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Κεφάλαιο 1: Ειςαγωγή 
 

1.1 κοπόσ εργαςίασ 

 

Ο ςθμαςιολογικόσ ιςτόσ επιτρζπει τθν καλφτερθ μθχανικι επεξεργαςία 

πλθροφοριϊν από τον παγκόςμιο ιςτό, με τθ δόμθςθ εγγράφων ιςτοφ κατά  τζτοιον 

τρόπο, ϊςτε να είναι κατανοθτά από μθχανζσ (Berners-Lee et al., 2001). Περιζχει 

ςθμαντικά ςυςτατικά ςτοιχεία, όπωσ οντολογίεσ,  γλϊςςεσ οντολογιϊν, εργαλεία, 

ςθμαςιολογικζσ επιςθμειϊςεισ, λογικι υποςτιριξθ, ζξυπνουσ πράκτορεσ, και 

εφαρμογζσ/υπθρεςίεσ (Kanellopoulos et al., 2006).  

Ο ςθμαςιολογικόσ ιςτόσ ςυχνά κεωρείται ότι προςφζρει τθ δυνατότθτα επίλυςθσ 

ςφγχρονων προβλθμάτων ςε διαφορετικοφσ τομείσ. Ειδικότερα, ςτον τομζα τθσ 

θλεκτρονικισ μάκθςθσ οι τεχνολογίεσ ςθμαςιολογικοφ ιςτοφ μποροφν να 

υποςτθρίξουν τθν αυτόματθ ανάκτθςθ πλθροφοριϊν, τθν αυτόματθ προςαρμογι 

του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου ι  τθν ςφςταςθ επόμενων βθμάτων μάκθςθσ 

(Schaffert et al., 2008).  

τθν παροφςα εργαςία πραγματοποιείται θ καταςκευι μιασ οντολογίασ περιγραφισ 

εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν. Θ οντολογία αυτι μπορεί να υποςτθρίξει ερωτιματα 

ςχετικά με α) τθν αναηιτθςθ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν, β) τθν αναηιτθςθ  

μακθςιακϊν αντικειμζνων, κακϊσ και γ) τθν εξατομίκευςθ τθσ μάκθςθσ ενόσ 

εκπαιδευόμενου με ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά. Για τθ δθμιουργία τθσ 

οντολογίασ λιφκθκαν υπόψθ ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ και πρότυπα θλεκτρονικισ 

μάκθςθσ, όπωσ το IMS LD, το IEEE LOM και το IMS LIP, κακϊσ και υπάρχουςεσ 

οντολογίεσ περιγραφισ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν.   

 

1.2 Δομή εργαςίασ 

 

 το δεφτερο κεφάλαιο αρχικά δίνονται οριςμοί που αφοροφν το αντικείμενο 

τθσ εργαςίασ και εξετάηονται ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ και πρότυπα 

θλεκτρονικισ μάκθςθσ, με ζμφαςθ ςτθν προδιαγραφι IMS LD. τθ ςυνζχεια, 

αναλφεται το πεδίο το οποίο καλείται να εξυπθρετιςει θ οντολογία τθσ 

παροφςασ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ.  

 το τρίτο κεφάλαιο αρχικά ορίηονται κατθγορίεσ ερωτθμάτων τισ οποίεσ κα 

μπορεί να απαντιςει θ οντολογία και αναπτφςςονται κριτιρια αξιολόγθςθσ 

ςφμφωνα με αυτζσ. τθ ςυνζχεια εξετάηονται υπάρχουςεσ οντολογίεσ 
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εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν και πραγματοποιείται ςφγκριςθ αυτϊν ςφμφωνα 

με τα κριτιρια που τζκθκαν προθγουμζνωσ. 

 το τζταρτο κεφάλαιο πρωτίςτωσ αναλφονται οι κλάςεισ, οι ιδιότθτεσ και οι 

περιοριςμοί τθσ οντολογίασ και ςτθ ςυνζχεια δθμιουργοφνται ςτιγμιότυπα 

κλάςεων και ιδιοτιτων για ζνα παράδειγμα μακιματοσ. Σζλοσ, παρατίκεται 

ο κϊδικασ των ερωτθμάτων ςε γλϊςςα SPARQL. 

 

 



Κεφάλαιο 2: Οντολογίεσ εκπαιδευτικών πρακτικών 
 

2.1 Εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ και Εκπαιδευτικέσ πρακτικέσ 

 

Εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ (instructional design) είναι θ διαδικαςία κατά τθν οποία 

ζνασ εκπαιδευτισ  (ι ζνασ ειδικόσ ςτον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό) προςδιορίηει τισ 

κατάλλθλεσ διδακτικζσ μεκόδουσ για ςυγκεκριμζνουσ εκπαιδευόμενουσ ςε ζνα 

ςυγκεκριμζνο πλαίςιο επιχειρϊντασ να επιτφχει ζναν ςυγκεκριμζνο ςκοπό (IEEE 

2001). 

τα πλαίςια του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ χρθςιμοποιείται ςυχνά ο όροσ 

«εκπαιδευτικι πρακτικι» (learning design). Μια εκπαιδευτικι πρακτικι είναι το 

αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ. Ουςιαςτικά, αποτελεί 

μια αναπαράςταςθ διδακτικϊν και μακθςιακϊν πρακτικϊν, θ οποία ζχει 

καταγραφεί-τεκμθριωκεί ςε μια ςυμβολικι μορφι (Agostinho, 2006). 

 

2.2 Η προδιαγραφή αναπαράςταςησ εκπαιδευτικών πρακτικών 

IMS-LD 

 

Θ προδιαγραφι IMS Learning Design (IMS-LD) αποςκοπεί ςτθν αναπαράςταςθ 

εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν με ζναν ςθμαςιολογικό, επίςθμο και ερμθνεφςιμο από 

μθχανζσ τρόπο (Koper, 2006). Για τθ διευκόλυνςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ ανάμεςα 

ςε ςυςτιματα λογιςμικοφ, θ προδιαγραφι IMS-LD ζχει μοντελοποιθκεί με τθ 

βοικεια τθσ γλϊςςασ XML (Amorim et al., 2006; Thompson et al., 2004; IMS, 

2003b).  Θ προδιαγραφι IMS-LD παρζχει τθν δυνατότθτα αναφοράσ ςε εξωτερικά 

μακθςιακά αντικείμενα με τθ βοικεια ιδιοτιτων URI, και κατά ςυνζπεια 

πραγματοποιεί διαχωριςμό τθσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ και του εκπαιδευτικοφ 

περιεχομζνου ςτο οποίο γίνονται αναφορζσ (Knight et al., 2006).  

Θ εκπαιδευτικι πρακτικι και τα περιλαμβανόμενα αρχεία (π.χ. εικόνεσ, κείμενα) 

μποροφν να ςυςκευαςκοφν ςε μια ενότθτα μάκθςθσ (Unit of Learning – UoL). Θ 

ενότθτα μάκθςθσ μπορεί να κεωρθκεί ωσ μια γενικι ονομαςία για μια ςειρά 

μακθμάτων, ζνα μάκθμα, ζνα εργαςτιριο, και οφτω κακεξισ, που μπορεί να 

αποκτιςει ςτιγμιότυπα και να επαναχρθςιμοποιθκεί πολλζσ φορζσ για 

διαφορετικοφσ ανκρϊπουσ και ρυκμίςεισ ςε ζνα διαδικτυακό περιβάλλον (Koper 

και Olivier, 2004). 
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τθν πράξθ, θ προδιαγραφι IMS-LD χρθςιμοποιείται για τθ δθμιουργία ενόσ 

ςυμπιεςμζνου (zip) αρχείου με χριςθ τθσ προδιαγραφισ IMS Content Packaging. 

Αυτό το ςυμπιεςμζνο αρχείο μπορεί να ανταλλάςςεται και να διερμθνεφεται από 

οποιαδιποτε μθχανι εκτζλεςθσ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν που ακολουκεί τθν 

προδιαγραφι και διαχειρίηεται τθ ροι εργαςιϊν (διαχείριςθ δραςτθριοτιτων) με το 

να παρουςιάηει ςε όλουσ τουσ χριςτεσ τισ κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ και πόρουσ 

τθ ςωςτι ςτιγμι κατά τθ διαδικαςία διδαςκαλίασ και μάκθςθσ (Koper, 2006). 

 

Εικόνα 1: Σο εννοιολογικό μοντζλο τθσ προδιαγραφισ IMS LD (IMS Global, 2003) 

 

2.2.1 Βαςικά ςτοιχεία τησ προδιαγραφήσ IMS-LD 

 

Σα βαςικά ςτοιχεία (Components) τθσ προδιαγραφισ IMS Learning Design είναι τα 

ακόλουκα : 

 Δραςτθριότθτεσ (Activities): Τπάρχουν δυο κατθγορίεσ δραςτθριοτιτων, οι 

εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ (learning activities) και οι δραςτθριότθτεσ 

υποςτιριξθσ (support activities). Μια εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα είναι μια 

ςκόπιμθ ενζργεια που εκτελείται από εκπαιδευόμενουσ μζςα ςε μια 

διαδικαςία διδαςκαλίασ-μάκθςθσ προκειμζνου να επιτφχουν 

εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ (Klebl, 2006).  Μια δραςτθριότθτα υποςτιριξθσ ζχει 

ωσ ςκοπό τθν υποςτιριξθ τθσ διεκπεραίωςθσ εκπαιδευτικϊν 

δραςτθριοτιτων και δεν ικανοποιεί εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ. Οι 
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δραςτθριότθτεσ είναι δυνατό να ςυγκεντρωκοφν με τθ χριςθ δομϊν 

δραςτθριοτιτων (activity structures). Οι δομζσ δραςτθριοτιτων μποροφν να 

ζχουν αναφορζσ ςε άλλεσ δομζσ δραςτθριοτιτων και εξωτερικζσ ενότθτεσ 

μάκθςθσ (Britain, 2004). 

 Ρόλοι (Roles): Τπάρχουν δφο κατθγορίεσ ρόλων που χρθςιμοποιοφνται για 

να αναπαριςτοφν ανκρϊπουσ: εκπαιδευόμενοσ (learner) και προςωπικό 

(staff)  (Britain, 2004). 

 Περιβάλλοντα (Environments): Σα περιβάλλοντα είναι τα ςυνδετικά 

ςτοιχεία ανάμεςα ςτισ δραςτθριότθτεσ και τουσ πόρουσ. Ουςιαςτικά, τα 

περιβάλλοντα είναι ςτοιχεία που χρθςιμεφουν ωσ ςυςκευαςίεσ μζςα ςτισ 

οποίεσ βρίςκεται οτιδιποτε ζχει ανάγκθ ζνασ εκπαιδευόμενοσ ςε κάποιο 

ςυγκεκριμζνο βιμα τθσ διαδικαςίασ διδαςκαλίασ – μάκθςθσ. Μζςω 

αναφορϊν, αυτζσ οι “ςυςκευαςίεσ” μποροφν να επαναχρθςιμοποιθκοφν 

κατά τθ διάρκεια μιασ διαδικαςίασ διδαςκαλίασ – μάκθςθσ (Koper, 2006). Σο 

ςτοιχείο περιβάλλον περιζχει δφο βαςικοφσ τφπουσ, τα μακθςιακά 

αντικείμενα (Learning objects) και τισ υπθρεςίεσ (Services) (Koper, 2006). 

 Τπθρεςίεσ (services): Οι υπθρεςίεσ αποτελοφν διαδραςτικά εργαλεία ςε ζνα 

περιβάλλον που υποςτθρίηει μια ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα (Wilson et al., 

2007).  

 Εκπαιδευτικοί ςτόχοι (Learning objectives): Οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι 

αποτελοφν τθν προδιαγραφι των προςδοκϊμενων αποτελεςμάτων για τουσ 

εκπαιδευόμενουσ (Koper και Bennet, 2008). 

 Προαπαιτοφμενα (Prerequisites): Σα προαπαιτοφμενα είναι μια 

προδιαγραφι για το επίπεδο ειςόδου των εκπαιδευόμενων (Koper και 

Bennet 2008). Μπορεί να αφοροφν τθν είςοδο ςε μια εκπαιδευτικι πρακτικι 

ι τθν είςοδο ςε μια δραςτθριότθτα (Koper και Bennet 2008). 

 Μακθςιακά αντικείμενα (Learning Objects): Μακθςιακό αντικείμενο είναι 

μια οντότθτα, ψθφιακι ι μθ, που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, για να 

υποςτθρίξει τθ μάκθςθ, τθν εκπαίδευςθ ι τθν κατάρτιςθ (Learning 

Technology Standards Committee, 2002).  

Θ περιγραφι τθσ διαδικαςίασ διδαςκαλίασ-μάκθςθσ γίνεται με τθ βοικεια του 

ςτοιχείου μεκόδου (method), το οποίο παρζχει τον ςυγχρονιςμό των ρόλων, των 

δραςτθριοτιτων και των ςχετιηόμενων περιβαλλόντων και επιτρζπει ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ να επιτυγχάνουν εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ δεδομζνων 

ςυγκεκριμζνων προαπαιτοφμενων (Koper και Bennet 2008). Μια μζκοδοσ 

αποτελείται από ζνα ζργο (play) ι ταυτόχρονα ζργα. Σα ζργα αναπαριςτοφν τθ ροι 

των δραςτθριοτιτων κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ (ι αλλιϊσ, τθ 

ροι εργαςιϊν). Κατά τθν εκτζλεςθ ενόσ ζργου αυτό διερμθνεφεται ζτςι ϊςτε να 

αποκρφπτει περιβάλλοντα, δραςτθριότθτεσ και πόρουσ από τουσ χριςτεσ. υχνά 

δθμιουργείται ζνα ζργο για κάκε ρόλο, ζτςι ϊςτε ο κάκε ρόλοσ να «βλζπει» 
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διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ. Αυτό όμωσ προχποκζτει οι δραςτθριότθτεσ να είναι 

ανεξάρτθτεσ για κάκε ρόλο. Κάκε ζργο περιζχει μια ςειρά πράξεων (acts). Οι 

Πράξεισ αποτελοφν ζνα ςτάδιο/μια φάςθ ενόσ μακιματοσ ι ενότθτασ. Σα 

ςτιγμιότυπα των πράξεων πρζπει να εκτελοφνται ςε μια ακολουκία. Όλεσ οι 

δραςτθριότθτεσ ςε μια Πράξθ ολοκλθρϊνονται πριν ξεκινιςει θ επόμενθ. Κάκε 

πράξθ περιζχει ζνα ι περιςςότερα κομμάτια ρόλων (role parts) που εκτελοφνται 

παράλλθλα. Κάκε κομμάτι ρόλων ςυςχετίηει ζναν ρόλο με μια δραςτθριότθτα 

(activity) ι δομι δραςτθριοτιτων (Britain, 2004).  

Μια μζκοδοσ μπορεί να περιζχει ςυνκικεσ (conditions), ςτθ μορφι αν-τότε-αλλιϊσ 

(if-then-else). Οι ςυνκικεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να εξατομικεφςουν τισ 

εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ για ςυγκεκριμζνουσ χριςτεσ (Koper και Bennet, 2008). Οι 

μεταβλθτζσ (properties) περιζχουν πλθροφορίεσ για ρόλουσ αλλά και τθν ίδια 

μονάδα μάκθςθσ, για παράδειγμα: προφίλ χρθςτϊν, δεδομζνα εξζλιξθσ 

(ολοκλιρωςθ δραςτθριοτιτων), αποτελζςματα τεςτ. Οι μεταβλθτζσ είναι 

κακολικζσ (global) ι τοπικζσ (local) (Koper και Bennet, 2008). Με τθ ςειρά τουσ οι 

κακολικζσ και τοπικζσ μεταβλθτζσ μποροφν να είναι γενικζσ (general properties), 

ατομικζσ (personal properties) ι ρόλων (role properties) (Olivier και Tattersall, 

2005). 

 

2.2.2 Επίπεδα υλοποίηςησ προδιαγραφήσ IMS-LD 

 
Θ προδιαγραφι IMS-LD υποςτθρίηει τρία επίπεδα υλοποίθςθσ τα οποία  ζχουν 

κτιςτεί το ζνα πάνω ςτο άλλο. Σα μζρθ που περιλαμβάνονται ςτο επίπεδο Α 

μποροφν να κεωρθκοφν ωσ ζνα ςφνολο το οποίο παρζχει ζνα ελάχιςτο επίπεδο 

δυνατοτιτων και ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ προδιαγραφισ (Olivier και 

Tattersall, 2005). Σο επίπεδο Α δεν ζχει εξαρτιςεισ από το επίπεδο Β, αν και το 

επίπεδο Β εξαρτάται από τα ςτοιχεία του επιπζδου Α, κακϊσ και τα επεκτείνει. 

Ομοίωσ, τα επίπεδα Α και Β δεν εξαρτϊνται από το επίπεδο C, όμωσ το επίπεδο C με 

τθ ςειρά του εξαρτάται από τα επίπεδα Α και Β κακϊσ και τα επεκτείνει (Olivier και 

Tattersall, 2005). 

 το βαςικό επίπεδο Α (Level A) τθσ προδιαγραφισ ανικουν οι 

δραςτθριότθτεσ, οι ρόλοι, οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι, τα περιβάλλοντα, οι 

πόροι και οι υπθρεςίεσ. Με τθ χριςθ του επιπζδου Α, μια διαδικαςία 

διδαςκαλίασ – μάκθςθσ μπορεί να οργανωκεί και να εκτελεςτεί με ζναν 

αρκετά ςαφι τρόπο. 

 Σο επίπεδο Β (Level B) προςκζτει ςτο επίπεδο Α μεταβλθτζσ και ςυνκικεσ, 

επιτρζποντασ πιο εξεηθτθμζνο ζλεγχο και τφπουσ μάκθςθσ (Olivier και 

Tattersall, 2005). Εάν ζχουν δοκεί λογικζσ και αρικμθτικζσ εκφράςεισ 

μεταβλθτϊν ςε ςυνδυαςμό με δθλϊςεισ αν-τότε-αλλιϊσ ςτο ςτοιχείο 
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ςυνκικθσ, θ τροποποίθςθ τθσ εκπαιδευτικισ ροισ μπορεί να ςχεδιαςτεί και 

να εκτελεςτεί κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ, με βάςθ μεταβλθτζσ. 

Προκακοριςμζνα κομμάτια τθσ διαδικαςίασ διδαςκαλίασ – μάκθςθσ, όπωσ 

διαφορετικζσ δομζσ δραςτθριοτιτων που αναπαριςτοφν διαφορετικζσ 

μεκόδουσ μάκθςθσ, μποροφν να επιλεχκοφν και να παρουςιαςκοφν 

ανάλογα με πλθροφορίεσ που ζχουν αξιολογθκεί και αποκθκευκεί ςε 

μεταβλθτζσ κατά τθν εκτζλεςθ μιασ μονάδασ μάκθςθσ. 

 Με το επίπεδο C (Level C) θ προδιαγραφι IMS Learning Design επεκτείνει 

ακόμα περιςςότερο τθν προςαρμοςτικότθτα. Ουςιαςτικά το επίπεδο C 

προςκζτει ειδοποιιςεισ (notifications) ςτα επίπεδα Α και Β. Σο επίπεδο C 

δίνει τθν ευκαιρία οργάνωςθσ ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων οι οποίεσ 

μποροφν να ςχεδιαςτοφν, ζτςι ϊςτε να αντιδροφν ςε δραςτθριότθτεσ 

χρθςτϊν αντί ςε μια προκακοριςμζνθ εκπαιδευτικι ροι. Άρα, θ 

προδιαγραφι IMS Learning Design μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ 

ςχεδίαςθ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων που βαςίηονται ςε παιχνίδια ρόλων ι 

προςομοιϊςεισ. 

 

2.2.3 Περιοριςμοί IMS-LD 

 

Σο μοντζλο γνϊςθσ τθσ γλϊςςασ XML δεν είναι επαρκϊσ εκφραςτικό ϊςτε να 

περιγράφει τθ ςθμαςιολογία (ι το νόθμα) των ςτοιχείων του IMS LD. Πιο 

ςυγκεκριμζνα, οι κφριοι περιοριςμοί τθσ γλϊςςασ XML είναι οι ακόλουκοι (Amorim 

et al., 2006; Gil & Ratnakar, 2002): 

 χζςεισ ιεραρχίασ (is-a) ανάμεςα ςε δφο ι περιςςότερεσ ζννοιεσ δε μποροφν 

να οριςτοφν ρθτά. Άρα, δεν υπάρχουν μθχανιςμοί κλθρονομικότθτασ που να 

διευκολφνουν τθν αναπαράςταςθ ταξινομιϊν. Για παράδειγμα, ςτθν 

προδιαγραφι IMS, τα ςτοιχεία “Learner” και «Staff” δεν κλθρονομοφν τισ 

ιδιότθτεσ και τισ ςχζςεισ του ςτοιχείου “Role”, απλϊσ αποτελοφν XML υπό-

ςτοιχεία του.  

 Ιδιότθτεσ ςχζςεων δε μποροφν να οριςτοφν. Θ γλϊςςα XML δεν παρζχει 

αρχζτυπα (primitives) για τθν αναπαράςταςθ μακθματικϊν ιδιοτιτων, όπωσ  

ςυμμετρία ι μεταβατικότθτα, οφτε για τθν αναπαράςταςθ ταξινομικϊν 

ιδιοτιτων, όπωσ αςφνδετεσ (disjoint) και πλιρεισ (exhaustive) κατατμιςεισ 

(partitions) μιασ ςχζςθσ. Για παράδειγμα, το IMS-LD ορίηει ότι ζνα 

ςτιγμιότυπο του “Staff” δε μπορεί να είναι “Learner” για καμία μονάδα 

μάκθςθσ (UoL), γεγονόσ που ςθμαίνει ότι οι ζννοιεσ “Staff” και “Learner” 

είναι αςφνδετεσ. 

 Γενικοί κι επίςθμοι περιοριςμοί (ι αξιϊματα) ανάμεςα ςε ζννοιεσ, ιδιότθτεσ 

και ςχζςεισ δε μποροφν να οριςτοφν με τθ χριςθ XML. Αυτά τα αξιϊματα 
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περιγράφουν με μεγαλφτερθ ακρίβεια τθ ςθμαςιολογία των εννοιϊν, αφοφ 

περιορίηουν τον τρόπο με τον οποίο δθμιουργοφνται τα ςτιγμιότυπα. Για 

παράδειγμα, το αξίωμα «Εάν ζνα Act εκτελείται ςτο πλαίςιο ενόσ Play, και 

εάν και τα δφο ζχουν  δϊςει μια ςυγκεκριμζνθ τιμι ςτθν ιδιότθτα timelimit, 

θ τιμι τθσ εν λόγω ιδιότθτασ για το Play κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ 

από τθν αντίςτοιχθ τιμι για το Act» δε μπορεί να αναπαραςτακεί ςε XML.  

 Ενϊ θ χριςθ XML επιτρζπει το διαμοιραςμό των εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν 

ανάμεςα ςε διαφορετικά εργαλεία που υποςτθρίηουν το IMS-LD, θ 

ςυντακτικι διαλειτουργικότθτα είναι εκείνθ που επιβεβαιϊνει τθν 

εγκυρότθτα των μοντζλων που ζχουν διαμοιραςκεί (Knight et al., 2006; 

Decker et al., 2000). 

 

2.3 Προδιαγραφέσ και πρότυπα ηλεκτρονικήσ μάθηςησ που 

μπορούν να ςυνδυαςτούν με το IMS LD 

2.3.1. Η προδιαγραφή προφίλ εκπαιδευόμενου IMS LIP 

 

Θ προδιαγραφι IMS-LIP (IMS Learner Information Package) ζχει ωσ ςκοπό τθν 

καταγραφι πλθροφορίασ για τουσ εκπαιδευόμενουσ και επιτρζπει τθ μεταφορά τθσ 

πλθροφορίασ αυτισ ανάμεςα ςε διαφορετικζσ εφαρμογζσ λογιςμικοφ. Ενδεικτικά, θ 

προδιαγραφι IMS-LIP μπορεί να χρθςιμεφςει ςτα παρακάτω πλαίςια: 

 Μπορεί να μεταφερκεί πλθροφορία ςχετικι με τουσ εκπαιδευόμενουσ 
ανάμεςα ςε διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρφματα όταν οι εκπαιδευόμενοι 
μεταφζρουν μακιματα 

 Μπορεί να παραχκεί ζνα αρχείο ςχετικό με τα επιτεφγματα ενόσ 
εκπαιδευόμενου, και ζτςι να παρζχεται πλθροφορία ςε μελλοντικοφσ 
εργοδότεσ, αντικακιςτϊντασ τα υπάρχοντα πιςτοποιθτικά 

 Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ κεμζλιο για μια διαδικαςία ςχεδιαςμοφ 
δραςτθριοτιτων προςωπικισ ανάπτυξθσ 

 Μπορεί να αποκθκευκεί πλθροφορία ςχετικι με τισ προτιμιςεισ των 
εκπαιδευόμενων ζτςι ϊςτε να μπορεί να υποςτθριχκεί θ ςυμμετοχι 
εκπαιδευόμενων με αναπθρίεσ 

 
 



15 
 

 

Εικόνα 2: Οι κφριεσ δομζσ δεδομζνων τθσ προδιαγραφισ IMS LIP (IMS Global, 2001) 

 

Σα πιο ςθμαντικά πεδία που καλφπτει θ προδιαγραφι IMS-LIP είναι τα ακόλουκα: 

• Προςδιοριςτικό (Identification): Περιζχει πλθροφορία ςχετικι με ζνα άτομο 
ι ζναν οργανιςμό, ςυμπεριλαμβανομζνων και δεδομζνων όπωσ όνομα 
(name), διεφκυνςθ (address), επικοινωνία (contact), δθμογραφικά 
(demographics) 

• τόχοι (Goals): Αποτελοφνται από προςωπικοφσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ 
(personal learning objectives) και φιλοδοξίεσ (aspirations). Επίςθσ μπορεί να 
οριςτεί ιεραρχία ςτόχων, με ςτόχουσ και υπό-ςτόχουσ.  

• Προςόντα, Πιςτοποιθτικά και Άδειεσ (Qualifications, Certificates & Licences 
- QCL): Πλθροφορία ςχετικά με τθν επίςθμθ αναγνϊριςθ τθσ μάκθςθσ ενόσ 
εκπαιδευόμενου. Μπορεί να περιλαμβάνει πλθροφορία ςχετικά με τον 
οργανιςμό βράβευςθσ (awarding body) και θλεκτρονικά αντίγραφα των 
αντίςτοιχων εγγράφων (documents). Μια ξεχωριςτι δομι (qcl) 
χρθςιμοποιείται για κάκε πιςτοποίθςθ. 

• Προςβαςιμότθτα (Accessibility):Περιγράφει τθ δυνατότθτα αλλθλεπίδραςθσ 
του εκπαιδευόμενου με εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Μπορεί να 
αποκθκεφςει πλθροφορία ςχετικά με αναπθρίεσ (disabilities), επιλεξιμότθτα 
(eligibility), γλωςςικζσ ικανότθτεσ (language capabilities), προτιμιςεισ 
(preferences). Οι προτιμιςεισ μπορεί να είναι γνωςτικζσ (μακθςιακά ςτυλ), 
τεχνικζσ (ςυςτιματα, πλατφόρμεσ), φυςικζσ (γραφικζσ, ακουςτικζσ). 

• Ικανότθτεσ (Competencies): Περιγράφει τισ δεξιότθτεσ που ζχει ιδθ 
κατακτιςει ο εκπαιδευόμενοσ. Μπορεί να ςχετίηεται με επίςθμθ ι 
ανεπίςθμθ μάκθςθ, εκπαίδευςθ ι ιςτορικό εργαςίασ, κακϊσ και με επίςθμθ 
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αναγνϊριςθ (qcl). Επίςθσ, μπορεί να ορίηεται ζνα επίπεδο ικανότθτασ. Μια 
ξεχωριςτι δομι competency χρθςιμοποιείται για κάκε ικανότθτα. 

• Δραςτθριότθτεσ (Activities): Οι δραςτθριότθτεσ μπορεί να είναι 
εμφωλευμζνεσ και να αποτελοφνται από: Εκπαίδευςθ (προγραμματιςμζνθ, 
τρζχουςα και ολοκλθρωμζνθ), εργαςία, υπθρεςία (εκελοντικι, ςτρατιωτικι). 
Οι δραςτθριότθτεσ μποροφν επίςθσ να περιλαμβάνουν περιγραφζσ των 
μακθμάτων ςτα οποία ζχει ςυμμετάςχει ο εκπαιδευόμενοσ, τισ 
δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ, κακϊσ και τον προςωπικό χαρτοφφλακα του 
εκπαιδευόμενου.  

• Ενδιαφζροντα (Interests): Περιλαμβάνει τισ ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ 
(recreational activities) και τα χόμπι (hobbies) ενόσ εκπαιδευόμενου. Σα 
ενδιαφζροντα μπορεί να ζχουν βραβευτεί επιςιμωσ  και τα βραβεία μπορεί 
να περιγραφοφν με ζνα ςτοιχείο qcl. Επίςθσ μπορεί να γίνεται αναφορά ςτα 
προϊόντα των δραςτθριοτιτων και των ενδιαφερόντων ενόσ 
εκπαιδευόμενου. 

• Διαςυνδζςεισ (Affiliations): Μια διαςφνδεςθ χρθςιμοποιείται για να 
αποκθκεφςει τισ διαςυνδζςεισ του εκπαιδευόμενου με διάφορουσ 
οργανιςμοφσ.  

 

2.3.2 Η προδιαγραφή μεταδεδομένων μαθηςιακών αντικειμένων IEEE 

LOM 

 

Σο πρότυπο IEEE LOM (2002) είναι ζνα διεκνϊσ αναγνωριςμζνο πρότυπο για τθν 

περιγραφι μακθςιακϊν αντικειμζνων. Θ ομάδα ανάπτυξθσ του IEEE LOM ορίηει τα 

μακθςιακά αντικείμενα ωσ κάκε οντότθτα, ψθφιακι ι μθ, που μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί για τθ μάκθςθ ι τθν εκπαίδευςθ. Σο πρότυπο ΙΕΕΕ LOM μπορεί να 

υποςτθρίξει τα εξισ: 

 Σθ δθμιουργία καλϊσ δομθμζνων περιγραφϊν εκπαιδευτικϊν πόρων. Αυτζσ 
οι περιγραφζσ μποροφν να υποςτθρίξουν τθν ανακάλυψθ, τθν αξιολόγθςθ 
και τθν ανάκτθςθ εκπαιδευτικϊν πόρων από εκπαιδευόμενουσ, 
εκπαιδευτικοφσ ι αυτοματοποιθμζνεσ διεργαςίεσ λογιςμικοφ. 

 Μείωςθ του κόςτουσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ανάκτθςθσ μακθςιακϊν 
αντικειμζνων λόγω των περιγραφϊν πόρων υψθλισ ποιότθτασ. 

 Σθν αναδιαμόρφωςθ των περιγραφϊν των πόρων ζτςι ϊςτε να ταιριάηουν 
με τισ εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ μιασ κοινότθτασ. Αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει τθν επιλογι κατάλλθλων ελεγχόμενων λεξικϊν για τθν 
ταξινόμθςθ, μειϊνοντασ τον αρικμό των ςτοιχείων που περιγράφονται ι 
προςκζτοντασ νζα από άλλα ςχιματα περιγραφισ πόρων. 

 Οι εκπαιδευτικοί πόροι μποροφν να επιςθμειωκοφν με μια ςχετικι  
περιγραφι, θ οποία παρζχει πλθροφορία παρόμοια με εκείνθ που βρίςκεται 
ςτο οπιςκόφυλλο ενόσ βιβλίου. 
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Εικόνα 3: Σο εννοιολογικό μοντζλο τθσ προδιαγραφισ IEEE LOM (IMS Global, 2006) 

Οι κατθγορίεσ των μεταδεδομζνων που ακολουκοφν τθν προδιαγραφι IEEE LOM 

είναι οι ακόλουκεσ: 

 Γενικά (General): Θ κατθγορία αυτι περιλαμβάνει γενικζσ πλθροφορίεσ 

όπωσ Προςδιοριςτικό (Identifier), Σίτλοσ (Title), Γλϊςςα (Language) και 

Περιγραφι (Description). 

