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1. Περίληψη

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή παρουσιάζεται  η εκπαιδευτική εφαρμογή που σχεδιάστηκε  για
τους μαθητές της Γ' Γυμνασίου με αντικείμενο τα μαθηματικά. Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη ώστε οι
μαθητές να μπορούν να κατανοήσουν πλήρως την απαιτούμενη ύλη του μαθήματος αλλά και να κάνουν
σημαντική εξάσκηση με τα τεστ που υπάρχουν στην εφαρμογή.

 Το στοιχείο της παρούσας διπλωματικής που θα θέλαμε να τονίσουμε είναι η δυνατότητα που δίνεται
στους χρήστες να συνεργάζονται, αφού το σύστημα προσφέρει στους χρήστες προτάσεις συνεργασίας με
άλλους χρήστες οι οποίοι βρίσκονται σε ποιο προχωρημένο στάδιο μελέτης.

Abstract

In the present postgraduate thesis is presented the educational application that was drawn for the students
of 3rd class  of  High school with object  the mathematics.  The application is drawn in order  that  the
students can comprehend completely the required matter of course but also make important practice with
test that exists in the application.

 The element present diplomatic that we would want to stress is the possibility that is given in the users of
collaborating, after the system offers in the users cooperation proposals  with other users which are found
in advanced stage at their study.
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2. Εισαγωγή

H είσοδος των υπολογιστών στη ζωή μας έχει αλλάξει πολλά πράγματα και εξαίρεση σ'αυτό δεν αποτελεί
και ο χώρος της εκπαίδευσης. Η πληροφορική στην εκπαίδευση είναι ένα απαραίτητο στοιχείο πλέον
τόσο για τους καθηγητές όσο και για τους μαθητές. Η σχεδίαση των εκπαιδευτικών λογισμικών έγινε με
σκοπό  την  εξέλιξη  του  τρόπου  διδασκαλίας.  Ένα  εκπαιδευτικό  λογισμικό  αποτελεί  πλέον  ένα  πολύ
σημαντικό βοηθητικό εργαλείο. Μέσω των εκπαιδευτικών λογισμικών δίνεται η δυνατότητα τόσο στον
μαθητή όσο και στον καθηγητή να μάθουν νέες τεχνολογίες, να εξελίξουν τις γνώσεις και τις ικανότητες
τους. Για αυτό τον λόγο στην παρούσα εργασία δημιουργήθηκε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό για μαθητές
της Γ' Γυμνασίου. Μέσα απ'αυτό το λογισμικό ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να διαβάζει την απαραίτητη
θεωρία των Μαθηματικών της Γ' Γυμνασίου, να κάνει πλήρη εξάσκηση με τα τεστ που υπάρχουν σε κάθε
κεφάλαιο, να βλέπει την πρόοδο του μέσω στατιστικών αλλά και να μπορεί να συνεργαστεί με άλλους
μαθητές. Ο καθηγητής με τη σειρά του μπορεί να ενημερώνει τα τεστ προσθέτοντας νέες ερωτήσεις αλλά
και να παρακολουθεί τη πρόοδο των μαθητών βλέποντας τα στατιστικά των τεστ τους.

2.1.  Σκοπός και στόχοι της εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού λογισμικού το οποίο
θα αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα για το μαθητή ώστε να κατανοήσει και να εξασκηθεί πλήρως
στην ύλη των Μαθηματικών της Γ' Γυμνασίου αλλά και για το καθηγητή ώστε να μπορεί να έχει μια
πλήρη εικόνα για τη πρόοδο των μαθητών. Συγκεκριμένα:

➢ Μέσω  του  εκπαιδευτικού  λογισμικού  ο  μαθητής  να  μπορεί  να  κατανοήσει  πλήρως  την
θεωρία του μαθήματος

➢ Μέσω  του  εκπαιδευτικού  λογισμικού  ο  μαθητής  να  κάνει  πλήρη  εξάσκηση  σε  κάθε
κεφάλαιο μέσω ειδικών τεστ

➢ Να μπορεί να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των μαθητών, και το σύστημα να τους προτείνει
συνεργασίες

➢ Ο καθηγητής να μπορεί να έχει εικόνα για τη πορεία και τη πρόοδο των μαθητών

➢ Ο καθηγητής να μπορεί να εμπλουτίσει τα τεστ με νέες εργασίες

2.2.  Δομή της εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι οργανωμένη σε 7 Κεφάλαια.

Στο 1ο Κεφάλαιο υπάρχει η περίληψη της διπλωματικής.

Στο 2ο Κεφάλαιο υπάρχει η εισαγωγή της διπλωματικής.

Στο  3ο  Κεφάλαιο γίνεται  η  ανασκόπηση  του  πεδίου  δηλαδή  η  παρουσίαση  κάποιων  αντίστοιχων
εφαρμογών.

Στο 4ο Κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση και χρήση της εφαρμογής το γνωστό μας δηλαδή user manual.

Στο 5ο Κεφάλαιο υπάρχει η αρχιτεκτονική του συστήματος δηλαδή γίνεται αναφορά στα εργαλεία που
χρησιμοποιήθηκαν, στη γλώσσα, στη βάση και υπάρχουν και κάποια διαγράμματα UML.

Στο  6ο  Κεφάλαιο παρουσιάζονται  τα  συμπεράσματα  και  οι  μελλοντικές  επεκτάσεις  της  παρούσας
διπλωματικής εργασίας.

Στο 7ο Κεφάλαιο αναφέρεται η βιβλιογραφία της παρούσας διπλωματικής εργασίας.
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3. Ανασκόπηση Πεδίου

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε κάποιες εργασίες που έχουν σχέση με το πεδίο που μελετούμε.

3.1.   Η εργασία:  ''A Multivocality  Approach to Epistemic Agency in
Collaborative Learning''

Aυτή η  εργασία  πρόκειται  για  εκ  πόνημα  των  Jun  Oshima,  Ritsuko Oshima και  Wataru  Fujita  του
Πανεπιστημίου Shizuoka.

 Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να προτείνει μια ποικίλη  προσέγγιση στο τρόπο που οι μαθητές
βρίσκουν ώστε να κατανοήσουν τις διάφορες έννοιες στην συνεργατική μάθηση και να δοκιμάσει την
αποτελεσματικότητά της από την εξέταση πραγματικών συνόλων δεδομένων.  Προτείνεται  συνδυασμός
της  ανάλυσης  των  κοινωνικών  δικτύων  και  σε  βάθος  τη  διαλογική  ανάλυση  ως  προσέγγιση  στη
συνεργατική  κατανόηση  ανάγνωσης  από  φοιτητές  ως  σύνολα  δεδομένων.  Πρώτον,  προσδιορίζονται
κεντρικά  σημεία  της  συζήτησης,  όπου  οι  μαθητές  θα  μπορούσαν  να  συμμετάσχουν  σε  κάποια
επιστημονικό δράση προς ανακούφιση της έλλειψη γνώσης.  Στη συνέχεια, διεξάγεται  σε βάθος ανάλυση
σε τμήματα του λόγου γύρω από τα κεντρικά  σημεία.   Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι  κεντρικά
σημεία που προσδιορίζονται από την ανάλυση των κοινωνικών δικτύων δείχνουν έλλειψη γνώσης σε
περαιτέρω  θέματα  με  βάθος  διαλογικής  ανάλυσης.  Η  εργασία  επιτυγχάνει  να  εντοπίσει  διαλογικά
πρότυπα στον κοινόχρηστο επιστημονικό οργανισμό και κάθε συνεισφορά μαθητή σε αυτά.

 Εν ολίγοις, η προσέγγιση συνδυάζει την ανάλυση των κοινωνικών δικτύων και την σε βάθος διαλογική
ανάλυση  στο  τρόπο  που  οι  μαθητές  βρίσκουν  ώστε  να  κατανοήσουν  τις  διάφορες  έννοιες  στην
συνεργατική μάθηση και βρέθηκε να είναι παραγωγικοί σε αυτό το κοινωνικό δίκτυο που  παρουσίασε
μια μακροσκοπική άποψη για το πώς οι μαθητές σε ομάδες συμμετέχουν σε δράσεις επιστημονικές ώστε
να  δημιουργήσουν  νέες  γνώσεις.  Από  την  άλλη  πλευρά,  η  σε  βάθος  ανάλυση  των  τμήματα  που
προσδιορίζονται ως βασικοί από τα κοινωνικά δίκτυα παρέχει μια πιο μικροσκοπική άποψη της ομαδικής
λειτουργίας.  Αυτή  η  μελέτη  ασχολήθηκε  με  μικρά  σύνολα  δεδομένων  με  μόλις  δύο  ομάδες.  Για
περαιτέρω δοκιμή της  αξιοπιστίας  του συνδυασμού και  σε βάθος  διαλογική  ανάλυση  θα πρέπει  να
διεξαχθούν μελλοντικές μελέτες  για την αντιμετώπιση μεγαλύτερου μεγέθους συνόλων και δεδομένων,
και  να αναλυθούν διαφορετικές επιστημονικές δράσεις.

3.1.1.  Αναφορές σε αυτή την εργασία

Aronson, E., & Patnoe, S. (2011).  Cooperation in the classroom: The jigsaw method (3rd ed.). London,
UK:Pinter & Martin, Ltd.
Bakhtin, M. (1981). Discourse in the novel. In M. Holquist (Ed.),  The dialogic imagination  (pp. 259–
422). Austin, TX: University of Texas.
Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology, 52,
1–26.
Bereiter, C. (2002). Education and mind in the knowledge age. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Bransford,  J.  D.,  Brown,  A.  L.,  &  Cocking,  R.  R.  (Eds.)  (1999).  How  people  learn:  Brain,  mind,
experience, and school. Washington, DC: National Academies Press.
Brown, A. L., & Campione, J. C. (1996). Psychological theory and the design of innovative learning
environments: On procedures, principles, and systems. In L. Schauble & R. Glaser (Eds.), Innovations
in learning: New environments for education (pp. 289–325). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum
Associates.
Damş  a,  C.  I.  (2014).  Shared  epistemic agency and agency of  individuals,  collaborative groups,  and
research communities. In J. L. Polman, E. A. Kyza, D. K. O’Neill, I. Tabak, W. R. Penuel, A. S. Jurow,
K. O'Connor, T. Lee, & L. D’Amico (Eds.), Learning and becoming in practice: The International
Conference of the Learning Sciences (ICLS) 2014, Volume 1 (pp. 440–447). Boulder, CO: International
Society of the Learning Sciences.
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Damş  a,  C.  I.,  Kirschner,  P.  A.,  Andriessen,  J.  E.  B.,  Erkens,  G.,  & Sins,  P.  H.  M. (2010).  Shared
epistemic agency – An empirical study of an emergent construct. Journal of the Learning Sciences, 19(2),
143–186
Emirbayer, M., & Mische, A. (1998). What is agency? American Journal of Sociology, 103, 962–1023.
Inagaki, K., & Hatano, G. (1989).  How people learn—The world of everyday cognition. Tokyo, Japan:
Chuokoronsha. [in Japanese].
Oshima, J., Matsuzawa, Y., Oshima, R., & Niihara, Y. (2013). Application of social network analysis to
collaborative problem solving discourse: An attempt to capture dynamics of collective knowledge
advancement. In D. Suthers, K. Lund, C. Rose, C. Teplovs, & N. Law (Eds.), Productive Multivocality
in the Analysis of Group Interactions. New York: Springer.
Oshima, J.,  Oshima, R., & Matsuzawa, Y. (2012).  Knowledge Building Discourse Explorer: A social
network analysis application for knowledge building discourse. Educational Technology Research &
Development, 60, 903–921.
Paavola, S., & Hakkarainen, K. (2005). The knowledge creation metaphor—An emergent epistemological
approach to learning. Science & Education, 14, 535–557.
Palonen, T., & Hakkarainen, K. (2000). Patterns of interaction in computer-supported learning: A social
network analysis. In B. Fishman & S. O’Connor-Divelbliss (Eds.), Proceedings of the Fourth
International Conference of the Learning Sciences (pp. 334–339). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Sawyer, K., Frey, R., & Brown, P. (2013a). Peer-led team learning in general chemistry. In D. Suthers, K.
Lund,
C. Rose, C. Teplovs, & N. Law (Eds.), Productive Multivocality in the Analysis of Group Interactions.
New York: Springer.
Sawyer,  K.,  Frey,  R., & Brown,  P. (2013b).  Knowledge building discourse in peer-led team learning
(PLTL) groups in first-year general chemistry. In D. Suthers, K. Lund, C. Rose, C. Teplovs, & N. Law
(Eds.),
Productive Multivocality in the Analysis of Group Interactions. New York: Springer.
Scardamalia,  M. (2002).  Collective cognitive responsibility for the advancement  of knowledge.  In  B.
Smith
(Ed.), Liberal education in a knowledge society (pp. 67–98). Chicago, IL: Open Court.
Scardamalia, M., Bransford, J., Kozma, B., & Quellmalz, E. (2012). New assessments and environments
for knowledge building. In P. Griffin, B. McGraw, & E. Care (Eds.), Assessment and teaching of 21st
century skills (pp. 231–300). New York, NY: Springer Science+Business Media.
Schwartz, D., & Okita, S. (2004). The productive agency in learning by teaching. Retrieved August 28,
2014, from http://aaalab.stanford.edu/papers/Productive_Agency_in_ Learning_by_Teaching.pdf
Stahl, G. (2006). Group cognition: Computer support for building collaborative knowledge. Cambridge,
MA: MIT Press.
Suthers, D. D., Lund, K., Rosé, C. P., Teplovs, C. & Law, N. (Eds.). (2013). Productive Multivocality in
the Analysis of Group Interactions. New York: Springer.
Wertsch, J. (1993). Voices of the mind. Harvard: Harvard University Press.
Wertsch, V. J., Del Rio, P., & Alvarez, A. (1995). Sociocultural studies: History, action, and mediation.
In J. V.
Wertsch, P. del Rio, & A. Alvarez (Eds.), Sociocultural studies of mind (pp. 1–36). Cambridge, UK:
Cambridge University Press.
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3.2.   Dialogism:  A  Framework  for  CSCL  and  a  Signature  of
Collaboration

