάτω 

πέντε θεματικές ενότητες: 

 Εισαγωγή στην PHP. Μεταβλητές, Τελεστές, Έλεγχος ροής προγράμματος. 

 Εντολές Ελέγχου της Ροής Εκτέλεσης 

 Συναρτήσεις στην PHP. 
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  Πίνακες στην PHP. 

 Web Forms στην PHP. 

Στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle, δημιουργήθηκαν πέντε μαθήματα για τις 

πέντε διαφορετικές ενότητες που αφορούν τη διδασκαλία της γλώσσας 

προγραμματισμού PHP. Η μορφή του κάθε μαθήματος είναι η Εβδομαδιαία. Δηλαδή, 

το μάθημα  οργανώνεται σε εβδομάδες, με ημερομηνία έναρξης και λήξης. Κάθε 

εβδομάδα αποτελείται από δραστηριότητες, κάποιες από τις οποίες μπορούν να 

επεκτείνονται σε περισσότερες από μία εβδομάδες.  

 Αριθμός εβδομάδων : Ο αριθμός εβδομάδων που θα τρέχει το κάθε μάθημα-

ενότητα ορίζεται σε 2. 

 Μορφή ομάδων: Στο επίπεδο του κάθε μαθήματος η μορφή ομάδων 

επιλέχτηκε «χωρίς ομάδες» καθώς στο κάθε μάθημα υπάρχουν και ατομικές 

και ομαδικές δραστηριότητες. Έτσι στο επίπεδο της κάθε ομαδικής 

δραστηριότητας επιλέγεται η μορφή ομάδων «ξεχωριστές ομάδες». 

 Allow guest access: Η επιλογή αυτή είναι απενεργοποιημένη καθώς δεν 

επιτρέπεται η είσοδος επισκεπτών στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο του κάθε 

μαθήματος. 

5.2.2 Χρήστες της πλατφόρμας Moodle   

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι ο: 

• Διαχειριστής (administrator),  

• Εκπαιδευτής (teacher),  

• Εκπαιδευόμενος (student) και  

• Επισκέπτης (guest). 

Στο συγκεκριμένο μάθημα εκπαιδευτής και διαχειριστής είναι το ίδιο πρόσωπο και 

είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού μαθήματος και την προσθήκη 

εκπαιδευτικού υλικού (κείμενα, εικόνες, παρουσιάσεις, βίντεο, εργασίες, ασκήσεις 
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αυτοαξιολόγησης) και δραστηριοτήτων μέσα σε αυτά. Εκτός από τη δημιουργία και 

διαχείριση μαθημάτων, μπορεί να επικοινωνεί με τους εκπαιδευόμενους των 

μαθημάτων του, καθώς και να δημιουργεί ομάδες εργασίας μεταξύ των 

εκπαιδευόμενων. Τέλος, έχει τη συνολική εποπτεία της εφαρμογής και μπορεί να 

ρυθμίζει όλες τις παραμέτρους που αφορούν την πλατφόρμα και το μάθημα.  

Ο εκπαιδευόμενος είναι ο χρήστης της Πλατφόρμας, που έχει εγγραφεί στο μάθημα 

από το διαχειριστή του μαθήματος. Κάθε εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να 

προσπελάσει το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος και να συμμετάσχει στις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υπάρχουν στο μάθημα. 

Ο επισκέπτης δε μπορεί να συμμετέχει να προσπελάσει το εκπαιδευτικό υλικό ούτε 

να συμμετάσχει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του μαθήματος. 

5.2.3 Αρχική οθόνη χρήστη 

Στις Εικόνες 5.1 και 5.2, παρουσιάζεται η αρχική οθόνη του Moodle που εμφανίζεται 

στο χρήστη. Στο κεντρικό τμήμα παρουσιάζονται τα διαθέσιμα μαθήματα, καθώς και 

μια σύντομη περιγραφή του κάθε μαθήματος καθώς επίσης και ποιος είναι ο 

διδάσκοντας του.  

 

Εικόνα 5-2: Η αρχική οθόνη του Moodle στον ιστότοπο 

http://localhost/site3/moodle 
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Εικόνα 5-3: Η αρχική οθόνη του Moodle στον ιστότοπο 

http://localhost/site2/moodle 

Επομένως το site3 περιέχει το σύνολο των μαθησιακών αντικειμένων που 

περιλαμβάνεται στα δύο πρώτα μέρη (Μέρος 1: Εισαγωγή στην PHP. Μεταβλητές, 

Τελεστές, Έλεγχος ροής προγράμματος, Μέρος 2: Εντολές Ελέγχου της Ροής 

Εκτέλεσης) για την διδασκαλία της γλώσσας προγραμματισμού PHP και είναι τα 

παρακάτω: 

Μέρος 1ο: 

1. Εκπαιδευτικό Υλικό Δομικά Στοιχεία PHP (pdf) 

2. Παράδειγμα 1-Δομικά Στοιχεία PHP (mp4) 

3. Παράδειγμα 2-Μεταβλητές PHP (mp4) 

4. Τεστ Γνώσεων-Δομικά Στοιχεία PHP (quiz-δραστηριότητα Moodle) 

5. Εργασία1-Δομικά ΣτοιχείαPHP (doc) 

6. Εργασία2-Δομικά ΣτοιχείαPHP (doc) 

7. w3schools/php/ (link) 
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8. phphelp (link) 

Μέρος 2ο: 

1. Εκπαιδευτικό Υλικό_Εντολές Ελέγχου (pdf) 

2. Παράδειγμα 1- PHP από το μηδέν (mp4) 

3. Παράδειγμα 2- If_else (mp4) 

4. Παράδειγμα 3- While Loop (mp4) 

5. Παράδειγμα 4- Do While Loop (mp4) 

6. Παράδειγμα 5- Switch Statement (mp4) 

9. Τεστ Γνώσεων-Εντολές Ελέγχου (quiz-δραστηριότητα Moodle) 

7. Εργασία1-Εντολές Ελέγχου (doc) 

8. Εργασία2-Εντολές Ελέγχου (doc) 

9. Εργασία3-Εντολές Ελέγχου (doc) 

10. Εργασία4-Εντολές Ελέγχου (doc) 

11. Εργασία5-Εντολές Ελέγχου (doc) 

12. Εργασία6-Εντολές Ελέγχου (doc) 

13. w3schools/php/ (link)  

14. phphelp (link) 

και το site2 περιέχει το σύνολο των μαθησιακών αντικειμένων που περιλαμβάνεται 

στα τρία μέρη (Μέρος 3: Συναρτήσεις στην PHP. Μέρος 4: Πίνακες στην PHP. 

Μέρος 5: Web Forms στην PHP. και το τελικό project) για την διδασκαλία της 

γλώσσας προγραμματισμού PHP και είναι τα παρακάτω: 

Μέρος 3ο:  

1. Εκπαιδευτικό Υλικό-Συναρτήσεις στην PHP (pdf) 

2. Παράδειγμα 1-Συναρτήσεις PHP (mp4) 
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3. Παράδειγμα 2-Συναρτήσεις PHP (mp4) 

4. Τεστ Γνώσεων-Συναρτήσεις στην PHP (quiz- δραστρηριότητα Moodle) 

5. Εργασία 1-Συναρτήσεις PHP (doc) 

6. Εργασία 2-Συναρτήσεις PHP (doc) 

7. w3schools/php/ (link)  

8. phphelp (link) 

Μέρος 4ο: 

1. Εκπαιδευτικο Υλικό- Πίνακες στην PHP (pdf) 

2. Παράδειγμα1-Πίνακες στην PHP (mp4) 

3. Παράδειγμα2-Πίνακες στην PHP (mp4) 

4. Τεστ Γνώσεων - Πίνακες στην PHP (quiz- δραστρηριότητα Moodle) 

5. Εργασία 1-Πίνακες PHP (doc) 

6. Εργασία 2-Πίνακες PHP (doc) 

7. w3schools/php/ (link)  

8. phphelp (link) 

Μέρος 5ο: 

1. Εκπαιδευτικό Υλικό Φόρμες στην PHP (pdf) 

2. Παράδειγμα 1- Φόρμες στην PHP (mp4) 

3. Τεστ Γνώσεων- Δημιουργία Φορμών στην PHP (quiz- δραστηριότητα 

Moodle) 

4. Εργασία 1-Φόρμες PHP (doc) 

5. w3schools/php/ (link)  

6. phphelp (link) 
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Μέρος 6ο: 

7. Τελική Εργασία (doc) 

Περιγραφή των εβδομάδων και των δραστηριοτήτων  

Σε κάθε μάθημα υπάρχει μία κεντρική ενότητα, η οποία περιέχει μια σύντομη 

περιγραφή του σκοπού του μαθήματος αλλά και ένα σύνολο δραστηριοτήτων οι 

οποίες αποτελούν το σύνολο των μαθησιακών αντικειμένων του συστήματος.  

Οι δραστηριότητες που προστέθηκαν στην κάθε ενότητα και αφορούν το σύνολο του 

κάθε μαθήματος και είναι οι εξής: 

 Η δραστηριότητα «Περιοχή συζητήσεων», είναι ένα forum που επιτρέπει 

συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων και του εκπαιδευτή σε όλη τη 

διάρκεια του προγράμματος. Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να ξεκινήσει μια 

νέα συζήτηση και μπορεί να στείλει μηνύματα σε οποιαδήποτε ομάδα 

συζήτησης. Τα μηνύματα μπορούν να εμφανιστούν με ποικιλία μορφών και 

μπορούν να περιέχουν και συνημμένα.  

 Δραστηριότητα «Ανακοινώσεις»: είναι επίσης μια δραστηριότητα τύπου 

«Ομάδα Συζητήσεων» (forum) μόνο που οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν 

δικαίωμα να ξεκινήσουν μια νέα συζήτηση ούτε και να στείλουν μηνύματα.  

Μόνο ο  διαχειριστής μπορεί να δημοσιεύσει στο φόρουμ ανακοινώσεων. Το 

μπλοκ "Τελευταία νέα" θα εμφανίσει τις πρόσφατες ειδήσεις από το forum 

«Ανακοινώσεις». Αυτή η δραστηριότητα χρησιμοποιείται μόνο για 

ανακοινώσεις του εκπαιδευτικού για ειδικά θέματα που αφορούν το κάθε 

μάθημα. 

 Δραστηριότητα «Συνομιλία»: Η δραστηριότητα αυτή δίνει τη δυνατότητα 

στους συμμετέχοντες να επικοινωνήσουν σε πραγματικό χρόνο. Οι 

εκπαιδευόμενοι μπορούν να συνομιλήσουν τόσο με τον εκπαιδευτή, όσο και 

με τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους, με την προϋπόθεση να βρίσκονται και 

αυτοί στο Διαδίκτυο και να έχουν ανοικτό το δωμάτιο της Συνομιλίας.  

 

 

116 

http://localhost/site2/moodle/mod/folder/view.php?id=56


Η ανάπτυξη του Drupal για τη δημιουργία ενός πλαισίου αναζήτησης και ανταλλαγής εκπαιδευτικού περιεχομένου 

 

 Η δραστηριότητα «Κατάλογος Παρουσίας» είναι τύπου attendance register. 

Είναι μια δραστηριότητα για τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου που 

δαπανάει σε απευθείας σύνδεση κάθε εκπαιδευόμενος. Η δραστηριότητα 

αυτή, επιλέχθηκε να μην είναι ορατή στους εκπαιδευομένους και 

χρησιμοποιείται για να πληροφορείται ο εκπαιδευτικός.  

 

 

Εικόνα 5-4: Μέρος 1ο- Βασικές αρχές της  PHP 
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Εικόνα 5-5: Μέρος 2ο- Εντολές Ελέγχου της Ροής Εκτέλεσης 
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Εικόνα 5-6: Μέρος 3- Συναρτήσεις στην PHP 
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Εικόνα 5-7: Μέρος 4ο- Πίνακες στην PHP 
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Εικόνα 5-8: Μέρος 5ο - Δημιουργία φορμών στην PHP 

Σε κάθε μάθημα υπάρχει ένας φάκελος «Εκπαιδευτικό Υλικό», ο οποίος περιέχει το 

εκπαιδευτικό υλικό της κάθε ενότητας σε μορφή pdf. Επιπλέον, υπάρχει και ένα 

σύνολο φακέλων με υλοποιημένα παραδείγματα, σε μορφή video, που αφορούν την 

κάθε ενότητα για την γλώσσα προγραμματισμού PHP.  Ακολουθεί ένα σύνολο 

υποχρεωτικών ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων όπου οι εκπαιδευόμενοι θα 

πρέπει να ολοκληρώνουν στα πλαίσια του ηλεκτρονικού μαθήματος. Οι ατομικές 

δραστηριότητες για κάθε ενότητα είναι δύο ένα κουίζ πολλαπλής επιλογής το οποίο 

υλοποιήθηκε με τη δραστηριότητα Quiz του Moodle και μια αποστολή αρχείου η 

οποία υλοποιήθηκε με την δραστηριότητα του Moodle προηγμένη αποστολή αρχείου. 

Ο εκπαιδευτής μετά την ολοκλήρωση των ατομικών εργασιών, δίνει 
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ανατροφοδότηση στους εκπαιδευομένους. Ακολουθούν οι ομαδικές δραστηριότητες 

οι οποίες υλοποιήθηκαν με τη δραστηριότητα Collaborative Real Time Editor του 

Moodle. Τέλος, σε κάθε ενότητα προτείνονται και σύνδεσμοι για περεταίρω μελέτη. 

Μετά το πέρας της πέμπτης ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να 

συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο που έχει σαν στόχο την αξιολόγηση του 

μαθήματος. Η δραστηριότητα αυτή υλοποιήθηκε με την δραστηριότητα 

Questionnaire του Moodle. 

5.3 Δημιουργία λεξιλογίου Ιστοτόπου 

5.3.1 Σημασιολογικό μοντέλο για την περιγραφή των μαθησιακών αντικειμένων  

Στα πλαίσια της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας δημιουργήθηκε ένα 

σημασιολογικό μοντέλο για την περιγραφή των φυσικών πόρων του συστήματος. Οι 

πόροι αυτοί αφορούν ένα σύνολο μαθησιακών αντικειμένων για την ανάπτυξη 

κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού σε ένα διαδεδομένο γνωστικό αντικείμενο, αυτό 

της γλώσσας προγραμματισμού PHP. 

 Ο κύριος στόχος αυτού του μοντέλου, είναι να εξετάσει όλες τις πτυχές των  

μαθησιακών αντικειμένων (learning objects), για τα οποία η περιγραφή θα 

διευκολύνει επαναχρησιμοποίηση τους. Περιλαμβάνει την τεχνική και παιδαγωγική 

περιγραφή αλλά και τις συναφείς χρήσεις των μαθησιακών αντικειμένων. Αυτό το 

μοντέλο επιτρέπει την οικοδόμηση ενός συστήματος που βασίζεται σε μια 

παιδαγωγική προσέγγιση. Έτσι, διευκολύνεται και η επαναχρησιμοποίηση του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Η περιγραφή των μαθησιακών αντικειμένων του 

συστήματος συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα της ηλεκτρονικής μάθησης και 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα: μεταδεδομένα, τα σενάρια στα οποία τα αντικείμενα 

χρησιμοποιούνται και τα αντικείμενα που αυτά  αποτελούνται. Αυτό το πολυπτυχές  

μοντέλο έχει εμπλουτιστεί,  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασιολογία του περιεχομένου 

των φυσικών πόρων (μαθησιακών αντικειμένων) του συστήματος. Το μοντέλο 

δημιουργήθηκε σε μορφή RDFS/OWL με χρήση της έκδοσης 4.0 του εργαλείου 

Protégé. 
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5.3.2 Περιγραφή οντολογίας LOM και SCORM   

Στην παρούσα οντολογία, κάθε πόρος (μαθησιακό αντικείμενο) περιγράφεται με τη 

βοήθεια ενός συνόλου ιδιοτήτων (μεταδεδομένων), τα οποία βοηθούν στην 

αποτελεσματική διαχείρισή από εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης. Η επιλογή των 

μεταδεδομένων έγινε με βάση το πρότυπο εκπαιδευτικών μεταδεδομένων IEEE 

LOM. Τα μεταδεδομένα που προτείνονται από αυτό το πρότυπο οργανώνονται σε 

εννέα βασικές κατηγορίες (Γενικά (General), Κύκλου ζωής (Lifecycle), Mετα-

Mεταδεδομένων (Meta-Metadata), Tεχνικά (Τechnical), Eκπαιδευτικά (Educational), 

Δικαιωμάτων (Rights), Συσχέτισης (Relation), Επισημείωσης (Αnnotation), 

Ταξινόμησης (classification)). Τα μεταδεδομένα για την αναπαράσταση ενός 

μαθησιακού αντικειμένου παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.1. Ένα μαθησιακό 

αντικείμενο (Learning Object) μπορεί να αποτελείται και από άλλα μαθησιακά 

αντικείμενα (Learning Objects). Καθώς επίσης και κάθε μαθησιακό αντικείμενο 

(Learning Object) είναι ένα αντικείμενο LOM (Object) και απαρτίζεται από τα 

βασικά δομικά στοιχεία (Assets) σύμφωνα με το πρότυπο SCORM. Η στοιχειώδης 

ψηφιακή πηγή (Asset) καθορίζει τα βασικά στοιχεία των μαθησιακών αντικειμένων, 

και μπορεί να περιλαμβάνει ένα απλό έγγραφο (εικόνα JPEG ή GIF, WAV, MP3, 

MP4), αλλά και ένα σύνολο πληροφοριών που αναφέρονται σε μια ιστοσελίδα (Web 

Page). 
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Σχήμα 5-1: Περιγραφή SCORM και LOM 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα μεταδεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την 

περιγραφή των μαθησιακών αντικειμένων, τα πεδία επιτρεπόμενων τιμών τους, 

καθώς και η αντιστοιχία τους με τα μεταδεδομένα του προτύπου IEEE LOM. 
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Πίνακας 5-1: Η αντιστοιχία πεδίου τιμών της οντολογίας με το προτύπου IEEE LOM  

Ιδιότητες-Μεταδεδομένα 
οντολογίας μαθησιακών 

αντικειμένων 

 

Αντιστοιχία με ΙΕΕΕ 
LΟΜ metadata 

elements 

 

Πεδίο τιμών ιδιότητας 

 

Υπο-ιδιότητες της ιδιότητας general-Κατηγορία General 

 

aggregationlevel   
 

Aggregation Level 1, 2, 3, 4  

description    
 

Description String 

keyword   
 

Keyword String 

language  
 

Language  String 

  title Title  String 

catalog Identifier.Catalog String 

entry Identifier.entry  String 

Υπο-ιδιότητες της ιδιότητας educational -Κατηγορία Educational 

 
context Context "Continuous-Formation", 

"Higher-Education", 

"Primary-Education", 

"Professional-Formation", 

"Secondary-Education", 

"Technical-School-First-

Cycle", "Technical-School-

Second-Cycle", 

"University-First-Cycle", 

"University-Postgrade", 

"University-Second-Cycle", 

"Vocational-Training" 
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difficulty Difficulty "difficult", "easy", 

"medium", "very-difficult", 

"very-easy" 

learningresourcetype  Learning Resource 
Type  

 

"diagram", "exam", 
"exercise", "experiment", 
"figure", "index", "lecture", 
"narrative text", 
"presentation", "problem 
statement", "questionnaire", 
"self assessment", 
"simulation", "slide", 
"table"  

description  Description  String 

interactivity type Interactivity Type  "Active", "Expositive", 

"Mixed", "Undefined" 

interactivity level Interactivity Level "high", "low", "medium", 

"very-high", "very-low" 

semanticdensity Semantic Density "high", "low", "medium", 

"very-high", "very-low" 

typical agerange Typical Age Range String 

typical learnin gtime Typical 

Learning Time 

Date 

language  
 

Language  String 

Υπο-ιδιότητες της ιδιότητας lifecycle - Κατηγορία Life Cycle 

 
status  Status  "draft", "final", "revised", 

"unavailable"  
entity   

 

Contribute.Entity 
(contribute.Role = 
creator) 

String 

date 

 

Contribute.Date  

(contribute.Role = 
creator)  

Date 
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Υπο-ιδιότητες της ιδιότητας technical - Κατηγορία Technical 

 
format   

 

Format String 

size  Size  String 

Υπο-ιδιότητες της ιδιότητας rights- Κατηγορία Rights 

cost Cost boolean 

copyrightandotherrestrictions Copyright and other 

Restrictions 

boolean 

description Description String 

duration Duration duration 

location Location String 

Requirement: type Type "Browser", "Operating-

System" 

Requirement: name Name String 

Requirement: minimumversion Minimum Version String 

Requirement: maximumvesrion Maximum Version String 

installationremarks Installation Remarks String 

other platformrequirements Other Platform 

Requirements 

String 

Υπο-ιδιότητες της ιδιότητας annotation- Κατηγορία Annotation 

date Date Date 

description Description String 

person Entity String 

Υπο-ιδιότητες της ιδιότητας classification - Κατηγορία Classification 

 

description Description String 
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keyword Keyword String 

purpose Purpose "Accessibility-Restrictions", 

"Discipline", "Educational-

Level", "Educational-

Objective", "Idea", 

"Prerequisite", "Security-

Level", "Skill-Level" 

source Taxon Path String 

Taxon:entry Taxon Path String 

Taxon:id Taxon Path String 

Υπο-ιδιότητες της ιδιότητας metametadata - Κατηγορία Metametadata 

 

identifier Identifier String 

CatalogEntry:Catalog Catalog  String 

CatalogEntry:Entry Entry String 

language Language String 

Contribute: role Role "Author", "Content-

Provider", "Editor", 

"Educational-Validator", 

"Graphical-Designer", 

"Initiator", "Instructional-

Designer", "Publisher", 

"Script-Writer", "Technical-

Implementer", "Technical-

Validator", "Terminator", 

"Unknown", "Validator" 

Contribute: entity Entity String 

Contribute: date Date Date 
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metadataschema Metadata Schema String 

Υπο-ιδιότητες της ιδιότητας relation - Κατηγορία Relation 

 

kind Kind "HasFormat", "HasPart", 

"HasVersion", 

"IsBasedOn", "IsBasisFor", 

"IsFormatOf", "IsPartOf", 

"IsReferencedBy", 

"IsRequiredBy", 

"IsVersionOf", 

"References", "Requires" 

Resource: identifier Identifier String 

Resource:CatalogEntry:Catalog Catalog  String 

Resource:CatalogEntry:Entry Entry String 

Resourse:description Description String 

 

5.3.3 Οντολογία για την περιγραφή γνωστικού πεδίου(Domain Ontology) 

Για την επισημείωση των μαθησιακών αντικειμένων ως προς το γνωστικό 

αντικείμενο που εκείνα αφορούν χρησιμοποιείται μια οντολογία γνωστικού πεδίου. 