 Κφκλοσ ηωισ (Lifecycle): Περιζχει πλθροφορία που ςχετίηεται με τον κφκλο 

ηωισ του μακθςιακοφ αντικειμζνου. χετικά πεδία είναι θ ζκδοςθ (version), 

θ κατάςταςθ (status), ο ςυνειςφζρων (contribute) και θ θμερομθνία 

ςυνειςφοράσ (datetime) 

 Μετα-μεταδεδομζνα (Meta-metadata): τθν κατθγορία αυτι υπάρχει 

πλθροφορία για τα μεταδεδομζνα, όπωσ θ παρουςία ςε κατάλογο (catalog 

entry), θ θμερομθνία ςυνειςφοράσ των μεταδεδομζνων (datetime), ο 

ςυνειςφζρων των μεταδεδομζνων (contributor), θ μορφι των 

μεταδεδομζνων  (metadatascheme) και θ γλϊςςα των μεταδεδομζνων 

(language). 

 Σεχνικά (Technical): τα τεχνικά δίνονται πλθροφορίεσ για το μζγεκοσ του 

μακθςιακοφ αντικειμζνου (size), τθν τοποκεςία (location), τισ απαιτιςεισ 

ςυςτιματοσ (requirement), τον τφπο (type), το όνομα (name) τθν ελάχιςτθ 

ζκδοςθ (minimum Version) και τθ μζγιςτθ ζκδοςθ (maximum Version) του 

ςυςτιματοσ παράδοςθσ, πλθροφορίεσ εγκατάςταςθσ (installation remarks), 

διάρκεια (duration). 
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 Εκπαιδευτικά (Educational): τα εκπαιδευτικά δίνονται οι εκπαιδευτικζσ 

ιδιότθτεσ του μακθςιακοφ αντικειμζνου, όπωσ είναι το είδοσ 

αλλθλεπίδραςθσ (interactivity type), το είδοσ εκπαιδευτικοφ πόρου (learning 

resource type), το επίπεδο αλλθλεπίδραςθσ (interactivity level), θ 

ςθμαςιολογικι πυκνότθτα (semantic density), ο προοριηόμενοσ ρόλοσ 

τελικοφ χριςτθ (intended End User Role), το πλαίςιο χριςθσ (context),  το 

τυπικό εφροσ θλικίασ για το οποίο προορίηεται (typical age range), το 

επίπεδο δυςκολίασ (difficulty) και θ γλϊςςα (language).  

 Δικαιϊματα (Rights): το πεδίο αυτό δίνεται πλθροφορία ςχετικά με το 

κόςτοσ (cost) του μακθςιακοφ αντικειμζνου κακϊσ και με τα πνευματικά 

δικαιϊματα (copyright and other restrictions). 

 χζςθ (Relation): Ορίηει τθ ςχζςθ με άλλα μακθςιακά αντικείμενα. Πιο 

ςυγκεκριμζνα ορίηεται το είδοσ τθσ ςχζςθσ (kind), το ςυνδεόμενο μακθςιακό 

αντικείμενο (resource), κακϊσ και ο κατάλογοσ (catalogue).  

 Επιςθμείωςθ (Annotation): Οι επιςθμειϊςεισ περιλαμβάνουν ζνα ςχόλιο 

(description) από ζναν άνκρωπο (person), κακϊσ και μια θμερομθνία 

(datetime). 

 Κατθγορία (Category): Περιλαμβάνει ζναν ςκοπό ταξινόμθςθσ (purpose), 

τθν κζςθ του ςε μια βιβλιοκικθ (taxonpath),  το τμιμα (section), τθν 

ταξινόμθςθ (entry), το ςχιμα ταξινόμθςθσ (source), ζνα προςδιοριςτικό (id) 

και λζξθ κλειδί (keyword) 

 

2.4 Οριςμόσ εκπαιδευτικήσ οντολογίασ 

 

Μια οντολογία αποτελεί μια επίςθμθ, ρθτι περιγραφι εννοιϊν (concepts) μζςα ςε 

μια κεματικι περιοχι. Μια οντολογία μαηί με ζνα ςφνολο ςτιγμιότυπων (instances) 

απαρτίηουν μια βάςθ γνϊςθσ (Noy et al., 2000). «Μια βάςθ γνϊςθσ αποτελεί ζνα 

κεντρικό αποκετιριο πλθροφορίασ: μια δθμόςια βιβλιοκικθ, μια βάςθ δεδομζνων 

ςχετικισ πλθροφορίασ που αφορά ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα» (Lin, 1997). 

Οι ζννοιεσ ςε μια οντολογία εμφανίηονται ωσ κλάςεισ (classes). Οι κλάςεισ είναι το 

ςθμείο εςτίαςθσ των περιςςότερων οντολογιϊν. Μια κλάςθ μπορεί να ζχει υπό-

κλάςεισ (subclasses) που αναπαριςτοφν ζννοιεσ που είναι πιο ςυγκεκριμζνεσ από 

τθν υπζρ-κλάςθ (superclass) τουσ  (Noy et al., 2000). Επίςθσ, μια οντολογία 

περιλαμβάνει ιδιότθτεσ (properties) που περιγράφουν διάφορα χαρακτθριςτικά και 

ιδιότθτεσ των κλάςεων. Επιπλζον, οι ιδιότθτεσ μπορεί να ζχουν με τθ ςειρά τουσ 

ιδιότθτεσ που ονομάηονται περιοριςμοί (restrictions). Σζλοσ, υπάρχουν τα 

αξιϊματα (axioms), που  ορίηουν επιπλζον περιοριςμοφσ (Noy et al., 2000). 
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Μια εκπαιδευτικι οντολογία (learning ontology) είναι μια οντολογία πεδίου 

(domain ontology) που περιγράφει τουσ εκπαιδευτικοφσ όρουσ και τισ ςχζςεισ 

μεταξφ τουσ. Παρζχει ζναν ξεκάκαρο οριςμό του κάκε όρου που χρθςιμοποιείται 

και προςδιορίηει ςθμαντικζσ ζννοιεσ ςτο πλαίςιο αυτό (Kanellopoulos et al., 2006). 

Ουςιαςτικά, μια εκπαιδευτικι οντολογία περιζχει γνϊςθ για τθν ανάπτυξθ ζξυπνων 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων μάκθςθσ (intelligent learning information systems).  

(Kanellopoulos et al., 2006; Uschold & Gruninger, 1996). Αποτελεί μια επίςθμθ 

προδιαγραφι για τον τρόπο αναπαράςταςθσ των μακθςιακϊν εννοιϊν (learning 

concepts) ωσ κλάςεισ (classes), κακϊσ και τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ. 

 

2.5 Οντολογίεσ περιγραφήσ εκπαιδευτικών πρακτικών και πεδία 

εφαρμογήσ 

 

Οι γενικοί ςκοποί τουσ οποίουσ εκπλθρϊνει μια οντολογία περιγραφισ 

εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν ζχουν προτακεί από διαφορετικοφσ ειδικοφσ ςτον κλάδο. 

Μια οντολογία περιγραφισ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν μπορεί να ενεργοποιιςει τον 

αποτελεςματικότερο διαμοιραςμό τθσ διδακτικισ γνϊςθσ, ϊςτε να διαμοιράηεται 

και να επαναχρθςιμοποιείται με καλφτερο τρόπο ανάμεςα ςε ςυςτιματα 

θλεκτρονικισ μάκθςθσ (Li & Amorim, 2010) αλλά και ανάμεςα ςε ειδικοφσ ςτον 

εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό. Ακόμα, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να αυξιςει τθν 

εκφραςτικότθτα των εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν ςτα ςυςτιματα θλεκτρονικισ 

μάκθςθσ και για να διευκολφνει τθ ςυλλογιςτικι του υπολογιςτι κακϊσ και τθν 

καταςκευι εξατομικευμζνων μακθςιακϊν εμπειριϊν (Amorim et al., 2006). 

Άρα, ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο, κάποια ενδεικτικά πεδία 

εφαρμογισ των οντολογιϊν περιγραφισ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν είναι τα 

ακόλουκα: 

1. Αναηιτθςθ και ανάκτθςθ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν: Οι οντολογίεσ 

εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν μποροφν να υποςτθρίξουν τθν  αναηιτθςθ και 

επιλογι εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν ςε ζνα αποκετιριο (Li & Amorim, 2010). 

Οι εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ μποροφν να επαναχρθςιμοποιθκοφν ςε νζεσ 

καταςτάςεισ και για νζουσ εκπαιδευόμενουσ. Επίςθσ, μπορεί να 

πραγματοποιθκεί αναηιτθςθ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν και να γίνει χριςθ 

αυτϊν ωσ πρότυπα για τθ δθμιουργία νζων.  

2. Αναηιτθςθ και ανάκτθςθ μακθςιακϊν αντικειμζνων: Ενϊ ςτισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ θ αναηιτθςθ και ανάκτθςθ μακθςιακϊν 

αντικειμζνων βαςίηεται ςτισ περιγραφζσ του περιεχομζνου τουσ, ζνα ςαφζσ 

λεξιλόγιο εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν κα μποροφςε να διευκολφνει τθν 
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αναηιτθςι τουσ (Knight et al., 2006; Carey et al, 2002). Θ  χριςθ οντολογιϊν 

μπορεί να επιτρζψει προχωρθμζνθ αναηιτθςθ ςε αποκετιρια με τθ χριςθ 

reasoners ςθμαςιολογικοφ ιςτοφ. Για παράδειγμα, κάποιοσ μπορεί να 

αναηθτιςει μακθςιακά αντικείμενα για μια ενότθτα περιεχομζνου 

ςυγκεκριμζνου τφπου, και τα οποία ςχετίηονται με ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα 

και χρθςιμοποιοφνται ςτα πλάιςια ςυγκεκριμζνων ςτρατθγικϊν.  

3. Εξατομίκευςθ: Θ εξατομίκευςθ τθσ μάκθςθσ είναι ακόμα κζμα ςτο οποίο 

ζχει δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι τα τελευταία χρόνια (Li & Amorim, 2010; 

Devedžid, 2006). Μια εκπαιδευτικι πρακτικι μπορεί να καταςκευαςτεί με 

τζτοιο τρόπο, ϊςτε να επιτρζπει διαφορετικά μονοπάτια μάκθςθσ ανάλογα 

με τα αποτελζςματα διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ (Britain, 2004).  Επιπλζον, 

κάκε εκπαιδευόμενοσ είναι μοναδικόσ, με διαφορετικζσ προθγοφμενεσ 

γνϊςεισ, ςτόχουσ, προτιμιςεισ και ρυκμό, άρα ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ είναι 

πικανό να χρειάηεται διαφορετικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που δφναται να  

καλφψει τισ μοναδικζσ μακθςιακζσ ανάγκεσ του, ζτςι ϊςτε θ εμπειρία 

μάκθςθσ να είναι αποτελεςματικότερθ (Li & Amorim, 2010). Ζτςι, μπορεί να 

καταςτεί δυνατι θ ςφςταςθ  δραςτθριοτιτων ςτισ οποίεσ οι εκπαιδευόμενοι 

μποροφν να ςυμμετάςχουν ανεξάρτθτα και ανάλογα με τουσ προςωπικοφσ 

τουσ ςτόχουσ και προτιμιςεισ.  

 

Επιπλζον, μια οντολογία περιγραφισ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν περιζχει τουσ 

ςκοποφσ ανάπυξθσ οντολογιϊν γενικά, οι οποίοι είναι: 

4. Διαλειτουργικότθτα (interoperability) ανάμεςα ςε διαφορετικά λογιςμικά: 

Οι προδιαγραφζσ μεταδεδομζνων είναι χριςιμεσ για τθν περιγραφι 

εκπαιδευτικϊν πόρων, και άρα μποροφν να υποςτθρίξουν τθν 

διαλειτουργικότθτα και τθν επαναχρθςιμοποίθςθ ανάμεςα ςε πλατφόρμεσ 

εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ, εφόςον αναπαριςτοφν το λεξιλόγιο 

περιγράφοντασ διαφορετικζσ πτυχζσ τθσ διαδικαςίασ διδαςκαλίασ και 

μάκθςθσ. Όμωσ, το κφριο μειονζκτθμα τουσ είναι ότι θ ςθμαςία τθσ 

προδιαγραφισ ςυνικωσ περιγράφεται ςε φυςικι γλϊςςα. Αν και αυτι θ 

περιγραφι γίνεται εφκολα κατανοθτι από ανκρϊπουσ, είναι δφςκολθ θ 

αυτόματθ επεξεργαςία τθσ από προγράμματα λογιςμικοφ. Οι οντολογίεσ 

είναι ιδανικζσ για τθν επίςθμθ και ςαφι περιγραφι τθσ δομισ και του 

νοιματοσ ςτοιχείων μεταδεδομζνων. Δθλαδι μια οντολογία μπορεί να 

περιγράψει ςθμαςιολογικά τισ ζννοιεσ  που δίνονται ωσ μεταδεδομζνα 

(Amorim et al., 2006). 

5. Κοινι δομι πλθροφορίασ: Κοινι κατανόθςθ τθσ δομισ τθσ πλθροφορίασ 

ανάμεςα ςε ανκρϊπουσ και ζξυπνουσ πράκτορεσ (software agents) (Noy et 

al., 2001) 
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6. Επαναχρθςιμοποίθςθ γνϊςθσ πεδίου: Ο ςυγκεκριμζνοσ ςκοπόσ είναι ζνασ 

από τουσ πιο ςθμαντικοφσ, αφοφ, εφόςον δθμιουργθκεί μια οντολογία, ςτθ 

ςυνζχεια μπορεί να επαναχρθςιμοποιθκεί (Noy et al., 2001). 

7. Παραδοχζσ ςχετικά με το πεδίο: Κάνουν δυνατι τθν αλλαγι των 

ςυγκεκριμζνων παραδοχϊν, εάν θ γνϊςθ για ζνα πεδίο αλλάξει. Οι 

παραδοχζσ που πραγματοποιοφνται ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, 

κακιςτοφν τισ παραδοχζσ αυτζσ δυςεφρετεσ και δφςκολεσ ςτθν κατανόθςθ. 

Επίςθσ γίνεται δφςκολθ θ αλλαγι τουσ, ειδικά για κάποιον χριςτθ που δεν 

ζχει γνϊςεισ προγραμματιςμοφ. Επιπλζον, οι ςαφείσ παραδοχζσ που 

αφοροφν ςτθ γνϊςθ πεδίου είναι χριςιμεσ για τουσ νζουσ χριςτεσ που 

πρζπει να κατανοιςουν τθ ςθμαςία των όρων. (Noy et al., 2001). 

8. Διαχωριςμόσ γνϊςθσ πεδίου από τθ λειτουργικι γνϊςθ: Είναι δυνατι θ 

περιγραφι μιασ εργαςίασ παραμετροποίθςθσ ενόσ προϊόντοσ από τα 

ςυςτατικά του ςτοιχεία ςφμφωνα με μια ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι κακϊσ 

και θ υλοποίθςθ ενόσ προγράμματοσ που πραγματοποιεί τθ ρφκμιςθ αυτι 

ανεξάρτθτα από τα προϊόντα και τα ςυςτατικά ςτοιχεία αυτά κακαυτά (Noy 

et al., 2001; McGuinness & Wright 1998). 

9. Ανάλυςθ γνϊςθσ πεδίου: Θ επίςθμθ ανάλυςθ των όρων είναι πολφτιμθ είτε 

όταν πραγματοποιείται επαναχρθςιμοποίθςθ υπάρχουςων οντολογιϊν, είτε 

όταν γίνεται επζκταςι τουσ (Noy et al., 2001; McGuinness et al. 2000). 
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3. Ανάλυςη αναγκών οντολογίασ 

3.1 Ερωτήματα Οντολογίασ 

 

Θ οντολογία που κα καταςκευαςτεί κα απαντά ερωτιματα που ςχετίηονται με τα 

πεδία εφαρμογισ οντολογιϊν εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν τα οποία αναλφκθκαν ςτο 

Κεφάλαιο 2. Σα ερωτιματα αυτά μποροφν να εξυπθρετιςουν διαφορετικοφσ 

ενδιαφερόμενουσ, όπωσ είναι οι ειδικοί ςτον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό, οι 

εκπαιδευτζσ και οι εκπαιδευόμενοι. Σα ερωτιματα που κα αναπτυχκοφν 

ςχετίηονται με τθν αναηιτθςθ κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν για ομάδα 

ςτόχο και για εκπαιδευόμενουσ με ςυγκεκριμζνο προφίλ, τθν αναηιτθςθ 

εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν που είναι ςυμβατζσ με είδοσ εξοπλιςμοφ και 

εγκαταςτάςεων που είναι διακζςιμα, τθν αναηιτθςθ προτφπων εκπαιδευτικϊν 

πρακτικϊν που μποροφν να χρθςιμεφςουν ωσ οδθγόσ δθμιουργίασ νζων, τθν 

αναηιτθςθ μακθςιακϊν αντικειμζνων μζςα από τθ χριςθ τουσ ςε εκπαιδευτικζσ 

πρακτικζσ, πικανζσ ζμμεςεσ ςχζςεισ ανάμεςα ςε μακθςιακά αντικείμενα, τθν 

επιλογι μακθςιακϊν αντικειμζνων ανάλογα με το προφίλ ενόσ εκπαιδευόμενου, τθ 

ςφςταςθ δραςτθριοτιτων για εκπαιδευόμενουσ με ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά, 

κακϊσ και τθν πορεία προςωπικοφ μονοπατιοφ μάκθςθσ ςε ςυγκεκριμζνθ 

εκπαιδευτικι πρακτικι για ςυγκεκριμζνο εκπαιδευόμενο. 

Κάποια από τα ερωτιματα ςτα οποία μπορεί να απαντιςει θ οντολογία αναλφονται 

ςτον Πίνακα 1. 
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Κατθγορία ερωτιματοσ Ανάλυςθ Ερωτιματοσ Κριτιρια που προκφπτουν Ενδιαφερόμενοσ 

Αναηιτθςθ και ανάκτθςθ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν 

Καταλλθλότθτα εκπαιδευτικισ 
πρακτικισ για ςυγκεκριμζνθ 
ομάδα ςτόχο ι για 
εκπαιδευόμενο με 
ςυγκεκριμζνο προφίλ 

τοιχεία τθσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ 
πρζπει να ςυμβαδίηουν με ςτοιχεία από 
το προφίλ των εκπαιδευόμενων που 
αποτελοφν τθν ομάδα ςτόχο. Σζτοια 
ςτοιχεία είναι θ θλικία, θ βακμίδα 
εκπαίδευςθσ, θ γλϊςςα, οι ικανότθτεσ, θ 
ολοκλιρωςθ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν 
ςτο παρελκόν, τα προςόντα, οι 
πιςτοποιιςεισ, οι άδειεσ και τα πτυχία. 

• Βακμίδα εκπαίδευςθσ  
• Ανϊτατο – Κατϊτατο όριο θλικίασ  
• Γλϊςςα  
• Γνωςτικό πεδίο  
• Προαπαιτοφμενεσ ικανότθτεσ  
• Κωδικοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων – 

ικανοτιτων  
• Προαπαιτοφμενεσ εκπαιδευτικζσ 

πρακτικζσ  
• Προαπαιτοφμενα Προςόντα, 

πιςτοποιιςεισ, άδειεσ ι πτυχία  
• Αυςτθρζσ και ελαςτικζσ ςυνκικεσ 

ςυμμετοχισ 

Εκπαιδευτικόσ, 
Εκπαιδευόμενοσ 

Καταλλθλότθτα εκπαιδευτικισ 
πρακτικισ για εξοπλιςμό και 
εγκαταςτάςεισ  

Εργαλεία και εγκαταςτάςεισ που 
χρθςιμοποιοφνται ςε δραςτθριότθτεσ τθσ 
εκπαιδευτικισ πρακτικισ ςυμβαδίηουν με 
τα εργαλεία και τισ εγκαταςτάςεισ που 
είναι διακζςιμα. 

• Εργαλεία  
• Εικονικό περιβάλλον  
• Φυςικό περιβάλλον  
• φνδεςθ εργαλείων με δραςτθριότθτεσ  
• φνδεςθ περιβάλλοντοσ με 

δραςτθριότθτεσ  

Ειδικόσ ςτον εκπαιδευτικό 
ςχεδιαςμό, Εκπαιδευτικόσ 

Αναηιτθςθ προτφπων για τθ 
δθμιουργία νζων ςχεδίων 
εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν  

Αναηιτθςθ των πιο ςυχνά 
χρθςιμοποιοφμενων μοντζλων ςε 
εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ και των πιο 
διαδεδομζνων ςτρατθγικϊν ςε 
εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν 
επίτευξθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων ςε 
ςυγκεκριμζνο πεδίο. Ομαδοποίθςθ 

• Διαχωριςμόσ μοντζλων από 
εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ  

• Διαχωριςμόσ ςτρατθγικϊν από 
δραςτθριότθτεσ  

• Θζμα δραςτθριοτιτων  
• Κωδικοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων και 

ικανοτιτων  

Ειδικόσ ςτον εκπαιδευτικό 
ςχεδιαςμό, Εκπαιδευτικόσ 
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δραςτθριοτιτων εκπαιδευτικισ 
πρακτικισ ςε φάςεισ. ειρά 
δραςτθριοτιτων. Αλλθλεπίδραςθ ςτα 
πλαίςια τθσ δραςτθριότθτεσ. Ρόλοι που 
ςυμμετζχουν ςτθ δραςτθριότθτα. 
φνδεςθ περιβαλλόντων, εργαλείων και 
μακθςιακϊν αντικειμζνων με 
δραςτθριότθτεσ.   

• φνδεςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων με 
δραςτθριότθτεσ  

• ειρά εκτζλεςθσ δραςτθριοτιτων  
• Αλλθλεπίδραςθ δραςτθριότθτασ  
• Ρόλοι  
• Φάςεισ εκπαιδευτικισ πρακτικισ  
• φνδεςθ μακθςιακϊν αντικειμζνων με 

δραςτθριότθτεσ  
• φνδεςθ εργαλείων με δραςτθριότθτεσ  
• φνδεςθ περιβάλλοντοσ με 

δραςτθριότθτεσ 

Αναηιτθςθ και ανάκτθςθ μακθςιακϊν αντικειμζνων 

Επιλογι μακθςιακϊν 
αντικειμζνων μζςα από τθν 
εμπλαιςιωμζνθ χριςθ τουσ ςε 
εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ  

Αναηιτθςθ χριςθσ μακθςιακϊν 
αντικειμζνων μζςα από προθγοφμενεσ 
χριςεισ τουσ ςε δραςτθριότθτεσ. 

• φνδεςθ μακθςιακϊν αντικειμζνων με 
δραςτθριότθτεσ  

• Πλθροφορία διαμόρφωςθσ μακθςιακϊν 
αντικειμζνων  

Ειδικόσ ςτον εκπαιδευτικό 
ςχεδιαςμό, Εκπαιδευτικόσ 

Ζμμεςεσ ςχζςεισ ανάμεςα ςε 
μακθςιακά αντικείμενα  

Μποροφν να αναηθτθκοφν πικανζσ 
ςχζςεισ μακθςιακϊν αντικειμζνων που 
προκφπτουν ζμμεςα από τισ 
δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ αυτά ζχουν 
χρθςιμοποιθκεί.  

• Προαπαιτοφμενεσ δραςτθριότθτεσ  
• ειρά εκτζλεςθσ δραςτθριοτιτων  
 

Ειδικόσ ςτον εκπαιδευτικό 
ςχεδιαςμό, Εκπαιδευτικόσ 

Εξατομίκευςθ  

Μακθςιακό μονοπάτι εντόσ 
εκπαιδευτικισ πρακτικισ για 
εκπαιδευόμενο με 
ςυγκεκριμζνο προφίλ  

φγκριςθ των προχποκζςεων ειςαγωγισ 
ςε δραςτθριότθτεσ εντόσ μιασ 
εκπαιδευτικισ πρακτικισ με το προφίλ 
και τθν προθγοφμενθ δραςτθριότθτα του 
εκπαιδευόμενου. ειριοποίθςθ των 
δραςτθριοτιτων ανάλογα με τον τρόπο 
που ζχει οριςτεί για τθν εν λόγω 
εκπαιδευτικι πρακτικι (χρονικά ι με 

• Αυςτθρζσ και ελαςτικζσ προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα  

• ειρά εκτζλεςθσ δραςτθριοτιτων  
• Θμερομθνία και ϊρα ζναρξθσ και λιξθσ 

δραςτθριότθτασ  
• Προαπαιτοφμενθ δραςτθριότθτα 

αξιολόγθςθσ και ανϊτατοσ/κατϊτατοσ 
βακμόσ ωσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςε 

Εκπαιδευτικόσ, 
εκπαιδευόμενοσ 
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αρικμό προτεραιότθτασ δραςτθριότθτασ) δραςτθριότθτα  
• Προαπαιτοφμενθ εκπαιδευτικι 

δραςτθριότθτα ωσ προχπόκεςθ 
ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα  

• Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε 
δραςτθριότθτα ςφμφωνα με μακθςιακό 
ςτυλ  

• Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε 
δραςτθριότθτα ςφμφωνα με τα 
ενδιαφζροντα του εκπαιδευόμενου  

• Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε 
δραςτθριότθτα ςφμφωνα με τουσ 
ςτόχουσ τουσ εκπαιδευόμενου  

• Κωδικοποίθςθ ςτόχων και ικανοτιτων  
• Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε 

δραςτθριότθτα ςφμφωνα με αναπθρίεσ 
και μακθςιακζσ δυςκολίεσ  

φςταςθ εκπαιδευτικϊν 
δραςτθριοτιτων από 
διαφορετικζσ εκπαιδευτικζσ 
πρακτικζσ ςε εκπαιδευόμενο 
με ςυγκεκριμζνο προφίλ  

φγκριςθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων 
δραςτθριοτιτων  ατομικισ 
αλλθλεπίδραςθσ από διαφορετικζσ 
εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ με τουσ ςτόχουσ 
του εκπαιδευόμενου. φγκριςθ κζματοσ 
δραςτθριότθτασ με τα ενδιαφζροντα του 
εκπαιδευόμενου. φςταςθ 
δραςτθριοτιτων με παρόμοιο ι 
ειδικότερο κζμα. φγκριςθ τεχνικϊν 
προτιμιςεων εκπαιδευόμενου με 
ψθφιακά εργαλεία και εικονικά 
περιβάλλοντα δραςτθριοτιτων. 

• φνδεςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων με 
δραςτθριότθτεσ   

• Κωδικοποίθςθ ςτόχων και ικανοτιτων  
• Οριςμόσ κζματοσ για δραςτθριότθτεσ  
 

Εκπαιδευόμενοσ 

Επιλογι μακθςιακϊν Μποροφν να οριςτοφν εναλλακτικά • Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για Εκπαιδευτικόσ, 
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αντικειμζνων ανάλογα με το 
προφίλ εκπαιδευόμενου  

μακθςιακά αντικείμενα για μια 
δραςτθριότθτα ανάλογα με το προφιλ 
ενόσ εκπαιδευόμενου. Θ ανάκτθςι τουσ 
μπορεί να πραγματοποιθκεί ομοίωσ με 
τα κριτιρια εξατομίκευςθσ που 
προθγικθκαν. 

δραςτθριότθτα ανάλογα με το μακθςιακό 
ςτυλ  

• Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με τα 
ενδιαφζροντα του εκπαιδευόμενου  

• Κωδικοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων - 
ικανοτιτων  

• Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με τουσ ςτόχουσ 
τουσ εκπαιδευόμενου  

• Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με αναπθρίεσ 
και μακθςιακζσ δυςκολίεσ  

• Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με προςόντα, 
πιςτοποιιςεισ, άδειεσ ι πτυχία  

Εκπαιδευόμενοσ 

Πίνακασ 1: Κατθγορίεσ ερωτθμάτων και κριτιρια αξιολόγθςθσ οντολογιϊν εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν 
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3.2 Τπάρχουςεσ Οντολογίεσ περιγραφήσ Εκπαιδευτικών Πρακτικών 

 

3.2.1 LOCO – Cite Learning Design Ontology 

 

Οι Knight et al. (2006) ανζπτυξαν το LOCO-Cite framework, το οποίο είναι βαςιςμζνο 

ςε οντολογίεσ (ontology-based framework). κοπόσ του framework είναι θ 

αναπαράςταςθ μεταδεδομζνων που περιγράφουν τθν εμπλαιςιωμζνθ χριςθ 

μακθςιακϊν αντικειμζνων μζςα ςε εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ. Οι δθμιουργοί του 

ζδωςαν ζμφαςθ ςτθ χριςθ των μακθςιακϊν αντικειμζνων μζςα ςε εκπαιδευτικζσ 

πρακτικζσ χωρίσ να διακυβεφεται θ δυνατότθτα επαναχρθςιμοποίθςισ τουσ, αφοφ 

τα μακθςιακά αντικείμενα αποτελοφν ξεχωριςτζσ και ανεξάρτθτεσ οντότθτεσ και δε 

ςυνδζονται μόνο με ζνα ςυγκεκριμζνο παιδαγωγικό πλαίςιο. Σο LOCO-Cite 

αποτελείται από τισ ακόλουκεσ οντολογίεσ (Knight et al., 2006): 

 Οντολογία δομισ περιεχομζνου μακθςιακοφ αντικειμζνου (Learning object 

content structure ontology): προςδιορίηει με ζναν επίςθμο τρόπο τα 

αντικείμενα πλθροφορίασ μζςα ςε ζνα μακθςιακό αντικείμενο, με ςτόχο να 

κακίςταται το κακζνα από αυτά άμεςα προςβάςιμο (Knight et al., 2006). Σα 

αντικείμενα πλθροφορίασ είναι ςτοιχεία εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου ςε 

βαςικι μορφι όπωσ είναι οι εικόνεσ, τα βίντεο, το κείμενο, κλπ. Σα ςτοιχεία 

αυτά μποροφν να κεωρθκοφν «ακατζργαςτοι» ψθφιακοί πόροι και δεν είναι 

ςυνδυαςμζνοι με άλλα ςτοιχεία.  

 Οντολογία εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν (Learning design ontology): Θ εν λόγω 

οντολογία ςτοχεφει ςτθν αναπαράςταςθ των βαςικϊν δομικϊν ςτοιχείων 

μιασ εκπαιδευτικισ πρακτικισ. Ο ςχεδιαςμόσ τθσ οντολογίασ βαςίηεται ςτο 

μοντζλο πλθροφοριϊν τθσ προδιαγραφισ IMS-LD (IMS-LD information 

model)1.  

 Οντολογία πλαιςίου χριςθσ μακθςιακοφ αντικειμζνου (Learning object 

context ontology): Θ εν λόγω οντολογία προορίηεται για τθν ενςωμάτωςθ 

και τθν επαναχρθςιμοποίθςθ μακθςιακϊν αντικειμζνων μζςα ςε 

εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ. Ουςιαςτικά, χρθςιμεφει ωσ μια «γζφυρα» 

ανάμεςα ςε ζνα μακθςιακό αντικείμενο (ι τα ςυςτατικά του ςτοιχεία) και 

τθν εκπαιδευτικι πρακτικι μζςα ςτθν οποία αυτό χρθςιμοποιικθκε. 

Ζχουν αναπτυχκεί δφο ςυςτιματα που ζχουν βαςιςτεί ςτο πλαίςιο LOCO-Cite. Σο 

πρϊτο ςφςτθμα είναι το TANGRAM, ζνα περιβάλλον βαςιηόμενο ςε οντολογίεσ, το 

οποίο παράγει εξατομικευμζνα ςφνολα από τμιματα μακθςιακϊν αντικειμζνων 

ανάλογα με τισ πρότερεσ γνϊςεισ ενόσ εκπαιδευόμενου κακϊσ και τισ προτιμιςεισ 

και το μακθςιακό ςτυλ του. Σο δεφτερο ςφςτθμα είναι το LOCO-Analyst, ζνα 

                                                      
1
http://www.imsglobal.org/learningdesign/ldv1p0/imsld_infov1p0.html 

http://www.imsglobal.org/learningdesign/ldv1p0/imsld_infov1p0.html
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εργαλείο που παρζχει ανατροφοδότθςθ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ςχετικά με πτυχζσ 

τθσ διαδικαςίασ διδαςκαλίασ-μάκθςθσ που λαμβάνει χϊρα ςε ζνα διαδικτυακό 

εκπαιδευτικό περιβάλλον. Πιο ςυγκεκριμζνα, το LOCO-Analyst πλθροφορεί τουσ 

εκπαιδευτικοφσ ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ τισ οποίεσ ςυμμετείχαν οι 

εκπαιδευόμενοι κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, τθ χριςθ του 

εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου που προετοίμαςαν και χρθςιμοποίθςαν ςτο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον, κακϊσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ των αλλθλεπιδράςεων 

μεταξφ των μελϊν τθσ διαδικτυακισ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. Όπωσ και το 

TANGRAM, το LOCO-Analyst δε χρθςιμοποιεί τθν οντολογία περιγραφισ 

εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν.  
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Κλάςεισ Οντολογίασ LOCO-Cite Learning Design 
Ontology 

Ιδιότθτεσ Οντολογίασ LOCO-Cite Learning Design 
Ontology 

Καταλλθλότθτα εκπαιδευτικισ πρακτικισ για ςυγκεκριμζνθ ομάδα ςτόχο ι για εκπαιδευόμενο με ςυγκεκριμζνο προφίλ 

Βακμίδα εκπαίδευςθσ  - - 

Ανϊτατο – Κατϊτατο όριο θλικίασ  - - 

Γλϊςςα  - - 

Γνωςτικό πεδίο  - - 

Προαπαιτοφμενεσ ικανότθτεσ  

Prerequisite (Προαπαιτοφμενο): Αποτελοφν 
προαπαιτοφμενεσ ικανότθτεσ για τθ ςυμμετοχι 
ςε μια εκπαιδευτικι πρακτικι ι ςε μια 
δραςτθριότθτα. 

hasPrerequisite (object property): θ ιδιότθτα ζχει 
domain τθν κλάςθ LearningActivity ι 
LearningDesign και range  τθν κλάςθ Prerequisite. 
Ορίηει ζνα προαπαιτοφμενο για μια Εκπαιδευτικι 
Δραςτθριότθτα ι μια Εκπαιδευτικι Πρακτικι. 

Κωδικοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων – 
ικανοτιτων  

- - 

Προαπαιτοφμενεσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ  - - 

Προαπαιτοφμενα Προςόντα, πιςτοποιιςεισ, 
άδειεσ ι πτυχία  

- - 

Αυςτθρζσ και ελαςτικζσ ςυνκικεσ ςυμμετοχισ - - 

Καταλλθλότθτα εκπαιδευτικισ πρακτικισ για εξοπλιςμό και εγκαταςτάςεισ 

Εργαλεία  

Service (Τπθρεςία): Περιλαμβάνει ψθφιακζσ 
υπθρεςίεσ όπωσ θ τθλεδιάςκεψθ (Conference), θ 
αναηιτθςθ μζςω ευρετθρίου (IndexSearch) και θ 
αποςτολι μθνφματοσ θλεκτρονικισ 
αλλθλογραφίασ (SendMail). 

- 

Εικονικό περιβάλλον  - - 

Φυςικό περιβάλλον  - - 

φνδεςθ εργαλείων με δραςτθριότθτεσ  
Environment (Περιβάλλον): Σα Περιβάλλοντα 
χρθςιμεφουν ωσ ςυςκευαςίεσ μζςα ςτισ οποίεσ 

hasEnvironment (object property): θ ιδιότθτα 
ζχει domain τθν κλάςθ LearningActivity ι 
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βρίςκεται οτιδιποτε ζχει ανάγκθ ζνασ 
εκπαιδευόμενοσ ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο βιμα 
τθσ διαδικαςίασ διδαςκαλίασ – μάκθςθσ. Σα 
περιβάλλοντα περιζχουν τουλάχιςτο μια 
Τπθρεςία (Service) ι ζνα πλαίςιο χριςθσ 
μακθςιακοφ αντικειμζνου (Learning Object 
Context). 

ActivityStructure και range  τθν κλάςθ 
Environment. υνδζει μια Εκπαιδευτικι 
δραςτθριότθτα ι μια Δομι δραςτθριοτιτων με 
ζνα Περιβάλλον.  
 
hasComponent (object property): Με domain τθν 
κλάςθ Environment και range τθν κλάςθ Service ι 
Learning_Object_Context ςυνδζει ζνα 
περιβάλλον με μια υπθρεςία ι ζνα πλαίςιο 
χριςθσ μακθςιακοφ αντικειμζνου. 

φνδεςθ περιβάλλοντοσ με δραςτθριότθτεσ  - - 

Αναηιτθςθ προτφπων για τθ δθμιουργία νζων ςχεδίων εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν 

Διαχωριςμόσ μοντζλων από εκπαιδευτικζσ 
πρακτικζσ  

- 

basedOnInstructionalModel (data property): θ 
ιδιότθτα ζχει domain τθν κλάςθ LearningDesign 
και range τφπο δεδομζνων anyURΙ. υνδζει τθν 
εκπαιδευτικι πρακτικι με κάποιο URI διδακτικοφ 
μοντζλου. 

Διαχωριςμόσ ςτρατθγικϊν από δραςτθριότθτεσ  - - 

Θζμα δραςτθριοτιτων  - - 

Κωδικοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων και 
ικανοτιτων  

Αναφζρκθκε προθγουμζνωσ  

φνδεςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων με 
δραςτθριότθτεσ  

LearningActivity Εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα): 
Μια Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα μπορεί να ζχει 
κανζναν ι περιςςότερουσ εκπαιδευτικοφσ 
ςτόχουσ (Learning Objectives).  
 
LearningObjective (Εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ): Σα 
ςτιγμιότυπα τθσ κλάςθσ μποροφν να ςχετίηονται 
αποκλειςτικά με πόρουσ (Resources)  τφπου IMS-
LD (IMSLDContent) ι ςε μορφι περιεχομζνου 

hasLearningObjective (object property): θ 
ιδιότθτα ζχει domain τθν κλάςθ LearningActivity 
ι LearningDesign και range  τθν κλάςθ 
LearningObjective, ςυνδζει μια Εκπαιδευτικι 
δραςτθριότθτα ι μια Εκπαιδευτικι πρακτικι με 
ζναν ςυγκεκριμζνο Εκπαιδευτικό ςτόχο. 
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από τον παγκόςμιο ιςτό (WebContent). 

ειρά εκτζλεςθσ δραςτθριοτιτων  - - 

Αλλθλεπίδραςθ δραςτθριότθτασ  - - 

Ρόλοι  
Role (Ρόλοσ): Τπάρχουν δφο κατθγορίεσ Ρόλων, 
Εκπαιδευόμενοσ (Learner) και Προςωπικό (Staff). 
Ζνασ Ρόλοσ μπορεί να ζχει υπό-ρόλουσ.  

hasAssignedRole (object property): θ ιδιότθτα 
ζχει domain τθν κλάςθ RolePart και range  τθν 
κλάςθ Role και ςυνδζει ζνα Ρόλο με ζνα Κομμάτι 
Ρόλου. Παρατθροφμε ότι θ εν λόγω ιδιότθτα δεν 
είναι λειτουργικι, άρα πάνω από ζνα 
ςτιγμιότυπα των Ρόλων μποροφν να ςυμμετζχουν 
ςτο ίδιο Κομμάτι Ρόλου 

Φάςεισ εκπαιδευτικισ πρακτικισ  

Act (Πράξθ): Μια Πράξθ είναι ζνα ςτάδιο/μια 
φάςθ ενόσ μακιματοσ, ζχει τουλάχιςτο ζνα 
κομμάτι ρόλου (RolePart) και ςυνδζεται με αυτό 
μζςω τθσ ιδιότθτασ hasRolePart.  

- 

φνδεςθ μακθςιακϊν αντικειμζνων με 
δραςτθριότθτεσ  

Environment (Περιβάλλον): Αναλφκθκε 
προθγουμζνωσ 

hasEnvironment (object property): Αναλφκθκε 
προθγουμζνωσ 
 
hasComponent (object property): Αναλφκθκε 
προθγουμζνωσ 
  

φνδεςθ εργαλείων με δραςτθριότθτεσ  Αναλφκθκε προθγουμζνωσ  

φνδεςθ περιβάλλοντοσ με δραςτθριότθτεσ Αναλφκθκε προθγουμζνωσ  

Επιλογι μακθςιακϊν αντικειμζνων μζςα από τθν εμπλαιςιωμζνθ χριςθ τουσ ςε εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ 

φνδεςθ μακθςιακϊν αντικειμζνων με 
δραςτθριότθτεσ  

Αναλφκθκε προθγουμζνωσ  

Πλθροφορία διαμόρφωςθσ μακθςιακϊν 
αντικειμζνων  

- - 

Ζμμεςεσ ςχζςεισ ανάμεςα ςε μακθςιακά αντικείμενα 

Προαπαιτοφμενεσ δραςτθριότθτεσ  - - 
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ειρά εκτζλεςθσ δραςτθριοτιτων  - - 

Μακθςιακό μονοπάτι εντόσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ για εκπαιδευόμενο με ςυγκεκριμζνο προφίλ 

Αυςτθρζσ και ελαςτικζσ προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα  

- - 

ειρά εκτζλεςθσ δραςτθριοτιτων - - 

Ημερομθνία και ϊρα ζναρξθσ και λιξθσ 
δραςτθριότθτασ  

- - 

Προαπαιτοφμενθ δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ 
και ανϊτατοσ/κατϊτατοσ βακμόσ ωσ 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα  

- - 

Προαπαιτοφμενθ εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα 
ωσ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα  

- - 

Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα 
ςφμφωνα με μακθςιακό ςτυλ  

- - 

Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα 
ςφμφωνα με τα ενδιαφζροντα του 
εκπαιδευόμενου  

- - 

Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα 
ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ τουσ 
εκπαιδευόμενου  

- - 

Κωδικοποίθςθ ςτόχων και ικανοτιτων  Αναλφκθκε προθγουμζνωσ  

Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα 
ςφμφωνα με αναπθρίεσ και μακθςιακζσ 
δυςκολίεσ  

- - 

φςταςθ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων από διαφορετικζσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ ςε εκπαιδευόμενο με ςυγκεκριμζνο προφίλ 

φνδεςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων με 
δραςτθριότθτεσ 

Αναλφκθκε προθγουμζνωσ  

Κωδικοποίθςθ ςτόχων και ικανοτιτων  Αναλφκθκε προθγουμζνωσ  

Θζμα δραςτθριοτιτων - - 
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Επιλογι μακθςιακϊν αντικειμζνων ανάλογα με το προφίλ εκπαιδευόμενου 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με το μακθςιακό ςτυλ  

- - 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με τα ενδιαφζροντα 
του εκπαιδευόμενου  

- - 

Κωδικοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων - 
ικανοτιτων  

- - 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με τουσ ςτόχουσ τουσ 
εκπαιδευόμενου  

- - 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με αναπθρίεσ και 
μακθςιακζσ δυςκολίεσ  

- - 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με προςόντα, 
πιςτοποιιςεισ, άδειεσ ι πτυχία  

- - 

   
Πίνακασ 2:Κριτιρια που πλθροί θ οντολογία LOCO-Cite Learning Design Ontology 

 

IMS Learning Design Κλάςεισ LOCO-Cite Learning Design Ontology 

Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα (Learning Activity) LearningActivity: Αναλφκθκε παραπάνω 

Δραςτθριότθτα Τποςτιριξθσ (Support Activity) SupportActivity: Μια Δραςτθριότθτα Τποςτιριξθσ είναι μια Δραςτθριότθτα θ 
οποία δεν ικανοποιεί εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ. 

Δομι Δραςτθριοτιτων (Activity Structure) ActivityStructure: Μια Δομι Δραςτθριοτιτων περιλαμβάνει τουλάχιςτο μια 
Δραςτθριότθτα (Activity) ι μια άλλθ Δομι Δραςτθριοτιτων. Ο τρόποσ 
εκτζλεςθσ τθσ Δομισ Δραςτθριοτιτων μπορεί να είναι ςειριακόσ ι επιλογισ 
(μζςω τθσ ιδιότθτασ isOfStructureType). Μια Δομι Δραςτθριοτιτων μπορεί 
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να ςυνδζεται με κανζνα ι περιςςότερα Περιβάλλοντα (Environments) με τθν 
ιδιότθτα hasEnvironment.  

Ρόλοσ (Role) Role: Αναλφκθκε παραπάνω 

Περιβάλλον (Environment) Environment: Αναλφκθκε παραπάνω 

Τπθρεςία (Service) Service: Αναλφκθκε παραπάνω 

Εκπαιδευτικόσ τόχοσ (Learning Objective) LearningObjective: Αναλφκθκε παραπάνω 

Προαπαιτοφμενο (Prerequisite) Prerequisite: Αναλφκθκε παραπάνω 

Μακθςιακό Αντικείμενο (Learning Object) LearningObject (Μακθςιακό Αντικείμενο): Σα μακθςιακά αντικείμενα τθσ 
οντολογίασ είναι αποκλειςτικά ςε ψθφιακι μορφι, είτε ςε μορφι IMS-LD 
(IMSLDContent), είτε ςε μορφι περιεχομζνου από τον παγκόςμιο ιςτό 
(WebContent). 

Μζκοδοσ (Method) Method: Θ Μζκοδοσ είναι το ςτοιχείο που επιτρζπει το ςυγχρονιςμό των 
δραςτθριοτιτων κάκε ρόλου ςε ζνα ςυγκεκριμζνο περιβάλλον, για τθν 
επίτευξθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων. Περιλαμβάνει ζνα ι περιςςότερα Ζργα 
(Play) και ςυνδζεται με αυτά μζςω του object property hasPlay.  

Ζργο (Play) Play: Ζνα ζργο αναπαριςτά τθ ροι των δραςτθριοτιτων κατά τθ διάρκεια τθσ 
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ (ι αλλιϊσ, τθ ροι εργαςιϊν). Tο Ζργο 
περιλαμβάνει μια ι περιςςότερεσ Πράξεισ (Acts) και ςυνδζεται με αυτζσ 
μζςω τθσ ιδιότθτασ hasAct.  

Πράξθ (Act) Act: Μια Πράξθ είναι ζνα ςτάδιο/μια φάςθ ενόσ μακιματοσ, ζχει τουλάχιςτο 
ζνα κομμάτι ρόλου (RolePart) και ςυνδζεται με αυτό μζςω τθσ ιδιότθτασ 
hasRolePart.  

Κομμάτι Ρόλου (Role Part) RolePart (Κομμάτι Ρόλου): Κάκε Κομμάτι Ρόλου ςυςχετίηει ζναν ακριβϊσ 
Ρόλο (Role) με μια ακριβϊσ Δραςτθριότθτα (Activity) ι Δομι δραςτθριοτιτων 
(Activity Structure). Tα κομμάτια ρόλου είναι μοναδικά και ανικουν μόνο ςε 
μία ςυγκεκριμζνθ Πράξθ (Act). 

Πίνακασ 3: υμβατότθτα LOCO-Cite Learning Design Ontology με το IMS LD 
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Γενικά, θ οντολογία LOCO-Cite Learning Design Ontology δίνει ζμφαςθ ςτθν 

αναπαράςταςθ των ςτοιχείων τθσ προδιαγραφισ IMS-LD και ςτισ ςχζςεισ μεταξφ 

τουσ. Από τον πίνακα που προθγικθκε προκφπτουν τα παρακάτω ςυμπεράςματα: 

 Όςον αφορά τθν αναηιτθςθ των εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν για ςυγκεκριμζνθ 

ομάδα ςτόχο και εκπαιδευόμενο με ςυγκεκριμζνο προφιλ θ οντολογία 

LOCO-Cite Learning Design Ontology ορίηει προαπαιτοφμενεσ ικανότθτεσ ωσ 

προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε εκπαιδευτικι πρακτικι.  

 Όςον αφορά τθν αναηιτθςθ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν που ςυμβαδίηουν με 

υπάρχων εξοπλιςμό και είδοσ εγκαταςτάςεων, θ οντολογία LOCO-Cite 

Learning Design Ontology υποςτθρίηει τα ψθφιακά εργαλεία.  Θ ζννοια του 

περιβάλλοντοσ ςτθν εν λόγω οντολογία ακολουκεί τθ λογικι του IMS-LD και 

ουςιαςτικά αποτελεί περιςςότερο ζνα πλαίςιο χριςθσ για τισ υπθρεςίεσ και 

τα μακθςιακά αντικείμενα και λιγότερο ζνα εικονικό ανεξάρτθτο 

περιβάλλον.  

 Θ οντολογία LOCO-Cite Learning Design Ontology διαχωρίηει τα μοντζλα από 

τισ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ κι επίςθσ διαχωρίηει τθν εκπαιδευτικι πρακτικι 

ςε φάςεισ. Όμωσ δεν πραγματοποιείται διαχωριςμόσ των ςτρατθγικϊν από 

τισ δραςτθριότθτεσ. Επιπλζον, δεν αναφζρεται θ αλλθλεπίδραςθ ςε κάκε 

δραςτθριότθτα, παρόλα αυτά αναφζρεται το είδοσ των ρόλων.  Οι 

εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ ςυνδζονται με εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, όμωσ 

δεν ζχει γίνει κάποια κωδικοποίθςθ για τθν λεπτομερζςτερθ περιγραφι 

τουσ. Σζλοσ, τα εργαλεία και τα μακθςιακά αντικείμενα ςυνδζονται με τισ 

δραςτθριότθτεσ, όχι όμωσ και τα περιβάλλοντα. 

 Θ οντολογία LOCO-Cite Learning Design Ontology υποςτθρίηει τθν 

εμπλαιςιωμζνθ χριςθ μακθςιακϊν αντικειμζνων, όμωσ δεν υπάρχει 

πλθροφορία για πικανοφσ τρόπουσ διαμόρφωςισ τουσ.  

 Επειδι δεν υπάρχει θ δυνατότθτα οριςμοφ προαπαιτοφμενων 

δραςτθριοτιτων δε μπορεί να προκφψει πλθροφορία ςχετικά με ζμμεςεσ 

ςχζςεισ ανάμεςα ςε μακθςιακά αντικείμενα.  

 Θ οντολογία LOCO-Cite Learning Design Ontology δεν υποςτθρίηει 

προκακοριςμζνεσ ςυνκικεσ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτεσ εντόσ 

ςυγκεκριμζνθσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ. 

 Όςον αφορά τθ φνκεςθ μακθςιακοφ μονοπατιοφ εκπαιδευόμενου με 

δραςτθριότθτεσ από διαφορετικζσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ μπορεί να 

υποςτθριχκεί θ αναηιτθςθ δραςτθριοτιτων ςφμφωνα με τουσ προςωπικοφσ 

ςτόχουσ του εκπαιδευόμενου εφόςον θ οντολογία ςυνδεκεί με οντολογία 

προφίλ εκπαιδευόμενου. 

 Σζλοσ, θ οντολογία LOCO-Cite Learning Design Ontology δεν υποςτθρίηει 

εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα ςτα πλαίςια μιασ δραςτθριότθτασ 

ςφμφωνα με το προφίλ του εκπαιδευόμενου. 
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 Θ οντολογία LOCO-Cite Learning Design Ontology περιλαμβάνει όλα τα 

ςθμαντικά ςτοιχεία του επιπζδου Α του IMS-LD. 

 

3.2.2 ROLE Learning Ontology 

 

Θ οντολογία ROLE αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια του ευρωπαϊκοφ ζργου Responsive 

Open Learning Environments (ROLE)2. Σο εν λόγω ζργο αφορά τθ δθμιουργία 

χρθςτοκεντρικϊν αλλθλεπιδραςτικϊν ανοιχτϊν μακθςιακϊν περιβαλλόντων 

(Berthold et al., 2012). Θ οντολογία καταςκευάςτθκε ωσ βάςθ για τθν ανάπτυξθ 

ςυςτθμάτων ςφςταςθσ (recommender systems) για εκπαιδευτικά widgets και 

εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ κατάλλθλεσ για τισ ανάγκεσ και τισ ικανότθτεσ των 

εκάςτοτε εκπαιδευόμενων.  

Από τθν καταςκευι τθσ, θ οντολογία ROLE μπορεί να υποςτθρίξει μια ποικιλία 

ςτρατθγικϊν μάκθςθσ. Μια ςτρατθγικι αποτελεί το μοντζλο PPIM το οποίο 

αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια του ROLE Project. Σο μοντζλο PPIM βαςίηεται ςτο κυκλικό 

μοντζλο αυτορρυκμιηόμενθσ μάκθςθσ3 του Zimmerman. Σο κυκλικό μοντζλο του 

Zimmerman αποτελείται από τρεισ φάςεισ, τθ φάςθ τθσ προμελζτθσ, θ οποία 

περιλαμβάνει τον οριςμό των ςτόχων και τον προγραμματιςμό, τθ φάςθ τθσ 

εκτζλεςθσ, θ οποία περιλαμβάνει διαδικαςίεσ αυτο-παρατιρθςθσ, και τθ φάςθ του 

αυτοςτοχαςμοφ (Zimmerman, 2002).  

Σο μοντζλο PPIM αποτελείται από τζςςερισ φάςεισ, αναφορικά:  

1) Ορίηεται ι επαναπροςδιορίηεται θ πλθροφορία προφίλ του εκπαιδευόμενου 

2) Οι εκπαιδευόμενοι αναηθτοφν και επιλζγουν εκπαιδευτικό υλικό 

3) Οι εκπαιδευόμενοι αλλθλεπιδροφν με το επιλεγμζνο εκπαιδευτικό υλικό 

4) Οι εκπαιδευόμενοι αναςτοχάηονται πάνω ςτισ ςτρατθγικζσ, ςτα επιτεφγματα 
και ςτθ χρθςιμότθτα του επιλεγμζνου εκπαιδευτικοφ υλικοφ  

Ζχουν αναπτυχκεί δφο εργαλεία που χρθςιμοποιοφν τθν οντολογία ROLE. Σο ROLE 

Mashup Recommender (ROLE MR) και το ROLE Activity Recommender (ROLE AR). 

Αναλυτικότερα: 

                                                      
2
http://www.role-project.eu 

3
 Θ αυτορρυκμιηόμενθ μάκθςθ αποτελεί μια αυτοκακοδθγοφμενθ διαδικαςία κατά τθν οποία οι 

εκπαιδευόμενοι μετατρζπουν τισ νοθτικζσ τουσ ικανότθτεσ ςε ακαδθμαϊκζσ. Θ μάκθςθ είναι μια 
δραςτθριότθτα τθν οποία οι εκπαιδευόμενοι εκτελοφν για τον εαυτό τουσ ενεργά (Zimmerman, 
2002) 

http://www.role-project.eu/
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 Σο ROLE MR είναι ζνα ςφςτθμα που παρζχει widgets, τα οποία μποροφν να 

προςτεκοφν ςε ζνα εξατομικευμζνο περιβάλλον μάκθςθσ (Personalized 

Learning Environment–PLE). Πιο ςυγκεκριμζνα, περιζχει προκακοριςμζνα 

πρότυπα (όπωσ είναι για παράδειγμα το μοντζλο PPIM). Κάκε πρότυπο 

περιζχει τισ φάςεισ διαφορετικϊν μοντζλων ι ςτρατθγικϊν. Ανάλογα με τθ 

φάςθ που ζχει επιλεχκεί από το χριςτθ,το ROLE MR προτείνει ανάλογα 

widgets (Nussbaumer et al., 2012). 

 Σο ROLE AR Widget αποτελεί μια εφαρμογι θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω 

του ιςτοφ, και ακολουκεί τθν προςζγγιςθ ςφςταςθσ εκπαιδευτικϊν 

δραςτθριοτιτων. Από τθ ςτιγμι που ο εκπαιδευόμενοσ αποφαςίςει να 

χρθςιμοποιιςει μια προτεινόμενθ ςτρατθγικι μάκθςθσ, το AR widget 

ςτζλνει κατάλλθλεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ που επιτρζπουν τθ 

ςφνκεςθ ενόσ εξατομικευμζνου ςχεδίου μάκθςθσ με τθν αποδοχι 

προτεινόμενων δραςτθριοτιτων. Εκπαιδευόμενοι με περιςςότερεσ 

ικανότθτεσ αυτορρυκμιηόμενθσ μάκθςθσ μποροφν να προςπεράςουν τισ 

ςυςτάςεισ ςε περίπτωςθ που θ πλθροφορία προσ ςφςταςθ τουσ είναι ιδθ 

γνωςτι, ενϊ ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ, ο εκπαιδευόμενοσ κακοδθγείται 

βιμα-προσ-βιμα. Σο ROLE AR widget δουλεφει με δεδομζνα που ζχουν 

προκακοριςτεί και δομθκεί ςφμφωνα με παιδαγωγικά μοντζλα από ειδικοφσ 

ςτον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό. Πιο ςυγκεκριμζνα, οι ειδικοί προετοιμάηουν 

τισ ςυςτάςεισ με τον οριςμό παιδαγωγικϊν μοντζλων τα οποία περιζχουν 

ςτρατθγικζσ, τεχνικζσ και δραςτθριότθτεσ, με τθ χριςθ ενόσ ειδικοφ 

εργαλείου ςυγγραφισ. Σα δεδομζνα αποκθκεφονται ςε ζνα αρχείο XML το 

οποίο χρθςιμεφει ωσ βάςθ για τθ δθμιουργία παιδαγωγικϊν ςυςτάςεων από 

το ROLE AR. 
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 Κλάςεισ Οντολογίασ ROLE Learning Ontology Ιδιότθτεσ Οντολογίασ ROLE Learning Ontology 

Καταλλθλότθτα εκπαιδευτικισ πρακτικισ για ςυγκεκριμζνθ ομάδα ςτόχο ι για εκπαιδευόμενο με ςυγκεκριμζνο προφίλ 

Βακμίδα εκπαίδευςθσ  - - 

Ανϊτατο – Κατϊτατο όριο θλικίασ  - - 

Γλϊςςα  - - 

Γνωςτικό πεδίο  - - 

Προαπαιτοφμενεσ ικανότθτεσ  - - 

Κωδικοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων – 
ικανοτιτων  

Competence (Ικανότθτα): Μια γενικι ικανότθτα. 
Τπό-κλάςεισ τθσ είναι οι κλάςεισ 
DomainCompetence, SRLCompetence, 
ToolCompetence.  
 
DomainCompetence (Ικανότθτα Πεδίου): 
Αναφζρεται ςε μια ικανότθτα εντόσ ενόσ 
ςυγκεκριμζνου πεδίου.  
 
SRLCompetence (Ικανότθτα Αυτορρυκμιηόμενθσ 
Μάκθςθσ): αναφζρεται ςε ικανότθτα 
αυτορρυκμιηόμενθσ μάκθςθσ (Self-Regulated 
Learning Competence). Δείχνει ςε μια τρατθγικι 
Αυτορρυκμιηόμενθσ Μάκθςθσ (SRLStrategy) και 
πικανϊσ ςε ζνα Επίπεδο (EQFLevel).  
 
ToolCompetence (Ικανότθτα χριςθσ Εργαλείου): 
αναφζρεται ςτθν ικανότθτα χριςθσ ενόσ 
ςυγκεκριμζνου εργαλείου. 
 
Level (Επίπεδο): περιγράφει το επίπεδο μιασ 
ικανότθτασ. Οι υπό-κλάςεισ τθσ δίνουν πιο 
ακριβι ςθμαςιολογία για τθν κατθγορία του 

topic (object property): με domain τθν κλάςθ 
Competence και range τθν κλάςθ Thing, ορίηει το 
κζμα μιασ ικανότθτασ.  
 
proficiencyLevel (object property): με domain τθν 
κλάςθ Competence και range τθν κλάςθ Level, 
δείχνει ςε ποιό επίπεδο ικανότθτασ ζφταςε ο 
χριςτθσ.  
- 
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επιπζδου. τθν οντολογία ζχει προςτεκεί ωσ υπό-
κλάςθ θ κλάςθ EQF, θ οποία παρζχει επτά 
επίπεδα με το πρϊτο να είναι “αρχάριοσ” 
(«beginner») και το ζβδομο  “Ειδικόσ («expert»). 

Προαπαιτοφμενεσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ  - - 

Προαπαιτοφμενα Προςόντα, 
πιςτοποιιςεισ, άδειεσ ι πτυχία  

- - 

Αυςτθρζσ και ελαςτικζσ ςυνκικεσ 
ςυμμετοχισ 

- - 

Καταλλθλότθτα εκπαιδευτικισ πρακτικισ για εξοπλιςμό και εγκαταςτάςεισ 

Εργαλεία  

Tool (Εργαλείο): Λογιςμικό που χρθςιμοποιείται 
για τθν ολοκλιρωςθ μιασ εργαςίασ μάκθςθσ ι 
τθν εκπλιρωςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ ςτόχου.  
 
Widget (Μικρό εργαλείο): Σα widgets είναι μικρά 
εργαλεία που παρζχουν λειτουργικότθτα ςε μια 
διεπαφι χριςτθ. Ακολουκοφν κάποιεσ 
προδιαγραφζσ που τα κακιςτοφν εκτελζςιμα ςε 
διαφορετικά περιβάλλοντα. υχνά τα widgets 
διατίκενται μζςω web. Ζνα widget μπορεί να 
αναφζρεται ςε τουλάχιςτο μια λειτουργικότθτα. 
Τπό-κλάςεισ είναι οι OpenSocialWidget και 
W3CWidget. 

- 

Εικονικό περιβάλλον  
Space (Χϊροσ):  Μια εικονικι τοποκεςία όπου 
μια ομάδα χρθςτϊν μπορεί να εκτελζςει μια ι 
περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ.  

- 

Φυςικό περιβάλλον  - - 

φνδεςθ εργαλείων με δραςτθριότθτεσ  
Bundle (Πακζτο): Ζνα ςφνολο εκπαιδευτικϊν 
πόρων που ζχουν ομαδοποιθκεί ζτςι ϊςτε να 
εξυπθρετιςουν ζναν ςυγκεκριμζνο ςκοπό. Οι 

tool (object property): με domain τθν κλάςθ 
Bundle και range τθν κλάςθ ToolConfiguration, 
ςυνδζει τθ διαμόρφωςθ ενόσ εργαλείου με ζνα  
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πόροι  αυτοί μπορεί να είναι ζγγραφα, widgets, 
εργαλεία παγκόςμιου ιςτοφ, κ.α.  
 
Tool (Εργαλείο): Αναλφκθκε παραπάνω  
 
ToolConfiguration (Διαμόρφωςθ Εργαλείου): 
Ορίηει τον τρόπο χριςθσ ενόσ εργαλείου με τθν 
παροχι κακοδιγθςθσ και μια αρχικι 
διαμόρφωςθ του εργαλείου. Ζνα ςτιγμιότυπο τθσ 
κλάςθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να 
αναφερκεί ςε ζνα εργαλείο που ςυνοδεφεται 
από πλθροφορίεσ  διαμόρφωςθσ.  

Bundle.  
 

φνδεςθ περιβάλλοντοσ με 
δραςτθριότθτεσ  

- - 

Αναηιτθςθ προτφπων για τθ δθμιουργία νζων ςχεδίων εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν 

Διαχωριςμόσ μοντζλων από εκπαιδευτικζσ 
πρακτικζσ  

-  

Διαχωριςμόσ ςτρατθγικϊν από 
δραςτθριότθτεσ  

LearningStrategy (τρατθγικι Μάκθςθσ): Θ 
ςτρατθγικι μάκθςθσ αποτελεί μια ακολουκία 
εκπαιδευτικϊν  δραςτθριοτιτων. Οι δθμιουργοί 
τθσ οντολογίασ αναφζρονται ςτθν ομαδοποίθςθ 
των ςτρατθγικϊν μάκθςθσ των Schiefele and 
Pekrun (1993), που χωρίηει τισ ςτρατθγικζσ ςε 
γνωςτικζσ (CognitiveStrategy) και μεταγνωςτικζσ 
(MetacognitiveStrategy). Οι γνωςτικζσ 
ςτρατθγικζσ αναφζρονται ςτθν εκμάκθςθ του 
νζου περιεχομζνου και ςτισ εργαςίεσ μάκθςθσ 
(learning tasks). Οι μεταγνωςτικζσ ςτρατθγικζσ 
αναφζρονται ςτθ μάκθςθ και τον ζλεγχο τθσ 
μακθςιακισ διαδικαςίασ αυτισ κακ’αυτισ. 

activity (object property): με domain τθν κλάςθ 
LearningStrategy και range τθν κλάςθ 
LearningActivity, ορίηει μια εκπαιδευτικι 
δραςτθριότθτα ωσ μζροσ μιασ ςτρατθγικισ 
μάκθςθσ. 
 
option (object property): με domain τθν κλάςθ 
DecisionActivity και range τθν κλάςθ 
LearningStrategy, παραπζμπει ςε μια ι 
περιςςότερεσ ςτρατθγικζσ ανάμεςα από τισ 
οποίεσ ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει. 
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LearningTechnique (Σεχνικι Μάκθςθσ): Αποτελεί 
μια ειδικι περίπτωςθ ςτρατθγικισ μάκθςθσ, θ 
οποία αποτελείται αποκλειςτικά από ςυμπαγείσ 
εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ 
(ConcreteActivities). Οι τεχνικζσ μάκθςθσ είναι 
γραμμικζσ διαδικαςίεσ οι οποίεσ μποροφν να 
εφαρμοςκοφν ςε προβλζψιμα και ελεγχόμενα 
εκπαιδευτικά πλαίςια χωρίσ μεκοδικι 
ςυμπερίλθψθ των προθγοφμενων γνϊςεων. 
 