Αυτή η εργασία πρόκειται για εκ πόνημα των JMihai Dascalu, Πανεπιστήμιο Politehnica of Bucharest,
Ρουμανία, Stefan Trausan-Matu, Πανεπιστήμιο Politehnica of Bucharest,  Ρουμανία,  Philippe Dessus,
Πανεπιστήμιο  Grenoble Alpes, Γαλλία,  Danielle S. McNamara, Πανεπιστήμιο Arizona State , Αμερική. 

 Όπως η  Υποστηριζόμενη Συνεργατική Μάθηση μέσω των υπολογιστών (CSCL) αποκτά ευρύτερη
χρήση σε περισσότερα εκπαιδευτικά σενάρια διευκολύνοντας τα  με τη χρήση της τεχνολογίας, η ανάγκη
για αυτοματοποιημένα εργαλεία ικανά να ανιχνεύσουν και να τονώσουν τη συνεργασία αυξάνονται. Η
εργασία προτείνει ένα υπολογιστικό μοντέλο χρησιμοποιώντας που αξιολογεί τη συνεργασία μέσα από
μία  διαλογική  προοπτική.  Κατά  συνέπεια,  η  συνεργασία  προκύπτει  από  τη  διαπλοκή  των διαφόρων
σημείων του προβάλετε ή, πιο συγκεκριμένα, από την εμψύχωση των φωνών των διαφόρων ομιλητών. Η
συνεργασία   καθορίζεται  από  την  συνύφανση  ή  επικάλυψη των φωνών που  εκπέμπονται  απ;o τους
διάφορους   συμμετέχοντες  καθ  'όλη  τη  την  εξέλιξη  συζήτησης.  Αυτή  η  μελέτη  παρουσιάζει  μια
επικύρωση του μοντέλου που αποτελείται από μια σύγκριση μεταξύ της εξόδου του συστήματός μας και
τις  ανθρώπινη αξιολογήσεις από 10 chat  συνομιλίες,  που επιλέγονται  από ένα corpus πάνω από 100
συνομιλιών,  στις  οποίες  φοιτητές  της  επιστήμης  των  υπολογιστών  συζήτησαν  σχετικά  με  τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των τεχνολογιών του  CSCL (π.χ.,chat, blog, wiki, forum, ή το
Google Wave). Οι ανθρώπινες αξιολογήσεις του βαθμού συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων και
των αυτοματοποιημένων αποτελεσμάτων έδειξαν καλή επικάλυψη. Πρωταρχικός συμπέρασμά μας είναι
ότι η διαλογικότητα που προέρχεται από την επικάλυψη των φωνών μπορεί να γίνει αντιληπτή ως μια
υπογραφή για συνεργασία.

Με βάση την διαλογικότητα και το πολυφωνικό μοντέλο, η εργασία επινοεί μια αυτόματη μέθοδο
ικανή να ταυτοποιήσει τη συνεργασία με βάση την εμψύχωση των φωνών. Δεδομένου ότι οι επικυρώσεις
αποδεικνύουν  την ακρίβεια των μοντέλων χτισμένων σε διαλογικότητα, μπορούμε να δηλώσουμε ότι οι
προτεινόμενες μέθοδοι τονίζουν τη διαλογική προοπτική συνεργασία σε περιβάλλοντα CSCL. Η εργασία
επιλέγει να παρουσιάσει την εξέλιξη της φωνητικής συνεργασίας , μέσω της PMI, αντί της πολυφωνίας,
επειδή το υπολογιστικό μοντέλο της χρησιμοποιεί συν-γεγονότα και την επικάλυψη των φωνών μέσα σε
ένα δεδομένο πλαίσιο. Για να τονιστεί  η επίδραση των εμψυχώσεων  που θα προκαλούσαν πραγματική
πολυφωνία, η εργασία οραματίζεται τη  χρήση των  επιχειρηματολογικών πράξεων και τα πρότυπα  για
την ανάδειξη των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των φωνές και πώς μια συγκεκριμένη φωνή μπορεί να ρίξει
φως σε μιά άλλη.  Η προσέγγιση αυτή ανοίγει την εξερεύνηση των πολλών ερευνητικών ερωτημάτων.
Για παράδειγμα, μία γραμμή της έρευνας θα εξετάσει περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ των φοιτητών που
συνεργάζονται  σε  φόρουμ συζήτησης  και  την  απόδοση  σε  on-line  μαθήματα.  Μπορούμε  επίσης  να
οραματιζόμαστε τη χρήση αυτής της προσέγγισης για την αξιολόγηση ως αφήγηση  μυθιστορήματος
αναδεικνύοντας  διαφορετικές  απόψεις  από  διαφορετικούς  χαρακτήρες.  Ακόμη  περαιτέρω,  ένα  άλλο
σύνολο πειραμάτων που μπορούσε επικεντρωθεί η αξιολόγηση είναι οι εξηγήσεις των μαθητών  που
μπορεί  να  εκληφθεί  ως  «διάλογος»  μεταξύ  του  κειμένου  και  του  συγγραφέα  και  στις  σκέψεις  των
μαθητών που μπορούν να αντιμετωπιστούν  ως ηχώ από τις φωνές από το αρχικό κείμενο, τονίζοντας στο
τέλος  τις  στρατηγικές  που  χρησιμοποιούνται  από  το  μαθητή  (π.χ.,  παράφραση,  γεφύρωση,  ή  γνώση
συμπέρασμα). Εν ολίγοις, η προσέγγισή  ανοίγει μια σειρά από ευκαιρίες για να διερευνηθεί  περαιτέρω η
συνεργασία από μια διαλογική προοπτική σε ένα ευρύ φάσμα πλαισίων.