Τα μαθησιακά αντικείμενα αναπροσαρμόζονται με τις έννοιες της οντολογίας 

γνωστικού πεδίου, η οποία περιγράφει τις έννοιες (Notions) που συνδέονται με το 

γνωστικό πεδίο. Αυτή η οντολογία επιτρέπει την παρουσίαση των διαφόρων 

ενοτήτων (Modules) που αντιστοιχούν στο εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο 

(Formation) και των εννοιών (Notions) που θα διδάσκονται στους εκπαιδευομένους 

για κάθε ενότητα(Module). Για παράδειγμα, στο γνωστικό αντικείμενο (Formation) 

της Επιστήμης των Υπολογιστών, μια ενότητα (Module) αποτελεί ο 

προγραμματισμός σε PHP. Ένα παράδειγμα μιας έννοιας (Notion) που διδάσκεται 

είναι η δημιουργία φορμών στην PHP.  
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Σχήμα 5-2: Περιγραφή του γνωστικού πεδίου 

5.3.4 Οντολογία για την περιγραφή εκπαιδευτικής θεωρίας (Educational Theory)  

Η γνώση που συνδέεται με τις θεωρίες μάθησης παρουσιάζεται μέσω της οντολογίας 

της εκπαιδευτικής θεωρίας. Σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές θεωρίες, κάθε 

παιδαγωγική θεωρία (Pedagogy) ανήκει σε μια συγκεκριμένη προσέγγιση 

(εμπειριστική, ορθολογιστική, αλληλοσυσχετιστικών) και αποτελείται από πολλά 

διαφορετικά  στάδια (Stage). Μια παιδαγωγική θεωρία (Pedagogy) έχει διάφορα 

σενάρια διδασκαλίας (Types). Ένα στάδιο (Stage) υποδεικνύει τη θεωρητική δομή σε 

μια δεδομένη εκπαιδευτική προσέγγιση. Μπορεί να είναι μια φάση πληροφοριών, 

κινήτρων, αλληλεπιδράσεων κ.α. Για παράδειγμα η παιδαγωγική θεωρία (Pedagogy)  

των 9 γεγονότων κατά Gagne αποτελείται από 9 στάδια (1.Προσέλκυση Προσοχής 

2.Προσδιοριμός Στόχου 3.Ενεργοποίηση Προηγούμενης Γνώσης 4.Παρουσίαση 

Νέας Πληροφορίας 5.Καθοδήγηση στη Μάθηση 6.Εξαγωγή Απόκρισης 7.Παροχή 

Ανατροφοδότησης 8.Αποτίμηση Απόδοσης 9. Ανασκόπηση και Μεταφορά), και 

είναι η παιδαγωγική θεωρία που χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσο ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών μαθημάτων για το γνωσικό αντικείμενο της PHP στην παρούσα 

εργασία.  
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Σχήμα 5-3: Περιγραφή της Εκπαιδευτικής Θεωρίας 

5.3.5 Περιγραφή της οντολογίας IMS Learning Design 

Ο ανώτερος κόμβος της οντολογίας IMS LD είναι η έννοια της μονάδας εκμάθησης 

(Unit of Learning) (Σχήμα 5.4), η οποία καθορίζει τη γενική ενότητα  μιας 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως μια σειρά μαθημάτων ή ένα μάθημα. Σύμφωνα με 

την προδιαγραφή IMS LD, μια μονάδα της μάθησης έχει μοντελοποιηθεί ως ένα 

πακέτο περιεχομένου, που ενσωματώνει την περιγραφή τόσο του μαθησιακού 

σχεδιασμού( LD ), όσο και ένα σύνολο πόρων που σχετίζονται με αυτή. Η έννοια του 

πόρου (Resources) επιτρέπει την αναπαράσταση διαφόρων οντοτήτων, όπως 

φυσικούς πόρους (ιστοσελίδες, αρχεία, κ.λπ.), και των εννοιών των οποίων η 

περιγραφή των χαρακτηριστικών εξαρτάται από αλλά στοιχειά  (μαθησιακοί στόχοι, 

προαπαιτούμενα, κ.λπ.). Για να μοντελοποιήσουμε τα διαφορετικά είδη των πόρων, 

έχουμε επεκτείνει τη προδιαγραφή IMS LD με μια νέα ιεραρχία εννοιών (γκρίζα 

κουτιά). Με αυτόν τον τρόπο, όταν μια έννοια του IMS LD αναφέρεται σε 

οποιαδήποτε ιδιότητα κάποιου πόρου, δημιουργεί μια σχέση με την έννοια 

αντικείμενο (Item), η οποία με τη σειρά της, έχει μια σειρά από υποκατηγορίες που 

αναπαράγουν την ιεραρχική δομή των πόρων (ακολουθώντας την ένα-προς-ένα 
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αντιστοιχία). Αυτές οι δύο ιεραρχίες έχουν εισαχθεί για την αποσύνδεση των 

αναφορών στους πόρους (Item hierarchy) από την διαμόρφωση τους (Resource 

hierarchy). Έτσι, αν δύο εφαρμογές χρησιμοποιούν το ίδιο IMS LD για να 

μοντελοποιήσουν μια σειρά μαθημάτων, αλλά ορίζουν τους πόρους με διαφορετικό 

τρόπο (για παράδειγμα, αν οι μαθησιακοί στόχοι εξειδικεύονται είτε ως κείμενο 

περιγραφής ή μέσω των αντίστοιχων γνωρισμάτων τους), το IMS LD δεν πρέπει να 

αλλάξει, διότι οι συνδέσεις με τους πόρους έχουν έμμεσα καθοριστεί μέσω της 

ιεραρχίας στοιχείων (Item hierarchy). 
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Σχήμα 5-4: Οι ανώτερες έννοιες της οντολογίας IMS LD (Amorim, Lama, Sánchez, 

Riera & Vila, 2006) 
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Ο σχεδιασμός του μαθησιακού σχεδιασμού σχετίζεται με τις έννοιες του μαθησιακού 

στόχου (Learning Objective) και των προαπαιτούμενων (Prerequisites), ο οποίος 

καθορίζει το επιθυμητό αποτέλεσμα, όταν η μονάδα της μάθησης (Unity of Learning) 

πραγματοποιείται, και η προηγούμενη γνώση που απαιτείται συμμετέχει στο αυτή, 

αντιστοίχως. Και οι δύο έννοιες είναι υποκατηγορίες της έννοιας 

Item.

 

Σχήμα 5-5: Περιγραφή της δυναμικής της μαθησιακής σχεδίασης (Amorim, Lama, 

Sánchez, Riera & Vila, 2006) 
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Η ιδέα του μαθησιακού σχεδιασμού έχει έναν αριθμό συστατικών 

στοιχείων(Components) που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της διαδικασίας 

της μάθησης: οι εκτελέσιμες οντότητες (Execution Entities) που θα 

πραγματοποιηθούν, οι οποίες μπορεί να είναι δραστηριότητες (Activities) ή δομές 

δραστηριοτήτων (Activity Structures) (ομάδες δραστηριοτήτων που εκτελούνται σε 

σειρά), οι ρόλοι (Roles) που συμμετέχουν στην εκτέλεση των εν λόγω 

δραστηριοτήτων, όπως τις περιπτώσεις του εκπαιδευομένου (Learner) και του 

προσωπικού (Staff), και τα περιβάλλοντα (Environments) τα οποία  περιγράφουν τα 

εκπαιδευτικά μέσα που  χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες. Ο εκπαιδευτικός 

σχεδιασμός σχετίζεται επίσης με την έννοια μέθοδο (Method), η οποία περιγράφει τη 

δυναμική της μαθησιακής διαδικασίας: μια μέθοδος (Method), αποτελείται από έναν 

αριθμό στιγμιότυπων της έννοιας έργο (Play) που θα μπορούσαν να ερμηνευθεί ως 

μια δέσμη ενεργειών για την εκτέλεση της μονάδας της μάθησης. Όλα τα 

στιγμιότυπα του έργου ( Play) θα πρέπει να εκτελούνται παράλληλα, και το καθένα 

αποτελείται από στιγμιότυπα πράξεων (Acts), τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν 

ως ένα στάδιο ενός μαθήματος ή μιας ενότητας. Οι πράξεις θα πρέπει να εκτελούνται 

σε σειρά, και αποτελούνται από ένα αριθμό στιγμιότυπων πράξεων ρόλων(Role-

parts) που εκτελούνται ταυτόχρονα. Μια πράξη ρόλων (Role-parts) συνδέει ένα ρόλο 

(-ους) με μία εκτελέσιμη οντότητα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο μιας 

πράξης (Act). Τέλος, κάθε εκτελέσιμη οντότητα απαιτεί ένα περιβάλλον 

(Environment), το οποίο διαχειρίζεται τα μαθησιακά αντικείμενα (Learning Objects) 

ως πόρους. Εν ολίγοις, η εκτέλεση μιας πράξης αποτελείται από την ταυτόχρονη 

συμμετοχή των ρόλων σε μια δραστηριότητα ή ομάδα δραστηριοτήτων, και τη 

στιγμή που οι δραστηριότητες ολοκληρωθούν, οι συνδεδεμένοι ρόλοι θα μπορούσαν 

να συμμετάσχουν στην εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας μέσω 

διαφορετικών στιγμιότυπων πράξεων ρόλων. 

Η έννοια της δραστηριότητας (Activity) έχει δύο υποκατηγορίες:  της μαθησιακής 

δραστηριότητας (Learning Activity) και της δραστηριότητας υποστήριξης (Support 
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Activity). Η μαθησιακή δραστηριότητα μοντελοποιεί μια εκπαιδευτική 

δραστηριότητα και καθιερώνει τη σχέση με την έννοια των προαπαιτούμενων και 

των μαθησιακών στόχων. Η δραστηριότητα υποστήριξης (Support Activity), ωστόσο, 

εισάγεται προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση μιας μαθησιακής 

δραστηριότητας, αλλά δεν καλύπτει κάθε μαθησιακό στόχο. Οι δύο αυτές κατηγορίες 

είναι ασύνδετες, επειδή ένα στιγμιότυπο της έννοιας της δραστηριότητας θα πρέπει 

να είναι είτε ένα στιγμιότυπο μαθησιακής δραστηριότητας είτε της δραστηριότητας 

υποστήριξης. 

Κάθε έννοια που εμπλέκεται στη δυναμική της μαθησιακής διαδικασίας (Method, 

Play, Act and Activity) θεσπίζει μια σχέση με μία από τις υποκατηγορίες της έννοιας 

Complete Unit, η οποία δείχνει πότε μια εκτέλεση έχει τελειώσει. Στο επίπεδο Α της 

προδιαγραφής IMS LD, η προϋπόθεση αυτή μπορεί να καθορίζεται με το 

χαρακτηριστικό προθεσμίας (time limit), το οποίο ορίζει την χρονική διάρκεια της 

εκτέλεσης, ή αναφέρεται σε ένα στιγμιότυπο μιας οντότητας από την οποία 

αποτελείται.  

Πίνακας 5-2: Η αντιστοιχία πεδίου τιμών της οντολογίας με το προτύπου IMS LD 

Ιδιότητες οντολογίας IMS LD 

 

Αντιστοιχία με το πρότυπο 
IMS LD 

 

Πεδίο τιμών ιδιότητας 

 

Υπο-ιδιότητες της κατηγορίας Item 
title - string 

Υπο-ιδιότητες της κατηγορίας Learning Design 

identifier Identifier id 

level Level {"A", "B", "C"} 

sequence-used sequence-used boolean 

title title string 

uri Uri anyURI 

version version string 
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Υπο-ιδιότητες της κατηγορίας Role 

identifier Identifier id 

min-persons min-persons nonNegativeInteger 

max-persons min-persons nonNegativeInteger 

match-persons match-persons {"exclusively-in-role"^^token, 

"not-exclusively"^^token} 

uri Uri anyURI 

create-new create-new {"allowed"^^token, "not-

allowed"^^token} 

title title string 

Υπο-ιδιότητες της κατηγορίας Activity 

identifier Identifier id 

isvisible isvisible boolean 

title title string 

execution-order execution-order nonNegativeInteger 

Υπο-ιδιότητες της κατηγορίας Activity Structure 

identifier Identifier id 

title title string 

execution-order execution-order nonNegativeInteger 

number-to-select number-to-select nonNegativeInteger 

sort Sort {"as-is", "visibility-order"} 

structure-type structure-type {"selection", "sequence"} 

Υπο-ιδιότητες της κατηγορίας Environment 

identifier Identifier id 

title title string 

Υπο-ιδιότητες της κατηγορίας Service 

identifier Identifier id 
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title title string 

isvisible isvisible boolean 

Υπο-ιδιότητες της κατηγορίας Send-Mail 

Select select {"all-persons-in-role"^^token, 

"persons-in-role"^^token} 

Υπο-ιδιότητες της κατηγορίας Play 

identifier Identifier id 

title title string 

isvisible isvisible boolean 

Υπο-ιδιότητες της κατηγορίας Act 

identifier Identifier id 

execution-order execution-order nonNegativeInteger 

title title string 

Υπο-ιδιότητες της κατηγορίας Role-Part 

identifier Identifier id 

title title string 

Υπο-ιδιότητες της κατηγορίας Learning Object 

identifier Identifier id 

isvisible isvisible boolean 

Υπο-ιδιότητες της κατηγορίας Metadata 

schema schema string 

schemaversion schemaversion string 

Υπο-ιδιότητες της κατηγορίας Complete-Unit 

time-limit time-limit duration 

5.3.6 Περιγραφή οντολογίας που είναι βασισμένη στο προφίλ του εκπαιδευομένου 

Στο πλαίσιο της δημιουργίας της οντολογίας για το προφίλ του εκπαιδευομένου, 

λήφθηκαν υπόψη και ενσωματώθηκαν ορισμένες από τις βασικές αρχές-έννοιες του 
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προτύπου IMS LIP(πρότυπο για τη μοντελοποίηση των στοιχείων του 

εκπαιδευομένου με επίσημο τρόπο), έτσι ώστε η οντολογία να είναι σύμφωνη με τα 

διεθνή πρότυπα.  

Στο μοντέλο οντολογίας για το προφίλ του εκπαιδευομένου, ορίζουμε ένα σύνολο 

από κλάσεις, δηλαδή τη κλάση εκπαιδευόμενος (Learner) και τη κλάση προφίλ του 

εκπαιδευομένου (Learner Profile). Η κλάση προφίλ του εκπαιδευομένου (Learner 

Profile) περιλαμβάνει τις υποκλάσεις  για τις προσωπικές πληροφορίες του 

εκπαιδευομένου(Learner Personal Information) και για την κινητήριο κατάσταση του 

εκπαιδευομένου(Motivation State). 

Η κλάση εκπαιδευόμενος (Learner) αντιπροσωπεύει κάθε εκπαιδευόμενο. Η κλάση 

Learner Personal Information περιλαμβάνει ένα σύνολο πληροφοριών σχετικές με 

την απόδοση του εκπαιδευομένου  κατά τη διάρκεια της συνολικής του 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η κλάση αυτή αποτελείται κατά κύριο λόγο από στατικές 

και μόνιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευόμενο, που περιγράφουν όχι μόνο απλά 

δεδομένα, όπως τα δημογραφικά στοιχεία, αλλά και πιο σύνθετα χαρακτηριστικά που 

αφορούν την αλληλεπίδραση του εκπαιδευομένου με ένα σύστημα e-learning. 

Ο πίνακας 5.3 παραθέτει τις υποκατηγορίες που υπάρχουν κάτω από το επίπεδο της 

κλάσης LearnerPersonalInformation καθώς επίσης και για την κλάση Motivation 

State. Ο πίνακας δίνει επίσης, μια σύντομη περιγραφή των οντοτήτων που 

εκπροσωπούνται από αυτές τις κλάσεις.  

Πίνακας 5-3:  Σύντομη περιγραφή των οντοτήτων της οντολογίας για το προφίλ του 

εκπαιδευομένου 

Class Name  Class Description 

Προσβασιμότητα (Accessibility) 
Ένα σύνολο από χαρακτηριστικά που 
χαρακτηρίζουν την συμπεριφορά του 
εκπαιδευομένου κατά τη διάρκεια της 
αλληλεπίδρασης του με ένα σύστημα 
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ηλεκτρονικής μάθησης. 

Δυσκολίες (Disabilities) 
Το σύνολο των δυσκολιών του εκπαιδευομένου 
που θα μπορούσε να επηρεάζει την εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

Καταλληλότητα (Eligibility) 
Αυτή η κατηγορία αποτελείται από τα τυπικά 
κριτήρια καταλληλότητας, όπου ο 
εκπαιδευόμενος θα πρέπει να πληρεί. 

Δημογραφικά στοιχεία 
(DemographicData) 

Τα δημογραφικά στοιχεία του εκπαιδευομένου. 

Γλώσσα (Language) Οι προτιμήσεις το εκπαιδευομένου όσον αφορά 
τη γλώσσα των μαθησιακών αντικειμένων. 

Μητρική Γλώσσα 
(LanguageSpoken) 

Οι μητρικές γλώσσες του εκπαιδευομένου. 

Προτιμώμενη Γλώσσα 
(LanguagePreferred) 

Η γλώσσα που προτιμά ο εκπαιδευόμενος για την 
παρουσίαση των μαθησιακών αντικειμένων.  

Στυλ Μάθησης (Learning Style) Το στυλ μάθησης του εκπαιδευομένου σύμφωνα 
με την θεωρία των Felder-Silverman. 

Προσόντα (Qualifications) 
Τα επίσημα αναγνωρισμένα προϊόντα της 
μάθησής του εκπαιδευομένου και της 
εργασιακής του εμπειρίας. 

Πιστοποιήσεις(Certifications) Το σύνολο των πιστοποιήσεων που έχουν 
αποκτηθεί από τον εκπαιδευόμενο. 

Συνέδρια(Conferences) Τα συνέδρια στα οποία ο εκπαιδευόμενος έχει 
παρευρεθεί. 

Σεμινάρια(Seminars) Τα σεμινάρια στα οποία ο εκπαιδευόμενος έχει 
παρευρεθεί. 

Εργασιακή Εμπειρία(Work 
Experience) 

Η επαγγελματική εμπειρία του εκπαιδευομένου. 
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Κινητήριος 
κατάσταση(Motivation State) 

Τα κίνητρα του εκπαιδευομένου κατά τη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Μαθησιακοί στόχοι(Learning 
Goals) 

Το σύνολο των στόχων που έχουν τεθεί από τον 
εκπαιδευόμενο. 

Λόγοι για την 
εκπαίδευση(Reasons for 
Education) 

Οι λόγοι για τους οποίους ο εκπαιδευόμενος 
επιθυμεί να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

Ενδιαφέροντα(Interests) Τα ενδιαφέροντα του εκπαιδευομένου. 

Χρόνος Διαβάσματος(Time 
Study) 

Ο μέσος χρόνος ανά ημέρα που ο 
εκπαιδευόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει για τη 
μελέτη. 

 
Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κλάσεις που αφορούν τα χαρακτηριστικά 

του εκπαιδευομένου και τα πεδία των επιτρεπόμενων τιμών τους καθώς επίσης και η 

αντιστοιχία με τα στοιχεία του προτύπου IMS LIP. 

Πίνακας 5-4: Αντιστοιχία των κλάσεων της οντολογίας με το πρότυπο IMS LIP 

Ιδιότητες της  οντολογίας 
για το προφίλ του χρήστη 

Αντιστοιχία με το 
πρότυπο IMS LIP 

Πεδίο τιμών 

Υπο-ιδιότητες της κατηγορίας Accessibility 

Learning Style learning style active/reflective– 
sensing/intuitive– visual/verbal – 

sequential/global 

Disabilities disabilities "Difficulty finding important 
information", "Difficulty with 
reading", "Difficulty working in 
groups", "Difficulty working 
independently", "Gives up easily", 
"Poor memory for written words", 
"Poor self-monitoring", "Problems 
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outside of school", "Restless and 
figety", "Tendency for literal 
interpretation", "Tendency to be 
disruptive/clown around", 
"Trouble completing work", 
"Trouble finding key concepts", 
"Withdrawn", "word decoding", 
"word recognition" 

Eligibility eligibility -Use of technology(adaptable- 
adaptive) 

 

- Computer literacy( novice – 
beginner – advanced) 

 

- Previous experience( novice – 
beginner – advanced) 

Language Capabilities 

• Language 
Preferred 

• Language Spoken 

language 
capabilities 

"de", "en", "fr", "gr", "it" 

Υπο-ιδιότητες της κατηγορίας Identification 

Demographic Data Demographic  Name(string) 

Surname(string) 

DateOfBirth(date) 

PlaceOfBirth(string) 

Email(Literal) 

Gender("Female", "Male") 

StreetName(string) 
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StreetNumber(String) 

City(string) 

Country(string) 

CountryCode(int) 

Region(string) 

Area Code(int) 

MobileNumber(int) 

TelephoneNumber(int) 

Id(string) 

Υπο-ιδιότητες της κατηγορίας Qualifications 

Qualifications Qualifications -Previous Experience("advanced", 
"beginner", "novice") 

-LevelOfEducation("Colleges 
(Pre-University to Diploma)", 
"High School", "University Level 
(Undergraduate, Postgraduate and 
Professional)") 

Certifications Certifications -Title(string) 

-Description(string) 

-Organization(Literal) 

-Level(int) 

-Date(date Time) 

-RegistrationNo(int) 

Conferences - -Title(string) 

-Description(string) 
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-Organization(Literal) 

-Level(int) 

-Date(date Time) 

-RegistrationNo(int) 

Seminars - -Title(string) 

-Description(string) 

-Organization(Literal) 

-Level(int) 

-Date(date Time) 

-RegistrationNo(int) 

Υπο-ιδιότητες της κατηγορίας Activity 

Work Experience work experience -Title(string) 

-Description(string) 

-Organization(Literal) 

-Level(int) 

-Date(date Time) 

-RegistrationNo(int) 

Υπο-ιδιότητες της κατηγορίας Interests 

Interests interests -Description(string) 

- 

Learning Goals - -Description(string) 

-Priority("1", "10", "2", "3", "4", 
"5", "6", "7", "8", "9") 
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Reasons for Education - "career change", "career 
development", "enrich the 
knowledge", "self-improvement" 

Time Study - Date 

 Σχήμα 5-6: Περιγραφή της οντολογίας για το προφίλ του εκπαιδευομένου 
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5.3.7 Tο συνολικό μοντέλο 

Αυτό το πλήρες μοντέλο που περιγράφηκε λεπτομερώς στις προηγούμενες ενότητες 

ενσωματώνεται σε ένα ενιαίο μοντέλο που αναπαρίσταται στο Σχήμα 18. 

 

Σχήμα 5-7: Πλήρης μοντέλο το οποίο ενσωματώνει τις διάφορες πτυχές για την 

αναπαράσταση των μαθησιακών αντικειμένων. 

 

Η οντολογία αυτή εισήχθη στα Drupal sites (site1, site2, site3), με χρήση του 

External RDF Vocabulary Importer, με χώρο ονομάτων 

http://www.semanticweb.org/ontologies/2013/5/Ontology1371501790847.owl/, στον 

οποίο ανατέθηκε το πρόθεμα exp.  
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5.4 Δημιουργία τύπων περιεχομένου (content types) στο περιβάλλον 

του Drupal 

Το Drupal δημιουργεί κλάσεις και ιδιότητες RDF για όλους τους τύπους 

περιεχομένου (content types) και όλα τα πεδία (fields). Πιο συγκεκριμένα όταν 

ορίζεται ένας τύπος περιεχομένου δημιουργείται μία κλάση  RDF με το ίδιο όνομα, 

ενώ για κάθε πεδίο του δημιουργείται μια αντίστοιχη ιδιότητα RDF επίσης με το 

όνομα του πεδίου. 

Οι σχέσεις που περιγράφηκαν στο πλήρες σημασιολογικό μοντέλο για την περιγραφή 

των μαθησιακών αντικειμένων (Σχήμα 18), μοντελοποιήθηκαν στο περιβάλλον του 

Drupal με την χρήση τύπων περιεχομένου και πεδίων. Έτσι, δημιουργήθηκε ένας 

τύπος περιεχομένου για κάθε κλάση του μοντέλου. 