LearningActivity (Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα): 
Μια ενζργεια θ οποία είναι απαραίτθτθ για τθν 
ολοκλιρωςθ μιασ εργαςίασ. Τπερκλάςθ των 
κλάςεων ConreteActivity, DecisionActivity 
 
ConcreteActivity (υμπαγισ Δραςτθριότθτα): μια 
ςυμπαγισ δραςτθριότθτα είναι ζνα βιμα ςτθν 
διαδικαςία μάκθςθσ. Μια ςυμπαγισ 
δραςτθριότθτα είναι ςυςτατικό μζροσ μιασ 
εκπαιδευτικισ ςτρατθγικισ ι μιασ εκπαιδευτικισ 
τεχνικισ. 
 
DecisionActivity (Δραςτθριότθτα Απόφαςθσ): ε 
μια δραςτθριότθτα απόφαςθσ πρζπει οι 
εκπαιδευόμενοι να ςυλλογιςτοφν και να 
αποφαςίςουν με ποιο τρόπο κα πρζπει να 
ςυνεχίςουν. Οι δραςτθριότθτεσ απόφαςθσ 
αναφζρονται ςε εκπαιδευτικζσ ςτρατθγικζσ που 
μποροφν να επιλεχκοφν για τθ διεκπεραίωςθ 
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μιασ δραςτθριότθτασ. 

Θζμα δραςτθριοτιτων  - - 

Κωδικοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων και 
ικανοτιτων  

Αναφζρκθκε προθγουμζνωσ  

φνδεςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων με 
δραςτθριότθτεσ 

- - 

ειρά εκτζλεςθσ δραςτθριοτιτων  - - 

Αλλθλεπίδραςθ δραςτθριότθτασ  - - 

Ρόλοι  - - 

Φάςεισ εκπαιδευτικισ πρακτικισ  - - 

φνδεςθ μακθςιακϊν αντικειμζνων με 
δραςτθριότθτεσ  

- - 

φνδεςθ εργαλείων με δραςτθριότθτεσ  Αναφζρκθκε προθγουμζνωσ  

φνδεςθ περιβάλλοντοσ με 
δραςτθριότθτεσ 

- - 

Επιλογι μακθςιακϊν αντικειμζνων μζςα από τθν εμπλαιςιωμζνθ χριςθ τουσ ςε εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ 

φνδεςθ μακθςιακϊν αντικειμζνων με 
δραςτθριότθτεσ  

- - 

Πλθροφορία διαμόρφωςθσ μακθςιακϊν 
αντικειμζνων  

- - 

Ζμμεςεσ ςχζςεισ ανάμεςα ςε μακθςιακά αντικείμενα 

Προαπαιτοφμενεσ δραςτθριότθτεσ  - 
requiresCompletitionOf (transitive4 object 
property): με domain τθν κλάςθ LearningActivity 
και range τθν κλάςθ LearningActivity, δείχνει ποια 

                                                      
4
 Μεταβατικι ιδιότθτα (Transitive property): Μια μεταβατική ιδιότητα ςημαίνει ότι αν ένα ζεύγοσ (x,y) είναι ένα ςτιγμιότυπο του P και το ζεύγοσ (y,z) είναι επίςησ 

ένα ςτιγμιότυπο του Ρ, τότε μπορούμε να ςυμπεράνουμε ότι το ζεύγοσ (x,z) είναι επίςησ ένα ςτιγμιότυπο του Ρ. 
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εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα πρζπει να ζχει 
τερματιςτεί για να εκτελεςτεί μια άλλθ 
δραςτθριότθτα. 

ειρά εκτζλεςθσ δραςτθριοτιτων - - 

Μακθςιακό μονοπάτι εντόσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ για εκπαιδευόμενο με ςυγκεκριμζνο προφίλ 

Αυςτθρζσ και ελαςτικζσ προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα  

- - 

ειρά εκτζλεςθσ δραςτθριοτιτων - - 

Ημερομθνία και ϊρα ζναρξθσ και λιξθσ 
δραςτθριότθτασ  

- - 

Προαπαιτοφμενθ δραςτθριότθτα 
αξιολόγθςθσ και ανϊτατοσ/κατϊτατοσ 
βακμόσ ωσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςε 
δραςτθριότθτα  

- - 

Προαπαιτοφμενθ εκπαιδευτικι 
δραςτθριότθτα ωσ προχπόκεςθ 
ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα  

- - 

Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε 
δραςτθριότθτα ςφμφωνα με μακθςιακό 
ςτυλ  

- - 

Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε 
δραςτθριότθτα ςφμφωνα με τα 
ενδιαφζροντα του εκπαιδευόμενου  

- - 

Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε 
δραςτθριότθτα ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ 
τουσ εκπαιδευόμενου  

- - 

Κωδικοποίθςθ ςτόχων και ικανοτιτων  Αναφζρκθκε προθγουμζνωσ  

Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε 
δραςτθριότθτα ςφμφωνα με αναπθρίεσ 

- - 
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και μακθςιακζσ δυςκολίεσ  

φςταςθ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων από διαφορετικζσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ ςε εκπαιδευόμενο με ςυγκεκριμζνο προφίλ 

φνδεςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων με 
δραςτθριότθτεσ 

- - 

Κωδικοποίθςθ ςτόχων και ικανοτιτων  Αναφζρκθκε προθγουμζνωσ  

Θζμα δραςτθριοτιτων - - 

Επιλογι μακθςιακϊν αντικειμζνων ανάλογα με το προφίλ εκπαιδευόμενου 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με το μακθςιακό 
ςτυλ  

- - 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με τα 
ενδιαφζροντα του εκπαιδευόμενου  

- - 

Κωδικοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων - 
ικανοτιτων  

- - 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με τουσ ςτόχουσ 
τουσ εκπαιδευόμενου  

- - 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με αναπθρίεσ και 
μακθςιακζσ δυςκολίεσ  

- - 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με προςόντα, 
πιςτοποιιςεισ, άδειεσ ι πτυχία  

- - 

Πίνακασ 4: Κριτιρια που πλθροί θ οντολογία ROLE Learning Ontology 

 

IMS Learning Design Κλάςεισ/Ιδιότθτεσ Role Learning Ontology 

Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα (Learning Activity) Learning_Activity: Αναλφκθκε παραπάνω 
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Δραςτθριότθτα Τποςτιριξθσ (Support Activity) - 

Δομι Δραςτθριοτιτων (Activity Structure) - 

Ρόλοσ (Role) - 

Περιβάλλον (Environment) Space: Αναλφκθκε παραπάνω 

Τπθρεςία (Service) Tool: Αναλφκθκε παραπάνω 
Widget: Αναλφκθκε παραπάνω 

Εκπαιδευτικόσ τόχοσ (Learning Objective) - 

Προαπαιτοφμενο (Prerequisite) requiresCompletitionOf: Αναλφκθκε παραπάνω 

Μακθςιακό Αντικείμενο (Learning Object) Learning_Resource: Ζνασ πόροσ που χρθςιμοποιείται ςε ζνα πλαίςιο 
μάκθςθσ 

Μζκοδοσ (Method) - 

Ζργο (Play) - 

Πράξθ (Act) - 

Κομμάτι Ρόλου (Role Part) - 
Πίνακασ 5: υμβατότθτα ROLE Learning Ontology με το IMS LD 
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Γενικά, θ οντολογία ROLE Learning Ontology δίνει ζμφαςθ ςτα ψθφιακά εργαλεία 

και τθ χριςθ ςτρατθγικϊν μάκθςθσ.  

Από τον πίνακα που προθγικθκε προκφπτουν τα παρακάτω ςυμπεράςματα: 

 Θ οντολογία ROLE Learning Ontology δεν υποςτθρίηει τα κριτιρια που ζχουν 

τεκεί για τθν αναηιτθςθ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν για ςυγκεκριμζνθ ομάδα 

ςτόχο ι εκπαιδευόμενο με ςυγκεκριμζνο προφίλ. 

 Όςον αφορά τθν αναηιτθςθ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν που ςυμβαδίηουν με 

υπάρχων εξοπλιςμό και είδοσ εγκαταςτάςεων, θ οντολογία ROLE  Learning 

Ontology υποςτθρίηει ψθφιακά εργαλεία και εικονικά περιβάλλοντα. Θ 

εμπλαιςιωμζνθ χριςθ των εργαλείων είναι δυνατι. 

 Θ οντολογία ROLE Learning Ontology δε διαχωρίηει τα μοντζλα από τισ 

εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ οφτε ορίηει φάςεισ εκπαιδευτικισ πρακτικισ. Από 

τθν άλλθ πλευρά πραγματοποιείται διαχωριςμόσ των ςτρατθγικϊν από τισ 

δραςτθριότθτεσ. Όμωσ θ αναηιτθςθ ςτρατθγικϊν ςφμφωνα με 

εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ δεν είναι δυνατό να πραγματοποιθκεί επειδι οι 

δραςτθριότθτεσ δε ςυνδζονται με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ. Οι 

εκπαιδευτικοί ςτόχοι ςτθν εν λόγω οντολογία κωδικοποιοφνται ςφμφωνα με 

το κζμα και το επίπεδο. Σζλοσ, δεν περιγράφονται οι αλλθλεπιδράςεισ οφτε 

οι ρόλοι.  

 Θ οντολογία ROLE Learning Ontology δε ςυνδζει μακθςιακά αντικείμενα με 

δραςτθριότθτεσ. Όμωσ μποροφν να οριςτοφν προαπαιτοφμενεσ 

δραςτθριότθτεσ και κατά ςυνζπεια μπορεί να προκφψει πλθροφορία ςχετικά 

με ζμμεςεσ ςχζςεισ ανάμεςα ςε μακθςιακά αντικείμενα.  

 Θ οντολογία ROLE Learning Ontology δεν υποςτθρίηει προκακοριςμζνεσ 

ςυνκικεσ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτεσ εντόσ ςυγκεκριμζνθσ 

εκπαιδευτικισ πρακτικισ οφτε τθ ςφνκεςθ μονοπατιοφ μάκθςθσ για ζναν 

εκπαιδευόμενο. 

 Θ οντολογία ROLE Learning Ontology δεν υποςτθρίηει εναλλακτικά 

μακθςιακά αντικείμενα ςτα πλαίςια μιασ δραςτθριότθτασ ςφμφωνα με το 

προφίλ ενόσ εκπαιδευόμενου. 

 Σζλοσ, οντολογία ROLE Learning Ontology είναι εν μζρει ςυμβατι με κάποια 

από τα ςθμαντικά ςτοιχεία του επιπζδου Α του IMS-LD 
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3.2.3 Amorim et al. Learning Design Ontology 

 

Οι Amorim et al. (2006) ανζπτυξαν τθν οντολογία Learning Design Ontology με 

ςκοπό τθν αναπαράςταςθ τθσ ςθμαςιολογίασ τθσ προδιαγραφισ IMS-LD. Θ 

οντολογία βαςίηεται ςτο επίπεδο Α τθσ προδιαγραφισ. Σα ςτοιχεία τθσ 

μοντελοποιικθκαν ςε μια ταξινομία εννοιϊν, ςτθν οποία οι ςχζςεισ ανάμεςα ςτισ 

ζννοιεσ ζχουν ςχθματιςτεί από τουσ περιοριςμοφσ που ζχουν διατυπωκεί ςε φυςικι 

γλϊςςα ςτθν πρωτότυπθ προδιαγραφι IMS-LD. 

Θ οντολογία Learning Design Ontology χρθςιμοποιείται ςτο ςφςτθμα EUME, ζνα 

ςφςτθμα διαχείριςθσ μάκθςθσ (Learning Management system) το οποίο είναι 

προςανατολιςμζνο ςτθν υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων εντόσ τθσ 

τάξθσ (Amorim et al., 2006; Sanchez et al., 2003). Θ Learning Design Ontology 

ουςιαςτικά αποτελεί μια κοινι γλϊςςα διαχείριςθσ τθσ πλθροφορίασ ςχετικά με 

τουσ εκπαιδευτικοφσ πόρουσ που είναι διακζςιμοι ςτο περιβάλλον αυτό (Amorim et 

al., 2006). 

Θ αρχιτεκτονικι λογιςμικοφ του ςυςτιματοσ βαςίηεται ςε τεχνολογία ζξυπνων 

πρακτόρων (intelligent agent technology), και ακολουκεί μια τοπολογία πολλαπλϊν 

ςτρωμάτων (multi-layer topology) (Amorim et al., 2006; Riera et al., 2004), με 

τζςςερα διαφορετικά ςτρϊματα:  

 Σο ςτρϊμα πόρων, που είναι υπεφκυνο για τισ εργαςίεσ χαμθλοφ επιπζδου 

(ζλεγχο hardware/software). 

 Σο ςτρϊμα υπθρεςιϊν, που είναι υπεφκυνο για τισ εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ. 

 Σο διάμεςο ςτρϊμα είναι ζνα κοινό κανάλι που δρομολογεί τα μθνφματα 

μεταξφ υπθρεςιϊν και πελατϊν. 

 Σο ςτρϊμα πελάτθ, το οποίο περιζχει γραφικζσ διεπαφζσ που επιτρζπουν 

τθν προςαρμογι/εξατομίκευςθ του περιεχομζνου/υπθρεςιϊν ςτο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον και τισ προτιμιςεισ του εκπαιδευόμενου.  

Σο ςφςτθμα EUME υλοποιικθκε ςε JADE, ζνα ενδιάμεςο λογιςμικό που υποςτθρίηει 

τθν υλοποίθςθ πρακτόρων κακϊσ και τθν επικοινωνία μεταξφ πρακτόρων μζςω 

μθχανιςμϊν ανταλλαγισ μθνυμάτων. Οι πράκτορεσ χρθςιμοποιοφν τθν Amorim et 

al. Learning Design Ontology ωσ μια κοινι γλϊςςα για τθ διαχείριςθ τθσ 

πλθροφορίασ ςχετικά με τουσ εκπαιδευτικοφσ πόρουσ που είναι διακζςιμοι ςτο 

περιβάλλον (Amorim et al., 2006). 

Σο ςφςτθμα EUME ζχει ωσ ςκοπό τθν υποςτιριξθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ 

πραγματοποίθςθσ διαφορετικϊν εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων. Θ διαδικαςία 

ςχεδιαςμοφ περιλαμβάνει τον εκπαιδευτι να ορίηει τθν εκπαιδευτικι πρακτικι με 
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τθ χριςθ τθσ κατάλλθλθσ διεπαφισ θ οποία επιτρζπει τθν ειςαγωγι ενοτιτων 

μάκθςθσ και τισ ανάλογεσ μεκόδουσ, ζργα, κακϊσ και τα υπόλοιπα ςτοιχεία που 

ςυνκζτουν μια εκπαιδευτικι πρακτικι όπωσ οι δραςτθριότθτεσ και το εκπαιδευτικό 

υλικό. Αφοφ ολοκλθρωκεί το ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ οι δραςτθριότθτεσ 

εκτελοφνται ςτθν τάξθ, είτε με τθ βοικεια  PDA είτε μζςω LMS (Amorim et al., 

2006).  
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Κλάςεισ Οντολογίασ Amorim et al Learning 
Design Ontology 

Ιδιότθτεσ Οντολογίασ Amorim et al Learning 
Design Ontology 

Καταλλθλότθτα εκπαιδευτικισ πρακτικισ για ςυγκεκριμζνθ ομάδα ςτόχο ι για εκπαιδευόμενο με ςυγκεκριμζνο προφίλ 

Βακμίδα εκπαίδευςθσ  - - 

Ανϊτατο – Κατϊτατο όριο θλικίασ  - - 

Γλϊςςα  - - 

Γνωςτικό πεδίο  - - 

Προαπαιτοφμενεσ ικανότθτεσ  

Prerequisite (Προαπαιτοφμενο): Προθγοφμενεσ 
γνϊςεισ που είναι απαραίτθτεσ για τθ ςυμμετοχι 
ςτθν ενότθτα μάκθςθσ. Τπάρχουν 
προαπαιτοφμενα εκπαιδευτικισ πρακτικισ κακϊσ 
και προαπαιτοφμενα δραςτθριοτιτων.  
 

prerequisite (functional object property): Με 
domain τθν κλάςθ Learning-Activity ι Learning-
Design και range τθν κλάςθ Prerequisite, ορίηει 
ζνα μοναδικό προαπαιτοφμενο για μια 
εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα ι για μια 
εκπαιδευτικι πρακτικι. 

Κωδικοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων – 
ικανοτιτων  

- 
 

- 

Προαπαιτοφμενεσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ  - - 

Προαπαιτοφμενα Προςόντα, 
πιςτοποιιςεισ, άδειεσ ι πτυχία  

- - 

Αυςτθρζσ και ελαςτικζσ ςυνκικεσ 
ςυμμετοχισ 

- - 

Καταλλθλότθτα εκπαιδευτικισ πρακτικισ για εξοπλιςμό και εγκαταςτάςεισ 

Εργαλεία  

Service (Τπθρεςία): Περιλαμβάνει ψθφιακζσ 
υπθρεςίεσ όπωσ θ τθλεδιάςκεψθ (Conference), θ 
αναηιτθςθ μζςω ευρετθρίου (IndexSearch), θ 
αποςτολι μθνφματοσ θλεκτρονικισ 
αλλθλογραφίασ (SendMail). 

- 

Εικονικό περιβάλλον  - - 
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Φυςικό περιβάλλον  - - 

φνδεςθ εργαλείων με δραςτθριότθτεσ  

Environment (Περιβάλλον): Σα Περιβάλλοντα 
περιζχουν τουσ εκπαιδευτικοφσ πόρουσ που 
χρθςιμοποιοφνται ςτισ δραςτθριότθτεσ. 
 

environment-ref (object property): Με domain 
τθν κλάςθ Activity ι Activity-Structure ι Role-Part 
και range τθν κλάςθ Environment, ςυνδζει ζνα 
περιβάλλον με μια δραςτθριότθτα ι με μια δομι 
δραςτθριοτιτων ι με ζνα κομμάτι ρόλου. 

φνδεςθ περιβάλλοντοσ με 
δραςτθριότθτεσ  

- - 

Αναηιτθςθ προτφπων για τθ δθμιουργία νζων ςχεδίων εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν 

Διαχωριςμόσ μοντζλων από εκπαιδευτικζσ 
πρακτικζσ  

- - 

Διαχωριςμόσ ςτρατθγικϊν από 
δραςτθριότθτεσ  

- 
 

- 

Θζμα δραςτθριοτιτων  - - 

Κωδικοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων και 
ικανοτιτων  

- - 

φνδεςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων με 
δραςτθριότθτεσ 

Learning_Activity (Εκπαιδευτικι 
Δραςτθριότθτα): Μια εκπαιδευτικι 
δραςτθριότθτα είναι μια ςκόπιμθ ενζργεια που 
εκτελείται από εκπαιδευόμενουσ μζςα ςε μια 
διαδικαςία διδαςκαλίασ-μάκθςθσ προκειμζνου 
να επιτφχουν εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ 
Learning-Objective (Εκπαιδευτικόσ τόχοσ): Σα 
προςδοκϊμενα αποτελζςματα που κατακτοφνται 
κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ενότθτα μάκθςθσ. 
Τπάρχουν εκπαιδευτικοί ςτόχοι τθσ 
εκπαιδευτικισ πρακτικισ που είναι πιο γενικοί, 
και εκπαιδευτικοί ςτόχοι εκπαιδευτικϊν 
δραςτθριοτιτων που είναι πιο ειδικοί. 

learning-objective (object property): Με domain 
τθν κλάςθ Learning-Activity ι Learning Design και 
range τθν κλάςθ Learning-Objective, ορίηει ζναν 
εκπαιδευτικό ςτόχο για μια εκπαιδευτικι 
δραςτθριότθτα ι για μια εκπαιδευτικι πρακτικι. 
 

ειρά εκτζλεςθσ δραςτθριοτιτων  - execution-order (functional data property): Με 
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domain τθν κλάςθ Act ι τθν κλάςθ Activity ι τθν 
κλάςθ Activity-Structure ι τθν κλάςθ Execution-
Entity και range NonNegativeInteger, ορίηει τθ 
ςειρά εκτζλεςθσ των Πράξεων, των Δομϊν 
Δραςτθριοτιτων και των Δραςτθριοτιτων. 

Αλλθλεπίδραςθ δραςτθριότθτασ  - - 

Ρόλοι  

Role (Ρόλοσ): Οι ρόλοι που ςυμμετζχουν ςτθν 
εκτζλεςθ των δραςτθριοτιτων. Οι κατθγορίεσ 
Ρόλων είναι Εκπαιδευόμενοσ (Learner) και 
Προςωπικό (Staff). 

role-ref (object property): Με domain τθν κλάςθ 
Learning-Design ι Role-Part ι Send-Mail ι 
Support-Activity και range Role, ςυνδζει μια 
εκπαιδευτικι πρακτικι, ζνα κομμάτι ρόλου, μια 
δραςτθριότθτα υποςτιριξθσ ι ζνα μινυμα 
θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ με ζνα ρόλο. 

Φάςεισ εκπαιδευτικισ πρακτικισ  

Act (Πράξθ): Ζνα ςτάδιο του μακιματοσ. Οι 
πράξεισ εκτελοφνται ςειριακά, και 
περιλαμβάνουν από ζνα ι περιςςότερα Κομμάτια 
Ρόλων (RoleParts) μζςω του functional object 
property role-part-ref. Όταν υπάρχουν πάνω από 
μια Πράξεισ ςε ζνα Ζργο (Play), αναπαρίςτανται 
ςειριακά με μια ακριβϊσ ςειρά εκτζλεςθσ θ 
κακεμία μζςω του data propety execution-order. 

- 

φνδεςθ μακθςιακϊν αντικειμζνων με 
δραςτθριότθτεσ  

Environment (Περιβάλλον): Σα Περιβάλλοντα 
περιζχουν τουσ εκπαιδευτικοφσ πόρουσ που 
χρθςιμοποιοφνται ςτισ δραςτθριότθτεσ. 
 

environment-ref (object property): Με domain 
τθν κλάςθ Activity ι Activity-Structure ι Role-Part 
και range τθν κλάςθ Environment, ςυνδζει ζνα 
περιβάλλον με μια δραςτθριότθτα ι με μια δομι 
δραςτθριοτιτων ι με ζνα κομμάτι ρόλου. 
 
learning-object-ref (object property): Με domain 
τθν κλάςθ Environment  και range τθν κλάςθ 
Learning_Object ςυνδζει ζνα μακθςιακό 
αντικείμενο με ζνα περιβάλλον. 
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φνδεςθ εργαλείων με δραςτθριότθτεσ  Αναφζρκθκε προθγουμζνωσ  

φνδεςθ περιβάλλοντοσ με 
δραςτθριότθτεσ 

- - 

Επιλογι μακθςιακϊν αντικειμζνων μζςα από τθν εμπλαιςιωμζνθ χριςθ τουσ ςε εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ 

φνδεςθ μακθςιακϊν αντικειμζνων με 
δραςτθριότθτεσ  

Αναφζρκθκε προθγουμζνωσ  

Πλθροφορία διαμόρφωςθσ μακθςιακϊν 
αντικειμζνων  

- - 

Ζμμεςεσ ςχζςεισ ανάμεςα ςε μακθςιακά αντικείμενα 

Προαπαιτοφμενεσ δραςτθριότθτεσ  - - 

ειρά εκτζλεςθσ δραςτθριοτιτων Αναφζρκθκε προθγουμζνωσ - 

Μακθςιακό μονοπάτι εντόσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ για εκπαιδευόμενο με ςυγκεκριμζνο προφίλ 

Αυςτθρζσ και ελαςτικζσ προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα  

- - 

ειρά εκτζλεςθσ δραςτθριοτιτων Αναφζρκθκε προθγουμζνωσ - 

Ημερομθνία και ϊρα ζναρξθσ και λιξθσ 
δραςτθριότθτασ  

- - 

Προαπαιτοφμενθ δραςτθριότθτα 
αξιολόγθςθσ και ανϊτατοσ/κατϊτατοσ 
βακμόσ ωσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςε 
δραςτθριότθτα  

- - 

Προαπαιτοφμενθ εκπαιδευτικι 
δραςτθριότθτα ωσ προχπόκεςθ 
ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα  

- - 

Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε 
δραςτθριότθτα ςφμφωνα με μακθςιακό 
ςτυλ  

- - 

Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε 
δραςτθριότθτα ςφμφωνα με τα 

- - 
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ενδιαφζροντα του εκπαιδευόμενου  

Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε 
δραςτθριότθτα ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ 
τουσ εκπαιδευόμενου  

- - 

Κωδικοποίθςθ ςτόχων και ικανοτιτων  - - 

Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε 
δραςτθριότθτα ςφμφωνα με αναπθρίεσ 
και μακθςιακζσ δυςκολίεσ  

- - 

φςταςθ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων από διαφορετικζσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ ςε εκπαιδευόμενο με ςυγκεκριμζνο προφίλ 

φνδεςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων με 
δραςτθριότθτεσ 

Αναφζρκθκε προθγουμζνωσ  

Κωδικοποίθςθ ςτόχων και ικανοτιτων  - - 

Θζμα δραςτθριοτιτων - - 

Επιλογι μακθςιακϊν αντικειμζνων ανάλογα με το προφίλ εκπαιδευόμενου 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με το μακθςιακό 
ςτυλ  

- - 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με τα 
ενδιαφζροντα του εκπαιδευόμενου  

- - 

Κωδικοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων - 
ικανοτιτων  

- - 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με τουσ ςτόχουσ 
τουσ εκπαιδευόμενου  

- - 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με αναπθρίεσ και 
μακθςιακζσ δυςκολίεσ  

- - 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για - - 
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δραςτθριότθτα ανάλογα με προςόντα, 
πιςτοποιιςεισ, άδειεσ ι πτυχία  

Πίνακασ 6: Κριτιρια που πλθροί θ οντολογία Amorim et al. Learning Design Ontology 

 

IMS Learning Design Κλάςεισ Amorim et al. Learning Design Ontology 

Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα (Learning Activity) Learning_Activity: Αναλφκθκε προθγουμζνωσ 

Δραςτθριότθτα Τποςτιριξθσ (Support Activity) Support-Activity: Διευκολφνει τθν εκτζλεςθ μιασ εκπαιδευτικισ 
δραςτθριότθτασ αλλά δεν καλφπτει κάποιον εκπαιδευτικό ςτόχο. 

Δομι Δραςτθριοτιτων (Activity Structure) Activity-Structure: φνολο δραςτθριοτιτων (ι δομϊν δραςτθριοτιτων) οι 
οποίεσ εκτελοφνται ςειριακά ι από τισ οποίεσ γίνεται επιλογι (functional 
data property structure-type). Επίςθσ ορίηεται ο αρικμόσ των 
δραςτθριοτιτων που πρζπει να ολοκλθρωκοφν από το χριςτθ (functional 
data property number-to-select) 

Ρόλοσ (Role) Role: Αναλφκθκε προθγουμζνωσ 

Περιβάλλον (Environment) Environment: Αναλφκθκε προθγουμζνωσ 

Τπθρεςία (Service) Service: Αναλφκθκε προθγουμζνωσ 

Εκπαιδευτικόσ τόχοσ (Learning Objective) Learning_Objective: Αναλφκθκε προθγουμζνωσ 

Προαπαιτοφμενο (Prerequisite) Prerequisite: Αναλφκθκε προθγουμζνωσ 

Μακθςιακό Αντικείμενο (Learning Object) Learning-Object (Μακθςιακό Αντικείμενο): Μακθςιακό αντικείμενο το 
οποίο μπορεί να αναφζρεται ςε πόρουσ μζςω ςτοιχείων (Items). Σο object 
property learning-object ορίηει ζνα μακθςιακό αντικείμενο που 
χρθςιμοποιείται ςε ζνα περιβάλλον. 

Μζκοδοσ (Method) Method: Αποτελείται από ζναν αρικμό ςτιγμιότυπων Ζργων (Play). Σο object 
property play-ref ορίηει μια ι περιςςότερεσ εκτελζςεισ ζργων για μια 
Μζκοδο. 

Ζργο (Play) Play: Όλα τα ςτιγμιότυπα του Ζργου εκτελοφνται παράλλθλα και ανεξάρτθτα 
το ζνα από το άλλο. Σο κακζνα αποτελείται από ςτιγμιότυπα Πράξθσ (Act). 
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Μια εκπαιδευτικι πρακτικι μπορεί να ζχει πάνω από ζνα Ζργα. To object 
property act-ref αντιςτοιχίηει μια ι περιςςότερεσ Πράξεισ ςε ζνα Ζργο. 

Πράξθ (Act) Act: Αναλφκθκε προθγουμζνωσ 

Κομμάτι Ρόλου (Role Part) Role-Part (Κομμάτι Ρόλου): υςχετίηει ζναν  ακριβϊσ Ρόλο (Role) με μια 
ακριβϊσ Δραςτθριότθτα (Activity) ι Δομι δραςτθριοτιτων (Activity 
Structure) ςτα πλαίςια μιασ Πράξθσ (Act). Σο object property learning-
activity-ref ςυνδζει μια εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα με μια δομι 
δραςτθριοτιτων ι ζνα κομμάτι ρόλου και το object property, ενϊ το activity-
structure-ref δθλϊνει μια δομι δραςτθριοτιτων ωσ μζροσ μιασ άλλθσ δομι 
δραςτθριοτιτων  ι ωσ μζροσ ενόσ Κομματιοφ Ρόλου. 

Πίνακασ 7: υμβατότθτα Amorim et al. Learning Design Ontology με το IMS LD 
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Γενικά, θ οντολογία Amorim et al. Learning Design Ontology δίνει ζμφαςθ ςτθν 

αναπαράςταςθ των ςτοιχείων τθσ προδιαγραφισ IM-LD. Από τον πίνακα 

προκφπτουν τα παρακάτω ςυμπεράςματα: 

 Όςον αφορά τθν αναηιτθςθ των εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν για ςυγκεκριμζνθ 

ομάδα ςτόχο ι εκπαιδευόμενο με ςυγκεκριμζνο προφίλ, θ οντολογία 

Amorim et al. Learning Design Ontology ορίηει ικανότθτεσ ωσ προχπόκεςθ 

ςυμμετοχισ ςε εκπαιδευτικι πρακτικι.  

 Όςον αφορά τθν αναηιτθςθ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν που ςυμβαδίηουν με 

υπάρχων εξοπλιςμό και είδοσ εγκαταςτάςεων, θ οντολογία Amorim et al. 

Learning Design Ontology υποςτθρίηει ψθφιακά εργαλεία.  Θ ζννοια του 

περιβάλλοντοσ ςτθν εν λόγω οντολογία ακολουκεί τθ λογικι του IMS-LD και 

ουςιαςτικά αποτελεί περιςςότερο ζνα πλαίςιο χριςθσ για τισ υπθρεςίεσ και 

τα μακθςιακά αντικείμενα και λιγότερο ζνα εικονικό ανεξάρτθτο 

περιβάλλον.  

 Θ οντολογία Amorim et al. Learning Design Ontology δε διαχωρίηει τα 

μοντζλα από τισ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ όμωσ ορίηει φάςεισ εκπαιδευτικισ 

πρακτικισ. Επίςθσ, δε διαχωρίηει τισ ςτρατθγικζσ από τισ δραςτθριότθτεσ. 

Ορίηει ρόλουσ, όμωσ όχι το είδοσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ εντόσ δραςτθριότθτασ. 

Οι δραςτθριότθτεσ ςυνδζονται με εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, όμωσ δεν ζχει 

γίνει κάποια κωδικοποίθςθ για τθν λεπτομερζςτερθ περιγραφι τουσ. Σα 

μακθςιακά αντικείμενα και τα εργαλεία ςυνδζονται με τισ δραςτθριότθτεσ, 

όχι όμωσ και τα περιβάλλοντα. 

 Θ οντολογία Amorim et al. Learning Design Ontology υποςτθρίηει τθν 

εμπλαιςιωμζνθ χριςθ μακθςιακϊν αντικειμζνων, όμωσ δεν υπάρχει 

πλθροφορία για πικανοφσ τρόπουσ διαμόρφωςισ τουσ.  

 Επειδι δεν υπάρχουν προαπαιτοφμενεσ δραςτθριότθτεσ δε μπορεί να 

προκφψει πλθροφορία ςχετικά με ζμμεςεσ ςχζςεισ ανάμεςα ςε μακθςιακά 

αντικείμενα.  