3.2.1.  Αναφορές σε αυτή την εργασία

Adams, P.H., & Martell, C.H. (2008). Topic Detection and Extraction in Chat.  In  IEEE Int.  Conf. on
Semantic Computing (ICSC 2008) (pp. 581–588). Santa Clara, CA: IEEE.
Bakhtin,  M.M.  (1981).  The dialogic  imagination:  Four  essays  (C.  Emerson  & M.  Holquist,  Trans.).
Austin and London: The University of Texas Press.
Bakhtin,  M.M.  (1984).  Problems  of  Dostoevsky’s  poetics  (C.  Emerson,  Trans.  C.  Emerson  Ed.).
Minneapolis: University of Minnesota Press.
Bakhtin, M.M. (1986). Speech genres and other late essays (V. W. McGee, Trans.). Austin: University of
Texas.
Blei, D.M., Ng, A.Y., & Jordan, M.I. (2003). Latent  Dirichlet  Allocation.   Journal of Machine Learning
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Dascalu,  M.,  Rebedea,  T.,  Trausan-Matu,  S.,  &  Armitt,  G.  (2011).  PolyCAFe:  Collaboration  and
utterance assessment for online CSCL conversations. In H. Spada, G. Stahl, N. Miyake & N. Law (Eds.),
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4. Παρουσίαση και χρήση της εφαρμογής

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η εφαρμογή και δίδονται οδηγίες για τη χρήση αυτής. Πρόκειται
ουσιαστικά για ένα user's manual, το οποίο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά το χρήστη στην πλοήγηση του
στην εφαρμογή.

4.1. Είσοδος και εγγραφή χρήστη

Στην εικόνα1 βλέπουμε την αρχική οθόνη της εφαρμογής. Εκεί ο χρήστης πρέπει να ταυτοποιήσει το
username και το password ενώ αν δεν έχει λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει πατώντας εγγραφή.

Εικόνα1
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Πατώντας το κουμπί εγγραφή ανοίγει μια νέα φόρμα όπως φαίνεται στην εικόνα2

Εικόνα2

Στη συνέχεια ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει τα κενά πεδία και να πατήσει το κουμπί εγγραφή.

Εικόνα3
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Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση που κάποιο μείνει κενό όπως στην
εικόνα3 εμφανίζεται το μήνυμα της εικόνας4.

Εικόνα4

Στη συνέχεια ο χρήστης πληκτρολογεί όλα τα πεδία όπως φαίνεται στην εικόνα5

Εικόνα5
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Και έτσι η εγγραφή ολοκληρώνεται κανονικά όπως φαίνεται στη εικόνα6.

Εικόνα6

Στη συνέχεια ο χρήστης επιστρέφει στην αρχική αρχική οθόνη ώστε να πραγματοποιήσει την είσοδο με
το όνομα χρήστη και το κωδικό που έχει επιλέξει όπως φαίνεται στην εικόνα7.

Εικόνα7
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Σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχει πληκτρολογήσει είναι λάθος το σύστημα δεν του επιτρέπει να
πραγματοποιήσει την είσοδο όπως φαίνεται στην εικόνα 8.

Εικόνα8

Όταν τα στοιχεία που πληκτρολογήσει ο χρήστης είναι έγκυρα τότε πραγματοποιείται είσοδος και ανοίγει
η κεντρική φόρμα του συστήματος όπως φαίνεται στην εικόνα9.

Εικόνα9
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4.2. Διαρρύθμιση κεντρικής φόρμας και επεξηγήσεις

Εικάνα10

Όπως βλέπουμε στη εικόνα10 η ύλη χωρίζεται σε 2 μέρη: μέρος 1ο είναι η άλγεβρα και μέρος 2ο είναι η
γεωμετρία. Το 1ο μέρος έχει 6 κεφάλαια μαζί με την επαναληπτικό κεφάλαιο ενώ το 2ο μέρος έχει 3
κεφάλαια μαζί με την επαναληπτικό κεφάλαιο.

 Για να ολοκληρωθεί ένα κεφάλαιο πρέπει να ολοκληρωθεί το τεστ του κάθε κεφαλαίου. Για να μπορέσει
ο χρήστης  να κάνει  το τεστ  πρέπει  να  έχει  διαβάσει  πρώτα τη θεωρία του κεφαλαίου.  Για να γίνει
ανάγνωση  θεωρίας  ή  έναρξη  τεστ  ενός  κεφαλαίου  πρέπει  να  έχουν  ολοκληρωθεί  τα  τεστ  των
προηγούμενων κεφαλαίων. Πιο αναλυτικά:

Εικόνα11
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Όπως βλέπουμε στην εικόνα11 πατάμε το κουμπί ''Έναρξη Τεστ'' του 1ου Κεφαλαίου χωρίς πρώτα να
έχει γίνει η ανάγνωση θεωρίας. Τότε εμφανίζεται το μήνυμα της εικόνας12.