Δημιουργήθηκαν οι εξής τύποι περιεχομένου: 

1. Σε αντιστοιχία με την οντολογία LOM: 

• General 

• Life Cycle 

• Technical 

• Educational 

• Rights 

• Relation 

• Annotation 

• Classification 

• Catalogentry 

• Contribute 

• Requirement 

• Resource 

• Taxon Path 

• Taxon 

• Element 
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2. Σε αντιστοιχία με την οντολογία SCORM: 

• Asset 

• Static Asset 

• Dynamic Asset 

• Documents 

• Multimedia 

• WebPage 

• doc 

• pdf 

• ppt 

• image 

• video 

• audio 

• animation 

3. Σε αντιστοιχία με την οντολογία γνωστικού πεδίου: 

• Notion  

• Lesson 

• Formation 

4. Σε αντιστοιχία με την οντολογία για την περιγραφή εκπαιδευτικής θεωρίας: 

• Pedagogy 

• Stage 

• Type 

5. Σε αντιστοιχία με την οντολογία IMS LD 

• Act 

• Activity 

• Learning Activity 

• Support Activity 

• Activity Structure 

• Complete-Unit 
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• Complete-Act 

• Complete-Activity 

• Complete-Method 

• Complete-Play 

• Environment 

• Item 

• Activity-Description 

• Information 

• Learning Object 

• Learning-Objective 

• Prerequisite 

• Metadata 

• Method 

• Play 

• Role 

• Role-Part 

• Service 

• Learning Design 

5.4.1 Δημιουργία πεδίων (fields) για κάθε τύπο περιεχομένου 

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν για κάθε τύπο περιεχομένου τα πεδία για τις 

αντίστοιχες πληροφορίες που χρειάζεται να αποθηκεύονται, με χρήση του ανάλογου 

πεδίου. Αυτά τα πεδία συνιστούν ιδιότητες RDF των αντίστοιχων κλάσεων στο 

πολυπτυχές μοντέλο για την περιγραφή των μαθησιακών αντικειμένων. Στις 

παρακάτω εικόνες εμφανίζονται τα πεδία για κάθε τύπο περιεχομένου. 
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 Εικόνα 5-9: Πεδία του τύπου περιεχομένου General 

                           Εικόνα 5-10: Πεδία του τύπου περιεχομένου Life Cycle 

                            Εικόνα 5-11: Πεδία του τύπου περιεχομένου Technical 
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  Εικόνα 5-12: Πεδία του τύπου περιεχομένου Educational 

 

Εικόνα 5-13: Πεδία του τύπου περιεχομένου Rights 

 

Εικόνα 5-14: Πεδία του τύπου περιεχομένου Relation 
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Εικόνα 5-15: Πεδία του τύπου περιεχομένου Annotation 

 

Εικόνα 5-16: Πεδία του τύπου περιεχομένου Classification 

 

Εικόνα 5-17: Πεδία του τύπου περιεχομένου Catalogentry 

 

Εικόνα 5-18: Πεδία του τύπου περιεχομένου Contribute 
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Εικόνα 5-19: Πεδία του τύπου περιεχομένου Requirement 

 

 

Εικόνα 5-20: Πεδία του τύπου περιεχομένου Resource 

 

Εικόνα 5-21: Πεδία του τύπου περιεχομένου Taxon Path 

 

Εικόνα 5-22: Πεδία του τύπου περιεχομένου Taxon 
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Εικόνα 5-23: Πεδία του τύπου περιεχομένου Act 

 

Εικόνα 5-24: Πεδία του τύπου περιεχομένου Element 

 

Εικόνα 5-25: Πεδία του τύπου περιεχομένου Activity 
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Εικόνα 5-26: Πεδία του τύπου περιεχομένου Learning Activity 

 

Εικόνα 5-27: Πεδία του τύπου περιεχομένου Support Activity 

 

Εικόνα 5-28: Πεδία του τύπου περιεχομένου Activity Structure 
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Εικόνα 5-29: Πεδία του τύπου περιεχομένου Complete-Unit 

 

Εικόνα 5-30: Πεδία του τύπου περιεχομένου Complete-Act 

 

Εικόνα 5-31: Πεδία του τύπου περιεχομένου Complete-Activity 

 

Εικόνα 5-32: Πεδία του τύπου περιεχομένου Complete-Method 
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Εικόνα 5-33: Πεδία του τύπου περιεχομένου Complete-Play 

 

Εικόνα 5-34: Πεδία του τύπου περιεχομένου Environment 

 

Εικόνα 5-35: Πεδία του τύπου περιεχομένου Item 

 

Εικόνα 5-36: Πεδία του τύπου περιεχομένου Activity-Description 
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Εικόνα 5-37: Πεδία του τύπου περιεχομένου Information 

 

Εικόνα 5-38: Πεδία του τύπου περιεχομένου Learning Object 

 

Εικόνα 5-39: Πεδία του τύπου περιεχομένου Learning Objective 

 

Εικόνα 5-40: Πεδία του τύπου περιεχομένου Prerequisite 
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Εικόνα 5-41: Πεδία του τύπου περιεχομένου Metadata 

 

Εικόνα 5-42: Πεδία του τύπου περιεχομένου Method 

 

Εικόνα 5-43: Πεδία του τύπου περιεχομένου Play 

 

Εικόνα 5-44: Πεδία του τύπου περιεχομένου Role 
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Εικόνα 5-45: Πεδία του τύπου περιεχομένου Role-Part 

 

Εικόνα 5-46: Πεδία του τύπου περιεχομένου Service 

 

Εικόνα 5-47: Πεδία του τύπου περιεχομένου Learning-Design 

5.4.2 Δημιουργία αντιστοιχίσεων RDF και Συνδεδεμένα Δεδομένα 

Για τη σύνδεση της οντολογίας που δημιουργήθηκε για την περιγραφή των 

μαθησιακών αντικειμένων με τα δεδομένα στο περιβάλλον του Drupal, 
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χρησιμοποιείται η λειτουργία RDF mappings που παρέχεται από το module RDF UI, 

για την δημιουργία νέων ή αλλαγή υπαρχόντων αντιστοιχήσεων RDF.  

Με τη χρήση της παραπάνω διεπαφής μπορούν να γίνουν τόσο αντιστοιχήσεις 

κλάσεων όσο και ιδιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα:  

 RDF Type: Αντιστοίχιση RDF για τον τύπο περιεχομένου, άρα και για την 

κλάση RDF.  

 RDF Predicates: Αντιστοιχίσεις RDF για τα πεδία του τύπου περιεχομένου, 

άρα και για τις ιδιότητες της κλάσης. Ουσιαστικά αποτελεί το κατηγορούμενο 

(predicate) μιας τριπλέτας με υποκείμενο (subject) τον τύπο περιεχομένου και 

αντικείμενο (object) το συγκεκριμένο πεδίο.  

 Datatype: Ορίζει τον τύπο δεδομένων του αντικειμένου της τριπλέτας RDF, 

δηλαδή του πεδίου.  

 Attribute Type: Ορίζει εάν η τιμή του πεδίου είναι literal (property) ή 

αναφορά σε πόρο (rel/rev).  

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλες οι αντιστοιχίσεις RDF που 

έγιναν, ανά τύπο περιεχομένου και ανά πεδίο: 

Πίνακας 5-5: Οι αντιστοιχίσεις RDF ανά τύπο περιεχομένου και ανά πεδίο στο 

περιβάλλον του Drupal 

Τύπος 
Περιεχομένου Όνομα Πεδίου Τύπος 

Πεδίου Αντιστοιχίσεις RDF Attribute Data 
Type 

General 
exp:General 

Title Text exp:title property xsd:string 
Language Text exp:language property xsd:string 

Description Text exp:description property xsd:string 
Keyword Text exp:Keyword property xsd:string 
Coverage Text exp:Coverage property xsd:string 

Structure List 
(text) exp: structure property xsd:string 

Aggregation level List exp:aggregationlevel property xsd:string 
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(text) 

catalogentry-ref Node 
reference exp: catalogentry-ref rel - 

LifeCycle 
exp:Lifecycle 

Title 
Node 

module 
element 

dc:title - - 

Version Text exp:version property xsd:string 

Status List 
(text) exp:status property xsd:string 

contribute-ref Node 
reference exp:contribute-ref rel - 

Technical 
exp: 

Technical 

Title 
Node 

module 
element 

dc:title - - 

Format Text exp:format property xsd:string 

Size Text exp:size property xsd:string 
Installation_Remar

ks 
Text exp:installationremarks property xsd:string 

Other Platform 
Requirements 

Text exp:otherplatformrequireme
nts property xsd:string 

Duration Text exp:duration property xsd:string 

Location Text exp:location property xsd:string 

requirement-ref Node 
reference exp: requirement-ref rel - 

Educational 
exp: 

Educational 

Title  
Node 

module 
element 

dc:title - - 

Description Text exp: description property xsd:string 

Interactivity Type List 
(text) exp:interactivitytype property xsd:string 

Learning Resource 
Type 

List 
(text) exp:learningresourcetype property xsd:string 

Interactivity Level List 
(text) exp: interactivitylevel property xsd:string 

Semantic Density List 
(text) exp: semanticdensity property xsd:string 

Intended End User 
Role 

List 
(text) exp: intendedenduserrole property xsd:string 
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Context List 
(text) exp: context property xsd:string 

Typical Age Range Text exp: typicalagerange property xsd:string 

Difficulty List 
(text) exp: difficulty property xsd:string 

Typical Learning 
Time 

Text exp:typicallearningtime property xsd:string 

Language Text exp:language property xsd:string 

Rights 
exp: Rights 

Title 
Node 

module 
element 

dc:title - - 

Description Text exp: description property xsd:string 

Cost Boolean exp: cost property xsd:boolea
n 

Copyright and 
other Restrictions 

Boolean exp:copyrightandotherrestri
ctions property xsd:boolea

n 

Relation 
exp: Relation 

Title 
Node 

module 
element 

dc:title - - 

Kind List 
(text) exp: kind property xsd:string 

resource-ref Node 
reference exp: resource-ref rel - 

Annotation 
exp: 

Annotation 

Title 
Node 

module 
element 

dc:title - - 

Description Text exp: description property xsd:string 

Date Text exp: date property xsd:date 

Entity Text exp: entity property xsd:string 

Classification 
exp: 

Classification 

Title 
Node 

module 
element 

dc:title - - 

Description Text exp: description property xsd:string 

Keyword Text exp: keyword property xsd:string 

Purpose List 
(text) exp: purpose property xsd:string 

taxonparh-ref Node exp: taxonparh-ref rel - 
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reference 

Taxon Path 
exp: 

Taxonpath 

Title 
Node 

module 
element 

dc:title - - 

source Text exp: source property xsd:string 

taxon-ref Node 
reference exp: taxon-ref rel - 

Taxon  
exp: Taxon 

Title 
Node 

module 
element 

dc:title - - 

id Text exp: id property xsd:string 

ce_entry Text exp:entry property xsd:string 
Catalog Entry 
exp:Catalogen

try 

Catalog Text exp: catalog property xsd:string 

ce_entry Text exp:entry property xsd:string 

Element 
exp: Element 

Title 
Node 

module 
element 

dc:title - - 

general-ref Node 
reference exp: general-ref rel - 

lifecycle-ref Node 
reference exp: lifecycle-ref rel - 

metametadata-ref Node 
reference exp: metametadata-ref rel - 

technical-ref Node 
reference exp: technical-ref rel - 

educational-ref Node 
reference exp: educational-ref rel - 

classification-ref Node 
reference exp: classification-ref rel - 

rights-ref Node 
reference exp: rights-ref rel - 

relation-ref Node 
reference exp: relation-ref rel - 

annotation-ref Node 
reference exp: annotation-ref rel - 

annotates Node 
reference exp: annotates rel - 
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Act 
exp: Act 

Title 
Node 

module 
element 

exp:title property xsd:string 

execution-order Integer exp: execution-order property 
xsd:nonNe
gativeInte

ger 
Identifier Text exp:identifier property xsd:string 

role-part-ref Node 
reference exp: role-part-ref rel - 

complete-act-ref Node 
reference exp: a complete-act-ref rel - 

metadata-ref Node 
reference exp: metadata-ref rel - 

Activity 
exp: Activity 

Title 
Node 

module 
element 

exp:title property xsd:string 

execution-order Integer exp: execution-order property 
xsd:nonNe
gativeInte

ger 
Identifier Text exp:identifier property xsd:string 

Is Visible Boolean exp:isvisible property xsd:boolea
n 

activity-description Node 
reference exp: activity-description rel - 

environment-ref Node 
reference exp: environment-ref rel - 

metadata-ref Node 
reference exp: metadata-ref rel - 

complete-activity-
ref 

Node 
reference exp: complete-activity-ref rel - 

Learning-
Activity 

exp: 
Learning-
Activity 

Title 
Node 

module 
element 

exp:title property xsd:string 

execution-order Integer exp: execution-order property 
xsd:nonNe
gativeInte

ger 
Identifier Text exp:identifier property xsd:string 

Is Visible Boolean exp:isvisible property xsd:boolea
n 
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activity-description Node 
reference exp: activity-description rel - 

environment-ref Node 
reference exp: environment-ref rel - 

metadata-ref Node 
reference exp: metadata-ref rel - 

learning-objective Node 
reference exp: learning-objective rel - 

prerequisite Node 
reference exp: prerequisite rel - 

complete-activity-
ref 

Node 
reference exp: complete-activity-ref rel - 

Support-
Activity 

exp: Support-
Activity 

Title 
Node 

module 
element 

exp:title property xsd:string 

execution-order Integer exp: execution-order property 
xsd:nonNe
gativeInte

ger 
Identifier Text exp:identifier property xsd:string 

Is Visible Boolean exp:isvisible property xsd:boolea
n 

activity-description Node 
reference exp: activity-description rel - 

environment-ref Node 
reference exp: environment-ref rel - 

metadata-ref Node 
reference exp: metadata-ref rel - 

role-ref Node 
reference exp: role-ref rel - 

complete-activity-
ref 

Node 
reference exp: complete-activity-ref rel - 

Activity-
Structure 

exp: Activity-
Structure 

 

Title 
Node 

module 
element 

exp:title property xsd:string 

execution-order Integer exp: execution-order property 
xsd:nonNe
gativeInte

ger 
Identifier Text exp:identifier property xsd:string 

number-to-select Integer exp: number-to-select property xsd:nonNe
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gativeInte
ger 

sort List 
(text) exp: sort property xsd:string 

structure-type List 
(text) exp: structure-type property xsd:string 

environment-ref Node 
reference exp: environment-ref rel - 

information Node 
reference exp: information rel - 

metadata-ref Node 
reference exp: metadata-ref rel - 

execution-entity-
ref 

Node 
reference exp: execution-entity-ref rel - 

Complete-
Unit 
exp: 

Complete-
Unit 

Title 
Node 

module 
element 

exp:title property xsd:string 

time-limit Text exp: time-limit property xsd:string 

Complete-Act 
exp: 

Complete-Act 

Title 
Node 

module 
element 

exp:title property xsd:string 

time-limit Text exp: time-limit property xsd:string 
when-role-part-

completed 
Node 

reference 
exp: when-role-part-

completed rel - 

Complete-
Activity 

exp: 
Complete-

Activity 

Title 
Node 

module 
element 

exp:title property xsd:string 

time-limit Text exp: time-limit property xsd:string 

Complete-
Method 

exp: 
Complete-

Method 

Title 
Node 

module 
element 

exp:title property xsd:string 

time-limit Text exp: time-limit property xsd:string 
when-play-act-

completed 
Node 

reference 
exp: when-play-act-

completed rel - 

Complete-
Play 
exp: 

Title 
Node 

module 
element 

exp:title property xsd:string 
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Complete-
Play 

time-limit Text exp: time-limit property xsd:string 
when-last-act-

completed 
Node 

reference 
exp: when-last-act-

completed rel - 

Environment 
exp: 

Environment 
 

Title 
Node 

module 
element 

exp:title property xsd:string 

Identifier Text exp:identifier property xsd:string 

learning-object Node 
reference exp: learning-object rel - 

metadata-ref Node 
reference exp: metadata-ref rel - 

service-ref Node 
reference exp: service-ref rel - 

Item 
exp: Item 

 

Title 
Node 

module 
element 

exp:title property xsd:string 

Identifier Text exp:identifier property xsd:string 

Is Visible Boolean exp:isvisible property xsd:boolea
n 

metadata-ref Node 
reference exp: metadata-ref rel - 

Activity-
Description 

exp: Activity-
Description 

 

Title 
Node 

module 
element 

exp:title property xsd:string 

Identifier Text exp:identifier property xsd:string 

Is Visible Boolean exp:isvisible property xsd:boolea
n 

metadata-ref Node 
reference exp: metadata-ref rel - 

Information 
exp: 

Information 
 

Title 
Node 

module 
element 

exp:title property xsd:string 

Identifier Text exp:identifier property xsd:string 

Is Visible Boolean exp:isvisible property xsd:boolea
n 

metadata-ref Node 
reference exp: metadata-ref rel - 

Learning Title Node 
module exp:title property xsd:string 
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Object 
exp: Learning 

Object 
 

element 

Identifier Text exp:identifier property xsd:string 

Is Visible Boolean exp:isvisible property xsd:boolea
n 

isComposedOf Node 
reference exp: isComposedOf rel - 

consistsOf Node 
reference exp: consistsOf rel - 

Learning 
Object 

exp: Learning 
Object 

 

Title 
Node 

module 
element 

exp:title property xsd:string 

Identifier Text exp:identifier property xsd:string 

Is Visible Boolean exp:isvisible property xsd:boolea
n 

metadata-ref Node 
reference exp: metadata-ref rel - 

Prerequisite 
exp: 

Prerequisite 
 
 

Title 
Node 

module 
element 

exp:title property xsd:string 

Identifier Text exp:identifier property xsd:string 

Is Visible Boolean exp:isvisible property xsd:boolea
n 

metadata-ref Node 
reference exp: metadata-ref rel - 

Metadata 
exp: 

Metadata 
 

schema 
Node 

module 
element 

xsd:schema property xsd:string 

schemavesrion Text exp: schemavesrion property xsd:string 

Method 
exp: Method 

 

Title 
Node 

module 
element 

dc:title - - 

play-ref Node 
reference exp: play-ref rel - 

complete-unit-of-
learning-ref 

Node 
reference 

exp: p complete-unit-of-
learning-ref lay-ref rel - 

Play 
exp: Play Title 

Node 
module 
element 

exp:title property xsd:string 
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 Identifier Text exp:identifier property xsd:string 

Is Visible Boolean exp:isvisible property xsd:boolea
n 

act-ref Node 
reference exp: act-ref rel - 

complete-play-ref Node 
reference exp: complete-play-ref rel - 

metadata-ref Node 
reference exp: metadata-ref rel - 

Role 
exp: Role 

 

Title 
Node 

module 
element 

exp:title property xsd:string 

Identifier Text exp:identifier property xsd:string 

uri Text exp: uri property xsd:string 

min-persons Integer exp: min-persons property 
xsd:nonNe
gativeInte

ger 

max-persons Integer exp: max-persons property 
xsd:nonNe
gativeInte

ger 

match-persons Integer exp: match-persons property 
xsd:nonNe
gativeInte

ger 

information Node 
reference exp: information rel - 

metadata-ref Node 
reference exp: metadata-ref rel - 

Role-Part 
exp: Role-

Part 
 

Title 
Node 

module 
element 

exp:title property xsd:string 

Identifier Text exp:identifier property xsd:string 

role-ref Node 
reference exp: role-ref rel - 

environment-ref Node 
reference exp: environment-ref rel - 

metadata-ref Node 
reference exp: metadata-ref rel - 

execution-entity-
ref 

Node 
reference exp: execution-entity-ref rel - 
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Service 
exp: Service 

 
Title 

Node 
module 
element 

exp:title property xsd:string 

 Identifier Text exp:identifier property xsd:string 

 Is Visible Boolean exp:isvisible property xsd:boolea
n 

 metadata-ref Node 
reference exp: metadata-ref rel - 

Learning 
Design 

exp: Learning 
Design 

 

Title 

Node 
module 
element exp:title property xsd:string 

 Identifier Text exp:identifier property xsd:string 

 uri Text exp: uri property xsd:string 

 Version Text exp: version property xsd:string 

 sequence-used Boolean exp:sequence-used property xsd:boolea
n 

 Level List 
(text) exp: level property xsd:string 

 component-ref Node 
reference exp: component-ref rel - 

 learning-objective Node 
reference exp: learning-objective rel - 

 metadata-ref Node 
reference exp: metadata-ref rel - 

 method-ref Node 
reference exp: method-ref rel - 

 prerequisite Node 
reference exp: prerequisite rel - 

 

Στη συνέχεια προστέθηκε περιεχόμενο στο περιβάλλον του Drupal με βάση τους 

τύπους περιεχομένου που περιγράφηκαν παραπάνω, για κάθε ένα από τα μαθησιακά 

αντικείμενα (εκπαιδευτικό υλικό) που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των 

μαθημάτων στο περιβάλλον του Moodle.   
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5.5 Εμπειρία Χρήσης 

Σε αυτή την παράγραφο θα γίνει μια ολοκληρωμένη περιγραφή και παρουσίαση του 

συστήματος που υλοποιήθηκε όπως αυτό φαίνεται από την πλευρά του χρήστη.  Εδώ 

θα πρέπει να σημειωθεί πως και οι τρείς ιστότοποι έχουν ακριβώς την ίδια μορφή 

αλλά περιέχουν ένα διαφορετικό σύνολο πόρων (μαθησιακών αντικειμένων). 

Τόσο στην αρχική όσο και στις υπόλοιπες σελίδες του κάθε ισότοπου δεσπόζει το 

κεντρικό μενού επιλογών, το οποίο περιέχει τις ακόλουθες επιλογές: 

 HOME: Η οποία οδηγεί στην αρχική σελίδα 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η οποία οδηγεί σε μία σελίδα  με γενικές πληροφορίες για 

την ανάγκη οργάνωσης ευέλικτων προγραμμάτων σπουδών, με τη 

μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση. 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η οποία  οδηγεί σε μια σελίδα με πληροφορίες 

σχετικές με τον ορισμό της τηλεκπαίδευσης καθώς επίσης και της 

μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών 

μαθημάτων.  

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: Η οποία  οδηγεί σε μια σελίδα με συνδέσμους οι οποίου 

αφορούν το σύνολο των μαθημάτων που παρέχονται. 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Η οποία οδηγεί σε μια σελίδα με γενικές πληροφορίες 

για το προσωπικό που συμμετέχει στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών 

μαθημάτων. 

 FAQ: Η οποία οδηγεί σε μια σελίδα στην οποία οι χρήστες του 

συστήματος θα έχουν την δυνατότητα να βλέπουν τα συχνά ερωτήματα 

και απαντήσεις άλλων χρηστών αλλά και να υποβάλλουν ερωτήματα προς 

απάντηση. 

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Η οποία οδηγεί σε μια φόρμα με την οποία κάποιος 

χρήστης μπορεί να κάνει εγγραφή στο σύστημα. 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Η οποία οδηγεί σε μια σελίδα οι οποία παρέχει ένα 

σύνολο πληροφοριών με τις οποίες ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να 

επικοινωνήσει με την ηλεκτρονική ακαδημία.  
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Εικόνα 5-48: Η αρχική σελίδα HOME 

 

Εικόνα 5-49: Η σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Εικόνα 5-50: Η σελίδα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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Εικόνα 5-51: Η σελίδα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
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Εικόνα 5-52: Η σελίδα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
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Εικόνα 5-53: Η σελίδα FAQ 
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Εικόνα 5-54: Η σελίδα ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
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Εικόνα 5-55: Η σελίδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Στην αρχική σελίδα ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ενημερωθεί για τις ανακοινώσεις 

που ανακοινώνονται από την ακαδημία. 