 Θ οντολογία Amorim et al. Learning Design Ontology δεν υποςτθρίηει 

προκακοριςμζνεσ ςυνκικεσ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτεσ εντόσ 

ςυγκεκριμζνθσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ. 

 Όςον αφορά τθ φνκεςθ μακθςιακοφ μονοπατιοφ εκπαιδευόμενου με 

δραςτθριότθτεσ από διαφορετικζσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ μπορεί να 

υποςτθριχκεί θ αναηιτθςθ δραςτθριοτιτων ςφμφωνα με τουσ προςωπικοφσ 

ςτόχουσ του εκπαιδευόμενου, με τθν προχπόκεςθ φπαρξθσ ενόσ μοναδικοφ 

προςδιοριςτικοφ για τουσ ςτόχουσ κακϊσ και με τθν προχπόκεςθ ότι θ 

οντολογία ςυνδζεται με οντολογία προφίλ εκπαιδευόμενου. 

 Θ οντολογία Amorim et al. Learning Design Ontology δεν υποςτθρίηει 

εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα ςτα πλαίςια μιασ δραςτθριότθτασ 

ςφμφωνα με το προφίλ ενόσ εκπαιδευόμενου. 
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 Θ οντολογία Amorim et al. Learning Design Ontology περιλαμβάνει όλα τα 

ςθμαντικά ςτοιχεία του επιπζδου Α του IMS-LD. 

 

3.2.4 Instructional Ontology 

 

Οι Arapi et al. (2006) πρότειναν ζνα framework το οποίο υποςτθρίηει τθν αυτόματθ 

δθμιουργία εξατομικευμζνων μακθςιακϊν εμπειριϊν χρθςιμοποιϊντασ 

επαναχρθςιμοποιιςιμα μακθςιακά αντικείμενα, ζτςι ϊςτε να ικανοποιοφνται οι 

ανάγκεσ και οι προτιμιςεισ που εκφράηονται ςτο προφίλ των εκπαιδευόμενων. το 

ςυγκεκριμζνο framework θ παιδαγωγία διαχωρίηεται από το περιεχόμενο, κι ζτςι 

επιτυγχάνεται επαναχρθςιμοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν  ι κομματιϊν 

αυτϊν, που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από ςυςτιματα για τθν καταςκευι 

εξατομικευμζνων εμπειριϊν μάκθςθσ (Arapi et al., 2006).  

Σο κφριο ςτοιχείο του framework είναι το ςτοιχείο εξατομίκευςθσ (Personalization 

Component) το οποίο λαμβάνει υπόψθ το προφίλ εκπαιδευόμενου και ανακαλφπτει 

μια κατάλλθλθ εκπαιδευτικι πρακτικι. Ζτςι πραγματοποιείται θ καταςκευι τθσ 

μακθςιακισ εμπειρίασ, ςυνδζοντασ ςυγκεκριμζνουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ με 

εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, χρθςιμοποιϊντασ πλθροφορία από το προφίλ των 

εκπαιδευόμενων. Σα μακθςιακά αντικείμενα ςυνδζονται με τθν εκπαιδευτικι 

πρακτικι κατά τθν εκτζλεςθ (run-time) (Arapi et al., 2007). 

Ζνα ςφςτθμα το οποίο χρθςιμοποιεί τθν οντολογία Instructional Ontology είναι το 

Personalized Learning Experiences Assembler (PALEA). Σο PALEA λαμβάνει υπόψθ 

τθ γνϊςθ που προςφζρεται από τισ υπάρχουςεσ αφθρθμζνεσ εκπαιδευτικζσ 

πρακτικζσ και τα προφίλ εκπαιδευόμενων, καταςκευάηει εξατομικευμζνεσ 

μακθςιακζσ εμπειρίεσ και τισ παρζχει ςτθ μορφι SCORM με τον τρόπο που 

περιγράφθκε προθγουμζνωσ. 

Οι οντολογίεσ που παρζχουν γνϊςθ ςτο PALEA για τθν αυτόματθ καταςκευι 

εξατομικευμζνων εκπαιδευτικϊν εμπειριϊν είναι οι ακόλουκεσ (Arapi et al., 2006): 

 Domain Ontologies: Οντολογίεσ γνϊςθσ πεδίου που παρζχουν λεξικά 

ςχετικά με ζννοιεσ μζςα ςε ζνα ςυγκεκριμζνο πεδίο, κακϊσ και τισ ςχζςεισ 

μεταξφ τουσ.  

 Instructional Ontology: Εκπαιδευτικι οντολογία που παρζχει ζνα μοντζλο 

για τθν καταςκευι αφθρθμζνων εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν. Αυτζσ οι 

αφθρθμζνεσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ αποτελοφν παιδαγωγικζσ 

προςεγγίςεισ (διδακτικζσ ςτρατθγικζσ/εκπαιδευτικά πρότυπα) που 

εφαρμόηονται ςτθν καταςκευι εκπαιδευτικϊν εμπειριϊν. 
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 Learner Profile Ontology: Αναπαριςτά ζνα μοντζλο εκπαιδευόμενου για τθν 

καταςκευι προφίλ εκπαιδευόμενων. τοιχεία από τα πρότυπα IEEE PAPI και 

IMS LIP ζχουν επίςθσ χρθςιμοποιθκεί ςτο εν λόγω μοντζλο. Κάποια 

ςθμαντικά ςτοιχεία του μοντζλου είναι: ςτόχοι εκπαιδευόμενου, ικανότθτεσ, 

προθγοφμενεσ γνϊςεισ, επίπεδο και μακθςιακό ςτυλ.  
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 Κλάςεισ Οντολογίασ Instructional  Ontology Ιδιότθτεσ Οντολογίασ Instructional Ontology 

Καταλλθλότθτα εκπαιδευτικισ πρακτικισ για ςυγκεκριμζνθ ομάδα ςτόχο ι για εκπαιδευόμενο με ςυγκεκριμζνο προφίλ 

Βακμίδα εκπαίδευςθσ  - - 

Ανϊτατο – Κατϊτατο όριο θλικίασ  - - 

Γλϊςςα  - - 

Γνωςτικό πεδίο  - 

hasTLearningObjective (object property): Με 
domain τθν κλάςθ Training και range τθν κλάςθ 
LearningObjective, ορίηει ζναν εκπαιδευτικό 
ςτόχο για τθν εκπαιδευτικι πρακτικι. 
 
learningobjective_topic (data property): Mε 
domain τθν κλάςθ LearningObjective και range 
string, oρίηει ζνα κζμα που ςχετίηεται με ζναν 
εκπαιδευτικό ςτόχο. Άρα, γνωρίηοντασ τουσ 
εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ τθσ εκπαιδευτικισ 
πρακτικισ μποροφμε  ζμμεςα να γνωρίηουμε και 
το γνωςτικό τθσ πεδίο. 

Προαπαιτοφμενεσ ικανότθτεσ  

EducationalLevel (Επίπεδο): Σο επίπεδο το οποίο 
απαιτείται για τθ ςυμμετοχι ςε μια εκπαιδευτικι 
πρακτικι. 
 

requiresEducationalLevel (object property): Με 
domain τθν κλάςθ TrainingMethod και range τθν 
κλάςθ EducationalLevel, ορίηει το επίπεδο το 
οποίο απαιτείται για τθν ςυμμετοχι ςε μια 
μζκοδο εκπαίδευςθσ. 
 
educationallevel_value (data property): Mε 
domain τθν κλάςθ ΕducationalLevel και range 
string, oρίηει μια τιμι για το απαιτοφμενο 
επίπεδο για τθν είςοδο ςτο μάκθμα. 
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educationallevel_taxonomy (data property): Mε 
domain τθν κλάςθ ΕducationalLevel και range 
string, oρίηει μια tαξονομία επιπζδου. 

Κωδικοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων – 
ικανοτιτων  

LearningObjective (Εκπαιδευτικόσ τόχοσ): Ο 
εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ μιασ Δραςτθριότθτασ 
(Activity), μιασ Δομισ δραςτθριοτιτων (Activity 
Structure) ι μιασ Εκπαιδευτικισ πρακτικισ 
(Training). Οι Εκπαιδευτικοί τόχοι 
αντιμετωπίηονται με ζναν πιο επίςθμο τρόπο, 
αντί για απλζσ περιγραφζσ κειμζνου. Πιο 
ςυγκεκριμζνα, κωδικοποιοφνται με το 
ςυνδυαςμό ενόσ ριματοσ τθσ ταξονομίασ 
εκπαιδευτικϊν ςτόχων του Bloom και ενόσ 
κζματοσ πεδίου. 
 
 Θ ταξονομία εκπαιδευτικϊν ςτόχων Bloom 
αναφζρεται ςε μια κατάταξθ των διαφορετικϊν 
ςτόχων που οι εκπαιδευτικοί κζτουν για τουσ 
εκπαιδευόμενουσ. Διαχωρίηει τουσ 
εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ ςε τρεισ τομείσ: νοθτικό 
(cognitive), ςυναιςκθματικό (affective) και 
ψυχοκινθτικό (psychomotor) (Bloom, 1956).  

learningobjective_topic (data property): 
Αναλφκθκε προθγουμζνωσ 
 
learningobjective_verb (data property): Mε 
domain τθν κλάςθ LearningObjective και range 
string, oρίηει ζνα ριμα ταξινόμθςθσ του ςτόχου 
(π.χ. από τθν ταξονομία Bloom) 

Προαπαιτοφμενεσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ  - - 

Προαπαιτοφμενα Προςόντα, 
πιςτοποιιςεισ, άδειεσ ι πτυχία  

- - 

Αυςτθρζσ και ελαςτικζσ ςυνκικεσ 
ςυμμετοχισ 

- - 

Καταλλθλότθτα εκπαιδευτικισ πρακτικισ για εξοπλιςμό και εγκαταςτάςεισ 

Εργαλεία  - - 

Εικονικό περιβάλλον  - - 
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Φυςικό περιβάλλον  - - 

φνδεςθ εργαλείων με δραςτθριότθτεσ  -  

φνδεςθ περιβάλλοντοσ με 
δραςτθριότθτεσ  

- - 

Αναηιτθςθ προτφπων για τθ δθμιουργία νζων ςχεδίων εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν 

Διαχωριςμόσ μοντζλων από εκπαιδευτικζσ 
πρακτικζσ  

- - 

Διαχωριςμόσ ςτρατθγικϊν από 
δραςτθριότθτεσ  

- - 

Θζμα δραςτθριοτιτων  
Προκφπτει ζμμεςα, με τον ίδιο τρόπο που 
προκφπτει το κζμα για τισ εκπαιδευτικζσ 
πρακτικζσ 

- 

Κωδικοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων και 
ικανοτιτων  

Αναφζρκθκε προθγουμζνωσ  

φνδεςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων με 
δραςτθριότθτεσ 

LearningObjective (Εκπαιδευτικόσ τόχοσ): Ο 
εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ μιασ Δραςτθριότθτασ 
(Activity), μιασ Δομισ δραςτθριοτιτων (Activity 
Structure) ι μιασ Εκπαιδευτικισ πρακτικισ 
(Training). Οι Εκπαιδευτικοί τόχοι 
αντιμετωπίηονται με ζναν πιο επίςθμο τρόπο, 
αντί για απλζσ περιγραφζσ κειμζνου. Πιο 
ςυγκεκριμζνα, κωδικοποιοφνται με το 
ςυνδυαςμό ενόσ ριματοσ τθσ ταξονομίασ 
εκπαιδευτικϊν ςτόχων του Bloom και ενόσ 
κζματοσ πεδίου. Θ ταξινομία εκπαιδευτικϊν 
ςτόχων Bloom αναφζρεται ςε μια κατάταξθ των 
διαφορετικϊν ςτόχων που 
οι εκπαιδευτικοί κζτουν για τουσ μακθτζσ. 
Διαχωρίηει τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ ςε τρεισ 
τομείσ: νοθτικό (cognitive), ςυναιςκθματικό 

hasALearningObjective (object property): Με 
domain τθν κλάςθ Activity και range τθν κλάςθ 
LearningObjective, ορίηει ζναν εκπαιδευτικό 
ςτόχο για μια δραςτθριότθτα. 
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(affective) και ψυχοκινθτικό (psychomotor) 
(Bloom, 1956).  
 
Activity (Δραςτθριότθτα): Αποτελεί μια 
εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα. Μια 
Δραςτθριότθτα ζχει ακριβϊσ ζναν Εκπαιδευτικό 
τόχο (Learning Objective). Μπορεί να ανικει ςε 
μια ακριβϊσ Δομι Δραςτθριοτιτων (Activity 
Structure) και ςχετίηεται με ακριβϊσ ζναν Σφπο 
Μακθςιακοφ Αντικειμζνου (LearningObjectType). 

ειρά εκτζλεςθσ δραςτθριοτιτων  - 

hasFirstActivity (object property): Με domain τθν 
κλάςθ ActivityStructure και range τθν κλάςθ 
Activity, ορίηει τθν πρϊτθ δραςτθριότθτα ςε μια 
δομι δραςτθριοτιτων. 
 
hasFirstActivityStructure (object property): Με 
domain τθν κλάςθ ActivityStructure και range τθν 
κλάςθ ActivityStructure, ορίηει τθν πρϊτθ δομι 
δραςτθριοτιτων τθσ μεκόδου εκπαίδευςθσ.  
 
hasNextActivity (object property): Με domain 
τθν κλάςθ Activity και range τθν κλάςθ Activity, 
ορίηει τθν αμζςωσ επόμενθ δραςτθριότθτα για 
μια δραςτθριότθτα. 
 
hasNextActivityStructure (object property): Με 
domain τθν κλάςθ ActivityStructure και range τθν 
κλάςθ ActivityStructure, ορίηει τθν αμζςωσ 
επόμενθ δομι δραςτθριοτιτων για μια δομι 
δραςτθριοτιτων. 
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Αλλθλεπίδραςθ δραςτθριότθτασ  - - 

Ρόλοι  - - 

Φάςεισ εκπαιδευτικισ πρακτικισ  - - 

φνδεςθ μακθςιακϊν αντικειμζνων με 
δραςτθριότθτεσ  

Δεν πραγματοποιείται ςφνδεςθ με ςυγκεκριμζνα 
μακθςιακά αντικείμενα, αν και υπάρχει κλάςθ 
LearningObjectType (Σφποσ Μακθςιακοφ 
Αντικειμζνου): Περιγράφει τισ ιδιότθτεσ 
μακθςιακϊν αντικειμζνων χωρίσ να ςυνδζει 
ςυγκεκριμζνα μακθςιακά αντικείμενα με 
δραςτθριότθτεσ κατά τον ςχεδιαςμό. χετίηεται 
με μια ι περιςςότερεσ Ζννοιεσ Πεδίου (Domain 
Concept) και με ακριβϊσ μια Δραςτθριότθτα 
(Activity). 

appropriateLOT (object property): Με domain 
τθν κλάςθ Activity και range τθν κλάςθ 
LearningObjectType, ορίηει τον κατάλλθλο τφπο 
μακθςιακοφ αντικειμζνου για μια 
δραςτθριότθτα. 

φνδεςθ εργαλείων με δραςτθριότθτεσ  - - 

φνδεςθ περιβάλλοντοσ με 
δραςτθριότθτεσ 

- - 

Επιλογι μακθςιακϊν αντικειμζνων μζςα από τθν εμπλαιςιωμζνθ χριςθ τουσ ςε εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ 

φνδεςθ μακθςιακϊν αντικειμζνων με 
δραςτθριότθτεσ  

Αναφζρκθκε προθγουμζνωσ  

Πλθροφορία διαμόρφωςθσ μακθςιακϊν 
αντικειμζνων  

- - 

Ζμμεςεσ ςχζςεισ ανάμεςα ςε μακθςιακά αντικείμενα 

Προαπαιτοφμενεσ δραςτθριότθτεσ  - - 

ειρά εκτζλεςθσ δραςτθριοτιτων Αναφζρκθκε προθγουμζνωσ - 

Μακθςιακό μονοπάτι εντόσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ για εκπαιδευόμενο με ςυγκεκριμζνο προφίλ 

Αυςτθρζσ και ελαςτικζσ προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα  

- - 

ειρά εκτζλεςθσ δραςτθριοτιτων - - 

Ημερομθνία και ϊρα ζναρξθσ και λιξθσ - - 
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δραςτθριότθτασ  

Προαπαιτοφμενθ δραςτθριότθτα 
αξιολόγθςθσ και ανϊτατοσ/κατϊτατοσ 
βακμόσ ωσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςε 
δραςτθριότθτα  

- - 

Προαπαιτοφμενθ εκπαιδευτικι 
δραςτθριότθτα ωσ προχπόκεςθ 
ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα  

- - 

Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε 
δραςτθριότθτα ςφμφωνα με μακθςιακό 
ςτυλ  

LearningStyle (Μακθςιακό ςτυλ): Σο μακθςιακό 
ςτυλ που απαιτείται για τθ ςυμμετοχι ςε μια 
εκπαιδευτικι πρακτικι. 
 

forLearningStyle (object property): Με domain 
τθν κλάςθ TrainingMethod και range τθν κλάςθ 
LearningStyle, ορίηει ποιά μακθςιακά ςτυλ πρζπει 
να ζχουν οι εκπαιδευόμενοι για τθ ςυμμετοχι ςε 
μια μζκοδο εκπαίδευςθσ. Θ καταλλθλότθτα των 
δραςτθριοτιτων για ςυγκεκριμζνο μακθςιακό 
ςτυλ προκφπτει ζμμεςα. 
 
learning_style_taxonomy(data property): Mε 
domain τθν κλάςθ LearningStyle και range string, 
oρίηει μια ταξονομία ςτθν οποία ανικει ζνα 
Μακθςιακό ςτυλ. 
 
learning_style_value(data property): Mε domain 
τθν κλάςθ LearningStyle και range string, oρίηει 
μια τιμι για ζνα Μακθςιακό ςτυλ. 

Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε 
δραςτθριότθτα ςφμφωνα με τα 
ενδιαφζροντα του εκπαιδευόμενου  

- - 

Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε 
δραςτθριότθτα ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ 
τουσ εκπαιδευόμενου  

- - 
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Κωδικοποίθςθ ςτόχων και ικανοτιτων  Αναφζρκθκε προθγουμζνωσ  

Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε 
δραςτθριότθτα ςφμφωνα με αναπθρίεσ 
και μακθςιακζσ δυςκολίεσ  

- - 

φςταςθ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων από διαφορετικζσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ ςε εκπαιδευόμενο με ςυγκεκριμζνο προφίλ 

φνδεςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων με 
δραςτθριότθτεσ 

Αναφζρκθκε προθγουμζνωσ - 

Κωδικοποίθςθ ςτόχων και ικανοτιτων  Αναφζρκθκε προθγουμζνωσ - 

Θζμα δραςτθριοτιτων - - 

Επιλογι μακθςιακϊν αντικειμζνων ανάλογα με το προφίλ εκπαιδευόμενου 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με το μακθςιακό 
ςτυλ  

- - 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με τα 
ενδιαφζροντα του εκπαιδευόμενου  

- - 

Κωδικοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων - 
ικανοτιτων  

- - 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με τουσ ςτόχουσ 
τουσ εκπαιδευόμενου  

- - 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με αναπθρίεσ και 
μακθςιακζσ δυςκολίεσ  

- - 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με προςόντα, 
πιςτοποιιςεισ, άδειεσ ι πτυχία  

- - 

Πίνακασ 8: Κριτιρια που πλθροί θ οντολογία Instructional Ontology 
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IMS Learning Design Κλάςεισ Instructional Ontology 

Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα (Learning Activity) Activity: Αναλφκθκε παραπάνω 

Δραςτθριότθτα Τποςτιριξθσ (Support Activity) - 

Δομι Δραςτθριοτιτων (Activity Structure) ActivityStructure: Μια Δομι Δραςτθριοτιτων περιλαμβάνει μια ι 
περιςςότερεσ Δραςτθριότθτεσ (Activities). Μπορεί να χρθςιμοποιείται ςε μια 
ι περιςςότερεσ Μεκόδουσ Εκπαίδευςθσ (TrainingMethods). Ζχει ακριβϊσ 
ζναν Εκπαιδευτικό τόχο (Learning Objective). 

Ρόλοσ (Role) - 

Περιβάλλον (Environment) - 

Τπθρεςία (Service) - 

Εκπαιδευτικόσ τόχοσ (Learning Objective) LearningObjective: Αναλφκθκε παραπάνω 

Προαπαιτοφμενο (Prerequisite) EducationalLevel: Αναλφκθκε παραπάνω 

Μακθςιακό Αντικείμενο (Learning Object) LearningObjectType: Αναλφκθκε παραπάνω 

Μζκοδοσ (Method) TrainingMethod : Μζκοδοι διδαςκαλίασ που αποτελοφν διαφορετικοφσ 
τρόπουσ διδαςκαλίασ μιασ εκπαιδευτικισ πρακτικισ (Training), ανάλογα με 
το μακθςιακό ςτυλ (LearningStyle) και το επίπεδο  EducationalLevel) του 
εκάςτοτε  εκπαιδευόμενου. Αφορά ζνα ι περιςςότερα μακθςιακά ςτυλ και 
ακριβϊσ ζνα επίπεδο. Περιζχει μία ι περιςςότερεσ δομζσ δραςτθριοτιτων 
(Activity-Structures).  

Ζργο (Play) - 

Πράξθ (Act) - 

Κομμάτι Ρόλου (Role Part) - 
Πίνακασ 9: υμβατότθτα Instructional Ontology με το IMS LD 
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Γενικά, θ οντολογία Arapi et al. Instructional Ontology δίνει ζμφαςθ ςτθν 

εξατομίκευςθ των εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν ςφμφωνα με το προφιλ των 

εκπαιδευόμενων. Από τον πίνακα που προθγικθκε προκφπτουν τα παρακάτω 

ςυμπεράςματα: 

 Από τα κριτιρια που ζχουν τεκεί για τθν αναηιτθςθ εκπαιδευτικϊν 

πρακτικϊν για ςυγκεκριμζνθ ομάδα ςτόχο ι εκπαιδευόμενο με 

ςυγκεκριμζνο προφίλ, θ Arapi et al. Instructional Ontology υποςτθρίηει τθν 

αναηιτθςθ ςφμφωνα με το κεματικό πεδίο τθσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ. Σο 

κεματικό πεδίο προκφπτει ζμμεςα, μζςω των εκπαιδευτικϊν ςτόχων τθσ 

εκπαιδευτικισ πρακτικισ που κωδικοποιοφνται ςφμφωνα με ζνα κζμα και 

ζνα ριμα τθσ ταξονομίασ Bloom. Επιπλζον, θ οντολογία Arapi et al. 

Instructional Ontology ορίηει ικανότθτεσ ωσ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε 

εκπαιδευτικι πρακτικι.  

 Όςον αφορά τθν αναηιτθςθ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν που ςυμβαδίηουν με 

υπάρχων εξοπλιςμό και είδοσ εγκαταςτάςεων, θ οντολογία Arapi et al. 

Instructional Ontology δεν προςφζρει  ςχετικι πλθροφορία. 

 Θ οντολογία Arapi et al. Instructional Ontology δε  διαχωρίηει τα μοντζλα 

από τισ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ, οφτε τισ ςτρατθγικζσ από τισ 

δραςτθριότθτεσ. Οι δραςτθριότθτεσ ςυνδζονται με κατάλλθλα 

κωδικοποιθμζνουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ. Από τουσ ςτόχουσ προκφπτει 

ζμμεςα το κζμα με το οποίο ςχετίηονται οι δραςτθριότθτεσ. Δεν υπάρχουν 

φάςεισ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν, οφτε περιγράφονται οι ρόλοι και οι 

αλλθλεπιδράςεισ ςτα πλαίςια των δραςτθριοτιτων. 

 Θ οντολογία Arapi et al. Instructional Ontology υποςτθρίηει τθν 

εμπλαιςιωμζνθ χριςθ μακθςιακϊν αντικειμζνων, όμωσ δεν υπάρχει 

πλθροφορία για πικανοφσ τρόπουσ διαμόρφωςισ τουσ. Επειδι δεν 

υπάρχουν προαπαιτοφμενεσ δραςτθριότθτεσ δε μπορεί να προκφψει 

πλθροφορία ςχετικά με ζμμεςεσ ςχζςεισ ανάμεςα ςε μακθςιακά 

αντικείμενα.  

 Θ οντολογία Arapi et al. Instructional Ontology δεν υποςτθρίηει 

προκακοριςμζνεσ ςυνκικεσ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτεσ εντόσ 

ςυγκεκριμζνθσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ. Παρόλα αυτά μπορεί να 

υποςτθριχκεί ζμμεςα θ αναηιτθςθ δραςτθριοτιτων ςφμφωνα με το 

μακθςιακό ςτυλ του εκπαιδευόμενου, με τθν πλθροφορία να προκφπτει από 

το μακθςιακό ςτυλ για το οποίο είναι κατάλλθλθ θ εκπαιδευτικι πρακτικι.  

 Όςον αφορά τθ φνκεςθ μακθςιακοφ μονοπατιοφ εκπαιδευόμενου με 

δραςτθριότθτεσ από διαφορετικζσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ.  Επίςθσ μπορεί 

να πραγματοποιθκεί αναηιτθςθ ςφμφωνα με τα ενδιαφζροντα του 

εκπαιδευόμενου, αφοφ το κζμα των δραςτθριοτιτων προκφπτει ζμμεςα από 

τα ενδιαφζροντα του εκπαιδευόμενου. Σζλοσ, υποςτθρίηεται θ αναηιτθςθ 
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ςφμφωνα με τουσ προςωπικοφσ ςτόχουσ του εκπαιδευόμενου, αφοφ οι 

εκπαιδευτικοί ςτόχοι ςυνδζονται με δραςτθριότθτεσ και κωδικοποιοφνται 

κατάλλθλα. 

 Θ οντολογία δεν υποςτθρίηει εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα ςτα 

πλαίςια μιασ δραςτθριότθτασ ςφμφωνα με το προφίλ ενόσ εκπαιδευόμενου. 

Παρόλα αυτά θ πλθροφορία κα μποροφςε να προκφψει ζμμεςα όςον αφορά 

το μακθςιακό ςτυλ, λαμβάνοντασ υπόψθ το μακθςιακό ςτυλ για το οποίο 

προορίηεται μια μζκοδοσ εκπαίδευςθσ που ανικει ςε μια  εκπαιδευτικι 

πρακτικι. 

 Θ οντολογία Arapi et al. Instructional Ontology είναι ςυμβατι με κάποια από 

τα ςτοιχεία του επιπζδου Α του IMS-LD 

 

3.3 ύγκριςη και αξιολόγηςη Οντολογιών περιγραφήσ 

Εκπαιδευτικών Πρακτικών 

 

Θ αξιολόγθςθ των οντολογιϊν ςυνοψίηεται ςτον πίνακα που ακολουκεί αμζςωσ 

παρακάτω. 



69 
 

 LOCO-Cite Learning 
Design Ontology 

ROLE Learning 
Ontology 

Amorim et al. 
Learning Design 
Ontology 

Instructional 
Ontology 

Καταλλθλότθτα εκπαιδευτικισ πρακτικισ για ςυγκεκριμζνθ ομάδα ςτόχο ι για εκπαιδευόμενο με ςυγκεκριμζνο προφίλ 

Βακμίδα εκπαίδευςθσ  Όχι Όχι Όχι Όχι 

Ανϊτατο – Κατϊτατο όριο θλικίασ  Όχι Όχι Όχι Όχι 

Γλϊςςα  Όχι Όχι Όχι Όχι 

Γνωςτικό πεδίο  Όχι Όχι Όχι Ναι 

Προαπαιτοφμενεσ ικανότθτεσ  Ναι Όχι Ναι Ναι 

Κωδικοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων – ικανοτιτων  Όχι Ναι Όχι Ναι 

Προαπαιτοφμενεσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ  Όχι Όχι Όχι Όχι 

Προαπαιτοφμενα Προςόντα, πιςτοποιιςεισ, άδειεσ ι 
πτυχία  

Όχι Όχι Όχι Όχι 

Αυςτθρζσ και ελαςτικζσ ςυνκικεσ ςυμμετοχισ Όχι Όχι Όχι Όχι 

Καταλλθλότθτα εκπαιδευτικισ πρακτικισ για εξοπλιςμό και εγκαταςτάςεισ 

Εργαλεία  Ναι Ναι Ναι Όχι 

Εικονικό περιβάλλον  Όχι Ναι Όχι Όχι 

Φυςικό περιβάλλον  Όχι Όχι Όχι Όχι 

φνδεςθ εργαλείων με δραςτθριότθτεσ  Ναι Ναι Ναι Όχι 

φνδεςθ περιβάλλοντοσ με δραςτθριότθτεσ  Όχι Όχι Όχι Όχι 

Αναηιτθςθ προτφπων για τθ δθμιουργία νζων ςχεδίων εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν 

Διαχωριςμόσ μοντζλων από εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ  Ναι Όχι Όχι Όχι 

Διαχωριςμόσ ςτρατθγικϊν από δραςτθριότθτεσ  Όχι Ναι Όχι Όχι 

Θζμα δραςτθριοτιτων  Όχι Όχι Όχι Ναι 

Κωδικοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων και ικανοτιτων  Όχι Ναι Όχι Ναι 

φνδεςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων με δραςτθριότθτεσ  Ναι Όχι Ναι Ναι 

ειρά εκτζλεςθσ δραςτθριοτιτων  Όχι Όχι Ναι Ναι 

Αλλθλεπίδραςθ δραςτθριότθτασ  Όχι Όχι Όχι Όχι 
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Ρόλοι  Ναι Όχι Ναι Όχι 

Φάςεισ εκπαιδευτικισ πρακτικισ  Ναι Όχι Ναι Όχι 

φνδεςθ μακθςιακϊν αντικειμζνων με 
δραςτθριότθτεσ  

Ναι Όχι Ναι Ναι 

φνδεςθ εργαλείων με δραςτθριότθτεσ  Ναι Ναι Ναι Όχι 

φνδεςθ περιβάλλοντοσ με δραςτθριότθτεσ Όχι Όχι Όχι Όχι 

Επιλογι μακθςιακϊν αντικειμζνων μζςα από τθν εμπλαιςιωμζνθ χριςθ τουσ ςε εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ 

φνδεςθ μακθςιακϊν αντικειμζνων με 
δραςτθριότθτεσ  

Ναι Όχι Ναι Ναι 

Πλθροφορία διαμόρφωςθσ μακθςιακϊν 
αντικειμζνων  

Όχι Όχι Όχι Όχι 

Ζμμεςεσ ςχζςεισ ανάμεςα ςε μακθςιακά αντικείμενα 

Προαπαιτοφμενεσ δραςτθριότθτεσ  Όχι Ναι Όχι Όχι 

ειρά εκτζλεςθσ δραςτθριοτιτων Όχι Όχι Ναι Ναι 

Μακθςιακό μονοπάτι εντόσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ για εκπαιδευόμενο με ςυγκεκριμζνο προφίλ 

Αυςτθρζσ και ελαςτικζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςε 
δραςτθριότθτα  

Όχι Όχι Όχι Όχι 

ειρά εκτζλεςθσ δραςτθριοτιτων Όχι Όχι Όχι Ναι 

Ημερομθνία και ϊρα ζναρξθσ και λιξθσ 
δραςτθριότθτασ  

Όχι Όχι Όχι Όχι 

Προαπαιτοφμενθ δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ και 
ανϊτατοσ/κατϊτατοσ βακμόσ ωσ προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα  

Όχι Όχι Όχι Όχι 

Προαπαιτοφμενθ εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα ωσ 
προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα  

Όχι Όχι Όχι Όχι 

Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα 
ςφμφωνα με μακθςιακό ςτυλ  

Όχι Όχι Όχι Ναι 

Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα 
ςφμφωνα με τα ενδιαφζροντα του εκπαιδευόμενου  

Όχι Όχι Όχι Όχι 
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Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα 
ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ τουσ εκπαιδευόμενου  

Όχι Όχι Όχι Όχι 

Κωδικοποίθςθ ςτόχων και ικανοτιτων  Όχι Ναι Όχι Ναι 

Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα 
ςφμφωνα με αναπθρίεσ και μακθςιακζσ δυςκολίεσ  

Όχι Όχι Όχι Όχι 

φςταςθ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων από διαφορετικζσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ ςε εκπαιδευόμενο με ςυγκεκριμζνο προφίλ 

φνδεςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων με δραςτθριότθτεσ Ναι Όχι Ναι Ναι 

Κωδικοποίθςθ ςτόχων και ικανοτιτων  Όχι Ναι Όχι Ναι 

Θζμα δραςτθριοτιτων Όχι Όχι Όχι Ναι 

Επιλογι μακθςιακϊν αντικειμζνων ανάλογα με το προφίλ εκπαιδευόμενου 

Αυςτθρζσ και ελαςτικζσ προχποκζςεισ χριςθσ 
μακθςιακϊν αντικειμζνων 

Όχι Όχι Όχι Όχι 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με το μακθςιακό ςτυλ  

Όχι Όχι Όχι Όχι 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με τα ενδιαφζροντα του 
εκπαιδευόμενου  

Όχι Όχι Όχι Όχι 

Κωδικοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων - ικανοτιτων  Όχι Ναι Όχι Όχι 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με τουσ ςτόχουσ τουσ 
εκπαιδευόμενου  

Όχι Όχι Όχι Όχι 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με αναπθρίεσ και 
μακθςιακζσ δυςκολίεσ  

Όχι Όχι Όχι Όχι 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με προςόντα, 
πιςτοποιιςεισ, άδειεσ ι πτυχία  

Όχι Όχι Όχι Όχι 

Πίνακασ 10: φγκριςθ οντολογιϊν εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν ςφμφωνα με τα κριτιρια αξιολόγθςθσ 
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4. Ανάπτυξη Οντολογίασ και εφαρμογή 

4.1 Ανάλυςη ερωτημάτων ςε κλάςεισ και ιδιότητεσ 

 

Εφόςον προςδιορίςτθκαν τα κριτιρια αξιολόγθςθσ οντολογιϊν εκπαιδευτικϊν 

πρακτικϊν, κα πρζπει να οριςτοφν και τα είδθ των ςυμπλθρωματικϊν οντολογιϊν 

που κα υποςτθρίηουν τθν απάντθςθ των ερωτθμάτων. Πιο ςυγκεκριμζνα: 

 Όςον αφορά τθν αναηιτθςθ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν γενικά, μπορεί να 

γίνει ςφνδεςθ τθσ οντολογίασ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν με μια οντολογία 

γνϊςθσ πεδίου, ζτςι ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ αναηιτθςθ ςφμφωνα με 

διαφορετικά γνωςτικά πεδία. Επίςθσ θ αναηιτθςθ για ςυγκεκριμζνθ ομάδα 

ςτόχο ι για εκπαιδευόμενο με ςυγκεκριμζνο προφίλ μπορεί να διευκολυνκεί 

εάν χρθςιμοποιθκεί μια οντολογία προφιλ εκπαιδευόμενων ςε ςυνδυαςμό 

με τθν οντολογία εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν. 