                           Εικόνα12

Αντίστοιχα,  αν  πατήσουμε  το  κουμπί  ''Ανάγνωση  Θεωρίας''  του  2ου  Κεφαλαίου  χωρίς  να  έχει
ολοκληρωθεί το 1ο Κεφάλαιο όπως φαίνεται στην εικόνα13 τότε εμφανίζεται το μήνυμα της εικόνας14.

Εικόνα13

           Εικόνα14
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Ενώ πατώντας το κουμπί  ''Ανάγνωση Θεωρίας''  του 1ου Κεφαλαίου όπως φαίνεται στην εικόνα15 η
φόρμα με τη θεωρία ανοίγει κανονικά όπως φαίνεται στην εικόνα16.

Εικόνα15

Εικόνα16
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Στη συνέχεια αφού έχει γίνει η μελέτη της θεωρίας του 1ου Κεφαλαίου ο χρήστης μπορεί να κάνει το
τεστ του κεφαλαίου αυτού αφού πατώντας το αντίστοιχο κουμπί τώρα η φόρμα με το τεστ θ' ανοίξει
κανονικά όπως φαίνεται στην εικόνα17

Εικόνα17

Αν το  τεστ  ολοκληρωθεί  επιτυχώς  τότε  ο  χρήστης  μπορεί  να  συνεχίσει  στα  επόμενα  κεφάλαια  και
ένδειξη της ολοκλήρωσης του Κεφαλαίου θα φανεί στην κεντρική φόρμα όπως φαίνεται στην εικόνα18.

Εικόνα19
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4.3. Ανάγνωση θεωρίας

H θεωρία αποτελείται από μια σειρά από slides. O χρήστης με τα κουμπιά ''μπροστά'' και ''πίσω'' μπορεί
να προχωράει τη θεωρία ή και να γυρνάει πίσω όπως φαίνεται στις εικόνες 20,21.

Εικόνα20

Εικόνα21
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4.4. Εκπόνηση τεστ

Στην εικόνα22 βλέπουμε πως είναι διαμορφωμένα τα τεστ. Κάθε τεστ αποτελείται από 10 ερωτήσεις που
επιλέγονται τυχαία κάθε φορά απ'τη βάση δεδομένων. Κάθε ερώτηση έχει 4 πιθανές απαντήσεις και ο
μαθητής βάζει τικ στην απάντηση που θεωρεί σωστή. Όταν τελειώσει με όλες τις ερωτήσεις πατάει το
κουμπί ''Καταχώρηση Απαντήσεων''.

Εικόνα22

Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα μήνυμα στο μαθητή για το αν πέρασε ή όχι το τεστ καθώς και οι σωστές
και λανθασμένες ερωτήσεις όπως φαίνεται στην εικόνα23.

Εικάνα23
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Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που δεν έχει περάσει το τεστ εμφανίζεται το μήνυμα της εικόνας24 ενώ
σε περίπτωση που έχει περάσει το τεστ εμφανίζεται το μήνυμα της εικόνας25.

            Εικόνα24

              Εικόνα25

Επίσης σε κάθε ερώτηση ξεχωριστά εμφανίζεται αν έχει απαντηθεί σωστά ή λανθασμένα καθώς και ποια
είναι η σωστή απάντηση στο λάθος του μαθητή εμφανίζοντας το με κόκκινο και το σωστό με πράσινο
όπως φαίνεται στις εικόνες 25,26.

Εικόνα25

Εικόνα26
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4.5. Στατιστικά και συμβουλές

Όταν  ο  μαθητής  ολοκληρώνει  το  τεστ  από  κάποιο  κεφάλαιο  μπορεί  να  δει  τα  στατιστικά  του  στο
κεφάλαιο αυτό καθώς και κάποιες συμβουλές που μπορεί να τον βοηθήσουν σε επόμενα κεφάλαια. 

  Όταν ολοκληρώνεται ένα κεφάλαιο το κουμπί ''Έναρξη τεστ'' αντικαθίσταται με το κουμπί ''Στατιστικά'',
όπως φαίνεται στην εικόνα 27.

Εικόνα27

Έτσι  πατώντας  αυτό  το κουμπί  ο  χρήστης  ανοίγει  η  φόρμα των στατιστικών.  Τα στατιστικά  και  οι
συμβουλές αφορούν το χρόνο που αφιέρωσε ο μαθητής στην μελέτη της θεωρίας και στα αποτελέσματα
τα του στο τεστ όπως φαίνεται στις εικόνες 28,29,30.

Εικόνα28
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Εικόνα29

Εικόνα30
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4.6. Προτάσεις συνεργασίας από το σύστημα

Στη  μπάρα  με  το  μενού  που  υπάρχει  στο  πάνω  μέρος  κάθε  φόρμας  υπάρχει  η  επιλογή  ''Πρόταση
Συνεργασίας''. Πατώντας το ο χρήστης μεταβαίνει στην αντίστοιχη φόρμα, όπως βλέπουμε στις εικόνες
31,32.

Εικόνα31

Εικόνα32
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Εκεί το σύστημα, αναλόγως σε ποιο κεφάλαιο βρίσκεται ο χρήστης του προτείνει να συνεργαστεί με
άλλους  χρήστες οι οποίοι είχαν υψηλές επιδόσεις στο τεστ αυτού του κεφαλαίου.

Εικόνα33

Στη  συνέχεια  ο  χρήστης  μπορεί  να  στείλει  μήνυμα  σα  κάποιον  απ'αυτούς  τους  χρήστες  και  να
συνεργαστούν για το κεφάλαιο αυτό.

Εικόνα34
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Σε  περίπτωση  που  ο  χρήστης  προσπαθήσει  να  στείλει  μήνυμα  σε  κάποιον  χρήστη  που  δεν
υπάρχει(εικόνα35) τότε του εμφανίζεται το κατάλληλο μήνυμα(εικόνα36).

Εικόνα35

                                       Εικόνα36
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Ενώ όταν ο χρήστης στέλνει μήνυμα σε κατόπιν απ'τους χρήστης που του έχει προτείνει το σύστημα
(εικόνα 37) το μήνυμα πάει  κανονικά(εικόνα 38), και πλέον ο δεύτερος χρήστης όταν επισκεφθεί το
λογαριασμό μπορεί να δει το μήνυμα που του αποστάλθηκε και να απαντήσει.