 

Εικόνα 5-56: Σελίδα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
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Επίσης πατώντας το κουμπάκι που βρίσκεται στα αριστερά της ιστοσελίδας Need 

Help? ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ζωντανής επικοινωνίας με τους διαχειριστές του 

συστήματος. 

 

Εικόνα 5-57: Η ζωντανή επικοινωνία του χρήστη με τους διαχειριστές του 

συστήματος. 

Επιπλέον από τν αρχική σελίδα ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για 

τα τελευτάια νέα τα οποία αφορούν το αντικείμενο των σεμιναρίων, καθώς επίσης 

και να συνδέεται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ακαδημίας (facebook, 

youtube κλπ). 

Από τη σελίδα σεμινάρια όπου φαίνονται τα διαθέσιμα μαθήματα που παρέχει η 

ακαδημία (ενεργό είναι το μάθημα Ανάπτυξη Δυναμικών Ιστοσελίδων με PHP) 

κάνοντας επιλογή πάνω στο σύνδεσμο του τίτλου του μαθήματος ο χρήστης 

οδηγείται σε μια άλλη σελίδα η οποία δίνει πληροφορίες για τα γενικά 

χαρακτηριστικά του μαθήματος (σκοπός του μαθήματος, εκπαιδευτές, μεθοδολογία 
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κλπ) αλλά και τη δυνατότητα ο χρήστης να πλοηγηθεί κατευθείαν είτε στις ενότητες 

του σεμιναρίου είτε στην περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού (Εικόνα 5.57). 

 

Εικόνα 5-58: Η σελίδα για την περιγραφή του ηλεκτρονικού μαθήματος Ανάπτυξη 

Δυναμικών Ιστοσελίδων με PHP 

Όπως φαίνεται από την εικόνα 5-57 ο χρήστης με τον σύνδεσμο LINK ΣΤΙΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ οδηγείται σε μια νέα σελίδα όπου παρουσιάζονται 

οι θεματικές ενότητες του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού μαθήματος.  
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Εικόνα 5-59: Η σελίδα η οποία προυσιάζει τις θεματικές ενότητες του 

ηλεκτρονικού μαθήματος 

Η κάθε θεματική ενότητα αποτελεί και ένα link με το οποίο ο χρήστης μπορεί να 

οδηγηθεί κατευθείαν στο περιβάλλον που εκτελούνται οι δραστηριότητες της κάθε 

ενότητας. Δηλαδή, με τους συνδέσμους των δύο πρώτων ενότητων (Μέρος 1, Μέρος 

2) ο χρήστης οδηγείται στο περιβάλλον του Moodle του ιστότοπου site3, ενώ με τους 

υπόλοιπους συνδέσμους οδηγείται στο περιβάλλον του Moodle του ιστότοπου site2.  

Από την εικόνα 5-57 ο χρήστης με τον σύνδεσμο LINK ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ οδηγείται σε μια νέα σελίδα όπου παρουσιάζονται οι θεματικές ενότητες του 

συγκεκριμένου ηλεκτρονικού μαθήματος. Η κάθε θεματική ενότητα αποτελεί και ένα 

link με το οποίο ο χρήστης μπορεί να οδηγηθεί σε μια νέα σελίδα η οποία 

παρουσιάζει το σύνολο των μαθησιακών αντικειμένων που καλύπτουν αυτή την 

ενότητα. Η παρκάτω εικόνα δείχνει τη σελίδα του ιστοτόπου όταν ο χρήστης επιλέξει 

να δει το εκπαιδευτικό υλικό του πρώτου μέρους του ηλεκτρονικού μαθήματος για 

την γλώσσα προγραμματισμού PHP, και όπως μπορούμε να δούμε παρουσιάζει το 

σύνολο των μαθησιακών αντικειμένων που καλύπτουν αυτή την ενότητα. 
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Εικόνα 5-60: Η σελίδα που παρουσιάζει το εκπαιδευτικό υλικό του πρώτου μέρους 

του ηλεκτρονικού μαθήματος για την γλώσσα προγραμματισμού PHP 

Το κάθε μαθησιακό αντικείμενο αποτελεί ένα link το οποίο οδηγεί τον χρήστη σε μια 

νέα σελίδα η οποία παρουσιάζει ένα σύνολο πληροφοριών για το κάθε μαθησικό 

αντικείμενο, οι πληροφορίες αυτές αποτελούν το σύνολο των μεταδεδομένων, 

βασισμένων στα ισχύοντα πρότυπα. 

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται ένα σενάριο χρήσης για το σύνολο των 

πληροφοριών που ανασύρεται μέσα από το μαθησιακό αντικείμενο Εκπαιδευτικό 

Υλικό Δομικά Στοιχεία PHP που ανήκει στην πρώτη ενότητα του ηλεκτρονικού 

μαθήματος καθώς επίσης παρουσιάζονται και τα ερωτήματα σε SPARQL που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανάκτηση αυτών των πληροφοριών (μεταδεδομένων). 
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Εικόνα 5-61: Η εμφάνιση των μεταδεδομένων General του προτύπου LOM IEEE για 

το μαθησιακό αντικέιμενο "Εκπαιδευτικό Υλικό Δομικά Στοιχεία PHP" 

Το ερώτημα σε SPARQL που χρησιμοποιήθηκε για την εμφάνιση των παραπάνω 

μεταδεδομένων General για το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο είναι το 

παρακάτω: 

PREFIX exp: <http://www.semanticweb.org/ontologies/2013/5/Ontology1371501790847.owl/>. 

PREFIX dc: <http://purl.org/dc/terms/>. 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>. 

SELECT ?catalog ?entry ?title  ?language ?description ?keyword ?coverage ?structure ?agglevel WHERE 
{ 

?x rdf:type exp:Element. 

?x dc:title "Element_002". 
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?x exp:general-ref ?y. 

?y exp:catalogentry-ref ?ce. 

?ce exp:catalog ?catalog. 

?ce exp:entry ?entry. 

?y exp:title ?title. 

?y exp:language ?language. 

?y exp:description ?description. 

?y exp:keyword ?keyword. 

?y exp:coverage ?coverage. 

?y exp:structure ?structure. 

?y exp:aggregationlevel ?agglevel. 

} 

 

 

Εικόνα 5-62: Η εμφάνιση των μεταδεδομένων Life Cycle του προτύπου LOM IEEE 

για το μαθησιακό αντικέιμενο "Εκπαιδευτικό Υλικό Δομικά Στοιχεία PHP" 
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Το ερώτημα σε SPARQL που χρησιμοποιήθηκε για την εμφάνιση των παραπάνω 

μεταδεδομένων Life Cycle για το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο είναι το 

παρακάτω: 

PREFIX exp: <http://www.semanticweb.org/ontologies/2013/5/Ontology1371501790847.owl/>. 

PREFIX dc: <http://purl.org/dc/terms/>. 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>. 

SELECT ?version ?status ?role ?entity ?date WHERE { 

?x rdf:type exp:Element. 

?x dc:title "Element_002". 

?x exp:lifecycle-ref ?z. 

?z exp:version ?version. 

?z exp:status ?status. 

?z exp:contribute-ref ?contref. 

?contref exp:role ?role. 

?contref exp:entity ?entity. 

?contref exp:date ?date. 

} 
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Εικόνα 5-63: Η εμφάνιση των μεταδεδομένων Meta-Metadata του προτύπου LOM 

IEEE για το μαθησιακό αντικείμενο "Εκπαιδευτικό Υλικό Δομικά Στοιχεία PHP" 

Το ερώτημα σε SPARQL που χρησιμοποιήθηκε για την εμφάνιση των παραπάνω 

μεταδεδομένων Meta-Metadata για το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο είναι το 

παρακάτω: 

PREFIX exp: <http://www.semanticweb.org/ontologies/2013/5/Ontology1371501790847.owl/>. 

PREFIX dc: <http://purl.org/dc/terms/>. 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>. 

SELECT ?catalog1 ?entry1 ?role1 ?entity1 ?date1 ?scheme ?language1 WHERE { 

?x rdf:type exp:Element. 

?x dc:title "Element_002". 

?x exp:metametadata-ref ?meta. 

?meta exp:catalogentry-ref ?ce1. 

?ce1 exp:catalog ?catalog1. 
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?ce1 exp:entry ?entry1. 

?meta exp:contribute-ref ?contref1. 

?contref1 exp:role ?role1. 

?contref1 exp:entity ?entity1. 

?contref1 exp:date ?date1. 

?meta exp:metadatascheme ?scheme. 

?meta exp:language ?language1. 

} 
 

 

Εικόνα 5-64:Η εμφάνιση των μεταδεδομένων Technical του προτύπου LOM IEEE 

για το μαθησιακό αντικέιμενο "Εκπαιδευτικό Υλικό Δομικά Στοιχεία PHP" 
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Όπως μπορούμε  να παρατηρήσουμε στην παραπάνω εικόνα στο πεδίο Location των 

μεταδεδομένων Technical δίνεται ένα link το οποίο μπορεί να οδηγήσει τον χρήστη 

κατευθείαν στο ίδιο το μαθησιακό αντικείμενο. 

Το ερώτημα σε SPARQL που χρησιμοποιήθηκε για την εμφάνιση των παραπάνω 

μεταδεδομένων Technical για το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο είναι το 

παρακάτω: 

PREFIX exp: <http://www.semanticweb.org/ontologies/2013/5/Ontology1371501790847.owl/>. 

PREFIX dc: <http://purl.org/dc/terms/>. 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>. 

SELECT ?format ?size ?location  ?type  ?name ?minversion ?maxversion ?insre ?req  ?duration WHERE 
{ 

?x rdf:type exp:Element. 

?x dc:title "Element_002". 

?x exp:technical-ref ?t. 

?t exp:format ?format. 

?t exp:size ?size. 

?t exp:location ?location. 

?t exp:requirement-ref ?r. 

?r exp:type ?type. 

?r exp:name ?name. 

?r exp:minimumversion ?minversion. 

?r exp:maximumversion ?maxversion. 

?t exp:installationremarks ?insre. 
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?t exp:otherplatformrequirements ?req. 

?t exp:duration ?duration. 

} 
 

 

Εικόνα 5-65:Η εμφάνιση των μεταδεδομένων Educational του προτύπου LOM IEEE 

για το μαθησιακό αντικέιμενο "Εκπαιδευτικό Υλικό Δομικά Στοιχεία PHP" 

 

 

190 



Η ανάπτυξη του Drupal για τη δημιουργία ενός πλαισίου αναζήτησης και ανταλλαγής εκπαιδευτικού περιεχομένου 

 

Το ερώτημα σε SPARQL που χρησιμοποιήθηκε για την εμφάνιση των παραπάνω 

μεταδεδομένων Educational για το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο είναι το 

παρακάτω: 

PREFIX exp: <http://www.semanticweb.org/ontologies/2013/5/Ontology1371501790847.owl/>. 

PREFIX dc: <http://purl.org/dc/terms/>. 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>. 

SELECT ?intype ?lrtype ?intlevel ?semdensity ?userrole ?context ?age ?difficulty ?time  ?description 
?lang1 WHERE { 

?x rdf:type exp:Element. 

?x dc:title "Element_002". 

?x exp:educational-ref ?e. 

?e exp:interactivitytype ?intype. 

?e exp:learningresourcetype ?lrtype. 

?e exp:interactivitylevel ?intlevel. 

?e exp:semanticdensity ?semdensity. 

?e exp:intendedenduserrole ?userrole. 

?e exp:context ?context. 

?e exp:typicalagerange ?age. 

?e exp:difficulty ?difficulty. 

?e exp:typicallearningtime ?time. 

?e exp:description ?description. 

?e exp:language ?lang1.} 
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Εικόνα 5-66: Η εμφάνιση των μεταδεδομένων Rights του προτύπου LOM IEEE για 

το μαθησιακό αντικέιμενο "Εκπαιδευτικό Υλικό Δομικά Στοιχεία PHP" 

Το ερώτημα σε SPARQL που χρησιμοποιήθηκε για την εμφάνιση των παραπάνω 

μεταδεδομένων Rights για το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο είναι το 

παρακάτω: 

PREFIX exp: <http://www.semanticweb.org/ontologies/2013/5/Ontology1371501790847.owl/>. 

PREFIX dc: <http://purl.org/dc/terms/>. 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>. 

SELECT ?cost ?copyright ?description WHERE { 

?x rdf:type exp:Element. 

?x dc:title "Element_002". 

?x exp:rights-ref ?rights. 

?rights exp:cost ?cost. 

?rights exp:copyrightandotherrestrictions ?copyright. 

?rights exp:description ?description. 

} 
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Εικόνα 5-67: Η εμφάνιση των μεταδεδομένων Relation του προτύπου LOM IEEE για 

το μαθησιακό αντικέιμενο "Εκπαιδευτικό Υλικό Δομικά Στοιχεία PHP" 

Το ερώτημα σε SPARQL που χρησιμοποιήθηκε για την εμφάνιση των παραπάνω 

μεταδεδομένων Relation για το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο είναι το 

παρακάτω: 

PREFIX exp: <http://www.semanticweb.org/ontologies/2013/5/Ontology1371501790847.owl/>. 

PREFIX dc: <http://purl.org/dc/terms/>. 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>. 

SELECT ?cost ?copyright ?description WHERE { 

?x rdf:type exp:Element. 

?x dc:title "Element_002". 

?x exp:rights-ref ?rights. 

?rights exp:cost ?cost. 

?rights exp:copyrightandotherrestrictions ?copyright. 

?rights exp:description ?description. } 
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Εικόνα 5-68: Η εμφάνιση των μεταδεδομένων Annotation του προτύπου LOM IEEE 

για το μαθησιακό αντικέιμενο "Εκπαιδευτικό Υλικό Δομικά Στοιχεία PHP" 

Το ερώτημα σε SPARQL που χρησιμοποιήθηκε για την εμφάνιση των παραπάνω 

μεταδεδομένων Annotation για το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο είναι το 

παρακάτω: 

PREFIX exp: <http://www.semanticweb.org/ontologies/2013/5/Ontology1371501790847.owl/>. 

PREFIX dc: <http://purl.org/dc/terms/>. 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>. 

SELECT ?entity3?date3 ?description3 WHERE { 

?x rdf:type exp:Element. 

?x dc:title "Element_002". 

?x exp:annotation-ref ?a. 

?a exp:entity ?entity3. 

?a exp:date ?date3. 

?a exp:description ?description3. } 
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Εικόνα 5-69: Η εμφάνιση των μεταδεδομένων Classification του προτύπου LOM 

IEEE για το μαθησιακό αντικέιμενο "Εκπαιδευτικό Υλικό Δομικά Στοιχεία PHP" 

Το ερώτημα σε SPARQL που χρησιμοποιήθηκε για την εμφάνιση των παραπάνω 

μεταδεδομένων Classification για το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο είναι το 

παρακάτω: 

PREFIX exp: <http://www.semanticweb.org/ontologies/2013/5/Ontology1371501790847.owl/>. 

PREFIX dc: <http://purl.org/dc/terms/>. 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>. 

SELECT ?purpose ?source ?id ?entry4 ?description ?keywords WHERE { 

?x rdf:type exp:Element. 

?x dc:title "Element_002". 

?x exp:classification-ref ?c. 

?c exp:purpose ?purpose. 
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?c exp:taxonpath-ref ?taxonpath. 

?taxonpath exp:source ?source. 

?taxonpath exp:taxon-ref ?taxon. 

?taxon exp:id ?id. 

?taxon exp:entry ?entry4. 

?c exp:description ?description. 

?c exp:keyword ?keywords. 

} 
 

 Για την εμφάνιση των  μεταδεδομένων στα τρία Drupal sites, για τους πόρους που 

είτε ανήκουν στον ίδιο ιστότοπο είτε σε διαφορετικό, δημιουργήθηκαν scripts σε 

γλώσσα προγραμματισμού PHP για την κλίση της βιβλιοθήκης ARC2, των SPARQL 

Endpoints, για την καταχώρηση των διευθύνσεων των τριών sites που δέχονται τα 

ερωτήματα και τέλος για την καταχώρηση των ερωτημάτων σε SPARQL.  
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Κεφάλαιο 6 Συμπεράσματα 
 
Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία έκανε μια εκτενή και ποιοτική 

επισκόπηση δύο πεδίων μεγάλης σημασίας για το μέλλον του Παγκόσμιου Ιστού: του 

Σημασιολογικού Ιστού και των Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου. Ο μεν 

Σημασιολογικός Ιστός αποτελεί ένα όραμα για την επόμενη μορφή του Ιστού που 

έχει αρχίσει ήδη να υλοποιείται, αν και ακόμα η υιοθέτηση των τεχνολογιών του 

είναι σε πολύ μικρό ποσοστό, ενώ τα CMS έχουν καθιερωθεί στον χώρο της 

διαχείρισης διαδικτυακού περιεχομένου και της ηλεκτρονικής δημοσίευσης. 

Ωστόσο, το βασικό αντικείμενο της εργασίας είναι η σύγκλιση αυτών των δύο 

πεδίων, δηλαδή οι προοπτικές Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου τα οποία 

παράγουν ιστότοπους και περιεχόμενο ως μέρος του Σημασιολογικού Ιστού καθώς 

επίσης και η ανταλλαγή αυτού του περιεχομένου μεταξύ των ιστοτόπων. Το 

περιεχόμενο αφορά το σύνολο των μεταδεδομένων για την περιγραφή των 

μαθησιακών αντικειμένων τα οποία αποτελούν ένα σύνολο εκπαιδευτικού υλικού για 

τη δημιουργία  ηλεκτρονικών μαθημάτων. 

Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι στο πεδίο της δημιουργίας ηλεκτρονικού, 

εκπαιδευτικού υλικού η σχεδίαση μαθησιακών εμπειριών συνδέεται ευθέως με την 

υιοθέτηση διεθνών προδιαγραφών και προτύπων, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

διαδικασία κατηγοριοποίησης, αναζήτηση και ανάκτησης τους. Έτσι, έχουμε πρώτον 

το πρότυπο IEEE Learning Object Metadata (IEEE LOM) για την περιγραφή των 

μαθησιακών αντικειμένων, δεύτερον το μοντέλο αναφοράς ‘Sharable Content Object 

Reference Model’ (SCORM), το οποίο έχει αναδείξει την ιδέα του ηλεκτρονικού 

εκπαιδευτικού περιεχομένου με τη μορφή ‘μαθησιακών αντικειμένων’ σε κυρίαρχη 

πρακτική στο πεδίο της ηλεκτρονικής μάθησης και τρίτον έχουμε την προδιαγραφή 

IMS Learning Design, της οποίας η βασική ιδέα είναι ότι τα άτομα ή οι ομάδες 

ατόμων αναλαμβάνουν ρόλους και εργάζονται για την επίτευξη σχεδιασμένων 

μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω της επιτέλεσης δραστηριοτήτων εντός ενός 
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περιβάλλοντος. Το IMS Learning Design μας επιτρέπει την περιγραφή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας με τρόπο τυπικό και αναγνώσιμο από τα υπολογιστικά 

συστήματα και καθιστά δυνατή την επαναχρησιμοποιησιμότητα και τη δια-

λειτουργικότητα σε επίπεδο ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι το CMS Drupal 7, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για 

την υλοποίηση του συστήματος της παρούσας εργασίας, κρίθηκε η καλύτερη επιλογή 

Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου που ενσωματώνει τεχνολογίες 

Σημασιολογικού Ιστού. Το Drupal 7 όχι μόνο ενσωματώνει στον πυρήνα του όλες τις 

απαραίτητες λειτουργίες Σημασιολογικού Ιστού, όπως το πρότυπο RDF, αλλά 

ενσωματώνει στον κώδικα των σελίδων το νεοσύστατο πρότυπο σημαντικής σήμανσης 

RDFa. Διατηρώντας την ευχρηστία και την ευελιξία που το διέκρινε στις προηγούμενες 

εκδόσεις, γίνεται το πρώτο CMS ανοιχτού κώδικα που υποστηρίζει εγγενώς τεχνολογίες 

του Σημασιολογικού Ιστού και συνδεδεμένων δεδομένων. 

Τόσο η υλοποίηση των ιστότοπων και του περιεχομένου όσο και των σχέσεων και 

αντιστοιχίσεων RDF έγινε σχετικά εύκολα και χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος κόπος. Η 

εξοικείωση με το περιβάλλον και την διεπαφή διαχειριστή ήταν εύκολη, ενώ και οι 

δυνατότητες διαχείρισης περιεχομένου που πρόσφερε το CMS ήταν αρκετά δυνατές και 

πλούσιες. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη έκδοση του Drupal που υλοποιεί 

χαρακτηριστικά Σημασιολογικού Ιστού, τόσο η εφαρμογή όσο και η λειτουργία τούς δεν 

παρουσίασε ιδιαίτερα παραβλήματα. Σε ελάχιστες περιπτώσεως χρειάστηκε η συνδρομή 

της κοινότητας του Drupal ή των δημιουργών των modules αλλά τα ελάχιστα 

παραβλήματα που παρουσιάστηκαν διορθωθήκαν άμεσα με την κυκλοφορία νέων 

εκδόσεων.  
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Παράρτημα Α: Εκπαιδευτικός σχεδιασμός 
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Τίτλος του 
Πρότυπου 

Εκπαιδευτικού 
Σεναρίου 

 

 
«Προγραμματισμός με PHP» 

Εκπαιδευτικό 
Πρόβλημα 

 

      Η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας και η 

διείσδυση τους στις διαδικασίες της παραγωγής, της εργασίας, της επικοινωνίας και της 

κουλτούρας επιφέρει ριζικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δράσης 

(Castells, 1998). Για τον σημερινό πολίτη, η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος δεν 

ενδυναμώνει απλά και μόνο καταναλωτικά πρότυπα και συνήθειες αλλά επηρεάζει 

σημαντικά τον τρόπο που εργάζεται, επικοινωνεί με τους συνανθρώπους του, δέχεται 

ιατρικές υπηρεσίες, ψυχαγωγείται και συμμετέχει στην κοινωνική ζωή (Dertuzos & Gates, 

1997).  

     Ο δυναμικός χαρακτήρας των νέων τεχνολογιών με τις συνεχώς διευρυνόμενες 

εφαρμογές τους στην κοινωνία και την οικονομία θέτει υπό εξέταση τον ορισμό των 

βασικών δεξιοτήτων και αναγκάζει τα μέλη της κοινωνίας να βελτιώσουν τις 

ικανότητές τους και να αναπροσαρμόζονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο 

οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον (European e-Skills Forum, 2004). 

     Οι αλλαγές που επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες στην παραγωγική διαδικασία και στη 

λεγόμενη «αγορά εργασίας» καθώς και η κοινωνική διάσταση των αλλαγών αυτών, 

αποτελούν σημαντικά ζητήματα που βρίσκονται στις πρώτες γραμμές της ατζέντας 

πολιτικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών φορέων στις περισσότερες χώρες του 

κόσμου (OECD, 2003).  