 Για τθν αναηιτθςθ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν για ςυγκεκριμζνο εξοπλιςμό 

και εγκαταςτάςεισ δεν πραγματοποιείται ςφνδεςθ με ξεχωριςτι οντολογία 

ςτθν παροφςα ΜΔΕ. 

 Όςον αφορά τθν αναηιτθςθ προτφπων εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί επιπλζον μια οντολογία γνϊςθσ πεδίου για τθν 

κωδικοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων. Θ κωδικοποίθςθ μπορεί να γίνει 

πιο ςυγκεκριμζνθ εάν περιλαμβάνεικαι τα επίπεδα ταξονομιϊν που 

αφοροφν διαφορετικζσ περιοχζσ μάκθςθσ και τα οποία ςχετίηονται με τθν 

οντολογία εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν. 

 Θ επιλογι  μακθςιακϊν αντικειμζνων μζςα από τθν εμπλαιςιωμζνθ χριςθ 

τουσ ςε εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ και οι ζμμεςεσ ςχζςεισ ανάμεςα ςε 

μακθςιακά αντικείμενα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε ςυνδυαςμό με μια 

οντολογία μακθςιακϊν αντικειμζνων. Με αυτόν τον τρόπο τα μακθςιακά 

αντικείμενα μποροφν να φιλτραριςτοφν ςφμφωνα με διαφορετικά 

χαρακτθριςτικά μακθςιακϊν αντικειμζνων αλλά και τθ χριςθ τουσ ςε 

εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ.  

 Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτεσ μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ςε ςυνδυαςμό με οντολογία προφιλ εκπαιδευόμενων. 

Ζτςι, ςυγκρίνοντασ τθν πλθροφορία που προςφζρει θ κακεμία μπορεί να 

διεξαχκεί ςυμπζραςμα ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ που ταιριάηουν με το 

προφίλ του εκπαιδευόμενου. τθν περίπτωςθ τθσ προχπόκεςθσ ςτόχου 

εκπαιδευόμενου και τθσ προχπόκεςθσ ενδιαφερόντων εκπαιδευόμενου 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςυνδυαςτικά και μια οντολογία γνϊςθσ πεδίου θ 

οποία κα τα κωδικοποιεί κατάλλθλα. 
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 Για τθ ςφνκεςθ μακθςιακοφ μονοπατιοφ εκπαιδευόμενου με 

δραςτθριότθτεσ από διαφορετικζσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ μπορεί να 

αξιοποιθκεί πλθροφορία από οντολογία προφίλ εκπαιδευόμενων, κακϊσ και 

από οντολογία γνϊςθσ πεδίου, με τον τρόπο που παρουςιάςτθκε ςτθν 

προθγοφμενθ παράγραφο. 

 Σζλοσ, μπορεί να γίνει ςφνδεςθ με το προφιλ των εκπαιδευόμενων για τθν 

επιλογι μακθςιακϊν αντικειμζνων ανάλογα με ςτοιχεία από το προφιλ, με 

τρόπο που παρουςιάςτθκε προθγουμζνωσ. 

Σα παραπάνω ςυνοψίηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί. 
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 Οντολογία 
Εκπαιδευτικϊν 
Πρακτικϊν 

Οντολογία προφίλ 
εκπαιδευόμενων 

Οντολογία 
μακθςιακϊν 
αντικειμζνων 

Οντολογία γνϊςθσ 
πεδίου 

Καταλλθλότθτα εκπαιδευτικισ πρακτικισ για ςυγκεκριμζνθ ομάδα ςτόχο ι για εκπαιδευόμενο με ςυγκεκριμζνο προφίλ 

Βακμίδα εκπαίδευςθσ  Ναι Ναι Όχι Όχι 

Ανϊτατο – Κατϊτατο όριο θλικίασ  Ναι Ναι Όχι Όχι 

Γλϊςςα  Ναι Ναι Όχι Όχι 

Γνωςτικό πεδίο  Ναι Όχι Όχι Ναι 

Προαπαιτοφμενεσ ικανότθτεσ  Ναι Ναι Όχι Όχι 

Κωδικοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων – ικανοτιτων  Ναι Όχι Όχι Ναι 

Προαπαιτοφμενεσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ  Ναι Ναι Όχι Όχι 

Προαπαιτοφμενα Προςόντα, πιςτοποιιςεισ, άδειεσ ι 
πτυχία  

Ναι Ναι Όχι Όχι 

Αυςτθρζσ και ελαςτικζσ ςυνκικεσ ςυμμετοχισ Ναι Όχι Όχι Όχι 

Καταλλθλότθτα εκπαιδευτικισ πρακτικισ για εξοπλιςμό και εγκαταςτάςεισ 

Εργαλεία  Ναι Όχι Όχι Όχι 

Εικονικό περιβάλλον  Ναι Όχι Όχι Όχι 

Φυςικό περιβάλλον  Ναι Όχι Όχι Όχι 

φνδεςθ εργαλείων με δραςτθριότθτεσ  Ναι Όχι Όχι Όχι 

φνδεςθ περιβάλλοντοσ με δραςτθριότθτεσ  Ναι Όχι Όχι Όχι 

Αναηιτθςθ προτφπων για τθ δθμιουργία νζων ςχεδίων εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν 

Διαχωριςμόσ μοντζλων από εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ  Ναι Όχι Όχι Όχι 

Διαχωριςμόσ ςτρατθγικϊν από δραςτθριότθτεσ  Ναι Όχι Όχι Όχι 

Θζμα δραςτθριοτιτων  Ναι Όχι Όχι Ναι 

Κωδικοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων και ικανοτιτων  Ναι Όχι Όχι Ναι 

φνδεςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων με δραςτθριότθτεσ  Ναι Όχι Όχι Όχι 

ειρά εκτζλεςθσ δραςτθριοτιτων  Ναι Όχι Όχι Όχι 

Αλλθλεπίδραςθ δραςτθριότθτασ  Ναι Όχι Όχι Όχι 
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Ρόλοι  Ναι Όχι Όχι Όχι 

Φάςεισ εκπαιδευτικισ πρακτικισ  Ναι Όχι Όχι Όχι 

φνδεςθ μακθςιακϊν αντικειμζνων με 
δραςτθριότθτεσ  

Ναι Όχι Όχι Όχι 

φνδεςθ εργαλείων με δραςτθριότθτεσ  Ναι Όχι Όχι Όχι 

φνδεςθ περιβάλλοντοσ με δραςτθριότθτεσ Ναι Όχι Όχι Όχι 

Επιλογι μακθςιακϊν αντικειμζνων μζςα από τθν εμπλαιςιωμζνθ χριςθ τουσ ςε εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ 

φνδεςθ μακθςιακϊν αντικειμζνων με 
δραςτθριότθτεσ  

Ναι Όχι Ναι Όχι 

Πλθροφορία διαμόρφωςθσ μακθςιακϊν 
αντικειμζνων  

Ναι Όχι Όχι Όχι 

Ζμμεςεσ ςχζςεισ ανάμεςα ςε μακθςιακά αντικείμενα 

Προαπαιτοφμενεσ δραςτθριότθτεσ  Ναι Όχι Όχι Όχι 

ειρά εκτζλεςθσ δραςτθριοτιτων Ναι Όχι Όχι Όχι 

Μακθςιακό μονοπάτι εντόσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ για εκπαιδευόμενο με ςυγκεκριμζνο προφίλ 

Αυςτθρζσ και ελαςτικζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςε 
δραςτθριότθτα  

Ναι Όχι Όχι Όχι 

ειρά εκτζλεςθσ δραςτθριοτιτων Ναι Όχι Όχι Όχι 

Ημερομθνία και ϊρα ζναρξθσ και λιξθσ 
δραςτθριότθτασ  

Ναι Όχι Όχι Όχι 

Προαπαιτοφμενθ δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ και 
ανϊτατοσ/κατϊτατοσ βακμόσ ωσ προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα  

Ναι Ναι Όχι Όχι 

Προαπαιτοφμενθ εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα ωσ 
προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα  

Ναι Ναι Όχι Όχι 

Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα 
ςφμφωνα με μακθςιακό ςτυλ  

Ναι Ναι Όχι Όχι 

Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα 
ςφμφωνα με τα ενδιαφζροντα του εκπαιδευόμενου  

Ναι Ναι Όχι Ναι 
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Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα 
ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ τουσ εκπαιδευόμενου  

Ναι Ναι Όχι Όχι 

Κωδικοποίθςθ ςτόχων και ικανοτιτων  Ναι Όχι Όχι Ναι 

Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα 
ςφμφωνα με αναπθρίεσ και μακθςιακζσ δυςκολίεσ  

Ναι Ναι Όχι Όχι 

φςταςθ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων από διαφορετικζσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ ςε εκπαιδευόμενο με ςυγκεκριμζνο προφίλ 

φνδεςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων με δραςτθριότθτεσ Ναι Όχι Όχι Όχι 

Κωδικοποίθςθ ςτόχων και ικανοτιτων  Ναι Όχι Όχι Ναι 

Θζμα δραςτθριοτιτων Ναι Όχι Όχι Ναι 

Επιλογι μακθςιακϊν αντικειμζνων ανάλογα με το προφίλ εκπαιδευόμενου 

Αυςτθρζσ και ελαςτικζσ προχποκζςεισ χριςθσ 
μακθςιακϊν αντικειμζνων 

Ναι Όχι Όχι Όχι 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με το μακθςιακό ςτυλ  

Ναι Ναι Ναι Όχι 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με τα ενδιαφζροντα του 
εκπαιδευόμενου  

Ναι Ναι Ναι Ναι 

Κωδικοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων - ικανοτιτων  Ναι Όχι Όχι Ναι 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με τουσ ςτόχουσ τουσ 
εκπαιδευόμενου  

Ναι Ναι Ναι Ναι 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με αναπθρίεσ και 
μακθςιακζσ δυςκολίεσ  

Ναι Όχι Ναι Όχι 

Εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα για 
δραςτθριότθτα ανάλογα με προςόντα, 
πιςτοποιιςεισ, άδειεσ ι πτυχία  

Ναι Ναι Ναι Όχι 

Πίνακασ 11: Οντολογίεσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε ςυνδυαςμό με τθν οντολογία εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν
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Σα επικυμθτά ςτοιχεία τθσ ςυμπλθρωματικισ οντολογίασ μακθςιακϊν αντικειμζνων 

και τθσ ςυμπλθρωματικισ οντολογίασ προφίλ εκπαιδευόμενου ενςωματϊκθκαν 

ςτθν οντολογία εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν λαμβάνοντασ υπόψθ τθν προδιαγραφι 

IEEE LOM και IM SLIP αντίςτοιχα και επιλζγοντασ τα ςτοιχεία που μασ ενδιαφζρουν 

για τουσ ςκοποφσ τθσ οντολογίασ. Θ οντολογία περιγραφισ εννοιϊν πεδίου 

skoscore5 ειςάχκθκε αυτοφςια και ωσ ζχει. 

Οι κλάςεισ, οι ιδιότθτεσ και οι περιοριςμοί τθσ οντολογίασ που αναπτφχκθκε ςτθν 

παροφςα ΜΔΕ αναλφονται ςτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν αμζςωσ παρακάτω. 

                                                      
5
http://www.w3.org/TR/swbp-skos-core-guide 

http://www.w3.org/TR/swbp-skos-core-guide
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Κλάςθ Περιγραφι Περιοριςμοί 

Activity 
Θ υπερκλάςθ των κλάςεων Assessment Activity, Learning Activity, Support 
Activity. 

activity_interaction exactly 1 
description max 1 
end_date_time max 1 
has_condition max 1 
Activity_Condition 
has_role min 1 Role 
identifier exactly 1 
language min 1 
priority max 1 
recommended_number_of_learners 
max 1 
start_date_time max 1 
time_limit max 1 
title exactly 1 

Assessment_Activity 

Ο όροσ «αξιολόγθςθ» αναφζρεται ςτισ δραςτθριότθτεσ που 
αναλαμβάνονται από τουσ εκπαιδευτζσ (και τουσ εκπαιδευόμενουσ για 
αυτό-αξιολόγθςθ) και παρζχουν πλθροφορία που μπορεί να χρθςιμεφςει 
ωσ ανατροφοδότθςθ για τθν τροποποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ και των 
εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων. Θ κλάςθ Assessment_Activity είναι θ 
υπερκλάςθ των κλάςεων Diagnostic_Assessment_Activity, 
Formative_Assessment_Activity, Summative_Assessment_Activity 

assesses min 1 Learning_Objective 
follows_strategy only 
(Assessment_Strategy or 
Motivational_Strategy) 
has_topic min 1  skoscore:Concept 

Diagnostic_Assessment_Activity 

Θ διαγνωςτικι ι αρχικι αξιολόγθςθ αποςκοπεί ςτον προςδιοριςµό του 
επιπζδου των γνϊςεων, των ενδιαφερόντων και των πικανϊν 
προβλθµάτων του µακθτι. Ο εκπαιδευτικόσ προςπακεί να προςαρµόςει 
τισ µακθςιακζσ του διαδικαςίεσ ςτο επίπεδο του κάκε µακθτι, ςτισ 
δυνατότθτεσ και ιδιαιτερότθτεσ του. 

assesses only Competence 

Formative_Assessment_Activity τθ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ το αποτζλεςμα χρθςιμοποιείται για τθν assesses only Learning_Objective 
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προςαρμογι τθσ διδαςκαλίασ ςτισ ανάγκεσ των εκπαιδευόμενων 

Summative_Assessment_Activity 
Θ τελικι ι ςυνολικι αξιολόγθςθ διαµορφϊνεται προκειµζνου να 
εκτιµθκεί θ ςυνολικι επίτευξθ των εκπαιδευτικϊν  ςτόχων ςε ςχζςθ µε το 
τι ακριβϊσ είχε κακοριςτεί ωσ τελικόσ ςτόχοσ 

assesses only Learning_Objective 

Learning_Activity 
Μια εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα είναι μια ςκόπιμθ ενζργεια που 
εκτελείται από εκπαιδευόμενουσ μζςα ςε μια διαδικαςία διδαςκαλίασ-
μάκθςθσ προκειμζνου να επιτφχουν εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ 

follows_strategy only 
(Learning_Strategy or 
Teaching_Strategy or 
Motivational_Strategy) 
has_learning_objective min 1 
Learning_Objective 
has_topic min 1 skoscore:Concept 

Support_Activity 
Μια δραςτθριότθτα υποςτιριξθσ ζχει ωσ ςκοπό τθν υποςτιριξθ τθσ 
διεκπεραίωςθσ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων, και δεν ικανοποιεί 
εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ 

- 

Activity_Structure Oρίηει μια δομι δραςτθριοτιτων 
activity_structure_has_activity min 1 
Activity 
identifier exactly 1 

Awarding_Body Ζνασ φορζασ πιςτοποίθςθσ  - 

Competence 
Ορίηει τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ τουσ οποίουσ ζχουν κατακτιςει οι 
εκπαιδευόμενοι 

description max 1 
has_topic min 1 skoscore:Concept 
identifier exactly 1 
in_domain_of_learning exactly 1 
Domain_of_Learning 

Condition Θ υπερκλάςθ των κλάςεων Activity_Condition και LD_Condition 
has_requirement min 1 
Condition_Requirement 

Activity_Condition 
Θ υπερκλάςθ των κλάςεων Activity_Loose_Condition και 
Activity_Strict_Condition 

has_requirement min 1 
(Disability_Requirement or 
Prerequisite_Assessment_Activity or 
Prerequisite_Learning_Activity or 
Learner_Goal_Requirement or 
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Learner_Interest_Requirement or 
Learning_Style_Requirement) 

Activity_Loose_Condition 
ε μια χαλαρι ςυνκικθ δραςτθριότθτασ πρζπει να τθρείται τουλάχιςτο 
μια προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι ςτθ δραςτθριότθτα 

- 

Activity_Strict_Condition 
ε μια αυςτθρι ςυνκικθ δραςτθριότθτασ  πρζπει να τθροφνται όλεσ οι 
προχποκζςεισ ταυτόχρονα για να επιτραπεί θ ςυμμετοχι ςτθ 
δραςτθριότθτα 

- 

LD_Condition Θ υπερκλάςθ των κλάςεων LD_Loose_Condition και LD_Strict_Condition 
has_requirement min 1 
(Competency_Requirement or 
Prerequisite_LD  or QCL_Requirement) 

LD_Loose_Condition 
ε μια χαλαρι ςυνκικθ εκπαιδευτικισ πρακτικισ πρζπει να τθρείται 
τουλάχιςτο μια προχπόκεςθ ςυμμετοχισ 

- 

LD_Strict_Condition 
ε μια αυςτθρι ςυνκικθ εκπαιδευτικισ πρακτικισ  πρζπει να τθροφνται 
όλεσ οι προχποκζςεισ ταυτόχρονα για να επιτραπεί θ ςυμμετοχι 

- 

Learning_Object_Teaching_Use_Co
ndition 

Θ υπερκλάςθ των κλάςεων Learning_Object_Loose_Condition και 
Learning_Object_Strict condition 

has_requirement only 
(Disability_Requirement or 
Learner_Goal_Requirement or 
Learner_Interest_Requirement or 
Learning_Style_Requirement or 
QCL_Requirement) 

Learning_Object_Teaching_Use_Lo
ose_Condition 

ε μια χαλαρι ςυνκικθ εμπλαιςιωμζνθσ χριςθσ μακθςιακοφ 
αντικειμζνου πρζπει να τθρείται τουλάχιςτο μια προχπόκεςθ ςυμμετοχισ 

- 

Learning_Object_Teaching_Use_Str
ict_Condition 

ε μια αυςτθρι ςυνκικθ εμπλαιςιωμζνθσ χριςθσ μακθςιακοφ 
αντικειμζνου πρζπει να τθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ ταυτόχρονα για 
να επιτραπεί θ ςυμμετοχι 

- 

Condition_Requirement 

Μια προχπόκεςθ εκπλιρωςθσ μιασ ςυνκικθσ. Τπερκλάςθ των κλάςεων 
Disability_Requirement, Competence_Requirement, 
Prerequisite_Assessment_Activity, Prerequisite_Learning_Activity,  
Prerequisite_LD, QCL_Requirement 

- 

Competence_Requirement Προαπαιτοφμενθ ικανότθτα has_topic min 1 skoscore:Concept 
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in_domain_of_learning exactly 1 
Domain_of_Learning 

Disability_Requirement Προχπόκεςθ αναπθρίασ ι μακθςιακισ δυςκολίασ 
points_to_disability exactly 1 
Disability 

Learner_Goal_Requirement Προχπόκεςθ ςτόχου εκπαιδευόμενου 
has_topic exactly 1 skoscore:Concept 
in_domain_of_learning exactly 1 
Domain_of_Learning 

Learner_Interest_Requirement Προχπόκεςθ ενδιαφζροντοσ εκπαιδευόμενου 
has_topic exactly 1 
(skoscore:ConceptScheme or 
skoscore:Concept) 

Learning_Style_Requirement Προχπόκεςθ μακθςιακοφ ςτυλ 
points_to_learning_style min 1 
Learning_Style 

Prerequisite_Assessment_Activity Προαπαιτοφμενθ δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ 

grademax exactly 1 
grademin exactly 1 
points_to_activity exactly 1 
Assessment_Activity 

Prerequisite_Learning_Activity Προαπαιτοφμενθ εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα  
learner_finish_time max 1 
points_to_activity exactly 1 
Learning_Activity 

Prerequisite_LD Προαπαιτοφμενθ εκπαιδευτικι πρακτικι 
points_to_ld exactly 1 
Learning_Design 

QCL_Requirement Απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά / άδειεσ / πτυχία points_to_qcl exactly 1 QCL 

Disability 
Μια αναπθρία ι μακθςιακι δυςκολία. Οι υποκλάςεισ τθσ είναι οι 
Hearing_Disability, Learning_Disability, Mobility_Disability, 
Speech_Disability, Vision_Disability 

description max 1 

Domain_Of_Learning 
Ορίηει μια περιοχι μάκθςθσ θ οποία ςυνδζεται με μια ταξονομία 
περιγραφισ εκπαιδευτικϊν ςτόχων. Επίςθσ αποτελεί υπερκλάςθ των 
κλάςεων Affective_Domain, Cognitive_Domain, Psychomotor_Domain 

description max 1 
has_taxonomy exactly 1 
Taxonomy_of_Learning_Objectives 
level exactly 1 



82 
 

Affective_Domain 
Θ ςυναιςκθματικι περιοχι περιλαμβάνει τθ διαχείριςθ των 
ςυναιςκθμάτων, τω αξιϊν, τα κίνθτρα και τισ ςτάςεισ (Krathwohl, Bloom, 
Masia, 1973)  

- 

Cognitive_Domain 
Θ γνωςτικι περιοχι περιλαμβάνει τισ γνϊςεισ και τθν ανάπτυξθ 
διανοθτικϊν ικανοτιτων (Bloom, 1956).  

- 

Psychomotor_Domain  
H ψυχοκινθτικι περιοχι περιλαμβάνει φυςικζσ κινιςεισ και ςυντονιςμό, 
κακϊσ και χριςθ κινθτικϊν δεξιοτιτων (Simpson, 1972)  

- 

Institution Ζνα εκπαιδευτικό ίδρυμα - 

LD_Role 
Ορίηει το ρόλο που ζχει ζνα άτομο ςε μια ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι 
πρακτικι 

has_role exactly 1 

Learner_Action 
Αφορά τθν προθγοφμενθ δραςτθριότθτα ενόσ εκπαιδευόμενου. Αποτελεί 
υπερκλάςθ των κλάςεων Completed_Activity, Completed_LD, 
Learner_Portfolio, Learning_Artifact, QCL_Action 

- 

Completed_Activity 
Αποτελεί υπερκλάςθ των κλάςεων Completed_Assessment_Activity, 
Completed_Learning_Activity 

learner_complete_time exactly 1 

Completed_Assessment_Activity 
Ορίηει μια δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ τθν οποία ζχει ολοκλθρϊςει ζνασ 
εκπαιδευόμενοσ 

grade exactly 1  
points_to_activity exactly 1 
Assessment_Activity 

Completed_Learning_Activity 
Ορίηει μια εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα τθν οποία ζχει ολοκλθρϊςει ζνασ 
εκπαιδευόμενοσ 

points_to_activity exactly 1 
Learning_Activity 

Completed_LD 
Ορίηει μια εκπαιδευτικι πρακτικι τθν οποία ζχει ολοκλθρϊςει ο 
εκπαιδευόμενοσ 

points_to_ld exactly 1 
Learning_Design 

Learner_Portfolio Ορίηει ζνα ςτοιχείο από τον προςωπικό φάκελο ενόσ εκπαιδευόμενου 
description max 1 
url max 1 

Learning_Artifact Ορίηει ζνα τεχνοφργθμα το οποίο ζχει δθμιουργιςει ο εκπαιδευόμενοσ 
description max 1 
url max 1 

QCL_Action Ορίηει προςόντα, πιςτοποιιςεισ, άδειεσ, πτυχία ενόσ εκπαιδευόμενου 
points_to_qcl exactly 1 
url max 1 

Learner_Goal Ορίηει ζναν εκπαιδευτικό ςτόχο ενόσ εκπαιδευόμενου. Αποτελεί has_topic min 1 skoscore:Concept 
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υπερκλάςθ των κλάςεων Εducation Goal, Personal_Goal, Work_Goal in_domain_of_learning exactly 1 
Domain_of_Learning 
priority max 1 

Education_Goal Ζνασ ςτόχοσ εκπαιδευόμενου που αφορά τθν εκπαίδευςθ - 

Personal_Goal Ζνασ προςωπικόσ ςτόχοσ εκπαιδευόμενου - 

Work_Goal Ζνασ ςτόχοσ εκπαιδευόμενου που αφορά τον χϊρο εργαςίασ - 

Learner_Interest Ζνα πεδίο ενδιαφζροντοσ ενόσ εκπαιδευόμενου  

has_topic exactly 1 
(skoscore:ConceptScheme or 
skoscore:Concept) 
priority max 1 

Learner_Preference Τπερκλάςθ των κλάςεων Learning_Style και Technical_Preference - 

Learning_Style 
Σα μακθςιακά ςτυλ ορίηουν διαφορετικοφσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι 
εκπαιδευόμενοι μακαίνουν 

- 

Technical_Preference Τπερκλάςθ των κλάςεων Digital_Tool_Preference και VLE_Preference - 

VLE_Preference Ορίηει μια προτίμθςθ χριςτθ για ζνα εικονικό περιβάλλον μάκθςθσ 
points_to_vle exactly 1 
Virtual_Learning_Environment 

Digital_Tool_Preference Ορίηει μια προτίμθςθ χριςτθ για ζνα ψθφιακό εργαλείο points_to_tool exactly 1Digital_Tool 

Learning_Design 

Μια εκπαιδευτικι πρακτικι αποτελεί μια αναπαράςταςθ διδακτικϊν και 
μακθςιακϊν πρακτικϊν, θ οποία ζχει καταγραφεί-τεκμθριωκεί ςε μια 
ςυμβολικι μορφι. Αποτελεί υπερκλάςθ των κλάςεων Course, Lesson, 
Module 

demographics min 1 
description max 1 
end_date_time exactly 1 
ld_has_activity min 1 Activity 
has_condition max 1 LD_Condition 
has_ld_role min 1 LD_Role 
has_subject_area min 1 
skoscore:ConceptScheme 
has_topic min 1 skoscore:Concept 
identifier exactly 1 
language min 1 
recommended_number_of_learners 
exactly 1 
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start_date_time exactly 1 
title exactly 1 
time_limit max 1 
typical_age_max exactly 1 
typical_age_min exactly 1 

Course 
Όταν θ μακθςιακι εμπειρία διαρκεί πάνω από 10 ϊρεσ ι αποτελείται από 
περιςςότερεσ από μια ενότθτεσ, τότε κεωρείται μάκθμα (course). 

- 

Lesson 
Ζνα μάκθμα (lesson) ορίηεται ωσ ζνα κομμάτι διδαςκαλίασ, ςυνικωσ 
περιλαμβάνοντασ ζναν εκπαιδευτικό ςκοπό.  

- 

Module 
Μακθςιακζσ εμπειρίεσ μεγαλφτερθσ ζκταςθσ ι ομαδοποιιςεισ 
μακθμάτων (lessons) κεωροφνται ενότθτεσ (modules). Μια ενότθτα 
ςυνικωσ διαρκεί λιγότερο από 10 ϊρεσ. 

- 

Learning_Environment 
Αποτελεί τθν υπερκλάςθ των κλάςεων Physical_Learning_Environment και 
Virtual_Learning_Environment 

description max 1 

Physical_Learning_Environment 

Σο φυςικό περιβάλλον μάκθςθσ περιλαμβάνει τισ κτιριακζσ 
εγκαταςτάςεισ, τθν επίπλωςθ, και τθν τοποκεςία. Θ τοποκεςία μπορεί να 
είναι μια αίκουςα, ζνα εργαςτιριο υπολογιςτϊν ι επιςτθμϊν, θ ςε 
οποιοδιποτε άλλο μζροσ λαμβάνει χϊρα θ μάκθςθ.  
Επιπλζον, είναι θ υπερκλάςθ των κλάςεων Arrangement, Facility και 
Location 

- 

Arrangement Θ διάταξθ των κζςεων των εκπαιδευόμενων και του εκπαιδευτι - 

Facility Αφορά τισ εγκαταςτάςεισ που χρθςιμοποιοφνται ςε μια δραςτθριότθτα - 

Location Θ τοποκεςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ - 

Virtual_Learning_Environment 

Ζνα εικονικό περιβάλλον μάκθςθσ αποτελεί ζνα ςφςτθμα μεταφοράσ 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςε εκπαιδευόμενουσ μζςω του διαδικτφου. 
Επιπλζον, παρζχει εργαλεία παρακολοφκθςθσ των εκπαιδευόμενων 
(student tracking tools), εργαλεία επικοινωνίασ (communication tools), 
εργαλεία αξιολόγθςθσ (assessment tools) και εργαλεία ςυνεργαςίασ 
(collaboration tools). Σα εικονικά περιβάλλοντα μάκθςθσ δε 
χρθςιμοποιοφνται μόνο ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ από απόςταςθ, 

url max 1 
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αλλά και για να εμπλουτίςουν τισ δραςτθριότθτεσ εντόσ αίκουςασ. 
Τποκλάςεισ τθσ είναι οι LMS και Virtual_World 

LMS 

Ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ μάκθςθσ είναι μια εφαρμογι λογιςμικοφ θ 
οποία υποςτθρίηει τθ διαχείριςθ, τθν τεκμθρίωςθ, τθν παρακολοφκθςθ, 
τθ δθμιουργία αναφορϊν και τθν παράδοςθ μακθμάτων και 
προγραμμάτων θλεκτρονικισ μάκθςθσ.  