Εικόνα37

Εικόνα 38

Ευφυές σύστημα διδασκαλίας με προτεινόμενη συνεργασία μεταξύ των χρηστών                                                        28



Μεταπτυχιακή Διατριβή                                                                                                 Ηλιάνα Καραναστάση

4.7. Βοήθεια on-line

Στη μπάρα με το μενού που υπάρχει στο πάνω μέρος κάθε φόρμας υπάρχει η επιλογή ''Βοήθεια''. Εκεί
υπάρχει ένας σύντομος οδηγός για τη χρήση της εφαρμογής υπό τη μορφή ερωτήσεων.

Εικόνα39

Εικόνα40
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4.8. Διαχείριση Καθηγητή

Από το σύστημα έχει οριστεί και ένας  λογαριασμός για τη διαχείριση από ένα καθηγητή. Στην εικόνα41
βλέπουμε τη συμπλήρωση των στοιχείων του καθηγητή ώστε να πραγματοποιήσει είσοδο στο σύστημα.

Εικόνα41

Εάν τα  στοιχεία  είναι  σωστά ανοίγει  η  φόρμα για  τη  διαχείριση του καθηγητή  όπως φαίνεται  στην
εικόνα42.

Εικόνα42
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Εκεί  ο  καθηγητής  μπορεί  να  προσθέσει  καινούριες  ερωτήσεις  σε  όποιο  κεφάλαιο  επιθυμεί  όπως
βλέπουμε στις εικόνες 43,44.

Εικόνα43

                                            Εικόνα44
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Εκεί  ο  καθηγητής  μπορεί  να  παρακολουθεί  και  τη  πορεία  των  μαθητών  βλέποντας  αναλυτικά  τις
επιδόσεις των μαθητών σε όλα τα τεστ όπως βλέπουμε στην εικόνα45.

Εικόνα45
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5. Αρχιτεκτονική Συστήματος

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην αρχιτεκτονική ευφυών συστημάτων διδασκαλίας( intelligent
tutoring systems- ITSs), στα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της εφαρμογής, τη βάση
της εφαρμογής καθώς και κάποια κατατοπιστικά διαγράμματα UML.

5.1. Ευφυή συστήματα διδασκαλίας( ITSs)

Ένα ευφυές σύστημα διδασκαλίας ( ITS) είναι ένα λογισμικό που έχει ως στόχο να παρέχει άμεσες και
προσαρμοσμένες οδηγίες στους μαθητές , συνήθως χωρίς παρέμβαση από έναν άνθρωπο δάσκαλο . Τα
ITSs έχουν στόχο τη πρόσβαση στη μάθηση με ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο χρησιμοποιώντας
μια ποικιλία υπολογιστικών τεχνολογιών . Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ITSs που χρησιμοποιούνται
τόσο  στην  εκπαίδευση  όσο  και  για  επαγγελματικά   θέματα.  Υπάρχει  στενή  σχέση  μεταξύ  ευφυής
διδασκαλίας και των γνωστικών θεωριών μάθησης με σκοπό την  εξέλιξη της έρευνα για τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας  των ITS  .  Στόχος  των ITSs  είναι  να  εξαλείψει  το  πρόβλημα  της  υπερβολικής
εξάρτησης των μαθητών απ'τους εκπαιδευτικούς και να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση για κάθε
μαθητή.

5.1.1. Αρχιτεκτονική ευφυών συστημάτων διδασκαλίας( ITSs)

Η αρχιτεκτονική των ευφυών συστημάτων διδασκαλίας αποτελείται απ'τά ακόλουθα συστατικά μέρη:

α) τη γνώση  πεδίου που περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό,

β)το μοντέλο μαθητή που καταγράφει πληροφορίες που αφορούν το χρήστη,

γ)το παιδαγωγικό μοντέλο που εμπεριέχει γνώση σχετικά με τις διάφορες παιδαγωγικές αποφάσεις και 

δ)τη διεπαφή χρήστη.

 Η  γνώση πεδίου περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάζεται στους χρήστες του συστήματος.
Το  εκπαιδευτικό  υλικό  αφορά  μια  ποικιλία  από  από  μαθήματα  που  ξεκινούν  από  εκπαιδευτικά
εισαγωγικά μαθήματα και κλιμακώνονται σε ποιο προχωρημένα ζητήματα. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο
του κάθε μαθήματος οργανώνεται σε ενότητες, υπευθυνότητες και θέματα.

 Το μοντέλο μαθητή καταγράφει πληροφορίες σχετικές με το χρήστη που αφορούν το επίπεδο γνώσεις
του  και  άλλα  γνωρίσματα  του.  Οι  πληροφορίες  αυτές  είναι  απαραίτητες  για  τη  λειτουργία  του
συστήματος με βάση τις ανάγκες του χρήστη.

 Το  παιδαγωγικό μοντέλο αναπαριστά τη παιδαγωγική διαδικασία. Παρέχει τη γνώση που απαιτείται
έτσι ώστε να προσαρμόζεται  η παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με τα δεδομένα του
μοντέλου  μαθητή.  Επίσης  εμπεριέχει  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  διάφορες  στρατηγικές  οι  οποίες
καθορίζουν πως πρέπει να οργανωθεί ένα μάθημα.

  Η διεπαφή χρήστη είναι υπεύθυνη για την αλληλεπίδραση του συστήματος με το χρήστη. Ο κύριος
στόχος  είναι   η  σχεδίαση  μιας  διεπαφής  χρήστη  η  οποία  να  μπορεί  να  απευθύνεται  σε  χρήστες  με
διαφορετικές ικανότητες, ανάγκες, απαιτήσεις και προτιμήσεις.
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5.2. Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν                                                  

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της εφαρμογής είναι τα Microsoft Visual Studio
Ultimate 2013 και Μicrosoft Sql Server 2012, τα οποία θα δούμε αναλυτικότερα στις παρακάτω δύο
υποενότητες.