     Η αλματώδης εξέλιξη στις τεχνολογίες του παγκόσμιου ιστού, έχει οδηγήσει σε 

προσπάθεια ενσωμάτωσής του σε όλες τις πτυχές της ζωής, με στόχο την παροχή 

καλύτερων και πιο αποδοτικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η απόκτηση  ουσιαστικών 

και εξειδικευμένων γνώσεων στην ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών καλύπτει τις 

ανάγκες των εκπαιδευομένων, διαφορετικών κλάδων και ειδικοτήτων, για εμβάθυνση 

των γνώσεών τους στο τομέα της τεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα, για δημιουργία 

εφαρμογών στον επαγγελματικό τους χώρο ή την παραμετροποίηση ήδη υπαρχόντων 

ηλεκτρονικών εφαρμογών που τυχόν χρησιμοποιούν για να καλύψουν επαγγελματικές 
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ανάγκες. Στόχο έχουν την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στον επαγγελματικό 

τομέα. 

         Επιπλέον, η αναμφισβήτητη αυξανόμενη ζήτηση για εκπαίδευση από ανθρώπους 

κάθε ηλικίας και κοινωνικής τάξης σε συνδυασμό με τη μεγάλη ποσότητα γνώσης που 

παράγεται πιέζουν συνεχώς προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης σπουδών από 

απόσταση. Η αυξημένη ζήτηση για εκπαίδευση και για εξειδικευμένη γνώση 

συνδυάζεται με ταυτόχρονη μείωση του χρόνου που διατίθεται για μάθηση (Βασιλού-

Παπαγεωργίου, 2001).   

        Η ζήτηση για εκπαίδευση στη σημερινή εποχή είναι αποτέλεσμα πολλών 

παραγόντων. Συγκεκριμένα, οι ανάγκες για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και 

επαγγελματική κατάρτιση προέκυψαν τόσο λόγω των αλλαγών στο οικονομικό και στο 

τεχνολογικό πεδίο όσο και λόγω των αλλαγών στο κοινωνικό και στο πολιτισμικό 

επίπεδο (Κόκκος, 1999). 

       Παράλληλα με τις διαπιστωμένες ανάγκες για εκπαίδευση, παρατηρείται και η 

ανάγκη παροχής ευκαιριών και εναλλακτικών λύσεων σε άτομα που αδυνατούν να 

συμμετάσχουν σε συμβατικά προγράμματα σπουδών λόγω εργασιακών συνθηκών, 

οικογενειακών υποχρεώσεων, γεωγραφικής απόστασης, έλλειψης διαθέσιμου χρόνου, 

καθώς και λόγω ειδικών αναγκών (άτομα με ειδικές ανάγκες). Οι ανάγκες οργάνωσης 

ευέλικτων προγραμμάτων σπουδών, με τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από 

απόσταση για μια μεγάλη μάζα ανθρώπων είναι πλέον απόλυτα σαφείς και ορατές. 

Κατά μια έννοια μια νέα «αγορά» σπουδαστών επιζητά μάθηση που μπορεί να 

επωφεληθεί από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με ταυτόχρονη ωφέλεια και για τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα (Porter, 1997). 
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Περιγραφή του Εκπαιδευτικού σεναρίου σε μορφή ρέοντος κειμένου 
 
 

Στόχοι του 
Πρότυπου 

Εκπαιδευτικού 
Σεναρίου 

 

Γνώσεις 
 
Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει: 
 
• να γνωρίζουν τις βασικές ιδιαιτερότητες της υπηρεσίας του παγκόσμιου 

ιστού,  κύρια σε σχέση με την ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών 
• να διακρίνουν τεχνολογίες για ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών 
• να γνωρίζουν το συντακτικό της γλώσσας PHP 

 
 

Δεξιότητες 
 
Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να μπορούν: 
 
• Να αναπτύσσουν σενάρια στην πλευρά του εξυπηρετητή(serverside 

scripting language) 
• Να δημιουργούν διαδικτυακές εφαρμογές 
• Να ενσωματώνουν κώδικα PHP σε HTML ιστοδελίδες 
• Να δημιουργούν εφαρμογές ιστού με χρήση PHP φορμών, με αρχεία και 

καταλόγους και επικοινωνία με βάσεις δεδομένων 
• Να αναπτύσσουν ιστοσελίδες με δυναμικό περιεχόμενο(dynamic web 

pages) 
 
Στάσεις 
 
Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει: 
 
• Να εκτιμήσουν τα οφέλη της συνεργασίας στην προώθηση της γνώσης 
• Nα χρησιμοποιούν αναλυτική και συνθετική σκέψη  
• Nα αναπτύξουν δημιουργικότητα και φαντασία  
•  Nα αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα  
• Nα αναπτύξουν δεξιότητες αλγοριθμικής προσέγγισης 
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Περιγραφή του Εκπαιδευτικού σεναρίου σε μορφή ρέοντος κειμένου 
 
 

Χαρακτηριστικά 
Εκπαιδευομένων 

 

Γνωστικά Χαρακτηριστικά  
 
Οι εκπαιδευόμενοι: 

• Είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και τη χρήση των Η/Υ 
• Διαθέτουν βασικές γνώσης για το διαδίκτυο και για τις 

υπηρεσίες που προσφέρει ο Παγκόσμιος Ιστός 
• Γνωρίζουν το συντακτικό των γλωσσών HTML&XHTML, 

καθώς και τεχνολογιών όπως Cascading Style Sheets 
• Γνωρίζουν πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα 
• Είναι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογική Εκπαίδευσης 

(προέρχονται από διαφορετικές ειδικότητες και κλάδους) 
 

Ψυχοκοινωνικά Χαρακτηριστικά 
 
Οι εκπαιδευόμενοι: 

• Διαθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες 
• Έχουν ανεπτυγμένο το αίσθημα της ανάγκης για εμπλουτισμό 

των γνώσεων τους  
• H στάση τους είναι αρκετά θετική σε ότι αφορά την 

εξερεύνηση και την μάθηση βασικών τεχνολογιών του 
παγκόσμιου ιστού 

• Προέρχονται (ο μέσος όρος αυτών) από μεσαία κοινωνικά 
στρώματα 

 

Δημογραφικά Στοιχεία 
Υπάρχουν  εκπαιδευόμενοι ενήλικες και των δύο φύλλων. Η ηλικία τους 
είναι από 24 έως 50 έτη.  
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Περιγραφή του Εκπαιδευτικού σεναρίου σε μορφή ρέοντος κειμένου 
 
 

Οι ανάγκες των 
εκπαιδευομένων  

Οι ανάγκες, του στόχου πληθυσμού, που πρέπει να καλυφθούν είναι οι 

εξής: 

 Ανάγκη απόκτησης νέων γνώσεων στις τεχνολογίες του 
παγκόσμιου ιστού: Ανάκληση πρότερης και απόκτηση νέας γνώσης 
για τις τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών για τον Παγκόσμιο Ιστό. 
 Ανάγκη Διερεύνησης (αυτενέργεια):  Οι εκπαιδευόμενοι έχουν 

την ανάγκη να ανακαλύπτουν μόνοι τους τη γνώση και να 
οδηγούνται μέσω της προσωπικής τους εξερεύνησης σε 
συμπεράσματα τα οποία θέλουν να τα μοιράζονται με την ομάδα 
(ανάπτυξη κριτικής σκέψης).  
 Ανάγκη δημιουργικής σκέψης: Ανάγκη να σκέφτονται και να 

συμπεριφέρονται δημιουργικά με φαντασία ώστε να αναπτύξουν 
ιδέες, γνώσεις διαδικασιών,  εμπειριών και  να αναζητούν και να 
βρίσκουν πολλές πρωτότυπες-καινοτόμες εναλλακτικές , για την 
επίλυση των διαφόρων προβλημάτων. 
 Ανάγκη κατάκτηση της γνώσης μέσω της  συλλογικής- 

συνεργατικής προσπάθειας: Οι εκπαιδευόμενοι νιώθουν την 
ανάγκη να μοιράζονται τις κοινές εμπειρίες , να συζητάνε και να 
λειτουργούν συνεργατικά μέσα από ομάδες προκειμένου να 
αποκτούν γνώσεις (επικοινωνία και συντονισμός) και να 
επιτυγχάνουν την  ικανοποίηση του αισθήματος πληρότητας, μέσω 
ομαδικών επιτευγμάτων. 
 Ανάγκη ενίσχυσης της συμβατικής εκπαίδευσης: Ανάγκη 

αναβάθμισή της εκπαίδευσης και τον εμπλουτισμό της με νέες 
αποτελεσματικές εκπαιδευτικές διαδικασίες, ώστε να δίνει  τροφή 
στο ενδιαφέρον τους και συμβάλλει στην ενεργητική και ευχάριστη 
συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα.  
 Ανάγκη για σωστή διαχείριση χρόνου: Ανάγκη να επενδύουν 

αποδοτικά το χρόνο τους για την απόκτηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων. 
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Περιγραφή του Εκπαιδευτικού σεναρίου σε μορφή ρέοντος κειμένου 
 
 

Εκπαιδευτική 
Προσέγγιση 

 
(α) Περιγραφή των γενικών 

αρχών και 
θέσεων της Εκπαιδευτικής 

Προσέγγισης 
(β) Παράμετροι που 

διασφαλίζουν 
την εφαρμογή της 

Εκπαιδευτικής 
Προσέγγισης 

α) Μοντέλο των  Gagné, Briggs & Wager 
 
Το εκπαιδευτικό σενάριο βασίζεται στο Μοντέλο των  Gagné, Briggs & 
Wager, το οποίο έχει στόχο την αποτελεσματική διδασκαλία και πρόκειται 
για ένα αθροιστικό μοντέλο μάθησης (Κολιάδης,1996:44),  όπου 
διδασκαλία είναι προγραμματισμένη με μικρά και συγκεκριμένα βήματα 
έτσι ώστε να επιτευχθεί η ενίσχυση και διευκόλυνση της ανακάλυψης της 
γνώσης από τους σπουδαστές. Σύμφωνα με τον Gagné προκειμένου να 
υποστηριχθεί η εσωτερική διαδικασία μάθησης, απαιτούνται τα ακόλουθα 
εννέα εκπαιδευτικά γεγονότα(instructional events): 1) Προσέλκυση- 
διέγερση της προσοχής του εκπαιδευομένου 2) Πληροφόρηση του 
εκπαιδευομένου για τους μαθησιακούς στόχους 3) Ερεθίσματα για 
ανάκληση προαπαιτούμενων γνώσεων 4) Παρουσίαση του εκπαιδευτικού 
υλικού που θα λειτουργήσει ως ερέθισμα 5) Παροχή καθοδήγησης για τη 
μάθηση 6) Αναζήτηση αποδείξεων της μάθησης 7) Ύπαρξη ανάδρασης 8) 
Αξιολόγηση της απόδοσης του εκπαιδευομένου 9) Ενίσχυση της 
συγκράτησης της γνώσης και της ενθάρρυνσης της μεταβίβασης 
πληροφοριών (Jarvis, 2004).  
Αυτά τα γεγονότα  πληρούν και  παρέχουν  τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για τη μάθηση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
βάση για το σχεδιασμό διδασκαλίας και της επιλογής των κατάλληλων 
μέσων (Gagné, Briggs & Wager, 1992). 
Στο εκπαιδευτικό σενάριο τα γεγονότα 4 έως 8,  από το μοντέλο των Gagné, 
Briggs & Wager,  επαναλαμβάνονται για κάθε διδακτική ενότητα του 
μαθήματος. Επιπλέον, για τις ανάγκες του σεναρίου προστέθηκε ένα ακόμη 
γεγονός εκείνο της αξιολόγησης του ηλεκτρονικού μαθήματος.   
 
(β) Για την υλοποίησή του απαιτούνται οι υπηρεσίες και ο εξοπλισμός 
που περιγράφονται στην ενότητα «Εργαλεία, Υπηρεσίες και Πόροι». 
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Περιγραφή του Εκπαιδευτικού σεναρίου σε μορφή ρέοντος κειμένου 
 
 

Δραστηριότητες  
Φάση 1:   Εξασφάλιση 

προσοχής 
(Η φάση αυτή του 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού 
συνδέεται με την οντολογία, 
που αναπτύχθηκε στα 
πλάισια της εργασίας, με την 
κλάση Stage και με το 
περιβάλλον του Drupal στο 
site3 με το περιεχόμενο  
Stage1: Gain attention τύπου 
περιεχομένου Stage) 

 
 

Παρώθηση του εκπαιδευομένου 
 
Ο εκπαιδευτικός προκειμένου να  δημιουργήσει ένα ερέθισμα στους 
εκπαιδευόμενους ώστε κινήσει το ενδιαφέρον τους για το περιεχόμενο 
του μαθήματος, παρουσιάζει ένα σύνολο υλοποιημένων δυναμικών 
ιστοσελίδων. Στόχος δεν είναι  να εξασφαλιστεί μόνο η προσοχή τους 
αλλά να τους κινητοποιήσει σχετικά με το μάθημα του 
Προγραμματισμού σε PHP και για  τις δεξιότητες που πρόκειται να 
αναπτυχτούν.  

Φάση 2: Πληροφόρηση για 
τους στόχους της 

διδασκαλίας 
 

(Η φάση αυτή του 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού 
συνδέεται με την οντολογία, 
που αναπτύχθηκε στα 
πλάισια της εργασίας, με την 
κλάση Stage και με το 
περιβάλλον του Drupal στο 
site3 με το περιεχομένο 
Stage2: Describe the goal 
τύπου περιεχομένου Stage  
Stage) 

 

 

Πληροφόρηση για τους μαθησιακούς στόχους  

Ο εκπαιδευτικός διεξάγει μια συζήτηση ώστε να ενημερωθούν οι 
εκπαιδευόμενοι για το τι πρόκειται να κάνουν και τι θα μάθουν κατά 
τη διάρκεια του μαθήματος. Επίσης γίνονται γνωστά και τα ενδιάμεσα 
στάδια (υποσκοπούς) από τα οποία θα περάσουν ώστε να φτάσουν στο 
τελικό αποτέλεσμα όπως και τους τρόπους με τους οποίους θα 
ελέγξουν το ποσοστό επιτυχίας των στόχων που έθεσαν. Γίνετε 
γνωστό στους εκπαιδευόμενους ότι για κάθε ενότητα του μαθήματος 
εκείνοι θα πρέπει αφού πρώτα μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό της 
κάθε ενότητας, το οποίο είναι αναρτημένο στο περιβάλλον του 
Moodle, στη συνέχεια θα πρέπει να φέρουν εις πέρας μια σειρά 
δραστηριοτήτων κατανόησης του υλικού και εξάσκησης. Εκείνοι 
μπορούν να συμμετέχουν στη συζήτηση και να θέτουν ερωτήματα και 
απορίες σχετικά με τη πορεία του μαθήματος.  
 

Φάση 3: Ενεργοποίηση 

πρότερης γνώσης 

(Η φάση αυτή του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

συνδέεται με την οντολογία, 

Ανάδυση της προϋπάρχουσας γνώσης 

Ο εκπαιδευτικός κάνει μια εισήγηση με σκοπό να ανακληθούν από τη 
μνήμη των εκπαιδευόμενων όλες εκείνες τις γνώσεις, σχετικά με το 
διαδίκτυο, τους φυλλομετρητές, τις υπηρεσίες που προσφέρει ο 
Παγκόσμιος Ιστός , τις διευθύνσεις στο Internet και για τις html 
σελίδες, που έχουν μάθει σε προηγούμενες εκπαιδευτικές 

 

 

206 

http://localhost/site2/node/476
http://localhost/site2/node/477


Η ανάπτυξη του Drupal για τη δημιουργία ενός πλαισίου αναζήτησης και ανταλλαγής εκπαιδευτικού περιεχομένου 

 

που αναπτύχθηκε στα 

πλάισια της εργασίας, με την 

κλάση Stage και με το 

περιβάλλον του Drupal στο 

site3  με το περιεχομένο 

Stage3: Stimulate recall of 

prior knowledge τύπου 

περιεχομένου Stage) 

δραστηριότητες (βασικές σπουδές, σεμινάρια, άτυπη μάθηση) και οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση και αφομοίωση της νέας 
ύλης.   
 

 

Περιγραφή του Εκπαιδευτικού σεναρίου σε μορφή ρέοντος κειμένου 
 
 

Δραστηριότητες 
Φάση 4.1 Παρουσίαση 
υλικού για τα δομικά 

στοιχεία της PHP 
(Η φάση αυτή του 

εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού συνδέεται με 

την οντολογία, που 
αναπτύχθηκε στα 

πλάισια της εργασίας, με 
την κλάση Stage και με 

το περιβάλλον του 
Drupal στο site3  με το 
περιεχομένο Stage4: 

Present the material to be 
learned  τύπου 

περιεχομένου Stage) 

Παρουσίαση Υλικού 
 
Το υλικό είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Moodle. 
Αυτό παρέχει οδηγίες για τις μεταβλητές, τους τύπους δεδομένων, τους 
τελεστές και τις σταθερές της PHP.  Το υλικό αυτό πληροί προδιαγραφές 
με τις οποίες ο εκπαιδευόμενος υποβοηθείται να το κωδικοποιήσει , να το 
διατηρήσει στη μακροπρόθεσμη μνήμη και να το ανακαλεί σε δεδομένη 
στιγμή. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός για κάθε ενότητα του μαθήματος δίνει 
μια σειρά από links για περαιτέρω μελέτη.  
Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μελετήσει αυτό το υλικό ώστε να είναι 
ικανός να πραγματοποιήσει μια σειρά δραστηριοτήτων που αναφέρονται 
σε αυτό.  
 

Φάση 5.1Καθοδήγηση 
της μάθησης 

(Η φάση αυτή του 
εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού συνδέεται με 
την οντολογία, που 
αναπτύχθηκε στα 

πλάισια της εργασίας, με 
την κλάση Stage και με 

Παροχή καθοδήγησης 
 
Το υλικό είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να παρέχει παραδείγματα, 
αναστοχαστικές ερωτήσεις, παραδείγματα  και άλλες τεχνικές, όπως νύξεις 
και υποβοηθητικές ιδέες,  για την καλύτερη εμπέδωση του και αύξηση της 
διαδραστικότητας του σε σχέση με τον επιμορφούμενο. Επίσης, ένα 
σύνολο από υλοποιημένα παραδείγματα που αφορούν αυτή τη γλώσσα  
προγραμματισμού είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
Moodle. Έτσι ο εκπαιδευόμενος  βοηθιέται να το κατανοήσει καλύτερα και 
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το περιβάλλον του 
Drupal στο site3  με το 
περιεχομένο Stage5: 
Provide guidance for 

learning   τύπου 
περιεχομένου Stage) 

 

να διαπιστώσει πως εφαρμόζονται οι γνώσεις που προσέλαβε.  
 

 
Φάση 6.1 Εξαγωγή 

απόκρισης 
(Η φάση αυτή του 

εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού συνδέεται με 

την οντολογία, που 
αναπτύχθηκε στα 

πλάισια της εργασίας, με 
την κλάση Stage και με 

το περιβάλλον του 
Drupal στο site3  με το 
περιεχομένο Stage6: 
Elicit performance 
"practice" τύπου 

περιεχομένου Stage  ) 

Επιβεβαίωση της μάθησης 
 
Εδώ ο κάθε εκπαιδευόμενος καλείται να πραγματοποιήσει μια σειρά 
ατομικών δραστηριοτήτων ώστε να επιβεβαιωθεί η μάθηση του. Οι 
εκφωνήσεις των δραστηριοτήτων είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του Moodle. Στην ενότητα της για τα δομικά στοιχεία της PHP 
οι δραστηριότητες που πρέπει να υλοποιηθούν είναι οι εξής: 
 
Τεστ Γνώσεων-Δομικά Στοιχεία PHP: Κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει να 
κάνει ένα τεστ γνώσεων με τη μορφή έκθεσης.  
 
Εκχώρηση Τιμών σε δύο μεταβλητές: Κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει να 
εκχωρήσει τιμές σε δύο μεταβλητές και να χρησιμοποιήσει τους τελεστές 
σύγκρισης για να εάν η πρώτη είναι ίση με την δεύτερη, μικρότερη από τη 
δεύτερη  ή μεγαλύτερη από τη δεύτερη.   

 

Περιγραφή του Εκπαιδευτικού σεναρίου σε μορφή ρέοντος κειμένου 
 
 

Δραστηριότητες 
Φάση 7.1  Παροχή 
Ανατροφοδότησης 
(Η φάση αυτή του 

εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού συνδέεται με 

την οντολογία, που 
αναπτύχθηκε στα 

πλάισια της εργασίας, με 
την κλάση Stage και με 

το περιβάλλον του 
Drupal στο site3  με το 
περιεχομένο Stage7: 
Provide informative 

feedback  τύπου 

Ανάδραση-Επανατροφοδότηση 
 
Στο σημείο αυτό έχει προηγηθεί από τον εκπαιδευόμενο η μελέτη των 
κατάλληλων παραδειγμάτων και έχουν πραγματοποιηθεί δραστηριότητες, 
ασκήσεις και εφαρμογές ώστε να  φανεί ο βαθμός κατανόησης – μάθησης. 
Ο εκπαιδευτικός δίνει ανατροφοδότηση, τρόπους βελτίωσης ή διόρθωσης 
λάθους. 
Στο «Τεστ Γνώσεων-Δομικά στοιχεία PHP» ο εκπαιδευόμενος ανάλογα με 
το ποσοστό του τεστ, λαμβάνει και ένα μήνυμα ανατροφοδότησης όπως 
αυτό έχει οριστεί από τον εκπαιδευτικό. Επιπλέον, ο εκπαιδευτής μπορεί 
να δει την απόδοση του κάθε εκπαιδευομένου στο τεστ και να αποστείλει 
σχόλια εφόσον το κρίνει απαραίτητο.  
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περιεχομένου Stage ) 
 

Φάση 8.1  Εκτίμηση 
της απόδοσης- 

Αξιολόγηση 
 

(Η φάση αυτή του 
εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού συνδέεται με 
την οντολογία, που 
αναπτύχθηκε στα 

πλάισια της εργασίας, με 
την κλάση Stage και με 

το περιβάλλον του 
Drupal στο site3  με το 
περιεχομένο Stage8: 
Assess performance  
τύπου περιεχομένου 

Stage ) 

Ανεξάρτητη Πρακτική 
 
Σε αυτή τη δραστηριότητα οι εκπαιδευόμενοι χωρισμένοι σε ομάδες των 
δύο ατόμων, όπως αυτές καθορίζονται από τον εκπαιδευτικό,  καλούνται 
να δημιουργήσουν ένα script το οποίο θα περιέχει τουλάχιστον πέντε 
διαφορετικές μεταβλητές, οι μεταβλητές θα τροφοδοτηθούν με τιμές 
διαφόρων τύπων δεδομένων και θα γίνει χρήση της συνάρτησης gettype(). 
Το πρόγραμμα αυτό αφού υλοποιηθεί πρέπει να αποσταλεί στον 
εκπαιδευτικό μέσω της πλατφόρμας του Moodle.  
 
Αξιολόγηση 
 
Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός αξιολογεί αυτή τη  δραστηριότητα με βάση 
τους στόχους που έχουν επιτευχτεί αλλά και το βαθμό που αυτοί 
επετεύχθησαν από τη κάθε ομάδα εκπαιδευομένων. Αφού αποσταλεί η 
εργασία ο εκπαιδευτικός δίνει βαθμολογία και κάθε εκπαιδευόμενος 
μπορεί να τη δει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Moodle.  
 