- 

Virtual_World 

Ζνασ εικονικόσ κόςμοσ αποτελεί ζνα περιβάλλον προςομοίωςθσ  ςτο 
οποίο οι χριςτεσ μποροφν να δθμιουργιςουν ζνα άβαταρ και να 
ερευνιςουν ταυτόχρονα και ανεξάρτθτα τον εικονικό κόςμο, να 
ςυμμετάςχουν ςε δραςτθριότθτεσ και να επικοινωνοφν με άλλουσ 
χριςτεσ 

- 

Learning_Environment_Teaching_U
se 

Αποτελεί τθ χριςθ ενόσ ι περιςςότερων περιβαλλόντων μάκθςθσ ςε μια 
δραςτθριότθτα. Είναιι θ υπερκλάςθ των κλάςεων 
Physical_Environment_Teaching_Use και 
Virtual_Environment_Teaching_Use  

description max 1 

Physical_Environment_Teaching_Us
e 

Περιγράφει το φυςικό περιβάλλον μάκθςθσ που χρθςιμοποιείται ςε μια 
δραςτθριότθτα. Πλθροφορίεσ όπωσ θ τοποκεςία, οι εγκαταςτάςεισ και θ 
διάταξθ αποκθκεφονται ςε αυτό το ςτοιχείο.  

has_arrangement max 1 Arrangement 
has_facility max 1 Facility 
has_location max 1 Location 

Virtual_Environment_Teaching_Use 
Περιγράφει το εικονικό περιβάλλον μάκθςθσ που χρθςιμοποιείται ςε μια 
δραςτθριότθτα. 

url max 1 

Learning_Object 
Μακθςιακό αντικείμενο είναι μια οντότθτα, ψθφιακι ι μθ, που μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί, για να υποςτθρίξει τθ μάκθςθ, τθν εκπαίδευςθ ι τθν 
κατάρτιςθ 

description max 1 
title exactly 1 
 

Digital_Learning_Object Ζνα μακθςιακό αντικείμενο ςε ψθφιακι μορφι 

copyright_and_other_restrictions max 
1 
cost exactly 1 
identifier exactly 1 
interactivity max 1 
learning_resource_type exactly 1 
url max 1 
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Non_Digital_Learning_Object Ζνα μακθςιακό αντικείμενο ςε μθ ψθφιακι μορφι - 

Learning_Object_Teaching_Use 
Θ χριςθ ενόσ μακθςιακοφ αντικειμζνου ςτα πλαίςια μιασ 
δραςτθριότθτασ. Τπερκλάςθ των κλάςεων Digital_Object_Teaching_Use 
και Non_Digital_Object_Teaching_Use 

configured exactly 1 
description max 1 
 

Digital_Learning_Object_Teaching_
Use 

Θ χριςθ ενόσ ψθφιακοφ  μακθςιακοφ αντικειμζνου ςτα πλαίςια μιασ 
δραςτθριότθτασ. 

points_to_learning_object exactly 1 
Digital_Learning_Object 

Non_Digital_Learning_Object_Teac
hing_Use 

Θ χριςθ ενόσ μθ ψθφιακοφ  μακθςιακοφ αντικειμζνου ςτα πλαίςια μιασ 
δραςτθριότθτασ. 

points_to_learning_object exactly 1 
Non_Digital_Learning_Object 

Learning_Objective 
Οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι ςυχνά αποτελοφν διδακτικζσ προκζςεισ και 
τυπικά υποδεικνφουν το περιεχόμενο το οποίο προτίκεται να καλφψει ο 
εκπαιδευτικόσ 

description max 1 
has_topic min 1 skoscore:Concept 
identifier exactly 1 
in_domain_of_learning exactly 1 
Domain_of_Learning 

Model 
Θ υπερκλάςθ των κλάςεων Blended_Learning_Model, 
Motivational_Design_Model, Teaching_Model 

description max 1 

Blended_Learning_Model 

τα μοντζλα μεικτισ μάκθςθσ οι εκπαιδευόμενοι μακαίνουν με τουσ εξισ 
δφο εναλλαςςόμενουσ τρόπουσ: (α) Εν μζρει μζςω διαδικτυακισ 
παράδοςθσ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου και διδαςκαλίασ, με ςτοιχειϊδθ 
ζλεγχο του χρόνου, τοποκεςίασ, μονοπατιοφ και/ι ρυκμοφ μάκθςθσ από 
τουσ εκπαιδευόμενουσ, και (β) εν μζρει ςε μια επιβλεπόμενθ κτιριακι 
υποδομι εκτόσ κατοικίασ 

- 

Motivational_Design_Model 
Σα μοντζλα ςχεδιαςμοφ κινιτρων αποτελοφν ςφνολα ςτρατθγικϊν που 
χρθςιμοποιοφνται για να αυξιςουν τα κίνθτρα των εκπαιδευόμενων 

- 

Teaching_Model 

Σα διδακτικά μοντζλα ορίηουν τρόπουσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ για τθν 
επίτευξθ ςυγκεκριμζνων ςτόχων. Ζνα διδακτικό μοντζλο παρζχει δομι και 
κατεφκυνςθ ςτον εκπαιδευτικό. Σο διδακτικό μοντζλο δεν παρζχει 
λεπτομερϊσ όλεσ τισ ενζργειεσ, όμωσ παρζχει ευελιξία, αφινοντασ τον 
εκπαιδευτικό να εκφράςει τθ δθμιουργικότθτά του. 

- 

Person Ορίηει ζνα άτομο.  
age exactly 1 
demographics min 1 
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identifier exactly 1 
name exactly 1 

Phase Ορίηει μια φάςθ εντόσ μιασ εκπαιδευτικισ πρακτικισ 

description max 1 
identifier exactly 1 
phase_has_activity min 1 Activity 
priority max 1 
title max 1 

QCL Θ υπερκλάςθ των κλάςεων Certificate, Degree, License, Qualification 
has_awarding_body min 1 
Awarding_Body 

Certificate Αναπαριςτά ζνα πιςτοποιθτικό - 

Degree Αναπαριςτά ζνα πτυχίο - 

License Αναπαριςτά μια άδεια - 

Qualification Αναπαριςτά ζνα προςόν  

Role 
Αναπαριςτά διαφορετικοφσ ρόλουσ που μποροφν να ςυμμετάςχουν ςε 
μια εκπαιδευτικι πρακτικι 

- 

Strategy 
Θ υπερκλάςθ των κλάςεων Assessment_Strategy, Groupwork_Strategy, 
Learning_Strategy, Motivational_Strategy, Teaching_Strategy 

description max 1 

Assessment_Strategy 
Οι ςτρατθγικζσ αξιολόγθςθσ μπορεί να είναι παραδοςιακζσ όπωσ είναι οι 
εκκζςεισ και οι εξετάςεισ, ι και πιο πρακτικζσ, όπωσ είναι τα portfolios 

- 

Groupwork_Strategy 
Οι ςτρατθγικζσ ομαδικισ εργαςίασ περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο 
οι εκπαιδευόμενοι εργάηονται και ςυνεργάηονται ομαδικά 

- 

Learning_Strategy 

Οι ςτρατθγικζσ μάκθςθσ βοθκοφν τουσ εκπαιδευόμενουσ να ρυκμίςουν τθ 
διαδικαςία μάκθςθσ. Είναι οι ςτρατθγικζσ που χρθςιµοποιοφµε για να 
βοθκιςουµε τον εαυτό µασ ςτο να κατανοιςουµε και να µάκουµε νζεσ 
δεξιότθτεσ ι υλικό, το οποίο το ενςωµατϊνουµε ςτισ προχπάρχουςεσ µε 
τζτοιο τρόπο που να ζχει νόθµα. Σισ νζεσ αυτζσ δεξιότθτεσ και το υλικό 
µποροφµε να ανακαλοφµε αργότερα και ςε διαφορετικι κατάςταςθ ι 
πλαίςιο. 

- 

Motivational_Strategy Οι ςτρατθγικζσ κινιτρων είναι ςκόπιμεσ ενζργειεσ ι διεργαςίεσ που - 
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χρθςιμοποιοφνται από ζναν εκπαιδευτι για να αυξιςει τα κίνθτρα των 
εκπαιδευόμενων για μάκθςθ. 

Teaching_Strategy 

Οι διδακτικζσ ςτρατθγικζσ μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε μια πλθκϊρα 
κεματικϊν περιοχϊν και χρθςιμοποιοφνται για τθν επίτευξθ ενόσ εφρουσ 
εκπαιδευτικϊν ςτόχων. Οι διδακτικζσ ςτρατθγικζσ είναι γενικζσ και 
βρίςκουν εφαρμογι ςε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίςια, ανεξάρτθτα 
από τθ βακμίδα και τθ κεματικι περιοχι. 

- 

Taxonomy_of_Learning_Objectives 
Ορίηει μια ταξονομία εκπαιδευτικϊν ςτόχων που ςχετίηεται με μια 
περιοχι μάκθςθσ 

- 

Theory Τπερκλάςθ των κλάςεων Learning_Theory και Μotivational_Theory - 

Learning_Theory 

Οι κεωρίεσ μάκθςθσ είναι εννοιολογικά πλαίςια που περιγράφουν πωσ 
απορροφοφνται, επεξεργάηονται και διατθροφνται οι πλθροφορίεσ κατά 
τθ διάρκεια τθσ μάκθςθσ. Γνωςτικοί, ςυναιςκθματικοί και 
περιβαλλοντικοί παράγοντεσ, αλλά και οι προθγοφμενεσ εμπειρίεσ, 
παίηουν ρόλο ςτθ διατιρθςθ των γνϊςεων δεξιοτιτων και ςτάςεων. 

- 

Motivational_Theory 

Τπάρχουν διαφορετικζσ κεωρίεσ ςχετικά με το πϊσ και γιατί οι 
εκπαιδευόμενοι αποκτοφν κίνθτρα. Κατά τον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό 
ςυχνά ενςωματϊνονται ςτρατθγικζσ κινιτρων οι οποίεσ ωκοφν τουσ 
εκπαιδευόμενουσ ςτο να μάκουν 

- 

Tool Τπερκλάςθ των κλάςεων Digital_Tool και Non_Digital_Tool - 

Digital_Tool 
Τπερκλάςθ των κλάςεων App, Device, Software, VLE_Tool, Web_2_Tool, 
Widget 

- 

App Mια εφαρμογι λογιςμικοφ για κινθτζσ ςυςκευζσ - 

Device Μια ςυςκευι ι ζνα μθχάνθμα - 

Software Μια εφαρμογι λογιςμικοφ  

VLE_Tool Ζνα εργαλείο που παρζχεται από ζνα εικονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον - 

Web_2_Tool Ζνα εργαλείου ιςτοφ 2.0 - 

Widget Ζνα μικρό εργαλείο - 

Non_Digital_Tool Ζνα μθ-ψθφιακό εργαλείο - 
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Tool_Teaching_Use 
Θ χριςθ ενόσ εργαλείου ςε μια εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα. Τπερκλάςθ 
των κλάςεων Digital_Tool_Teaching_Use και 
Non_Digital_Tool_Teaching_Use 

description max 1 
 

Digital_Tool_Teaching_Use Θ χριςθ ενόσ ψθφιακοφ εργαλείου ςε μια εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα points_to_tool exactly 1 Digital_Tool 

Non_Digital_Tool_Teaching_Use 
Θ χριςθ ενόσ μθ ψθφιακοφ εργαλείου ςε μια εκπαιδευτικι 
δραςτθριότθτα 

points_to_tool exactly 1 
Non_Digital_Tool 

Πίνακασ 12: Κλάςεισ τθσ οντολογίασ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν 

 

Οι Ιδιότθτεσ αντικειμζνων τθσ οντολογίασ ακολουκοφν ςτον παρακάτω πίνακα: 

Object property Domain Range Περιγραφι 

assesses Assessment_Activity Learning_Objective ι  
Competence 

Ορίηει ποιόν Εκπαιδευτικό τόχο ι Ικανότθτα 
αξιολογεί μια Δραςτθριότθτα Αξιολόγθςθσ 

follows_model Learning_Design Model Ορίηει ζνα Μοντζλο για μια Εκπαιδευτικι 
Πρακτικι 

follows_strategy Activity ι 
Activity_Structure 

Strategy Ορίηει μια τρατθγικι για μια 
Δραςτθριότθτα ι Δομι Δραςτθριοτιτων 

has_activity - - Τπεριδιότθτα των 
activity_structure_has_activity, 
ld_has_activity, phase_has_activity 

activity_structure_has_ 
activity (Inverse functional) 

Activity_Structure Activity Ορίηει μια δραςτθριότθτα που ανικει ςε μια 
δομι δραςτθριοτιτων 

ld_has_activity 
(inverse_functional) 

Learning_Design Activity Ορίηει μια δραςτθριότθτα που ανικει ςε μια 
εκπαιδευτικι πρακτικι 

phase_has_activity 
(inverse_functional) 

Phase Activity Ορίηει μια δραςτθριότθτα που είναι μζροσ 
μια φάςθσ 

has_awarding_body QCL Awarding_Body Ορίηει από ποιόν φορζα πιςτοποίθςθσ 
πιςτοποιικθκε ζνα Προςόν ι μια 
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πιςτοποιιςθ ι μια άδεια ι ενα πτυχίο 

has_competence Person ι 
Competence_Requirement 

Competence υνδζει μια Ικανότθτα με ζνα Άτομο που τθν 
ζχει κατακτιςει ι με μια Προχπόκεςθ 
ειςαγωγισ ςε δραςτθριότθτα 

has_condition Activity ι 
Learning_Design ι 
Learning_Object_Teaching_Use 

Condition Ορίηει μια υνκικθ ειςαγωγισ ςε μια 
Δραςτθριότθτα ι ςε μια Εκπαιδευτικι 
Πρακτικι ι ςε ζνα πλαίςιο χριςθσ 
μακθςιακοφ αντικειμζνου 

has_contributor Digital_Learning_Object ι 
Learning_Design 

Institution ι 
Person 

Ορίηει το Εκπαιδευτικό Κδρυμα ι το Άτομο 
που διαμοιράςτθκε ζνα Ψθφιακό 
Μακθςιακό Αντικείμενο ι μια Εκπαιδευτικι 
Πρακτικι 

has_disability Person Disability υνδζει ζνα Άτομο με μια Αναπθρία ι 
μακθςιακι δυςκολία 

has_interest Person Learner_Interest Ορίηει τα ενδιαφζροντα ενόσ Ατόμου 

has_ld_role Learning_Design LD_Role Ορίηει τουσ υμμετζχοντεσ ςε μια 
Εκπαιδευτικι Πρακτικι 

has_learner_action Person Learner_Action Ορίηει τθν προθγοφμενθ Δραςτθριότθτα 
Εκπαιδευόμενου για ζνα Άτομο 

has_learner_goal Person Learner_Goal Oρίηει ζναν τόχο Εκπαιδευόμενου για ζνα 
Άτομο 

has_learning_environment_t
eaching_use 

Activity Learning_Environment_Teaching_
Use 

Ορίηει τθ χριςθ ενόσ Εκπαιδευτικοφ 
Περιβάλλοντοσ ςε μια Δραςτθριότθτα 

has_learning_object_teachin
g_use 

Activity Learning_Object_Teaching_Use Ορίηει τθ χριςθ ενόσ Μακθςιακοφ 
Αντικειμζνου ςε μια Δραςτθριότθτα 

has_learning_objective Learning_Activity Learning_Objective υνδζει μια Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα με 
ζναν Εκπαιδευτικό τόχο 

has_learning_style Person Learning_Style Ορίηει το Μακθςιακό τυλ ενόσ ατόμου 

has_phase Learning_Design Phase Ορίηει μια Φάςθ μιασ Εκπαιδευτικισ 
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Πρακτικισ 

has_physical_learning_enviro
nment 

- - Τπζρ-ιδιότθτα των has_arrangement, 
has_facility, has_location 

has_arrangement Physical_Learning_Environment_Tea
ching_Use 

Arrangement Ορίηει τθ Διάταξθ ενόσ Φυςικοφ 
Περιβάλλοντοσ Μάκθςθσ 

has_facility Physical_Learning_Environment_Tea
ching_Use 

Facility Ορίηει τισ εγκαταςτάςεισ ενόσ Φυςικοφ 
Περιβάλλοντοσ Μάκθςθσ 

has_location Physical_Learning_Environment_Tea
ching_Use 

Location Ορίηει τθ φυςικι τοποκεςία ενόσ Φυςικοφ 
Περιβάλλοντοσ Μάκθςθσ 

has_requirement Condition Condition_Requirement Ορίηει μια προχπόκεςθ μζςα ςε μια 
ςυνκικθ ειςαγωγισ ςε Δραςτθριότθτα ι 
Εκπαιδευτικι Πρακτικι ι πλαίςιο χριςθσ 
μακθςιακοφ αντικειμζνου 

has_role Activity ι 
LD_Role 

Role Ορίηει τουσ Ρόλουσ που ςυμμετάςχουν ςε 
μια Δραςτθριότθτα ι τουσ Ρόλουσ 
ςυγκεκριμζνων ατόμων. 

has_subject_area Learning_Design skoscore:ConceptScheme Ορίηει το γνωςτικό πεδίο μιασ εκπαιδευτικισ 
πρακτικισ 

has_subrole (transitive) Role Role Ορίηει ζναν υπό-ρόλο για ζναν ρόλο 

has_taxonomy Domain_of_Learning Taxonomy_of_Learning_Objectives Αντιςτοιχίηει ταξονομίεσ εκπαιδευτικϊν 
ςτόχων με μια περιοχι μάκθςθσ 

has_technical_preference Person Technical_Preference Ορίηει μια τεχνικι προτίμθςθ χριςτθ 

has_tool_teaching_use Activity Tool_Teaching_Use Ορίηει ζνα εργαλείο που χρθςιμοποιείται ςε 
μια Δραςτθριότθτα 

has_topic Activity ι 
Learning_Design ι 
Learning_Objective ι 
Learner_Interest ι 
Learner_Goal ι 

skoscore:Concept Ορίηει μια ζννοια με τθν οποία ςχετίηεται 
μια Δραςτθριότθτα ι  μια Εκπαιδευτικι 
πρακτικι ι ζνασ Εκπαιδευτικόσ τόχοσ ι ζνα 
από τα ενδιαφζροντα ενόσ εκπαιδευόμενου 
ι ζνασ τόχοσ εκπαιδευόμενου ι μια 
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Competence ι 
Learner_Interest_Requirement ι 
Learner_Goal_Requirement 

Ικανότθτα ι μια προχπόκεςθ ενδιαφζροντοσ 
εκπαιδευόμενου ι μια προχπόκεςθ ςτόχου 
εκπαιδευόμενου 

has_virtual_learning_environ
ment 

Virtual_Environment_Teaching_Use Virtual_Learning_Environment υνδζει τον τρόπο χριςθσ ενόσ Εικονικοφ 
Εκπαιδευτικοφ Περιβάλλοντοσ  με το είδοσ 
του Εικονικοφ Περιβάλλοντοσ 

in_domain_of_learning Learning_Objective ι 
Learner_Goal ι 
Competence  ι  
Learner_Goal_Requirement 

Domain_of_Learning Ορίηει ποια περιοχι μάκθςθσ  καλφπτει ζνασ 
Εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ ι ο τόχοσ ενόσ 
Εκπαιδευόμενου  ι μια προχπόκεςθ ςτόχου 
εκπαιδευόμενου 

intended_end_user_role Learning_Object_Teaching_Use Role Ορίηει τον προοριηόμενο ρόλο χριςτθ για 
ζνα Μακθςιακό αντικείμενο 

lo_relation - - Τπερ-ιδιότθτα των ιδιοτιτων has_part, 
has_prerequisite_lo, is_part_of, is-
prerequisite_of_lo 

has_part Digital_Learning_Object Digital_Learning_Object Ορίηει ζναν ξεχωριςτό πόρο μζςα ςε ζνα 
Μακθςιακό Αντικείμενο. Θ αντίςτροφι τθσ 
είναι θ is_part_of 

has_prerequisite_lo Digital_Learning_Object Digital_Learning_Object Oρίηει ζνα προαπαιτοφμενο μακθςιακό 
αντικείμενο. Θ αντίςτροφι τθσ είναι θ 
is_prerequisite_of_lo 

is_part_of Digital_Learning_Object Digital_Learning_Object Ορίηει ςε ποιο Μακθςιακό Αντικείμενο 
ανικει ζνασ πόροσ. Θ αντίςτροφι τθσ είναι θ 
has_part 

is_prerequisite_of_lo Digital_Learning_Object Digital_Learning_Object Oρίηει ζνα μακθςιακό αντικείμενο το οποίο 
είναι προαπαιτοφμενο ενόσ άλλου 
μακθςιακοφ αντικειμζνου. Θ αντίςτροφι τθσ 
είναι θ has_prerequisite_lo 

part_of_qcl Competence QCL Ορίηει εάν μια Ικανότθτα είναι μζροσ 
Προςόντοσ, πιςτοποίθςθσ, άδειασ ι πτυχίου 
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person_ld_role Person LD_Role Ορίηει το ρόλο ενόσ ατόμου ςτα πλαίςια 
μιασ εκπαιδευτικισ πρακτικισ 

points_to_activity Prerequisite_Assessment_Activity ι 
Prerequisite_Learning_Activity ι 
Completed_Activity 

Activity Ορίηει μια προαπαιτοφμενθ δραςτθριότθτα 
ι μια δραςτθριότθτα τθν οποία ζχει 
ολοκλθρϊςει ζνασ εκπαιδευόμενοσ 

points_to_disability  Disability_Requirement ι 
Tool_Teaching_Use ι 
Learning_Object_Teaching_Use 

Disability υνδζει μια προχπόκεςθ αναπθρίασ, ζνα 
πλαίςιο χριςθσ εργαλείου ι ζνα πλαίςιο 
χριςθσ μακθςιακοφ αντικειμζνου με μια 
αναπθρία 

points_to_ld Prerequisite_LD ι 
Completed_LD 

Learning_Design Ορίηει μια προαπαιτοφμενθ εκπαιδευτικι 
πρακτικι ι μια εκπαιδευτικι πρακτικι τθν 
οποία ζχει ολοκλθρϊςει ζνασ 
εκπαιδευόμενοσ 

points_to_learning_object Learning_Object_Teaching_Use Learning_Object Ορίηει ζναν τρόπο χριςθσ ενόσ μακθςιακοφ 
αντικειμζνου  

points_to_learning_style Learning_Style_Requirement Learning_Style υνδζει μια προχπόκεςθ μακθςιακοφ ςτυλ 
με ζνα μακθςιακό ςτυλ  

points_to_qcl QCL_Requirement ι 
QCL_Action 

QCL υνδζει Προςόντα, πιςτοποιιςεισ, άδειεσ, 
πτυχία με μια ςχετικι προχπόκεςθ 
ειςαγωγισ ςε εκπαιδευτικι πρακτικι ι 
Προςόντα, πιςτοποιιςεισ, άδειεσ, πτυχία τα 
οποία κατζχει ζνασ εκπαιδευόμενοσ 

points_to_tool Tool_Teaching_Use ι 
Digital_Tool_Preference 

Tool Ορίηει ζναν τρόπο χριςθσ ενόσ εργαλείου 

points_to_vle VLE_Preference Virtual_Learning_Environment Ορίηει μια προτίμθςθ ενόσ χριςτθ για ζνα 
εικονικό περιβάλλον μάκθςθσ 

provides_qcl Learning_Design QCL Δθλϊνει ότι μια εκπαιδευτικι πρακτικι 
παρζχει Προςόντα, πιςτοποιιςεισ, άδειεσ, 
πτυχία 

Πίνακασ 13: Ιδιότθτεσ αντικειμζνων τθσ οντολογίασ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν 
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Οι ιδιότθτεσ δεδομζνων τθσ οντολογίασ είναι οι ακόλουκεσ: 

Property Domain Range Περιγραφι 

activity_interaction Activity {"Classroom_Based"^^string, 
"Group_Based"^^string, 
"Individual_Tutoring"^^string, 
"Individual"^^string, 
"Self_Paced"^^string   } 

Ορίηει το είδοσ τθσ 
αλλθλεπίδραςθσ των ρόλων μζςα 
ςε μια δραςτθριότθτα 

address Person string Oρίηει τθ διεφκυνςθ ενόσ ατόμου 

age Person nonNegativeInteger Ορίηει τθν θλικία ενόσ ατόμου 

catalog Digital_Learning_Object string Ορίηει το αποκετιριο από το 
οποίο ανακτικθκε ζνα μακθςιακό 
αντικείμενο 

configured Learning_Object_Teaching_Use boolean Δθλϊνει εάν ζγιναν 
τροποποιιςεισ ςτον τρόπο 
χριςθσ του μακθςιακοφ 
αντικειμζνου (π.χ. εάν 
χρθςιμοποιοφνται ςυγκεκριμζνα 
λεπτά από ζνα βίντεο) 

contact_info Person string Oρίηει τα ςτοιχεία επικοινωνίασ 
ενόσ Ατόμου 

copyright_and_other_restrictions Digital_Learning_Object boolean Ορίηει τθν φπαρξθ ι μθ 
περιοριςμϊν ςχετικά με τα 
πνευματικά δικαιϊματα 

cost Digital_Learning_Object boolean Ορίηει εάν ζνα μακθςιακό 
αντικείμενο απαιτεί κόςτοσ για 
τθν απόκτθςι του 

course_code Course string Ορίηει ζναν κωδικό μακιματοσ 
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demographics Learning_Design ι 
Person 

{"Adult"^^string,  
"College"^^string, "Enrichment"^^string, 
"Graduate"^^string, "Mature"^^string, 
"Nursery"^^string,  
"Preschool"^^string, "Primary"^^string, 
"Professional"^^string, 
"Secondary"^^string  
"University"^^string,  
"Technical"^^string,  
"Vocational"^^string } 

Ορίηει τθν ομάδα πλθκυςμοφ 
ςτθν οποία απευκφνεται μια 
εκπαιδευτικι πρακτικι ι ςτθν 
οποία ανικει ζνα Άτομο 

description owl:Thing string Ορίηει μια περιγραφι 

end_date_time Activity ι 
Learning_Design 

dateTime Oρίηει θμερομθνία και ϊρα 
ολοκλιρωςθσ μιασ 
δραςτθριότθτασ ι μιασ 
εκπαιδευτικισ πρακτικισ 

grade Completed_Assessment_Activity float Ορίηει το βακμό ενόσ 
εκπαιδευόμενου ςε μια 
δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ 

grademax Preqrequisite_Assessment_Activity float Ορίηει το μζγιςτο βακμό ςε μια 
προαπαιτοφμενθ δραςτθριότθτα 
αξιολόγθςθσ ωσ προχπόκεςθ για 
τθ ςυμμετοχι ςε μια 
δραςτθριότθτα 

grademin Prerequisite_Assessment_Activity 
 

float Ορίηει τον ελάχιςτο βακμό ςε μια 
προαπαιτοφμενθ δραςτθριότθτα 
αξιολόγθςθσ ωσ προχπόκεςθ για 
τθ ςυμμετοχι ςε μια 
δραςτθριότθτα 

identifier (functional) owl:Thing string Ζνα μοναδικό προςδιοριςτικό 

interactivity Digital_Learning_Object {"Active"^^string,  Ορίηει το είδοσ τσ 
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"Expositive"^^string,  
"Mixed"^^string,  
"Undefined"^^string} 

αλλθλεπίδραςθσ τθν οποία 
προςφζρει ζνα ψθφιακό 
μακθςιακό αντικείμενο 

language Activity ι 
Learning_Design ι 
Learning_Object 

language Ορίηει τθ γλϊςςα 

learner_complete_time Completed_Activity duration Ορίηει το χρόνο ολοκλιρωςθσ 
μιασ εκπαιδευτικισ 
δραςτθριότθτασ από ζναν 
εκπαιδευόμενο ι τον 
απαιτοφμενο χρόνο ολοκλιρωςθσ 
για τθν ειςαγωγι ςε μια 
δραςτθριότθτα 

learning_resource_type Digital_Learning_Object {"Application"^^string,  
"Image"^^string,  
"Text"^^string,  
"Video"^^string 
"Presentation"^^string,  
"Html"^^string } 

Oρίηει τον τφπο του μακθςιακοφ 
αντικειμζνου 

level Domain_of_Learning nonNegativeInteger Oρίηει το επίπεδο μιασ 
κατθγορίασ ςτόχου ςε μια 
περιοχι μάκθςθσ 

name Person string Ορίηει ζνα όνομα για ζνα άτομο 

part_of_course_code Lesson ι 
Module 

string Oρίηει ςε ποιο μάκθμα ανικουν 
ζνα Lesson ι ζνα Module 

priority Activity ι 
Learner_Goal ι 
Phase 

nonNegativeInteger Ορίηει τθ ςχετικι προτεραιότθτα  

recommended_number_of_learners Learning_design nonNegativeInteger Ορίηει τον προτεινόμενο αρικμό 
εκπαιδευόμενων για μια 
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εκπαιδευτικι πρακτικι 

start_date_time Activity ι 
Learning_Design 

dateTime Oρίηει θμερομθνία και ϊρα 
εκκίνθςθσ μιασ δραςτθριότθτασ ι 
μιασ εκπαιδευτικισ πρακτικισ 

time_limit Activity ι 
Learning_Design 

duration Θ διάρκεια μιασ δραςτθριότθτασ 
ι μιασ εκπαιδευτικισ πρακτικισ 
ςε λεπτά 

title owl:Thing string Ενασ τίτλοσ 

tool_version Tool_Teaching_Use string Ορίηει τθν ακριβι ζκδοςθ ενόσ 
εργαλείου 

typical_age_max Learning_Design nonNegativeInteger Σο μζγιςτο προτεινόμενο όριο 
θλικίασ για τθ ςυμμετοχι ςε μια 
εκπαιδευτικι πρακτικι 

typical_age_min Learning_Design nonNegativeInteger Σο ελάχιςτο προτεινόμενο όριο 
θλικίασ για τθ ςυμμετοχι ςε μια 
εκπαιδευτικι πρακτικι 

url owl:Thing string Ζνασ ςφνδεςμοσ ςε μια τοποκεςία 
διαδικτφου 

Πίνακασ 14: Ιδιότθτεσ δεδομζνων οντολογίασ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν 

Για τον οριςμό των κεμάτων χρθςιμοποιικθκε θ οντολογία γνϊςθσ πεδίου SKOSCore. Oι κλάςεισ είναι οι ακόλουκεσ: 

Κλάςθ Περιγραφι Περιοριςμοί 

skoscore:Collection Οι ςυλλογζσ με ςιμανςθ χρθςιμοποιοφνται όταν είναι 
επικυμθτό ζνα ςφνολο εννοιϊν να εμφανίηεται ςε μια 
ςυλλογι με μια ετικζτα. Είναι υπερκλάςθ τθσ κλάςθσ 
OrderedCollection 

- 

skoscore:OrderedCollection Αποτελεί μια ςυλλογι τθσ οποίασ τα ςτοιχεία εμφανίηονται 
με μια ςυγκεκριμζνθ ςειρά 

- 

skoscore:Concept Μια ζννοια  - 
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skoscore:ConceptScheme Μια  κατθγοριοποίθςθ εννοιϊν - 
Πίνακασ 15: Κλάςεισ οντολογίασ γνϊςθσ πεδίου SKOS Core 

Οι ιδιότθτεσ αντικειμζνων τθσ οντολογίασ SKOSCore είναι οι εξισ: 

Ιδιότθτα Domain Range Περιγραφι 

skoscore:hasTopConcept skoscore:ConceptScheme skoscore:Concept Ορίηει τθν πιο ευρεία ζννοια ςε ζνα ςχιμα εννοιϊν. Θ 
αντίςτροφι τθσ είναι θ topConceptOf 

skoscore:member skoscore:Collection skoscore:Concept ι 
skoscore:Collection 

υςχετίηει μια ςυλλογι με τα ςτοιχεία τθσ 

skoscore:broaderTransitive 
(transitive) 

skoscore:Concept skoscore:Concept Χρθςιμοποιείται για τθ διεξαγωγι ςυμπεραςμάτων όςον 
αφορά ςχζςεισ ιεραρχίασ. Τπζρ-ιδιότθτα τθσ skoscore:broader. 
Θ αντίςτροφι τθσ είναι θ skoscore:narrowerTransitive 

skoscore:broader owl:Thing ι 
skoscore:Concept 

skoscore:Concept υςχετίηει μια ζννοια με μια άλλθ γενικότερθ ζννοια.  

skoscore:mappingRelation skoscore:Concept skoscore:Concept υςχετίηει δφο ζννοιεσ οι οποίεσ ζχουν παρόμοιο νόθμα και 
ανικουν ςε διαφορετικά ςχιματα εννοιϊν 

skoscore:broadMatch owl:Thing ι 
skoscore:Concept 

skoscore:Concept Ορίηει μια ςφνδεςθ δφο εννοιϊν που ανικουν ςε διαφορετικά 
ςχιματα εννοιϊν όταν θ μια από αυτζσ είναι πιο γενικι από 
τθν άλλθ. 

skoscore:closeMatch 
(symmetric) 

owl:Thing ι 
skoscore:Concept 

skoscore:Concept υνδζει δφο ζννοιεσ που μοιάηουν αρκετά ϊςτε να κεωροφνται 
ςυνϊνυμεσ 

skoscore:exactMatch 
(symmetric, transitive) 

owl:Thing ι 
skoscore:Concept 

skoscore:Concept υνδζει δφο ςυνϊνυμεσ ζννοιεσ 

skoscore:narrowMatch owl:Thing ι 
skoscore:Concept 

skoscore:Concept Ορίηει μια ςφνδεςθ δφο εννοιϊν που ανικουν ςε διαφορετικά 
ςχιματα εννοιϊν όταν θ μια από αυτζσ είναι πιο ειδικι από τθν 
άλλθ. 

skoscore:relatedMatch owl:Thing ι 
skoscore:Concept 

skoscore:Concept Ορίηει μια ςυνειρμικι ςφνδεςθ ανάμεςα ςε δυο ζννοιεσ 

skoscore:narrowerTransitive skoscore:Concept skoscore:Concept Χρθςιμοποιείται για τθ διεξαγωγι ςυμπεραςμάτων όςον 
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(transitive) αφορά ςχζςεισ ιεραρχίασ. Τπζρ-ιδιότθτα τθσ 
skoscore:narrower. Θ αντίςτροφι τθσ είναι θ 
skoscore:broaderTransitive 

skoscore:narrower skoscore:Concept skoscore:Concept υςχετίηει μια ζννοια με μια άλλθ ειδικότερθ ζννοια.  
Πίνακασ 16: Ιδιότθτεσ αντικειμζνων τθσ οντολογίασ γνϊςθσ πεδίου SKOS Core 
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IMS Learning Design Κλάςεισ Oντολογίασ 

Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα (Learning 
Activity) 

Learning_Activity 

Δραςτθριότθτα Τποςτιριξθσ (Support 
Activity) 

Support_Activity 

Δομι Δραςτθριοτιτων (Activity Structure) Activity_Structure 

Ρόλοσ (Role) Role 

Περιβάλλον (Environment) Tool_Teaching_Use, 
Learning_Object_Teaching_Use 

Τπθρεςία (Service) Digital_Tool 

Εκπαιδευτικόσ τόχοσ (Learning Objective) Learning_Objective 

Προαπαιτοφμενο (Prerequisite) Competence_Requirement 

Μακθςιακό Αντικείμενο (Learning Object) Learning_Object 

Μζκοδοσ (Method) Learning_Design 
Ζργο (Play) - 

Πράξθ (Act) Phase 

Κομμάτι Ρόλου (Role Part) - 
Πίνακασ 17: υμβατότθτα οντολογίασ με το IMS LD
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4.2 Παράδειγμα και εφαρμογή ςτην οντολογία 

 

το κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται εφαρμογι ενόσ παραδείγματοσ 

εκπαιδευτικισ πρακτικισ ςτθν οντολογία. Πιο ςυγκεκριμζνα, κα δθμιουργθκοφν 

ςτιγμιότυπα ςτο εργαλείο ανάπτυξθσ οντολογιϊν Protégé. Σο ςχζδιο τθσ 

εκπαιδευτικισ πρακτικισ είναι διακζςιμο ςτο Παράρτθμα τθσ παροφςασ 

μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ. 