5.2.1. Microsoft Visual Studio 

To Microsoft Visual Studio  αποτελεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (integrated development
environment (IDE)). Χρησιμοποιείται για ανάπτυξη  εφαρμογών Windows Forms , WPF , ιστοσελίδων ,
εφαρμογών και υπηρεσιών Web που απευθύνονται σε όλες τις πλατφόρμες που υποστηρίζονται από τη
Microsoft .

 Περιέχει , περιβάλλον γραφής και επεξεργασίας κώδικα , ενσωματωμένο debugger , σχεδιαστή ιστού ,
σχεδιαστή σχήματος βάσης δεδομένων και άλλα χρήσιμα εργαλεία.

 Το Microsoft Visual Studio υποστηρίζει μεγάλο αριθμό γλωσσών προγραμματισμού. Ενσωματωμένες
γλώσσες είναι οι C/C++ , η Visual Basic , η C# , η F# . Επίσης υποστηρίζει XML/XSLT , JavaScript και
CSS. 

5.2.2.  Μicrosoft Sql Server

O SQL Server είναι μια σχεσιακή βάση δεδομένων, η οποία αναπτύσσεται από τη Μicrosoft. Οι κύριες
γλώσσες που χρησιμοποιούνται είναι η T-SQL και η ANSI SQL. 

  Η κεντρική βάση δεδομένων του SQL υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους, συμπεριλαμβανομένων των
ακεραίων  αριθμών,  αριθμών  κινητής  υποδιαστολής,  δεκαδικών,  αλφαριθμητικών,  Varchar  (σειρές
χαρακτήρων μεταβλητού μήκους),  δυαδικών αριθμών (για τα μη δομημένα δεδομένα),  κειμένων (για
κείμενα).

  Επιτρέπει επίσης καθορισμένους από το χρήστη σύνθετους τύπους δεδομένων (UDTs), δηλαδή τύπους
που  βασίζονται  στους  βασικούς  τύπους  αλλά  μπορούν  να  τροποποιηθούν.  Τα  στοιχεία  στη  βάση
δεδομένων αποθηκεύονται σε ένα (ή περισσότερα) αρχεία με επέκταση .mdf.

 Τα δευτεροβάθμια στοιχεία αποθηκεύονται  στο αρχείο με επέκταση .ndf.  To αρχείο καταγραφής το
οποίο περιέχει όλες τις πρόσφατες αλλαγές στη βάση δεδομένων αποθηκεύεται σε αρχείο με επέκταση
.ldf.

 Ο χώρος αποθήκευσης που διατίθεται  σε μια βάση δεδομένων διαιρείται  σε διαδοχικά αριθμημένες
σελίδες, κάθε μία από τις οποίες έχει μέγεθος 8 KB.

Ευφυές σύστημα διδασκαλίας με προτεινόμενη συνεργασία μεταξύ των χρηστών                                                        34



Μεταπτυχιακή Διατριβή                                                                                                 Ηλιάνα Καραναστάση

5.3. Περιγραφή βάσης                                            

                                     Εικόνα46

Όπως  βλέπουμε  στη  εικόνα46  για  τις  ανάγκες  της  εφαρμογής  δημιουργήθηκε  η  βάση  δεδομένων
Database1  με  κατάληξη  .mdf.  H  βάση  αποτελείται  από  τους  πίνακες  Users,
Questions,Reading,Test_Statistics και Chat. Aς τους δούμε πιο αναλυτικά:
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➢ Ο  Πίνακας Users:

                Εικόνα47

Ο πίνακας Users αποτελείται από τα γνωρίσματα name,mail,username και password. Κλειδί του πίνακα
αποτελεί το username. Tα πεδία δεν μπορούν να πάρουν κενές τιμές καθώς απαιτείται από το χρήστη να
συμπληρώσει όλα τα πεδία κατά την εγγραφή του, όπως βλέπουμε στην εικόνα48.

Εικόνα48
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➢ Ο Πίνακας Questions

Eικόνα49

Ο Πίνακας  Questions  έχει  ως κλειδί  το  id  που δίνεται αυτόματα. Τα γνωρίσματα του είναι  question,
correct, wrong1, wrong2, wrong3  και  kefalaio. Aναλόγως από τη φόρμα ποιου  κεφαλαίου κεφαλαίου
βρισκόμαστε καλούνται 10 ερωτήσεις τυχαία του κατάλληλου κεφαλαίου χρησιμοποιώντας το γνώρισμα
''kefalaio''.
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➢ Ο Πίνακας Reading

Eικόνα50

Ο πίνακας Reading όπως βλέπουμε στην εικόνα50 αποτελείται από τα γνωρίσματα username, kef1_alg,
kef2_alg, kef3_alg, kef4_alg, kef5_alg,kef1_geo και kef2_geo.  To κλειδί του πίνακα είναι το username
ενώ  τα  υπόλοιπα  γνωρίσματα  αποτελούν  όλα  τα  κεφάλαια  της  εφαρμογής,  παίρνουν  τιμή  int  και
αποθηκεύουν το συνολικό χρόνο που αφιερώνει ο κάθε μαθητής να διαβάσει τη θεωρία του αντίστοιχου
κεφαλαίου.  Ο πίνακας  αυτός  μας  βοηθά  να  γνωστοποιήσουμε  στο  μαθητή μέσω της  προβολής  των
στατιστικών του πόσο χρόνο αφιέρωση στη μελέτη της θεωρίας σε συνδυασμό με κάποια συμβουλή
ώστε να τα πάει καλύτερα σε επόμενο κεφάλαιο όπως βλέπουμε στην εικόνα51.

Εικόνα51
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➢ Ο πίνακας Tests_Statistics

Eικόνα52

Ο πίνακας  Tests_Statistics όπως βλέπουμε στην εικόνα52 αποτελείται από τα γνωρίσματα  username,
kef1_alg, kef2_alg, kef3_alg, kef4_alg, kef5_alg,epan_alg, kef1_geo, kef2_geo και epan_geo.  To κλειδί
του πίνακα είναι το username ενώ τα υπόλοιπα γνωρίσματα αποτελούν όλα τα κεφάλαια της εφαρμογής,
παίρνουν τιμή int και αποθηκεύουν τη βαθμολογία του μαθητή σε κάθε τεστ του κεφαλαίου. Ο πίνακας
αυτός μας βοηθά να γνωστοποιήσουμε στο μαθητή μέσω της προβολής των στατιστικών την επίδοση του
στο τεστ σε συνδυασμό με κάποια συμβουλή ώστε να τα πάει καλύτερα σε επόμενο κεφάλαιο όπως
βλέπουμε στην εικόνα51.