 

Περιγραφή του Εκπαιδευτικού σεναρίου σε μορφή ρέοντος κειμένου 
 
 

Δραστηριότητες 
Φάση 4.2 Παρουσίαση 

υλικού για τις εντολές 

Ελέγχου της Ροής 

Εκτέλεσης 

(Η φάση αυτή του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

συνδέεται με την 

οντολογία, που 

αναπτύχθηκε στα πλάισια 

της εργασίας, με την 

κλάση Stage και με το 

Παρουσίαση Υλικού 
 
Το υλικό είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Moodle. 
Αυτό παρέχει οδηγίες για τις εντολές ελέγχου της ροής εκτέλεσης της 
γλώσσας PHP(if, switch, for, while). Το υλικό αυτό πληροί προδιαγραφές 
με τις οποίες ο εκπαιδευόμενος υποβοηθείται να κωδικοποιήσει το υλικό, 
να το διατηρήσει στη μακροπρόθεσμη μνήμη και να το ανακαλεί σε 
δεδομένη στιγμή. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός για κάθε ενότητα του 
μαθήματος δίνει μια σειρά από links για περαιτέρω μελέτη. Ο 
εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μελετήσει αυτό το υλικό ώστε να είναι 
ικανός να πραγματοποιήσει μια σειρά δραστηριοτήτων που αναφέρονται 
σε αυτό.  
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περιβάλλον του Drupal 

στο site3  με το 

περιεχομένο Stage4: 

Present the material to be 

learned τύπου 

περιεχομένου Stage) 

Φάση 5.2 Παροχή 
καθοδήγησης 

(Η φάση αυτή του 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

συνδέεται με την 
οντολογία, που 

αναπτύχθηκε στα πλάισια 
της εργασίας, με την 

κλάση Stage και με το 
περιβάλλον του Drupal 

στο site3  με το 
περιεχομένο Stage5: 
Provide guidance for 

learning   τύπου 
περιεχομένου Stage) 

Παροχή καθοδήγησης 
 
Το υλικό είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να παρέχει παραδείγματα, 
αναστοχαστικές ερωτήσεις και άλλες τεχνικές, όπως νύξεις και 
υποβοηθητικές ιδέες,  για την καλύτερη εμπέδωση του και αύξηση της 
διαδραστικότητας του σε σχέση με τον επιμορφούμενο. Επίσης, ένα 
σύνολο από υλοποιημένα παραδείγματα που αφορούν αυτή τη γλώσσα  
προγραμματισμού είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
Moodle. Έτσι ο εκπαιδευόμενος  βοηθιέται να το κατανοήσει καλύτερα 
και να διαπιστώσει πως εφαρμόζονται οι γνώσεις που προσέλαβε.  
 

Φάση 6.2 Εξαγωγή 
απόκρισης 

(Η φάση αυτή του 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

συνδέεται με την 
οντολογία, που 

αναπτύχθηκε στα πλάισια 
της εργασίας, με την 

κλάση Stage και με το 
περιβάλλον του Drupal 

στο site3  με το 
περιεχομένο Stage6: Elicit 

performance "practice"  
τύπου περιεχομένου Stage 

) 
 
 

Επιβεβαίωση της μάθησης 
 
Εδώ ο κάθε εκπαιδευόμενος καλείται να πραγματοποιήσει μια σειρά 
ατομικών δραστηριοτήτων ώστε να επιβεβαιωθεί η μάθηση του. Οι 
εκφωνήσεις των δραστηριοτήτων είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του Moodle. Στην ενότητα τηςXML οι δραστηριότητες που 
πρέπει να γίνουν είναι οι εξής: 
 
Τεστ Γνώσεων-Εντολές Ελέγχου: Κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει να 
κάνει ένα τεστ γνώσεων με τη μορφή σωστό-λάθος όσον αφορά της 
δομές ελέγχου της γλώσσας PHP.  
 
Εκτύπωση Αλφαριθμητικού: Κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσει την εντολή if για να εκτυπώσει το αλφαριθμητικό "Youth 
Message" ανάλογα με την τιμής της μεταβλητής $age.  
 
Εκτύπωση περιττών αριθμών:  Κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει να 
δημιουργήσει ένα βρόχο με την εντολή while για την εκτύπωση όλων των 
περιττών αριθμών μεταξύ 1 και 49.  
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Μετατροπή while σε βρόχο for: Κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει να 
μετατρέψει το βρόχο while της προηγούμενης άσκησης σε ένα βρόχο for. 
 
 
 

Περιγραφή του Εκπαιδευτικού σεναρίου σε μορφή ρέοντος κειμένου 
 
 

Δραστηριότητες 
Φάση 7.2  Παροχή 
Ανατροφοδότησης 

 
(Η φάση αυτή του 

εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού συνδέεται με 

την οντολογία, που 
αναπτύχθηκε στα 

πλάισια της εργασίας, με 
την κλάση Stage και με 

το περιβάλλον του 
Drupal στο site3  με το 
περιεχομένου Stage7: 
Provide informative 

feedback   τύπου 
περιεχομένου Stage) 

Ανάδραση-Επανατροφοδότηση 
 
Στο σημείο αυτό έχει προηγηθεί από τον εκπαιδευόμενο η μελέτη των 
κατάλληλων παραδειγμάτων και έχουν πραγματοποιηθεί δραστηριότητες, 
ασκήσεις και εφαρμογές ώστε να  φανεί ο βαθμός κατανόησης – μάθησης. 
Ο εκπαιδευτικός δίνει ανατροφοδότηση, τρόπους βελτίωσης ή διόρθωσης 
λάθους. 
Στη δραστηριότητα «Τεστ Γνώσεων-Εντολές Ελέγχου» ο εκπαιδευόμενος 
ανάλογα με το ποσοστό επιτυχίας του τεστ, λαμβάνει και ένα μήνυμα 
ανατροφοδότησης όπως αυτό έχει οριστεί από τον εκπαιδευτικό. Στις 
δραστηριότητες «Εκτύπωση Αλφαριθμητικού», «Εκτύπωση περιττών 
αριθμών»  και «Μετατροπή while σε βρόχο for» ο εκπαιδευτικός δίνει 
ανατροφοδότηση είτε με την αποστολή του ίδιου αρχείου που απέστειλαν 
οι εκπαιδευόμενοι με ενσωματωμένα τα σχόλια του είτε  με την αποστολή 
απλών σχολίων.  
 

Φάση 8.2  Εκτίμηση 
της απόδοσης- 

Αξιολόγηση 
 

(Η φάση αυτή του 
εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού συνδέεται με 
την οντολογία, που 
αναπτύχθηκε στα 

πλάισια της εργασίας, με 
την κλάση Stage και με 

το περιβάλλον του 
Drupal στο site3  με το 
περιεχομένου Stage8: 
Assess performance  
τύπου περιεχομένου 

Stage ) 

Ανεξάρτητη Πρακτική 
 
Οι εκπαιδευόμενοι χωρισμένοι σε ομάδες των 2 ατόμων, όπως αυτές 
καθορίζονται από τον εκπαιδευτικό, καλούνται να υλοποιήσουν τις 
παρακάτω δραστηριότητες: 
 
Δημιουργία script με την εντολή if: Σε αυτή τη δραστηριότητα οι 
εκπαιδευόμενοι καλούνται να δημιουργήσου ένα script που να βρίσκει εάν 
ένας ακέραιος αριθμός είναι μονός ή ζυγός. 
 
Δημιουργία script με το βρόχο while: Σε αυτή τη δραστηριότητα οι 
εκπαιδευόμενοι καλούνται να δημιουργήσου ένα script όπου θα δίνουν σε 
μια μεταβλητή με όνομα lang τις τιμές fr, es, en, gr. Ανάλογα με την τιμή 
που θα έχει η μεταβλητή θα εκτυπώνεται και ανάλογο μήνυμα για την κάθε 
γλώσσα(Γαλλικά, Ισπανικά, Αγγλικά, Ελληνικά).  
 
Δημιουργία script με το βρόχο for: Σε αυτή τη δραστηριότητα οι 
εκπαιδευόμενοι καλούνται να δημιουργήσου ένα script που θα κάνει τη 
διαίρεση του 2000 με το 1-10 και να εμφανίζει το πηλίκο με το εξής 
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μήνυμα. Το πηλίκο του 2000 δια του...είναι το... 
 
Αξιολόγηση 
 
Σε αυτή τη φάση γίνετε αξιολόγηση των δραστηριοτήτων με βάση τους 
στόχους που έχουν επιτευχτεί αλλά και το βαθμό που αυτοί επετεύχθησαν 
από το κάθε εκπαιδευόμενο. Για το σύνολο των παραπάνω 
δραστηριοτήτων  ο εκπαιδευτικός δίνει βαθμολογία στη κάθε ομάδα. 
Επίσης μπορεί να αποστείλει και κάποιο αρχείο με σχόλια.  

 

Περιγραφή του Εκπαιδευτικού σεναρίου σε μορφή ρέοντος κειμένου 
 
 

Δραστηριότητες 
 

Φάση 4.3 Παρουσίαση 
υλικού για τις συναρτήσεις 

στην PHP 
(Η φάση αυτή του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

συνδέεται με την οντολογία, 

που αναπτύχθηκε στα 

πλάισια της εργασίας, με 

την κλάση Stage και με το 

περιβάλλον του Drupal στο 

site2  με το περιεχομένο 

Stage4: Present the material 

to be learned τύπου 

περιεχομένου Stage) 

Παρουσίαση Υλικού 
 
Το υλικό είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Moodle. 
Αυτό παρέχει οδηγίες για τον ορισμό και την κλήση συναρτήσεων.  Το 
υλικό αυτό πληρoί προδιαγραφές με τις οποίες ο εκπαιδευόμενος 
υποβοηθείται να κωδικοποιήσει το υλικό, να το διατηρήσει στη 
μακροπρόθεσμη μνήμη και να το ανακαλεί σε δεδομένη στιγμή. 
Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός για κάθε ενότητα του μαθήματος δίνει μια 
σειρά από links για περαιτέρω μελέτη. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να 
μελετήσει αυτό το υλικό ώστε να είναι ικανός να πραγματοποιήσει μια 
σειρά δραστηριοτήτων που αναφέρονται σε αυτό. 
 

Φάση 5.3 Παροχή 
καθοδήγησης 

(Η φάση αυτή του 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

συνδέεται με την οντολογία, 
που αναπτύχθηκε στα 

πλάισια της εργασίας, με 

Παροχή καθοδήγησης 
 
Το υλικό είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να παρέχει παραδείγματα, 
αναστοχαστικές ερωτήσεις και άλλες τεχνικές, όπως νύξεις και 
υποβοηθητικές ιδέες,  για την καλύτερη εμπέδωση του και αύξηση της 
διαδραστικότητας του σε σχέση με τον επιμορφούμενο. Επίσης, ένα 
σύνολο από υλοποιημένα παραδείγματα που αφορούν αυτή τη γλώσσα  
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την κλάση Stage και με το 
περιβάλλον του Drupal στο 

site2  με το περιεχομένο 
Stage5: Provide guidance 

for learning   τύπου 
περιεχομένου Stage) 

προγραμματισμού είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
Moodle. Έτσι ο εκπαιδευόμενος  βοηθιέται να το κατανοήσει καλύτερα 
και να διαπιστώσει πως εφαρμόζονται οι γνώσεις που προσέλαβε.  
 

 
Φάση 6.3 Εξαγωγή 

απόκρισης 
(Η φάση αυτή του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού 
συνδέεται με την οντολογία, 

που αναπτύχθηκε στα 
πλάισια της εργασίας, με 

την κλάση Stage και με το 
περιβάλλον του Drupal στο 
site2  με το περιεχομένου 
Stage6: Elicit performance 

"practice"   τύπου 
περιεχομένου Stage) 

Επιβεβαίωση της μάθησης 
 
Εδώ κάθε εκπαιδευόμενος καλείται να πραγματοποιήσει μια σειρά 
ατομικών δραστηριοτήτων ώστε να επιβεβαιωθεί η μάθηση του. Οι 
εκφωνήσεις των δραστηριοτήτων είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του Moodle.Στην συναρτήσεις στην PHP οι δραστηριότητες 
που πρέπει να υλοποιηθούν είναι οι εξής: 
 
Τεστ Γνώσεων- Συναρτήσεις PHP:  Κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει να 
κάνει ένα τεστ γνώσεων πολλαπής επιλογής.  
 
Δημιουργία Συνάρτησης Hello: Κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει να 
δημιουργήσει μια συνάρτηση που θα ονομάζεται Hello και θα τυπώνει 
τη φράση ¨Hello, World ¨ και να καλέσουν την συνάρτηση.  
 

 

Περιγραφή του Εκπαιδευτικού σεναρίου σε μορφή ρέοντος κειμένου 
 
 

Δραστηριότητες 
Φάση 7.3  Παροχή 
Ανατροφοδότησης 
(Η φάση αυτή του 

εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού συνδέεται με 

την οντολογία, που 
αναπτύχθηκε στα 

πλάισια της εργασίας, με 
την κλάση Stage και με 

το περιβάλλον του 
Drupal στο site2  με  
περιεχομένο Stage7: 
Provide informative 

feedback   τύπου 
περιεχομένου Stage) 

Ανάδραση-Επανατροφοδότηση 
 
Στο σημείο αυτό έχει προηγηθεί από τον εκπαιδευόμενο η μελέτη των 
κατάλληλων παραδειγμάτων και έχουν πραγματοποιηθεί δραστηριότητες, 
ασκήσεις και εφαρμογές ώστε να  φανεί ο βαθμός κατανόησης – μάθησης. 
Ο εκπαιδευτικός δίνει ανατροφοδότηση, τρόπους βελτίωσης ή διόρθωσης 
λάθους. 
Ο εκπαιδευτικός μέσω του Τεστ Γνώσεων Συναρτήσεις PHP: δίνει 
ανατροφοδότηση ανάλογα με το ποσοστό επιτυχίας του τεστ στο κάθε 
εκπαιδευόμενο.  

Φάση 8.3  Εκτίμηση Ανεξάρτητη Πρακτική 
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της απόδοσης- 
Αξιολόγηση 

(Η φάση αυτή του 
εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού συνδέεται με 
την οντολογία, που 
αναπτύχθηκε στα 

πλάισια της εργασίας, με 
την κλάση Stage και με 

το περιβάλλον του 
Drupal στο site2  με  
περιεχομένο Stage8: 
Assess performance   
τύπου περιεχομένου 

Stage) 

 
Σε αυτή τη δραστηριότητα οι εκπαιδευόμενοι χωρισμένοι σε ομάδες των 
δύο ατόμων, όπως αυτές καθορίζονται από τον εκπαιδευτικό,  καλούνται  
να δημιουργήσουν μια συνάρτηση η οποία θα δέχεται 4 αλφαριθμητικά 
σαν ορίσματα και θα επιστρέφει ένα αλφαριθμητικό το  οποίο θα περιέχει 
ένα στοιχείο για τη δημιουργία ενός HTML πίνακα.   
 
Αξιολόγηση 
 
Σε αυτή τη φάση γίνετε αξιολόγηση των δραστηριοτήτων με βάση τους 
στόχους που έχουν επιτευχτεί αλλά και το βαθμό που αυτοί επετεύχθησαν 
από το κάθε εκπαιδευόμενο. Σε αυτή τη δραστηριότητα, ο εκπαιδευτικός 
δίνει βαθμολογία στη κάθε ομάδα. Επίσης μπορεί να αποστείλει και κάποια 
αρχείο με σχόλια.  
 

 

Περιγραφή του Εκπαιδευτικού σεναρίου σε μορφή ρέοντος κειμένου 
 
 

Δραστηριότητες 
 
Φάση 4.4 Παρουσίαση 
υλικού για τους πίνακες 

στην PHP 
(Η φάση αυτή του 

εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού συνδέεται με 

την οντολογία, που 
αναπτύχθηκε στα 

πλάισια της εργασίας, με 
την κλάση Stage και με 

το περιβάλλον του 
Drupal στο site2  με το 
περιεχομένο Stage4: 

Present the material to be 
learned  τύπου 

περιεχομένου Stage) 

Παρουσίαση Υλικού 
 
Το υλικό είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Moodle. 
Αυτό παρέχει οδηγίες για τη δημιουργία και διαχείριση πινάκων.  Το υλικό 
αυτό πληρoί προδιαγραφές με τις οποίες ο εκπαιδευόμενος υποβοηθείται 
να κωδικοποιήσει το υλικό, να το διατηρήσει στη μακροπρόθεσμη μνήμη 
και να το ανακαλεί σε δεδομένη στιγμή. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός για 
κάθε ενότητα του μαθήματος δίνει μια σειρά από links για περαιτέρω 
μελέτη. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μελετήσει αυτό το υλικό ώστε να 
είναι ικανός να πραγματοποιήσει μια σειρά δραστηριοτήτων που 
αναφέρονται σε αυτό. 
 

Φάση 5.4 Παροχή 
καθοδήγησης 

(Η φάση αυτή του 
εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού συνδέεται με 

Παροχή καθοδήγησης 
 
Το υλικό είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να παρέχει παραδείγματα, 
αναστοχαστικές ερωτήσεις και άλλες τεχνικές, όπως νύξεις και 
υποβοηθητικές ιδέες,  για την καλύτερη εμπέδωση του και αύξηση της 
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την οντολογία, που 
αναπτύχθηκε στα 

πλάισια της εργασίας, με 
την κλάση Stage και με 

το περιβάλλον του 
Drupal στο site2  με το 
περιεχομένο Stage5: 
Provide guidance for 

learning   τύπου 
περιεχομένου Stage) 

διαδραστικότητας του σε σχέση με τον επιμορφούμενο. Επίσης, ένα 
σύνολο από υλοποιημένα παραδείγματα που αφορούν αυτή τη γλώσσα  
προγραμματισμού είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
Moodle. Έτσι ο εκπαιδευόμενος  βοηθιέται να το κατανοήσει καλύτερα και 
να διαπιστώσει πως εφαρμόζονται οι γνώσεις που προσέλαβε.  
 

 
Φάση 6.4 Εξαγωγή 

απόκρισης 
(Η φάση αυτή του 

εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού συνδέεται με 

την οντολογία, που 
αναπτύχθηκε στα 

πλάισια της εργασίας, με 
την κλάση Stage και με 

το περιβάλλον του 
Drupal στο site2  με το  
περιεχομένου Stage6: 

Elicit performance 
"practice"   τύπου 

περιεχομένου Stage) 

Επιβεβαίωση της μάθησης 
Εδώ κάθε εκπαιδευόμενος καλείται να πραγματοποιήσει μια σειρά 
ατομικών δραστηριοτήτων ώστε να επιβεβαιωθεί η μάθηση του. Οι 
εκφωνήσεις των δραστηριοτήτων είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του Moodle.Στην ενότητα για τους πίνακες στην PHP οι 
δραστηριότητες που πρέπει να υλοποιηθούν είναι οι εξής: 
 
Τεστ - Πίνακες PHP:  Κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει να κάνει ένα τεστ 
γνώσεων πολλαπαπλής επιλογής .  
 
Αποθήκευση στοιχείων σε πίνακα: Σε αυτή τη δραστηριότητα οι 
εκπαιδευόμενοι καλούνται να υπολογίσουν την προπαίδεια του 8 και να 
αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα σε έναν πίνακα. Ακολούθως αφού 
τελειώσετε, τυπώστε τα αποτελέσματα αυτά με την αντίθετη σειρά. 
 

 

Περιγραφή του Εκπαιδευτικού σεναρίου σε μορφή ρέοντος κειμένου 
 
 

Δραστηριότητες 
Φάση 7.4  Παροχή 
Ανατροφοδότησης 
(Η φάση αυτή του 

εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού συνδέεται με 

την οντολογία, που 
αναπτύχθηκε στα 

πλάισια της εργασίας, με 
την κλάση Stage και με 

το περιβάλλον του 
Drupal στο site2  με το 

Ανάδραση-Επανατροφοδότηση 
 
Στο σημείο αυτό έχει προηγηθεί από τον εκπαιδευόμενο η μελέτη των 
κατάλληλων παραδειγμάτων και έχουν πραγματοποιηθεί δραστηριότητες, 
ασκήσεις και εφαρμογές ώστε να  φανεί ο βαθμός κατανόησης – μάθησης. 
Ο εκπαιδευτικός δίνει ανατροφοδότηση, τρόπους βελτίωσης ή διόρθωσης 
λάθους. 
Ο εκπαιδευτικός μέσω του Τεστ Γνώσεων δίνει ανατροφοδότηση ανάλογα 
με το ποσοστό επιτυχίας του τεστ στο κάθε εκπαιδευόμενο.  
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περιεχομένο Stage7: 
Provide informative 

feedback   τύπου 
περιεχομένου Stage)  
Φάση 8.4  Εκτίμηση 

της απόδοσης- 
Αξιολόγηση 

(Η φάση αυτή του 
εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού συνδέεται με 
την οντολογία, που 
αναπτύχθηκε στα 

πλάισια της εργασίας, με 
την κλάση Stage και με 

το περιβάλλον του 
Drupal στο site2  με το 
περιεχομένο Stage8: 
Assess performance   
τύπου περιεχομένου 

Stage) 

Ανεξάρτητη Πρακτική 
 
Σε αυτή τη δραστηριότητα οι εκπαιδευόμενοι χωρισμένοι σε ομάδες των 
δύο ατόμων, όπως αυτές καθορίζονται από τον εκπαιδευτικό,  καλούνται  
να δημιουργήσουν μια πολυδιάστατη διάταξη των ταινιών τους 
οργανωμένων κατά κατηγορία.   
 
Αξιολόγηση 
 
Σε αυτή τη φάση γίνετε αξιολόγηση των δραστηριοτήτων με βάση τους 
στόχους που έχουν επιτευχτεί αλλά και το βαθμό που αυτοί επετεύχθησαν 
από το κάθε εκπαιδευόμενο. Στη δραστηριότητα για τη δημιουργία πίνακα 
με ταινίες ανά κατηγορία, ο εκπαιδευτικός δίνει βαθμολογία στη κάθε 
ομάδα. Επίσης μπορεί να αποστείλει και κάποια αρχείο με σχόλια.  
 

 

Περιγραφή του Εκπαιδευτικού σεναρίου σε μορφή ρέοντος κειμένου 
 
 

Δραστηριότητες 
 

Φάση 4.5 Παρουσίαση 
υλικού για την δημιουργία 

φορμών  PHP 
(Η φάση αυτή του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

συνδέεται με την οντολογία, 

που αναπτύχθηκε στα 

πλάισια της εργασίας, με 

την κλάση Stage και με το 

περιβάλλον του Drupal στο 

site2  με το περιεχομένο 

Stage4: Present the material 

Παρουσίαση Υλικού 
 
Το υλικό είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Moodle. 
Αυτό παρέχει οδηγίες για τη χρήση και διαχείριση φορμών PHP.  Το 
υλικό αυτό πληροί προδιαγραφές με τις οποίες ο εκπαιδευόμενος 
υποβοηθείται να κωδικοποιήσει το υλικό, να το διατηρήσει στη 
μακροπρόθεσμη μνήμη και να το ανακαλεί σε δεδομένη στιγμή. 
Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός για κάθε ενότητα του μαθήματος δίνει μια 
σειρά από links για περαιτέρω μελέτη. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να 
μελετήσει αυτό το υλικό ώστε να είναι ικανός να πραγματοποιήσει μια 
σειρά δραστηριοτήτων που αναφέρονται σε αυτό. 
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to be learned τύπου 

περιεχομένου Stage) 

Φάση 5.5 Παροχή 
καθοδήγησης 

(Η φάση αυτή του 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

συνδέεται με την οντολογία, 
που αναπτύχθηκε στα 

πλάισια της εργασίας, με 
την κλάση Stage και με το 
περιβάλλον του Drupal στο 

site2  με το περιεχομένο 
Stage5: Provide guidance 

for learning   τύπου 
περιεχομένου Stage) 

Παροχή καθοδήγησης 
 
Το υλικό είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να παρέχει παραδείγματα, 
αναστοχαστικές ερωτήσεις και άλλες τεχνικές, όπως νύξεις και 
υποβοηθητικές ιδέες,  για την καλύτερη εμπέδωση του και αύξηση της 
διαδραστικότητας του σε σχέση με τον επιμορφούμενο. Επίσης, ένα 
σύνολο από υλοποιημένα παραδείγματα που αφορούν αυτή τη γλώσσα  
προγραμματισμού είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
Moodle Έτσι ο εκπαιδευόμενος  βοηθιέται να το κατανοήσει καλύτερα 
και να διαπιστώσει πως εφαρμόζονται οι γνώσεις που προσέλαβε.  
 