➢ Ο πίνακας Chat

Eικόνα53

O πίνακας Chat αποτελείται από τα γνωρίσματα date, apostoleas, paraliptis  και message.  Πρόκειται για
τα μηνύματα που στέλνουν μεταξύ τους οι χρήστες για να συνεργαστούν. Πρόσβαση σε κάθε μήνυμα
έχει μόνο ο αποστολέας και ο παραλήπτης του μηνύματος, δηλαδή δε μπορεί ο κάθε χρήστης να βλέπει
τις συνομιλίες άλλων χρηστών.

5.4. Διαγράμματα UML
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5.4.1.  Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης

Eικόνα54

Στην  εικόνα  54  βλέπουμε  το  διάγραμμα  UseCase  για  το  μαθητή.  Όπως  φαίνεται  στο  διάγραμμα  ο
μαθητής αν δεν διαθέτει λογαριασμό πρέπει να να εγγραφεί. Στη συνέχεια μπορεί να κάνει  login  στο
σύστημα, αφού επιβεβαιωθούν τα στοιχεία του. Ολοκληρώνοντας το login μπορεί να διαβάσει τη θεωρία
του 1ου κεφαλαίου αν είναι η πρώτη φορά που κάνει login ή τη θεωρία του κεφαλαίου που είχε μείνει
από την  τελευταία  φορά που συνδέθηκε.  Στη συνέχεια  μπορεί  να  κάνει  το τεστ  του κεφαλαίου  και
εφόσον θέλει μπορεί να συνεργαστεί με άλλους χρήστες ώστε να τον βοηθήσουν να ολοκληρώσει το
τεστ. Όταν ολοκληρώσει το τεστ μπορεί να δει τα στατιστικά που σημείωσε στο κεφάλαιο αυτό. Στην
συνέχεια  ακολουθεί  η  ίσια  διαδικασία  για  το  επόμενο  κεφάλαιο  εκτός  και  αν  το  κεφάλαιο  που
ολοκληρώθηκε ήταν το τελευταίο της εκπαίδευσης οπότε έχουμε ολοκλήρωση εκπαίδευσης.
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Εικόνα55

Στην εικόνα 55 βλέπουμε το διάγραμμα UseCase  για το καθηγητή.   Ο καθηγητής  αφού κάνει  login
μπορεί να κάνει προσθήκη νέας ερώτησης και να δει τις βαθμολογίες των μαθητών.
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5.4.2.  Διάγραμμα Κλάσεων

Εικόνα56

Στην εικόνα56 βλέπουμε την  υπερκλάση Χρήστες, όπου την κληρονομούν οι υποκλάσεις Μαθητές και
Καθηγητής  ,  δηλαδή  οι  κλάσεις  Μαθητές  και  Καθηγητής  ''παίρνουν''  τα  γνωρίσματα  (username,
password) και τις ιδιότητες(Login(),Logout()) της υπερκλάσης Χρήστες, έχοντας βέβαια και η κάθε μία
τα δικά της. Στη συνέχεια έχουμε τις κλάσεις Ερωτήσεις και Στατιστικά που συνδέονται με τις κλάσεις
Μαθητές και Καθηγητής όπως κατά τον τρόπο ο οποίος φαίνεται στο διάγραμμα.
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6. Συμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις

Kατά την σχεδίαση και υλοποίηση της εκπαιδευτικής εφαρμογής βασική επιδίωξη ήταν η δημιουργία
μιας εύχρηστης λειτουργικά εφαρμογής από τη μία και από την άλλη μιας εφαρμογής που θα μπορεί να
δώσει ουσιαστική βοήθεια στους μαθητές να μελετήσουν και να εξασκηθούν στα μαθηματικά της Γ'
Γυμνασίου.

  Ως  προς  το  πρώτο  σκέλος  η  επιδίωξη  θεωρούμε  ότι  πραγματοποιήθηκε  καθώς  θεωρούμε  καθώς
πιστεύουμε ότι η αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή (User Interface) είναι ικανοποιητική και
βοηθάει το χρήστη να προσαρμόζεται στις καταστάσεις και να προχωράει εύκολα στο ''επόμενο βήμα''.

   Ως προς το δεύτερο σκέλος θεωρούμε πως η εφαρμογή μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό βοήθημα των
μαθητών της Γ' Γυμνασίου στα Μαθηματικά καθώς καλύπτεται όλη η απαραίτητη ύλη του σχολικού
βιβλίου και υπάρχουν τεστ για κάθε κεφάλαιο και επαναληπτικά τεστ στα οποία ο μαθητής μπορεί να
εξασκηθεί , να εντοπίσει τις αδυναμίες του και να βελτιωθεί.

  Επίσης  πρέπει  να  σταθούμε  στο  γεγονός  πως  το   εκπαιδευτικό  λογισμικό  παρέχει  προτάσεις
συνεργασίας μεταξύ των χρηστών το οποίο θεωρούμε και σημαντικό κομμάτι της εφαρμογής καθώς με
αυτό  το  τρόπο  το  εκπαιδευτικό  λογισμικό  μπορεί  να  αντεπεξέλθει  καλύτερα  στο  ρόλο  της  φυσικής
σχολικής τάξης όπου υπάρχει η ανθρώπινη επαφή και συνεργασία και να γίνει πιο ευχάριστο για τους
χρήστες. 

    Σαφώς και το σύστημα επιδέχεται βελτιώσεις και επεκτάσεις όπως οι παρακάτω:

➢ Βελτιστοποίηση του υπάρχοντα κώδικα για γρηγορότερη απόκριση του συστήματος

➢ Αποστολή e-mail σε χρήστη που έχει δεχθεί κάποιο μήνυμα συνεργασίας από άλλο χρήστη

➢ Επέκταση των προσωπικών μηνυμάτων σε μεγαλύτερες ομάδες συνεργασίας

➢ Προσθήκη επιπλέον τεστ με θέματα στα οποία υστερεί ο εκάστοτε χρήστης
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