 
Φάση 6.5 Εξαγωγή 

απόκρισης 
(Η φάση αυτή του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού 
συνδέεται με την οντολογία, 

που αναπτύχθηκε στα 
πλάισια της εργασίας, με 

την κλάση Stage και με το 
περιβάλλον του Drupal στο 

site2  με το περιεχομένο 
Stage6: Elicit performance 

"practice"  τύπου 
περιεχομένου Stage ) 

Επιβεβαίωση της μάθησης 
 
Εδώ ο εκπαιδευόμενος καλείται να πραγματοποιήσει μια σειρά 
ατομικών δραστηριοτήτων ώστε να επιβεβαιωθεί η μάθηση του. Οι 
εκφωνήσεις των δραστηριοτήτων είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του Moodle. Στην δημιουργία φορμών  php οι 
δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής: 
 
Τεστ Γνώσεων-Δημιουργία φορμών PHP: Κάθε εκπαιδευόμενος θα 
πρέπει να κάνει ένα τεστ μεικτού τύπου(πολλαπλής επιλογής και 
σωστού λάθους).  
 
 

 

Περιγραφή του Εκπαιδευτικού σεναρίου σε μορφή ρέοντος κειμένου 
 
 

Δραστηριότητες 
Φάση 7.5  Παροχή 
Ανατροφοδότησης 
(Η φάση αυτή του 

εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού συνδέεται με 

την οντολογία, που 
αναπτύχθηκε στα 

Ανάδραση-Επανατροφοδότηση 
 
Στο σημείο αυτό έχει προηγηθεί από τον εκπαιδευόμενο η μελέτη των 
κατάλληλων παραδειγμάτων και έχουν πραγματοποιηθεί δραστηριότητες, 
ασκήσεις και εφαρμογές ώστε να  φανεί ο βαθμός κατανόησης – μάθησης. 
Ο εκπαιδευτικός δίνει ανατροφοδότηση, τρόπους βελτίωσης ή διόρθωσης 
λάθους. 
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πλάισια της εργασίας, με 
την κλάση Stage και με 

το περιβάλλον του 
Drupal στο site2  με το 
περιεχομένο Stage7: 
Provide informative 

feedback   τύπου 
περιεχομένου Stage) 

Στο Τεστ Γνώσεων- Δημιουργία φορμών PHP ο εκπαιδευόμενος ανάλογα 
με το ποσοστό επιτυχίας του τεστ, λαμβάνει και ένα μήνυμα 
ανατροφοδότησης όπως αυτό έχει οριστεί από τον εκπαιδευτικό. 
 

Φάση 8.5  Εκτίμηση 
της απόδοσης- 
Αξιολόγηση 

(Η φάση αυτή του 
εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού συνδέεται με 
την οντολογία, που 
αναπτύχθηκε στα 

πλάισια της εργασίας, με 
την κλάση Stage και με 

το περιβάλλον του 
Drupal στο site2  με το 
περιεχομένο Stage8: 
Assess performance   
τύπου περιεχομένου 

Stage) 

Ανεξάρτητη Πρακτική 
 
 Σε αυτή τη δραστηριότητα οι εκπαιδευόμενοι χωρισμένοι σε ομάδες των 
δύο ατόμων, όπως αυτές καθορίζονται από τον εκπαιδευτικό, καλούνται να 
δημιουργήσουν ένα script εκτέλεσης υπολογισμών το οποίο θα δίνει στο 
χρήστη τη δυνατότητα να εισάγει δυο αριθμούς και να επιλέγει τη πράξη 
που θέλει να εκτελέσει με αυτούς(πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, 
ή διαίρεση)  
 
Αξιολόγηση 
 
Σε αυτή τη φάση γίνετε αξιολόγηση των δραστηριοτήτων με βάση τους 
στόχους που έχουν επιτευχτεί αλλά και το βαθμό που αυτοί επετεύχθησαν 
από το κάθε εκπαιδευόμενο. Για τη δραστηριότητα αυτής της φάσης, ο 
εκπαιδευτικός αξιολογεί την ομαδική εργασία είτε με μορφή σχολίων ή με  
την αποστολή ενός αρχείου με τη βαθμολόγηση και με σχόλια. 
 
 

 

Περιγραφή του Εκπαιδευτικού σεναρίου σε μορφή ρέοντος κειμένου 
 
 

Δραστηριότητες 
 
Φάση 9: Ενίσχυση στης 

συγκράτησης και της 
μεταφοράς 

(Η φάση αυτή του 
εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού συνδέεται με 
την οντολογία, που 
αναπτύχθηκε στα 

πλάισια της εργασίας, με 
την κλάση Stage και με 

Σε αυτή τη φάση ο εκπαιδευτικός ζητάει από εκπαιδευόμενους να 
γενικεύσουν αυτά που έμαθαν και να το εφαρμόσουν σε μια νέα ομαδική 
δραστηριότητα, ώστε αυτά να διατηρηθούν στην μακρόχρονη μνήμη (long-
term memory). Σε αυτή τη δραστηριότητα οι εκπαιδευόμενοι χωρισμένοι 
σε ομάδες των 4 ατόμων, καλούνται να δημιουργήσουν ένα web site, 
συνδυάζοντας τις γλώσσες που έμαθαν στα πλαίσια του ηλεκτρονικού 
μαθήματος, το οποίο θα παρέχει πληροφορίες για ένα «εικονικό» σχολείο».  
To site αυτό θα περιέχει ένα σύνολο σελίδων, όπου η κάθε σελίδα θα 
πρέπει να παρουσιάζει ένα σύνολο πληροφοριών για το σχολείο. Η 
ιστοσελίδα θα περιέχει μια σελίδα "Φόρμα Αξιολόγησης"  που θα δίνει την 
δυνατότητα στους επισκέπτες της ιστοσελίδας να παρέχουν σχόλια αλλά 
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το περιβάλλον του 
Drupal στο site2  με το 
περιεχομένο Stage9: 

Enhance retention and 
transfer τύπου 

περιεχομένου Stage) 

και να επιλέγουν αν επιθυμούν να ενημερώνονται για τις ανακοινώσεις με 
email.   
 
Αποστολή Τελικής Εργασίας 
Η κάθε ομάδα αφού υλοποιήσει την εργασία και καλείται να την αποστείλει 
στον καθηγητή ώστε αυτή να αξιολογηθεί.  
 
Ομότιμη Αξιολόγηση  
 
Κάθε ομάδα καλείτε να αξιολογήσει την εργασία μιας άλλης ομάδας με 
βάση συγκεκριμένων κριτηρίων όπως αυτά καθορίζονται από τον 
εκπαιδευτικό. 
 
 

Φάση 10: Αξιολόγηση 
της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας 
(Η φάση αυτή του 

εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού συνδέεται με 

την οντολογία, που 
αναπτύχθηκε στα 

πλάισια της εργασίας, με 
την κλάση Stage και με 

το περιβάλλον του 
Drupal στο site2  με το 
περιεχομένο Stage10: 
Assessment   τύπου 
περιεχομένου Stage) 

Αξιολόγηση του Ηλεκτρονικού Μαθήματος 
 
Κάθε  εκπαιδευόμενος που συμμετέχει στο  μάθημα  καλείται να εκφράσει 
την άποψή του σχετικά με το μάθημα, τη διδακτική ύλη και τη διαδικασία 
διδασκαλίας μέσω κάποιων τυποποιημένων ερωτήσεων. Στόχος αυτής της 
δραστηριότητας είναι να διαγνώσει ο εκπαιδευτής πόσο αποτελεσματικό 
είναι το μάθημά του και να εντοπίσει πιθανά προβλήματα. 
 
 

 

Περιγραφή του Εκπαιδευτικού σεναρίου σε μορφή ρέοντος κειμένου 
 
 

Ρόλοι 
 

Εκπαιδευτής - Διαχειριστής  
      

• Υποστηρίζει το εκπαιδευτικό(διδακτικό υλικό) και το προσαρμόζει στις 
ανάγκες των εκπαιδευομένων 

• Ενθαρρύνει τη μαθησιακή διαδικασία με γνώμονα τους στόχους του 
προγράμματος 

• Καθιστά τον εκπαιδευόμενο ικανό να μαθαίνει μόνος του 
• Βοηθά στην ανακάλυψη της γνώσης 
• Ενθαρρύνει την κριτική σκέψη  
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• Παρακινεί τους εκπαιδευόμενους  
• Εξασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή όλων των εκπαιδευομένων στην 

διαδικασία της μάθησης 
• Συμβουλεύει  
• Παρέχει οδηγίες  
• Δίνει ανατροφοδότηση 
• Αξιολογεί  
• Δημιουργεί και διαχειρίζεται το μάθημα 
• Ρυθμίζει όλες τις παραμέτρους που αφορούν την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα και το μάθημα  
• Δημιουργεί ομάδες εργασίας μεταξύ των εκπαιδευόμενων 
• Διαχειρίζεται την επικοινωνία είτε αυτή είναι σύγχρονη είτε ασύγχρονη 

 
Εκπαιδευόμενοι 

• Παρατηρούν συγκεκριμένο υλικό 
• Διατυπώνουν Υποθέσεις 
• Συγκρίνουν 
• Καταγράφουν 
• Παίρνουν Αποφάσεις 
• Επικοινωνούν 
• Αναζητούν 
• Αξιολογούν 

Εργαλεία, 
Υπηρεσίες και 

Πόροι 
 

Υλικό Hardware 
• Η/Υ 
• Projector 

 
Υλικό Software 

• Word Processor 
• Power Point 
• Adobe Acrobat 
• Web browser 
• Text, Image, Audio – Video viewer 
• XAMPP 
• Moodle 

 
Εκπαιδευτικοί Πόροι 

• Ηλεκτρονικό Υλικό 
• Δικτυακοί Τόποι 
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Ενδεικτική Τεκμηρίωση Καταλληλότητας Διδακτικού Μοντέλου(1/2) 

 

 
Η θεωρία του Gagné προσεγγίζει τη σχεδίαση από την άποψη του εκπαιδευτή και καλύπτει ολόκληρη 
διαδικασία μάθησης, από το σχεδιασμό έως την αξιολόγηση και την εφαρμογή. Έτσι ενώ άλλες 
θεωρίες τείνουν να είναι χρήσιμες για ορισμένες πτυχές της μάθησης (π.χ., ο συμπεριφορισμός για τη 
διαχείριση τάξεων και οι γνωστικές θεωρίες για τη διαχείριση πληροφοριών), ο Gagné υιοθετεί μια 
περιεκτικότερη μέθοδο (Beavers, Frade, Green & Wolfe,2003). Ακόμη, ο Gagné στη θεωρία του, 
περιγράφει μια σειρά εννέα εκπαιδευτικών γεγονότων που διαμορφώνουν μια ακολουθία για την 
υποστήριξη της μάθησης. Σ’ αυτή την ακολουθία η διδασκαλία αντιμετωπίζεται συχνά είτε ως 
μετάδοση γνώσης είτε ως ενίσχυση και διευκόλυνση της ανακάλυψης της γνώσης από τους 
σπουδαστές (Underhill,2006). Τα εννέα αυτά γεγονότα εφαρμόζονται και στην παραδοσιακή 
καθοδηγούμενη διδασκαλία από τον εκπαιδευτικό αλλά εφαρμόζονται επίσης και στα περιβάλλοντα εξ 
αποστάσεως μάθησης (Killpatrick, 2001). Επιπλέον, κατά τον Gagné η διδασκαλία είναι σχεδιασμός 
και έλεγχος, είναι οργανωτικός διακανονισμός και ρύθμιση των συνθηκών για τη μάθηση, που 
βρίσκονται έξω από το μαθητή (Bigge,1987). Κατά συνέπεια η διδασκαλία λοιπόν μπορεί να είναι 
αυστηρά προγραμματισμένη με μικρά συγκεκριμένα βήματα και μπορεί να αναληφθεί από μια μηχανή 
ή να γίνει μ’ ένα βιβλίο προγραμματισμένης μάθησης (Φιλίππου & Χρίστου,2002), στοιχεία που 
συνάδουν με τη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επιπλέον ο Gagné συστήνει ότι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν διάφορα μέσα στην διδασκαλία (Campos,1999) με συνέπεια το μοντέλο του να 
μπορεί να υποστηρίξει μια πολυμορφική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι κανένα μέσο δεν 
είναι πιθανό να έχει όλες τις ιδιότητες που να το καθιστούν κατάλληλο για όλους τους στόχους (Gagné, 
1968 in Watson,2005). Στην ίδια κατεύθυνση οι Ellison & Robinson (1985) υποστηρίζουν ότι τα μη 
έντυπα υλικά μπορούν να ικανοποιήσουν ανάγκες των εκπαιδευομένων. 
Ένα ακόμη στοιχείο υπέρ της χρησιμοποίησης του αναφερόμενου μοντέλου είναι ότι αυτό συνάδει σε 
πολλά σημεία με τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Για παράδειγμα η αρχή της 
ανδραγωγικής που υποστηρίζει ότι η εμπειρία (συμπεριλαμβανομένων των λαθών) παρέχει τη βάση για 
τις δραστηριότητες και θεωρείται επίσης η προίκα του εκπαιδευόμενου (Knowles,1984; Cross,1981), 
αποτελεί μια από τις εσωτερικές συνθήκες που ο Gagné θεωρεί απαραίτητες για τη μάθηση και 
προτείνει αυτή η γνώση και εμπειρία να ανακαλείται κατά τη διδασκαλία (γεγονός 3). Ακόμη το 
γεγονός ότι οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ξέρουν γιατί πρέπει να μάθουν κάτι πριν 
προχωρήσουν στη μαθησιακή διαδικασία (Knowles, 1990) ταυτίζεται με τους σκοπούς της διδακτικής 
ενέργειας  του γεγονότος 2  του Gagné περί πληροφόρησης του σπουδαστή σχετικά με τους στόχους. 
Το ίδιο γεγονός υποστηρίζει την ανεξάρτητη οικοδόμηση των γνώσεων εκ μέρους των ενηλίκων 
(ενεργητική μάθηση) σύμφωνα και με τα εσωτερικά κίνητρα του ενήλικα. Τα γεγονότα 4 και 5 
συνδέονται μεταξύ άλλων με το γεγονός ότι ο ενήλικος είναι επικεντρωμένος στο πρόβλημα μάλλον 
παρά στο περιεχόμενο (Knowles,1984) όπως επίσης με το ότι επιθυμεί αυτορρυθμιζόμενη μάθηση 
(Cross, 1981). Η πρόκληση της απόδοσης (γεγονός 6) συνδέεται με τα εσωτερικά κίνητρα των 
ενηλίκων, δηλαδή με το γεγονός ότι επιθυμούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις στη ζωή τους (Knowles, 
1990) και το γεγονός 7 συνδέεται με το ότι οι ενήλικοι μπορούν να είναι ταυτόχρονα εκπαιδευόμενοι 
και δάσκαλοι του εαυτού τους (Knowles, 1970) αξιοποιώντας και την ανατροφοδότηση. Τέλος τα 
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γεγονότα 8 και 9 συνδέονται με την επιδίωξη της προσωπικής ανάπτυξης και απόκτησης πρόσθετων 
δεξιοτήτων από τους ενήλικες (Cross, 1981) και με το ότι αυτοί προσεγγίζουν 
τη γνώση ως κάτι που θα εφαρμόσουν στο παρόν τους (Knowles, 1970). 
 

 

 

Ενδεικτική Τεκμηρίωση Καταλληλότητας Διδακτικού Μοντέλου(2/2) 

 

 

Το εκπαιδευτικό σενάριο θεωρούμε ότι υλοποιεί το διδακτικό μοντέλο διότι: 

• ακολουθεί τα 9 βήματα που περιγράφει το  μοντέλο των  Gagné, Briggs & Wager 
• οι επιμέρους δραστηριότητες του βρίσκονται σε συμφωνία με τους σκοπούς και το περιεχόμενο των 

δραστηριοτήτων του διδακτικού μοντέλου, 
• οι ρόλοι που αναλαμβάνουν εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι είναι ταυτόσημοι με εκείνους του 

μοντέλου, και 
• οι επιδιώξεις του και η όλη του νοοτροπία σε ό,τι αφορά τις βασικές αρχές συνάδουν με εκείνες που 

παρουσιάζουν οι των  Gagné, Briggs & Wager στο μοντέλο τους. 
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2.1  Γραφική Αναπαράσταση της Ροής Εκπαιδευτικών 

Δραστηριοτήτων 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Δραστηριότητα 1: Παρώθηση του 
εκπαιδευομένου 

 

Φάση 1:   Εξασφάλιση 

προσοχής 

Φάση 2: 

Πληροφόρηση για τους 

στόχους της 

 

 

Δραστηριότητα 2: Πληροφόρηση για 
τους μαθησιακούς στόχους 

 

Φάση 3: Ενεργοποίηση 

πρότερης γνώσης 

 

Δραστηριότητα 3: Ανάδυση της 
προϋπάρχουσας γνώσης 

 
 

 

Φάση 4.1 Παρουσίαση 

υλικού για τα δομικά 

στοιχεία της PHP 

Δραστηριότητα 4: Παρουσίαση του 
Υλικού 

 
 

 

Φάση 5.1 Καθοδήγηση 
της μάθησης 

 
Δραστηριότητα 5: Παροχή 
καθοδήγησης 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 6: Επιβεβαίωση της 
μάθησης 

 

Φάση 6.1 Εξαγωγή 
απόκρισης 

 

Φάση 7.1  Παροχή 
Ανατροφοδότησης 

 

Δραστηριότητα 7: Ανάδραση-
Επανατροφοδότηση 

 
 

Δραστηριότητα 8: Ανεξάρτητη 
Πρακτική 

 

 
 

Φάση 8.1  Εκτίμηση 
της απόδοσης- 
Αξιολόγηση 
 

Δραστηριότητα 9: Αξιολόγηση 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Φάση 4.2 Παρουσίαση 

υλικού για τις εντολές 

Ελέγχου της Ροής 

 

Δραστηριότητα 10: Παρουσίαση του 
Υλικού 

 
 

 

Φάση 5.2 Καθοδήγηση 
της μάθησης 

 

Δραστηριότητα 11: Παροχή 
καθοδήγησης 
 

 

 
 

Δραστηριότητα 12: Επιβεβαίωση της 
μάθησης 

 

Φάση 6.2 Εξαγωγή 
απόκρισης 

 

Φάση 7.2  Παροχή 
Ανατροφοδότησης 

 

Δραστηριότητα 13: Ανάδραση-
Επανατροφοδότηση 

 
 

Δραστηριότητα 14: Ανεξάρτητη 
Πρακτική 

 

 
 

Φάση 8.2  Εκτίμηση 
της απόδοσης- 
Αξιολόγηση 
 

Δραστηριότητα 15: Αξιολόγηση 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Φάση 4.3 Παρουσίαση 

υλικού για τις 

συναρτήσεις στην PHP 

Δραστηριότητα 16: Παρουσίαση του 
Υλικού 

 
 

 

Φάση 5.3 Καθοδήγηση 
της μάθησης 

 

Δραστηριότητα 17: Παροχή 
καθοδήγησης 
 

 

 
 

Δραστηριότητα 18: Επιβεβαίωση της 
μάθησης 

 

Φάση 6.3 Εξαγωγή 
απόκρισης 

 

Φάση 7.3  Παροχή 
Ανατροφοδότησης 

 

Δραστηριότητα 19: Ανάδραση-
Επανατροφοδότηση 

 
 

Δραστηριότητα 20: Ανεξάρτητη 
Πρακτική 

 

 
 

Φάση 8.3  Εκτίμηση 
της απόδοσης- 
Αξιολόγηση 
 

Δραστηριότητα 21: Αξιολόγηση 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Φάση 4.4 Παρουσίαση 

υλικού για τους πίνακες 

στην PHP 

Δραστηριότητα 22: Παρουσίαση του 
Υλικού 

 
 

 

Φάση 5.4 Καθοδήγηση 
της μάθησης 

 

Δραστηριότητα 23: Παροχή 
καθοδήγησης 
 

 

 
 

Δραστηριότητα 24: Επιβεβαίωση της 
μάθησης 

 

Φάση 6.4 Εξαγωγή 
απόκρισης 

 

Φάση 7.4  Παροχή 
Ανατροφοδότησης 

 

Δραστηριότητα 25: Ανάδραση-
Επανατροφοδότηση 

 
 

Δραστηριότητα 26: Ανεξάρτητη 
Πρακτική 

 

 
 

Φάση 8.4  Εκτίμηση 
της απόδοσης- 
Αξιολόγηση 
 

Δραστηριότητα 27: Αξιολόγηση 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

Φάση 4.5 Παρουσίαση 

υλικού για την γλώσσα 

PHP 

Δραστηριότητα 28: Παρουσίαση του 
Υλικού 

 
 

 

Φάση 5.5 Καθοδήγηση 
της μάθησης 

 

Δραστηριότητα 29: Παροχή 
καθοδήγησης 
 

 

 
 

Δραστηριότητα 30: Επιβεβαίωση της 
μάθησης 

 

Φάση 6.5 Εξαγωγή 
απόκρισης 

 

Φάση 7.5  Παροχή 
Ανατροφοδότησης 

 

Δραστηριότητα 31: Ανάδραση-
Επανατροφοδότηση 

 
 

Δραστηριότητα 32: Ανεξάρτητη 
Πρακτική 

 

 
 

Φάση 8.5  Εκτίμηση 
της απόδοσης- 
Αξιολόγηση 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 33: Αξιολόγηση 
 

 

 
 Δραστηριότητα 35: Χωρισμός 
Ομάδων 

 

 
 Φάση 9: Ενίσχυση 

στης συγκράτησης και 
της μεταφοράς 

 

Δραστηριότητα 36: Αποστολή 
Τελικής Εργασίας 

 

 
 

Δραστηριότητα 37: Ομότιμη 
Αξιολόγηση 

 

 
 

Φάση 10: Αξιολόγηση 
της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας Δραστηριότητα 40: Αξιολόγηση του 
Ηλεκτρονικού Μαθήματος 

 

 
 

Δραστηριότητα: Περιοχή Συζητήσεων  
 

Γενικές 
Δραστηριότητες 

Δραστηριότητα: Συζήτηση 
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Δραστηριότητα 13: 
Ανάδραση-Επανατροφοδότηση 

 
 

Δραστηριότητα 12: 
Επιβεβαίωση της μάθησης 

 
 
 

 

2.2 Ανάλυση  Σύνθετων Δραστηριοτήτων σε Απλές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 3: 
Ανατροφοδότηση-: 

Εκτύπωση περιττών αριθμών 
 

 

Δραστηριότητα 2: 
Ανατροφοδότηση-: 

Εκτύπωση Αλφαριθμητικού 
 

 
 

 
 

Δραστηριότητα 2: 
Εκτύπωση Αλφαριθμητικού 

 

 
 

Δραστηριότητα 1: Τεστ 
Γνώσεων-Εντολές Ελέγχου 

 
 

Δραστηριότητα 6: 
Επιβεβαίωση της μάθησης 

 
 

Δραστηριότητα 2: 
Ανατροφοδότηση 

Δημιουργία Επικεφαλίδων 
 

 

 
 

 

Δραστηριότητα 7:  
Ανάδραση-Επανατροφοδότηση 

 
 

 Δραστηριότητα 1: 
Ανατροφοδότηση- Τεστ 

Γνώσεων-Δομικά Στοιχεία PHP 
  
 
 

Δραστηριότητα 2: 
Εκχώρηση Τιμών σε δύο 

μεταβλητές 
 

Δραστηριότητα 1: Τεστ 
Γνώσεων-Δομικά Στοιχεία 

PHP 
 

 

Δραστηριότητα 2: 
Εκχώρηση Τιμών σε δύο 

μεταβλητές 
 

 

Δραστηριότητα 1: 
Ανατροφοδότηση- Τεστ 

Γνώσεων-Εντολές Ελέγχου 
 
 

 

Δραστηριότητα 3: 
Εκτύπωση περιττών αριθμών 
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Δραστηριότητα 15: 
Αξιολόγηση 

 
 

Δραστηριότητα 14: 
Ανεξάρτητη Πρακτική 

 
 
 

Δραστηριότητα 3: 
Αξιολόγηση - Δημιουργία 

script με το βρόχο for 
 

 

Δραστηριότητα 2: 
Αξιολόγηση -  Δημιουργία 
script με το βρόχο while 

Δραστηριότητα 1: 
Αξιολόγηση - Δημιουργία 

script με την εντολή if 
 

 

Δραστηριότητα 3 
Δημιουργία script με το 

βρόχο for 
 

Δραστηριότητα 2: 
Δημιουργία script με το 

βρόχο while 

Δραστηριότητα 1: 
Δημιουργία script με την 

εντολή if 

Δραστηριότητα 18: 
Επιβεβαίωση της μάθησης 

 
 

Δραστηριότητα 2: 
Ανατροφοδότηση 

Δημιουργία Επικεφαλίδων 
 

 

 
 

 

Δραστηριότητα 19: 
Ανάδραση-Επανατροφοδότηση 

 
 
 
 

Δραστηριότητα 2: 
Δημιουργία Συνάρτησης 

Hello 
 

Δραστηριότητα 1: Τεστ 
Γνώσεων- Συναρτήσεις PHP 
 

 
 

Δραστηριότητα 2: 
Ανατροφοδότηση- 

Εκχώρηση Τιμών σε δύο 
μεταβλητές 

 
 

Δραστηριότητα 1:  
Ανατροφοδότηση-Τεστ 

Γνώσεων- Συναρτήσεις PHP 
 

 
 

 

 

231 



Η ανάπτυξη του Drupal για τη δημιουργία ενός πλαισίου αναζήτησης και ανταλλαγής εκπαιδευτικού περιεχομένου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 24: 
Επιβεβαίωση της μάθησης 

 
 

Δραστηριότητα 2: 
Ανατροφοδότηση 

Δημιουργία Επικεφαλίδων 
 

 

 
 

 

Δραστηριότητα 25: 
Ανάδραση-Επανατροφοδότηση 

 
 
 
 

Δραστηριότητα 2: 
Αποθήκευση στοιχείων σε 

ί  

Δραστηριότητα 1: Τεστ - 
Πίνακες PHP 

 

Δραστηριότητα 2: 
Ανατροφοδότηση- 

Αποθήκευση στοιχείων σε 
πίνακα 

Δραστηριότητα 1:  
Ανατροφοδότηση- Τεστ - 

Πίνακες PHP 
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2.3 Ανάλυση των δραστηριοτήτων με βάση την οντολογία Dialog 

Plus 

 

Δραστηριότητες  
1η Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
 

Παρώθηση του 
εκπαιδευομένου 

 

 
Communicative 

- Presenting 

 

 

Information 

Handling 

- Defining 

 

Who 
-One to many 

 
Medium 

-Face to face 
 

Timing 
-Synchronous 

Professor 
-Presenter 

 
-Individual 
learner  

Hardware 
-Computer 
-Projector 

 
Software 

- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Multimedia 

web page 

 

Δραστηριότητες  
2η Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
 

Πληροφόρηση για 
τους μαθησιακούς 

στόχους  

 

Communicative 

- Discussing 

 

 
Communicative 

- Discussion  

 

Who 
-Class based 

 
Medium 

-Face to face 
 

Timing 
-Synchronous 

 Professor 
-Presenter 

 
Individual 

learner 
 

Hardware 
-Computer 
-Projector 

 
Software 

- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

 

Δραστηριότητες  
3η Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
 

Ανάδυση της 
προϋπάρχουσας 

γνώσης 

 
Communicative 

- Presenting 

 

 
Information 

Handling 

- Defining 

 

Who 
-One to many 

 
Medium 

-Face to face 
 

Timing 
-Synchronous 

Professor 
-Presenter 

 
-Individual 
learner  

Hardware 
-Computer 
-Projector 

 
Software 

- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Narrative 

text 
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Δραστηριότητες  
4.1 Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
 

Παρουσίαση υλικού  

 
Assimilative 

- Reading 

 
Assimilative 

 -Scanning 

 

Who 
-Individual 

 
Medium 
-online 

 
Timing 

-Asynchronous 

Professor 
-Presenter 

 
-Individual 

learner 

Hardware 
-Computer 

 
Software 

- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

 

Δραστηριότητες  
5.1 Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
 

Παροχή 
καθοδήγησης 

 
Assimilative 

- Reading 

 
Assimilative 

 -Scanning 

 

Who 
-Individual 

 
Medium 
-online 

 
Timing 

-Asynchronous 

Professor 
-Presenter 

 
-Individual 

learner 

Hardware 
-Computer 

 
Software 

- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

 

Δραστηριότητες  
6.1 Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
Τεστ Γνώσεων 

 
Information 

Handling 

-Selecting 

 

 
Productive 
- MCQ  

 

Who 
-Individual 

 
Medium 
-online 

 
Timing 

-Synchronous 

 
 

Individual 
learner 

Hardware 
-Computer 

 
Software 

- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

Εκχώρηση Τιμών 
σε δύο μεταβλητές 

Productive 
- Synthesising 

 

Productive 
- Assignment 

 

Who 
-Individual 

 
Medium 
-online 

 
Timing 

-Asynchronous 

Professor 
-Mentor 

 
Individual 

learner 

Hardware 
-Computer 

 
Software 

-search 
engines  
-word 
processor 

 
       -Text 
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Δραστηριότητες  
7.1 Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
Ανατροφοδότηση-

Τεστ Γνώσεων 

 
Productive 
- Writing 

 

 
Communicativ

e 

- Coaching 

 

 

Who 
-One to one 

 
Medium 

-text messaging 
 

Timing 
-Asynchronous 

Professor 
-Mentor 

Hardware 
-Computer 

 
Software 

- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

Ανατροφοδότηση - 
Εκχώρηση Τιμών 
σε δύο μεταβλητές 

 
Productive 
- Writing 

 

 
Communicativ

e 

- Coaching 

 

 

Who 
-One to one 

 
Medium 

-text messaging 
 

Timing 
-Asynchronous 

Professor 
-Mentor 

Hardware 
-Computer 

 
Software 

- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

 

Δραστηριότητες  
8.1 Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
Ανεξάρτητη 
Πρακτική 

 

 
Productive 

- Synthesising 

 

 
Productive 

- Assignment 

 

Who 
-group based 

 
Medium 
-Online 

 
Timing 

-Asynchronous 

Professor 
-Mentor 

 
Group 

participant 

Hardware 
-Computer 

 
Software 
- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

Αξιολόγηση 
 

 
Productive 
- Writing 

 

 
Communicativ

e 

- Coaching 

 

 

Who 
-One to one 

 
Medium 

-text messaging 
 

Timing 
-Asynchronous 

Professor 
-Mentor 

Hardware 
-Computer 

- 
 

Software 
- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

 

Δραστηριότητες  
4.2 Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
 

Παρουσίαση υλικού  

 
Assimilative 

- Reading 

 
Assimilative 

 -Scanning 

 

Who 
-Individual 

 
Medium 
-online 

 
Timing 

-Asynchronous 

Professor 
-Presenter 

 
-Individual 

learner 

Hardware 
-Computer 

 
Software 

- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 
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Δραστηριότητες  
5.2 Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
 

Παροχή 
καθοδήγησης 

 
Assimilative 

- Reading 

 
Assimilative 

 -Scanning 

 

Who 
-Individual 

 
Medium 
-online 

 
Timing 

-Asynchronous 

Professor 
-Presenter 

 
-Individual 

learner 

Hardware 
-Computer 

 
Software 

- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

 

Δραστηριότητες  
6.2 Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
Τεστ Γνώσεων-

Εντολές Ελέγχου 

 
Information 

Handling 

-Selecting 

 

 
Productive 
- Test 

 

Who 
-Individual 

 
Medium 
-online 

 
Timing 

-Synchronous 

 
 

Individual 
learner 

Hardware 
-Computer 

 
Software 

- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

Εκτύπωση 
Αλφαριθμητικού 

Productive 
- Synthesising 

 

Productive 
- Assignment 

 

Who 
-Individual 

 
Medium 
-online 

 
Timing 

-Asynchronous 

Professor 
-Mentor 

 
Individual 

learner 

Hardware 
-Computer 

 
Software 

-search 
engines  
-word 
processor 

 
       -Text 

Εκτύπωση περιττών 
αριθμών 

 

Productive 
- Synthesising 

 

 
Productive 
- Test 

 

Who 
-Individual 

 
Medium 
-online 

 
Timing 

-Synchronous 

 
 

Individual 
learner 

Hardware 
-Computer 

 
Software 

- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

 

Δραστηριότητες  
7.2 Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
Ανατροφοδότηση- 

Τεστ Γνώσεων-
Εντολές Ελέγχου 

 
Productive 
- Writing 

 

 
Communicativ

e 

- Coaching 

 

 

Who 
-One to one 

 
Medium 

-text messaging 
 

Timing 
-Asynchronous 

Professor 
-Mentor 

 
 

Hardware 
-Computer 

 
Software 

- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 
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Ανατροφοδότηση- 
Εκτύπωση 

Αλφαριθμητικού 

 
Productive 
- Writing 

 

 
Communicativ

e 

- Coaching 

 

 

Who 
-One to one 

 
Medium 

-text messaging 
 

Timing 
-Asynchronous 

Professor 
-Mentor 

Hardware 
-Computer 

 
Software 

- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

Ανατροφοδότηση- 
Εκτύπωση περιττών 

αριθμών 

 
Productive 
- Writing 

 

 
Communicativ

e 

- Coaching 

 

 

Who 
-One to one 

 
Medium 

-text messaging 
 

Timing 
-Asynchronous 

Professor 
-Mentor 

Hardware 
-Computer 

 
Software 

- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

 

Δραστηριότητες  
8.2 Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
Δημιουργία script 
με την εντολή if 

 
Productive 

- Synthesising 

 

 
Productive 

- Assignment 

 

Who 
-group based 

 
Medium 
-Online 

 
Timing 

-Asynchronous 

Professor 
-Mentor 

 
Group 

participant 

Hardware 
-Computer 

 
Software 
- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

 
Δημιουργία script 
με το βρόχο while 

 
Productive 

- Synthesising 

 

Productive 
- Assignment 

 

Who 
-group based 

 
Medium 
-online 

 
Timing 

-Asynchronous 

Professor 
- Mentor 

 
Group 

participant 

Hardware 
-Computer 

 
Software 
- Digital 
image 

 
 
 
-Web site 

 
Δημιουργία script 

με το βρόχο for 

 
Productive 

- Synthesising 

 

 
Productive 

- Assignment 

 

Who 
-group based 

 
Medium 
-Online 

 
Timing 

-Asynchronous 

Professor 
-Mentor 

 
Group 

participant 

Hardware 
-Computer 

 
Software 
- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

 
Αξιολόγηση- 

Δημιουργία script 
με την εντολή if 

 

 
Productive 
- Writing 

 

 
Communicativ

e 

- Coaching 

 

 

Who 
-One to one 

 
Medium 

-text messaging 
 

Timing 
-Asynchronous 

Professor 
-Mentor 

Hardware 
-Computer 

- 
 

Software 
- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 
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Αξιολόγηση-  
Δημιουργία script 
με το βρόχο while 

 
Productive 
- Writing 

 

 
Communicativ

e 

- Coaching 

 

 

Who 
-One to one 

 
Medium 

-text messaging 
 

Timing 
-Asynchronous 

Professor 
-Mentor 

Hardware 
-Computer 

- 
 

Software 
- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

Αξιολόγηση-  
Δημιουργία script 

με το βρόχο for 

 
Productive 
- Writing 

 

 
Communicativ

e 

- Coaching 

 

 

Who 
-One to one 

 
Medium 

-text messaging 
 

Timing 
-Asynchronous 

Professor 
-Mentor 

Hardware 
-Computer 

- 
 

Software 
- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

 

Δραστηριότητες  
4.3 Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
 

Παρουσίαση υλικού  

 
Assimilative 

- Reading 

 
Assimilative 

 -Scanning 

 

Who 
-Individual 

 
Medium 
-online 

 
Timing 

-Asynchronous 

Professor 
-Presenter 

 
-Individual 

learner 

Hardware 
-Computer 

 
Software 
- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

 

Δραστηριότητες  
5.3 Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
 

Παροχή 
καθοδήγησης 

 
Assimilative 

- Reading 

 
Assimilative 

 -Scanning 

 

Who 
-Individual 

 
Medium 
-online 

 
Timing 

-Asynchronous 

Professor 
-Presenter 

 
-Individual 

learner 

Hardware 
-Computer 

 
Software 
- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 
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Δραστηριότητες  
6.3 Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
Τεστ Γνώσεων- 

Συναρτήσεις PHP 

 
   Productive 

- Writing 

 
Productive 
- Test 

 

Who 
-Individual 

 
Medium 
-online 

 
Timing 

-Synchronous 

 
 

Individual 
learner 

Hardware 
-Computer 

 
Software 

- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

 
 

Δημιουργία 
Συνάρτησης Hello 

Productive 
- Synthesising 

 

Productive 
- Assignment 

 

Who 
-Individual 

 
Medium 
-online 

 
Timing 

-Asynchronous 

Professor 
-Mentor 

 
Individual 

learner 

Hardware 
-Computer 

 
Software 

-search 
engines  
-word 
processor 

 
       -Text 

 

Δραστηριότητες  
7.3 Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
Ανατροφοδότηση-  

Τεστ Γνώσεων- 
Συναρτήσεις PHP 

 
Productive 
- Writing 

 

 
Communicativ

e 

- Coaching 

 

 

Who 
-One to one 

 
Medium 

-text messaging 
 

Timing 
-Asynchronous 

Professor 
-Mentor 

 
 

Hardware 
-Computer 

 
Software 

- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

 
 

Ανατροφοδότηση- 
Δημιουργία 

Συνάρτησης Hello  
 

 
Productive 
- Writing 

 

 
Communicativ

e 

- Coaching 

 

 

Who 
-One to one 

 
Medium 

-text messaging 
 

Timing 
-Asynchronous 

Professor 
-Mentor 

Hardware 
-Computer 

 
Software 

- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

 

Δραστηριότητες  
8.3 Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
Ανεξάρτητη 
Πρακτική 

 
Productive 

- Synthesising 

 

 
Productive 

- Assignment 

 

Who 
-group based 

 
Medium 
-Online 

 
Timing 

-Asynchronous 

Professor 
-Mentor 

 
Group 

participant 

Hardware 
-Computer 

 
Software 
- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 
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     Αξιολόγηση 

 

 
Productive 
- Writing 

 

 
Communicativ

e 

- Coaching 

 

 

Who 
-One to one 

 
Medium 

-text messaging 
 

Timing 
-Asynchronous 

Professor 
-Mentor 

Hardware 
-Computer 

- 
 

Software 
- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

 

Δραστηριότητες  
4.4 Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
 

Παρουσίαση υλικού  

 
Assimilative 

- Reading 

 
Assimilative 

 -Scanning 

 

Who 
-Individual 

 
Medium 
-online 

 
Timing 

-Asynchronous 

Professor 
-Presenter 

 
Individual 

learner 

Hardware 
-Computer 

 
Software 
- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

 

Δραστηριότητες  
5.4 Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
 

Παροχή 
καθοδήγησης 

 
Assimilative 

- Reading 

 
Assimilative 

 -Scanning 

 

Who 
-Individual 

 
Medium 
-online 

 
Timing 

-Asynchronous 

Professor 
-Presenter 

 
Individual 

learner 

Hardware 
-Computer 

 
Software 
- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

 

Δραστηριότητες  
6.4 Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
Τεστ Γνώσεων 
Πίνακες PHP 

 
Productive 

- Writing 

 
Productive 
- Essay 

 

Who 
-Individual 

 
Medium 
-online 

 
Timing 

-Synchronous 

 
 

Individual 
learner 

Hardware 
-Computer 

 
Software 

- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 
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Αποθήκευση 
στοιχείων σε πίνακα 

Productive 
- Synthesising 

 

Productive 
- Assignment 

 

Who 
-Individual 

 
Medium 
-online 

 
Timing 

-Asynchronous 

Professor 
-Mentor 

 
Individual 

learner 

Hardware 
-Computer 

 
Software 

-search 
engines  
-word 
processor 

 
       -Text 

 

Δραστηριότητες  
7.4 Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
Ανατροφοδότηση-

Τεστ Γνώσεων- 
Πίνακες PHP 

 
Productive 
- Writing 

 

 
Communicativ

e 

- Coaching 

 

 

Who 
-One to one 

 
Medium 

-text messaging 
 

Timing 
-Asynchronous 

Professor 
-Mentor 

 
 

Hardware 
-Computer 

 
Software 

- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

 
 
 

Ανατροφοδότηση-
Αποθήκευση 

στοιχείων σε πίνακα 

 
Productive 
- Writing 

 

 
Communicativ

e 

- Coaching 

 

 

Who 
-One to one 

 
Medium 

-text messaging 
 

Timing 
-Asynchronous 

Professor 
-Mentor 

Hardware 
-Computer 

 
Software 

- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

 

Δραστηριότητες  
8.4 Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
Ανεξάρτητη 
Πρακτική 

 
Productive 

- Synthesising 

 

 
Productive 

- Assignment 

 

Who 
-group based 

 
Medium 
-Online 

 
Timing 

-Asynchronous 

Professor 
-Mentor 

 
Group 

participant 

Hardware 
-Computer 

 
Software 
- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

 
     
     Αξιολόγηση 

 

 
Productive 
- Writing 

 

 
Communicativ

e 

- Coaching 

 

 

Who 
-One to one 

 
Medium 

-text messaging 
 

Timing 
-Asynchronous 

Professor 
-Mentor 

Hardware 
-Computer 

- 
 

Software 
- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 
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Δραστηριότητες  
4.5 Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
 

Παρουσίαση υλικού  

 
Assimilative 

- Reading 

 
Assimilative 

 -Scanning 

 

Who 
-Individual 

 
Medium 
-online 

 
Timing 

-Asynchronous 

Professor 
-Presenter 

 
Individual 

learner 

Hardware 
-Computer 

 
Software 
- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

 

Δραστηριότητες  
5.5 Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
 

Παροχή 
καθοδήγησης 

 
Assimilative 

- Reading 

 
Assimilative 

 -Scanning 

 

Who 
-Individual 

 
Medium 
-online 

 
Timing 

-Asynchronous 

Professor 
-Presenter 

 
Individual 

learner 

Hardware 
-Computer 

 
Software 
- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

 

Δραστηριότητες  
6.5 Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
Τεστ Γνώσεων 

 
Productive 

- Writing 

 
Productive 
- Test 

 

Who 
-Individual 

 
Medium 
-online 

 
Timing 

-Synchronous 

 
 
 

Individual 
learner 

Hardware 
-Computer 

 
Software 

- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

 

Δραστηριότητες  
7.5 Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
Ανατροφοδότηση-

Τεστ Γνώσεων 

 
Productive 
- Writing 

 

 
Communicativ

e 

- Coaching 

 

 

Who 
-One to one 

 
Medium 

-text messaging 
 

Timing 
-Asynchronous 

Professor 
-Mentor 

 
 

Hardware 
-Computer 

 
Software 

- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 
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Δραστηριότητες  
8.5 Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
Ανεξάρτητη 
Πρακτική 

 
Productive 

- Synthesising 

 

 
Productive 

- Assignment 

 

Who 
-group based 

 
Medium 
-Online 

 
Timing 

-Asynchronous 

Professor 
-Mentor 

 
Group 

participant 

Hardware 
-Computer 

 
Software 
- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

 
     
     Αξιολόγηση 

 

 
Productive 
- Writing 

 

 
Communicativ

e 

- Coaching 

 

 

Who 
-One to one 

 
Medium 

-text messaging 
 

Timing 
-Asynchronous 

Professor 
-Mentor 

Hardware 
-Computer 

- 
 

Software 
- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
 
 
-Text 

 

Δραστηριότητες  
9 Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
Δημιουργία Ομάδας 

 
Communicative 

- Discussing 

 

 
Productive 

-Presentation 

Who 
-group based 

 
Medium 
-Online 

 
Timing 

-Asynchronous 

 
Group 

Participant 
 

Hardware 
-Computer 

 
Software 

- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

 
     
Αποστολή Τελικής 

Εργασίας 
 

 
Productive 
-Composing  

 

 
Productive 

-Essay 

Who 
-group based 

 
Medium 
-Online 

 
Timing 

-Asynchronous 

Group 
Participant 

 
 

Hardware 
-Computer 

 
Software 

- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

Ομότιμη 
Αξιολόγηση 

 
Productive 
- Writing 

 

 
Communicativ

e 

- Coaching 

 

 

Who 
-group based 

 
Medium 

-text messaging 
 

Timing 
-Asynchronous 

Group 
Participant 

 
 

Hardware 
-Computer 

 
Software 

- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
 
 
-Text 

 

Δραστηριότητες  
10 Φάσης 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

Αξιολόγηση 
Ηλεκτρονικού 

 
Information 

 
Productive 

Who 
-One to one 

Individual 
learner 

Hardware 
-Computer 

-Text 
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Μαθήματος Handling 
- Analysing  

 

-Test 
 

 
Medium 

-text messaging 
 

Timing 
-Synchronous 

 

 

 
Software 

- Text, 
image, 

audio or 
video 

 

 

Γενικές 
Δραστηριότητες  

 

Type Technique Interaction Roles Tools Resources 

 
 

Περιοχή 
Συζητήσεων για το 

μάθημα 
Προγραμματισμός 
Παγκόσμιου Ιστού 

 
Communicative 

- discussing 
 

 

 
Communicativ

e 

 -Discussion  

 

Who 
-Individual 

 
Medium 
-online 

 
Timing 

-Asynchronous 

 
Individual 

learner 

Hardware 
-Computer 

 
Software 
- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 

 
 

Συζήτηση 

 
Communicative 

- discussing 

 
Communicativ

e 

 -Discussion  

 

Who 
-Individual 

 
Medium 
-online 

 
Timing 

-Synchronous 

 
Individual 

learner 

Hardware 
-Computer 

 
Software 
- Text, 
image, 

audio or 
video 

 
-Text 
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