 

Εικόνα 4: τιγμιότυπο εκπαιδευτικισ πρακτικισ 

 

Όπωσ παρατθροφμε ςτθν Εικόνα 4, θ εκπαιδευτικι πρακτικι 

LD1_Σα_χρϊματα_ςτισ_τζχνεσ περιλαμβάνει ενδεικτικά  τισ εξισ πλθροφορίεσ: 

 Ζχει προςδιοριςτικό LD1 

 Σο γνωςτικό πεδίο τθσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ είναι τα Καλλιτεχνικά 

 Ζχει ωσ κζμα «κεωρία χρωμάτων» 

 Ο τίτλοσ τθσ είναι «Σα χρϊματα ςτισ τζχνεσ» 

 Σο εφροσ θλικίασ είναι 13-14 ετϊν 

 Αφορά τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

 Είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

 Ζχει 4 ςυμμετζχοντεσ (HS15001, HS15002, HS15003, HS15004) 

 Ζχει θμερομθνία ζναρξθσ και λιξθσ 

 Ζχει διάρκεια 300 λεπτά 

 Ζχει ςυνκικθ ςυμμετοχισ 

 Είναι μζροσ ενόσ μακιματοσ με κωδικό CRS1 
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 Δεν παρζχει κάποια πιςτοποίθςθ 

 Ακολουκεί το μοντζλο Ανεςτραμμζνθσ Διδαςκαλίασ 

 Ζχει 5 φάςεισ 

 Περιζχει 15 δραςτθριότθτεσ (LD1_A1, LD1_A2, LD1_A3, LD1_A4, LD1_A5, 

LD1_A6, LD1_A7, LD1_A8, LD1_A9, LD1_A10, LD1_A11, LD1_A12, LD1_A13, 

LD1_A14, LD1_A15) 

 

Εικόνα 5: υνκικθ ςυμμετοχισ ςτθν εκπαιδευτικι πρακτικι 

Όπωσ διακρίνουμε ςτθν Εικόνα 5, θ ςυνκικθ ςυμμετοχισ ςτθν εκπαιδευτικι 

πρακτικι ζχει δφο προχποκζςεισ: μια προχπόκεςθ ικανοτιτων και μια προχπόκεςθ 

πιςτοποίθςθσ. τθν Εικόνα 6 διακρίνουμε τα εξισ ςτοιχεία που αφοροφν τθν 

προαπαιτοφμενθ ικανότθτα: 

 Ζχει προςδιοριςτικό COMP1 

 Ανικει ςτθν ψυχοκινθτικι περιοχι μάκθςθσ, και πιο ςυγκεκριμζνα ςτο 

επίπεδο «Naturalization»  

 Σο κζμα τθσ ικανότθτασ είναι θ χριςθ λαδομπογιάσ με πινζλο πάνω ςε 

καμβά 

 Δεν αποτελεί μζροσ πιςτοποίθςθσ 

τθν Εικόνα 7 διακρίνουμε τθν προχπόκεςθ πιςτοποίθςθσ τθσ ςυνκικθσ 

ςυμμετοχισ, θ οποία είναι το First Certificate of English. 
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Εικόνα 6: Προαπαιτοφμενθ ικανότθτα για ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικι πρακτικι 

 

 

Εικόνα 7: Απαιτοφμενθ πιςτοποίθςθ για ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικι πρακτικι 
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Εικόνα 8: Φάςεισ εκπαιδευτικισ πρακτικισ 

 

τθν Εικόνα 8 διακρίνουμε το ςτιγμιότυπο μιασ φάςθσ τθσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ. 

Θ εν λόγω φάςθ: 

 Ζχει προςδιοριςτικό LD1_PH1 

 Ζχει τίτλο «Προετοιμαςία ςτο ςπίτι» 

 Ζχει προτεραιότθτα 1 

 Περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ LD1_A1, LD1_A2, LD1_A3, LD1_A4, 

LD1_A5, LD1_A6, LD1_A7 
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Εικόνα 9: Δραςτθριότθτα εκπαιδευτικισ πρακτικισ 

 

τθν εικόνα 9 διακρίνουμε ζνα ςτιγμιότυπο εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ, και πιο 

ςυγκεκριμζνα παρατθροφμε ότι θ δραςτθριότθτα: 

 Ζχει προςδιοριςτικό LD1_A8 

 Ο τίτλοσ τθσ είναι «Επανάλθψθ βαςικϊν εννοιϊν» 

 Ζχει κζμα τα βαςικά και ςυμπλθρωματικά χρϊματα, τα κερμά και ψυχρά 

χρϊματα, κακϊσ και τουσ χρωματικοφσ τόνουσ και αποχρϊςεισ 

 Ικανοποιεί τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ Ε_Γ1, Ε_Γ5, Ε_2 

 Θ ςειρά εκτζλεςισ τθσ ςτθν εκπαιδευτικι πρακτικι είναι 5 

 Ζχει θμερομθνία και ϊρα ζναρξθσ και λιξθσ 

 Θ αλλθλεπίδραςι τθσ είναι ςε επίπεδο τάξθσ 

 Ακολουκεί τισ ςτρατθγικζσ επίδειξθσ και διάλεξθσ 

 Περιλαμβάνει τουσ ρόλουσ εκπαιδευόμενοσ και εκπαιδευτισ 

 Γίνεται χριςθ διαδραςτικοφ πίνακα 

 Ζχει μια χαλαρι ςυνκικθ ςυμμετοχισ  

 Δε γίνεται χριςθ μακθςιακϊν αντικειμζνων 
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τισ εικόνεσ 10 και 11 διακρίνουμε τισ προαπαιτοφμενεσ δραςτθριότθτεσ 

αξιολόγθςθσ για τθ ςυμμετοχι ςτθ δραςτθριότθτα LD1_A8. Αρκεί να ιςχφει μια από 

αυτζσ για τθ ςυμμετοχι. Πιο ςυγκεκριμζνα: 

 Θ πρϊτθ προαπαιτοφμενθ δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ είναι θ LD1_A5 θ 

οποία είναι κατάλλθλθ για άτομα με Protanopia ι Deuteranopia ενϊ απαιτεί  

ελάχιςτο βακμό 0 και μζγιςτο 69 

 Θ δεφτερθ προαπαιτοφμενθ δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ είναι θ LD1_A6 θ 

οποία είναι κατάλλθλθ για άτομα χωρίσ δυςκολίεσ ςτθν όραςθ ενϊ απαιτεί  

ελάχιςτο βακμό 0 και μζγιςτο 69 

 

Εικόνα 10: υνκικθ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα – πρϊτθ προαπαιτοφμενθ δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ 
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Εικόνα 11: Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ για άτομα με Protanopia ι Deuteranopia 

 

Εικόνα 12: υνκικθ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα – δεφτερθ προαπαιτοφμενθ δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ 
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Εικόνα 13: Δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ για άτομα με κανονικι όραςθ 

 

 

Εικόνα 14: Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα - τόχοσ εκπαιδευόμενου 

 

τθν εικόνα 14 εμφανίηεται θ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα ςφμφωνα 

με το ςτόχο του εκπαιδευόμενου. Πιο ςυγκεκριμζνα: 

 Ο ςτόχοσ ζχει κζμα «Χρωματικοί τόνοι και αποχρϊςεισ» 
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 Ανικει ςτο επίπεδο “Create” ςτθ γνωςτικι περιοχι μάκθςθσ 

 

Εικόνα 15: Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα - Μακθςιακό ςτυλ 

τθν εικόνα 16 εμφανίηεται θ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτα με τθ 

μορφι μακθςιακοφ ςτυλ. Σο επικυμθτό μακθςιακό ςτυλ είναι «Linguistic» 

ςφμφωνα με τθν κατθγοριοποίθςθ του Gardner.  

 

Εικόνα 16: Ψθφιακό μακθςιακό αντικείμενο 

τθν Εικόνα 16 παρατίκεται το ςτιγμιότυπο ενόσ ψθφιακοφ μακθςιακοφ 

αντικειμζνου. Πιο ςυγκεκριμζνα: 
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 Ζχει προςδιοριςτικό DLO_1 

 Ζχει τίτλο «Σα χρϊματα ςτθ φφςθ» 

 Είναι ςε μορφι βίντεο 

 Είναι αφθγθματικό 

 Δεν ζχει κόςτοσ, ζχει όμωσ πνευματικά δικαιϊματα 

 Ανακτικθκε από το αποκετιριο «Photodentro» 

 Ζχει ωσ ςυνειςφζρων το αποκετιριο «Photodentro» 

 Θ γλϊςςα είναι τα ελλθνικά 

τθν Εικόνα 17 ακολουκεί το πλαίςιο χριςθσ του μακθςιακοφ αντικειμζνου ςε 

εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα. Ενδεικτικά: 

 Ο προοριηόμενοσ ρόλοσ χριςτθ είναι ο εκπαιδευόμενοσ 

 Δε γίνεται κάποια τροποποίθςθ (χρθςιμοποιείται ωσ ζχει) 

 Ζχει μια αυςτθρι ςυνκικθ χριςθσ  

 

 

Εικόνα 17: Πλαίςιο χριςθσ μακθςιακοφ αντικειμζνου 

 

τθν εικόνα 18 παρατθροφμε τθν προχπόκεςθ τθσ ςυνκικθσ χριςθσ του 

μακθςιακοφ αντικειμζνου. Θ προχπόκεςθ αφορά τα ενδιαφζροντα του 

εκπαιδευόμενου και πιο ςυγκεκριμζνα τθ βιολογία.  
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Εικόνα 18: Προχπόκεςθ χριςθσ μακθςιακοφ αντικειμζνου - Ενδιαφζροντα εκπαιδευόμενου 

 

Εικόνα 19: Πλαίςιο χριςθσ ψθφιακοφ εργαλείου 
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Εικόνα 20: Πλαίςιο χριςθσ μθ-ψθφιακοφ εργαλείου 

 

τθν Εικόνα 19 διακρίνουμε ζνα πλαίςιο χριςθσ  ψθφιακοφ εργαλείου, όπου: 

 Σο εργαλείο είναι το λογιςμικό παρουςίαςθσ MS Powerpoint 

 Ορίηεται ςυγκεκριμζνθ ζκδοςθ, θ 2010 

 

τθν εικόνα 20 παρουςιάηεται ζνα ςτιγμιότυπου πλαιςίου χριςθσ μθ-ψθφιακοφ 

εργαλείου. Πιο ςυγκεκριμζνα: 

 Είναι λαδομπογιά με ςιμανςθ 

 Είναι φιλικι προσ άτομα με διαφορετικοφσ τφπουσ αχρωματοψίασ 

 

τθν εικόνα 21 διακρίνουμε ζνα ςτιγμιότυπο χριςθσ φυςικοφ περιβάλλοντοσ.  

 Ορίηεται μια τοποκεςία ςχολείου 

 Ορίηεται θ αίκουςα εργαςτθρίου ςτθν οποία κα γίνει θ δραςτθριότθτα 

 Ορίηει τθ διάταξθ του εργαςτθρίου 
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Εικόνα 21: Χριςθ φυςικοφ εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ 

 

Εικόνα 22: τοιχεία ςυμμετζχοντοσ 

 

τθν Εικόνα 22 διακρίνουμε τα ςτοιχεία ενόσ ςυμμετζχοντοσ. Πιο ςυγκεκριμζνα: 

 Σο προςδιοριςτικό του ςυμμετζχοντοσ είναι PERS1 

 Είναι 13 ετϊν 

 Ανικει ςτθν δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

 Ζχει τθν ικανότθτα Competence_1 που αναφζρκθκε προθγουμζνωσ 
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 Ζχει Protanopia 

 Ζχει δθλϊςει ωσ περιοχι ενδιαφζροντοσ τουσ κλαςςικοφσ ηωγράφουσ 

 Ζχει ολοκλθρϊςει κάποιεσ δραςτθριότθτεσ  

 Ζχει μια πιςτοποίθςθ 

 Ζχει τρεισ ςτόχουσ εκπαιδευόμενου 

 Ζχει κιναιςκθτικό μακθςιακό ςτυλ 

 Ζχει μια προτίμθςθ εικονικοφ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ και μια προτίμθςθ 

ψθφιακοφ εργαλείου 

 υμμετζχει ςε μια εκπαιδευτικι πρακτικι με το ρόλο του εκπαιδευόμενου 

 

Εικόνα 23: Ολοκλθρωμζνθ δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ από εκπαιδευόμενο 

 

τθν εικόνα 23 διακρίνουμε ζνα παράδειγμα ολοκλθρωμζνθσ δραςτθριότθτασ 

αξιολόγθςθσ από τον Person_1. Πιο ςυγκεκριμζνα: 

 Ο εκπαιδευόμενοσ ζχει ολοκλθρϊςει τθ δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ LD1_A5 

 Ο βακμόσ είναι 100 

 Ολοκλιρωςε τθ δραςτθριότθτα ςε 20 λεπτά 
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Εικόνα 24: τόχοσ εκπαιδευόμενου 

 

τθν Εικόνα 24 διακρίνουμε ζνα ςτόχο του παραπάνω εκπαιδευόμενου. 

 Ο ςτόχοσ αυτόσ είναι δεφτεροσ ςε προτεραιότθτα 

 Ανικει ςτθν γνωςτικι περιοχι μάκθςθσ, ςτο επίπεδο κατανόθςθσ (ζχει 

οριςτεί ωσ επίπεδο 2 ςτθν ταξονομία του Bloom) 

 Ζχει ωσ κζμα τα βαςικά και ςυμπλθρωματικά χρϊματα 
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4.3 Τλοποίηςη ερωτημάτων 

4.3.1 Καταλληλότητα εκπαιδευτικήσ πρακτικήσ για ςυγκεκριμένη ομάδα 

ςτόχο ή για εκπαιδευόμενο με ςυγκεκριμένο προφίλ 

 

Όςον αφορά τθν αναηιτθςθ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν για ςυγκεκριμζνθ ομάδα 

ςτόχο ι για εκπαιδευόμενο με ςυγκεκριμζνο προφίλ, τα αποτελζςματα μποροφν να 

φιλτραριςτοφν με διαφορετικοφσ τρόπουσ. Πιο ςυγκεκριμζνα μποροφν να τα 

φιλτραριςτοφν ςφμφωνα με τθ γλϊςςα, το κζμα, το πεδίο, τον αρικμό των 

εκπαιδευόμενων, τθν ελάχιςτθ και μζγιςτθ θλικία των εκπαιδευόμενων, τθ βακμίδα 

εκπαίδευςθσ. Ακόμα, μποροφν να φιλτραριςτοφν ςφμφωνα με προαπαιτοφμενεσ 

εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ, προαπαιτοφμενεσ ικανότθτεσ και προαπαιτοφμενα 

Προςόντα, πιςτοποιιςεισ, άδειεσ, πτυχία. Αμζςωσ παρακάτω ακολουκοφν 

ενδεικτικά ερωτιματα. 

 

Ποιζσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ υπάρχουν ςχετικά με το κζμα “Θεωρία 

χρωμάτων” για εκπαιδευόμενουσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτα ελλθνικά; 

 

SELECT (?ld_type AS ?Τύποσ) (?title AS ?Τίτλοσ)  
WHERE { 
 
?ld_type rdfs:subClassOf :Learning_Design.  
?ld rdf:type ?ld_type . 
 
?ld :has_topic:Θεωρία_Χρωμάτων. 
 
?ld :demographics ?dem . 
?ld :language ?lang . 
?ld :title ?title . 
?ld :typical_age_min ?agemin . 
?ld :typical_age_max ?agemax . 
 
FILTER (?lang = "el" && ?dem = "Secondary") 
} 
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Εικόνα 25: Αναηιτθςθ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν για ομάδα ςτόχο 

 

Ποιά είναι θ ομάδα ςτόχοσ τθσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ 

«LD1_Σα_χρϊματα_ςτισ_τζχνεσ»; Πόςοι εκπαιδευόμενοι ςυμμετζχουν; 

 

SELECT distinct   (?agemin as ?ελάχιςτη_ηλικία) (?agemax as 
?μέγιςτη_ηλικία) (?dem as ?βαθμίδα) (?lang as ?γλώςςα)  
(COUNT(?person) as ?εκπαιδευομενοι)   
 
WHERE {  
 
:LD1_Τα_χρώματα_ςτισ_τέχνεσ :demographics ?dem . 
:LD1_Τα_χρώματα_ςτισ_τέχνεσ:language ?lang . 
:LD1_Τα_χρώματα_ςτισ_τέχνεσ :typical_age_min ?agemin . 
:LD1_Τα_χρώματα_ςτισ_τέχνεσ :typical_age_max ?agemax . 
 
:LD1_Τα_χρώματα_ςτισ_τέχνεσ :has_ld_role ?ldrole. 
?person :person_ld_role ?ldrole . 
?ldrole :has_role :Learner . 
} 
GROUP BY ?agemin ?agemax  ?dem ?lang ?recnum  
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Εικόνα 26: Ομάδα ςτόχοσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ 

 

Ποιά είναι τα προαπαιτοφμενα για ςυμμετοχι ςτθν εκπαιδευτικι πρακτικι 

«LD1_Σα_χρϊματα_ςτισ_τζχνεσ» 

 
SELECT   (?comp as ?Προαπαιτούμενη_Ικανότητα) 
 (?dom as ?Επίπεδο_Ικανότητασ) (?topic as ?Πεδίο_Ικανότητασ) 
(?finld as ?Προαπαιτούμενη_Εκπαιδευτική_Πρακτική) 
(?qcl as ?Προαπαιτούμενο_Πτυχίο_Δίπλωμα_Άδεια_Πιςτοποιητικό) 
 
WHERE {  
 
:LD1_Τα_χρώματα_ςτισ_τέχνεσ :has_condition ?cond . 
 
OPTIONAL 
{ 
?cond :has_requirement ?reqcom . 
?reqcom rdf:type :Competence_Requirement . 
?reqcom :has_competence ?comp .  
?reqcom :in_domain_of_learning ?dom . 
?reqcom :has_topic ?topic . 
} 
OPTIONAL 
{ 
?cond :has_requirement ?reqld . 
?reqld rdf:type :Prerequisite_LD . 
?reqld :points_to_ld ?finld . 
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} 
OPTIONAL 
{ 
?cond :has_requirement ?reqqcl . 
?reqqcl rdf:type :QCL_Requirement . 
?reqqcl :points_to_qcl ?qcl . 
} 
} 
 

 
Εικόνα 27: Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςε εκπαιδευτικι πρακτικι 

 

 

ε ποιζσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ ςτο γνωςτικό πεδίο των καλλιτεχνικϊν  μπορεί 

να ςυμμετάςχει ο εκπαιδευόμενοσ Person_1; 

 

SELECT  distinct  
(?title as ?Εκπαιδευτική_Πρακτική) 
(?topic as ?Θεματική_Περιοχή) 
WHERE 
{ 
 
?ldtype rdfs:subClassOf :Learning_Design . 
?ld rdf:type ?ldtype . 
?ld :has_subject_area :Καλλιτεχνικά. 
?ld :title ?title . 
?ld :has_topic ?topic . 
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{#NO CONDITION LD START 
FILTER NOT EXISTS 
{ 
?ld :has_condition ?cond . 
} 
}#NO CONDITION LD END 
 
UNION 
 
{ #LOOSE CONDITION LD START 
?ld :has_condition ?cond . 
?cond rdf:type :LD_Loose_Condition . 
?cond :has_requirement ?req . 
 
{#LOOSE COMPETENCE REQUIREMENT START 
?req rdf:type :Competence_Requirement . 
?req :has_competence ?comp . 
:Person_1 :has_competence ?comp . 
}#LOOSE COMPETENCE REQUIREMENT END 
 
UNION 
 
{#LOOSE PREREQUISITE LD START 
?req rdf:type :Prerequisite_LD . 
?req :points_to_ld ?ldreq . 
:Person_1 :has_learner_action ?finld. 
?finld rdf:type :Completed_LD . 
?finld :points_to ?ldreq . 
}#LOOSE PREREQUISITE LD END 
 
UNION 
 
{ #LOOSE QCL REQ START 
?req rdf:type :QCL_Requirement . 
?req :points_to_qcl ?qcl . 
:Person_1 :has_learner_action ?la . 
?la rdf:type :QCL_Action . 
?la :points_to_qcl :qcl. 
} #LOOSE QCL REQ END 
 
} #LOOSE CONDITION LD END 
 
UNION 
 
{#STRICT CONDITION LD START 
 
{ 
?ld :has_condition ?cond . 
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?cond rdf:type :LD_Strict_Condition . 
?cond :has_requirement ?req . 
 
{#STRICT COMPETENCE REQUIREMENT START 
?req rdf:type :Competence_Requirement . 
?req :has_competence ?comp . 
:Person_1 :has_competence ?comp . 
}#STRICT COMPETENCE REQUIREMENT END 
 
UNION 
 
{#STRICT PREREQUISITE LD  START 
?req rdf:type :Prerequisite_LD. 
?req :points_to_ld ?ldreq . 
:Person_1 :has_learner_action ?finld. 
?finld rdf:type :Completed_LD . 
?finld :points_to ?ldreq . 
 
}#STRICT PREREQUISITE LD  END 
 
UNION 
 
{ #STRICT QCL REQ START 
?req rdf:type :QCL_Requirement . 
?req :points_to_qcl ?qcl . 
:Person_1 :has_learner_action ?la . 
?la rdf:type :QCL_Action . 
?la :points_to_qcl :qcl. 
} #STRICT QCL REQ END 
} 
 
MINUS 
{#MINUS START 
 
{#MINUS STRICT COMPETENCE REQUIREMENT START 
?req rdf:type :Competence_Requirement . 
?req :has_competence ?comp2 . 
FILTER NOT EXISTS { 
:Person_1 :has_competence ?comp2 . } 
}#MINUS STRICT COMPETENCE REQUIREMENT END 
 
UNION 
 
{#MINUS STRICT PREREQUISITE LD  START 
?req rdf:type :Prerequisite_LD . 
?req :points_to_ld ?ldreq2 . 
FILTER NOT EXISTS { 
:Person_1 :has_learner_action ?finld2. 
?finld2 rdf:type :Completed_LD . 
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?finld2 :points_to ?ldreq2 . } 
 
}#MINUS STRICT PREREQUISITE LD  END 
 
UNION 
 
{ #MINUS STRICT QCL REQ START 
?req rdf:type :QCL_Requirement . 
?req :points_to_qcl ?qcl2 . 
FILTER NOT EXISTS { 
:Person_1 :has_learner_action ?la2 . 
?la2 rdf:type :QCL_Action . 
?la2 :points_to_qcl :qcl2. } 
} #MINUS STRICT QCL REQ END 
 
}#MINUS END 
 
}#STRICT CONDITION LD END 
} 
 

 

Εικόνα 27: Αναηιτθςθ εκπαιδευτικισ πρακτικισ ςφμφωνα με το προφιλ του εκπαιδευόμενου 

 

4.3.2 Αναζήτηςη εκπαιδευτικών πρακτικών ανάλογα με τον εξοπλιςμό 

που είναι διαθέςιμοσ 

 

Θ αναηιτθςθ των εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν μπορεί να πραγματοποιθκεί ανάλογα 

με το διακζςιμο εξοπλιςμό. Πιο ςυγκεκριμζνα, τα αποτελζςματα μποροφν να 
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φιλτραριςτοφν ςφμφωνα με  τα ψθφιακά και μθ-ψθφιακά εργαλεία, το φυςικό 

περιβάλλον που περιλαμβάνει τισ εγκαταςτάςεισ, τθ διάταξθ και τθν τοποκεςία, 

κακϊσ και το εικονικό περιβάλλον. τθν αναηιτθςθ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 

και ςτοιχεία από το κεφάλαιο 4.3.1 όπωσ επίςθσ και οι αλλθλεπιδράςεισ που 

λαμβάνουν χϊρα ςτο μάκθμα. Αμζςωσ παρακάτω ακολουκοφν ενδεικτικά 

ερωτιματα. 

 

Ποιζσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ με κζμα «Θεωρία χρωμάτων» μποροφν να 

εκτελεςτοφν ςε τάξθ με αρικμό εκπαιδευόμενων μικρότερο ι ίςο των 20, με 

εξοπλιςμό Διαδραςτικό πίνακα, και χωρίσ ειδικζσ εγκαταςτάςεισ/εργαςτιρια; 

 
SELECT distinct (?ld as ?Εκπαιδευτική_Πρακτική) (?students as 
?Προτεινόμενοσ_αριθμόσ_εκπαιδευόμενων) 
 
WHERE 
{ 
?ld :has_topic :Θεωρία_Χρωμάτων . 
?ld :recommended_number_of_learners ?students.  
 
 
?ld :ld_has_activity ?activity . 
?activity :has_tool_teaching_use ?ttu . 
?ttu :points_to_tool :Interactive_Whiteboard . 
 
FILTER NOT EXISTS 
{ 
?activity :has_learning_environment_teaching_use ?letu . 
?letu :points_to_learning_environment :Lab . 
} 
FILTER (?students <= 20) 
} 
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Εικόνα 28: Αναηιτθςθ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν ςφμφωνα με εξοπλιςμό 

 

Ποιζσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ με γνωςτικό πεδίο τα καλλιτεχνικά και με κζμα 
«Θεωρία Χρωμάτων» πραγματοποιοφνται αποκλειςτικά από απόςταςθ; 
 
SELECT distinct ?ld  
WHERE 
{ 
?ldtype rdfs:subClassOf :Learning_Design . 
?ld rdf:type ?ldtype . 
?ld :has_subject_area :Καλλιτεχνικά . 
?ld :ld_has_activity ?activity . 
 
?activity  :has_learning_environment_teaching_use ?letu . 
?letu rdf:type :Physical_Learning_Environment_Teaching_Use . 
?letu :has_location :Learner_Location_of_Choice . 
 
MINUS 
{ 
?ld :ld_has_activity ?activity2 . 
?activity2  :has_learning_environment_teaching_use ?letu2 . 
?letu2 rdf:type :Physical_Learning_Environment_Teaching_Use . 
FILTER NOT EXISTS{ 
?letu2 :has_location :Learner_Location_of_Choice . 
} 
} 
} 
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Εικόνα 29: Εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ από απόςταςθ 

 

 

4.3.3 Αναζήτηςη προτύπων για τη δημιουργία νέων ςχεδίων 

εκπαιδευτικών πρακτικών 

 

Θ οντολογία υποςτθρίηει τθν αναηιτθςθ προτφπων-ςκελετϊν εκπαιδευτικϊν 

πρακτικϊν. Σο φιλτράριςμα του ςκελετοφ τθσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ 

επιτυγχάνεται με τθν αναηιτθςθ των μοντζλων, των φάςεων, των ςτρατθγικϊν, των 

αλλθλεπιδράςεων, των εκπαιδευτικϊν ςτόχων, κακϊσ και τθσ χριςθσ μακθςιακϊν 

αντικειμζνων, εργαλείων και περιβαλλόντων. Επίςθσ, μποροφν να αναηθτθκοφν 

ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν επίτευξθ εκπαιδευτικϊν ςτόχων ςε 

ςυγκεκριμζνο πεδίο, με τθ δυνατότθτα επιλογισ επιπζδου εκπαιδευτικοφ ςτόχου. 

Αμζςωσ παρακάτω ακολουκοφν ενδεικτικά ερωτιματα. 

 

Σι είδουσ ςτρατθγικζσ χρθςιμοποιοφνται ςε δραςτθριότθτεσ κατανόθςθσ των 

ςυναιςκθμάτων που προκαλοφν τα χρϊματα;  Ποιά είναι θ αλλθλεπίδραςθ ςτισ 

δραςτθριότθτεσ αυτζσ; 

 

SELECT DISTINCT  (?strategy AS ?Στρατηγική) 
(?inter AS ?Αλληλεπίδραςη) (?desc AS ?Παράδειγμα_χρήςησ) 
WHERE 
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{ 
:LD1_Τα_χρώματα_ςτισ_τέχνεσ :ld_has_activity ?activity . 
?activity :description ?desc . 
{ 
?activity :has_learning_objective ?lo . 
} 
UNION 
{ 
?activity :assesses ?lo . 
} 
 
?lo :has_topic :Χρώματα_και_ςυναιςθήματα . 
?lo :in_domain_of_learning :Understand . 
 
?activity :follows_strategy ?strategy . 
?activity :activity_interaction ?inter . 
} 
 

 

Εικόνα 30: Αναηιτθςθ ςτρατθγικϊν για εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ 

 

Με τθ βοικεια ποιϊν ςτρατθγικϊν επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι 

υψθλότερου επιπζδου ςτθν εκπαιδευτικι πρακτικι «Σα χρϊματα ςτισ τζχνεσ»; 

 
SELECT  distinct  
(?domaintype as ?Γνωςτική_Περιοχή) 
(?domain as ?Επίπεδο) 
(?topic as ?Πεδίο)  
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(?strategy as ?Στρατηγική) 
(?strategy_description as ?Περιγραφή) 
 
WHERE 
{ 
:LD1_Τα_χρώματα_ςτισ_τέχνεσ :ld_has_activity ?activity . 
?activity :title ?atitle . 
 
?objective :has_topic ?topic. 
?objective :in_domain_of_learning ?domain . 
?domain rdf:type ?domaintype . 
?domain :level ?lvl . 
?objective :description ?objective_description . 
 
{ 
?activity :assesses ?objective . 
} 
UNION 
{ 
?activity :has_learning_objective ?objective . 
} 
 
{ 
?activity :follows_strategy ?strategy . 
} 
UNION 
{ 
?as :activity_structure_has_activity ?activity . 
?as :follows_strategy ?strategy . 
} 
OPTIONAL{?strategy :description ?strategy_description . } 
 
FILTER (?lvl >= 5 ) 
} 
ORDER BY ?lvl 
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Εικόνα 31: Αναηιτθςθ ςτρατθγικϊν για εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ υψθλοφ επιπζδου 

 

Ποιά μοντζλα χρθςιμοποιοφνται ςε εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ ςτο πεδίο των 

καλλιτεχνικϊν για τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και ςε ποιά ςυχνότθτα;  

 

SELECT  distinct (COUNT(?model) as ?εμφανίςεισ)  (?model as 
?μοντέλο) (?modtype as ?είδοσ_μοντέλου)(?desc as 
?περιγραφή_μοντέλου) 
 
WHERE 
{ 
?ld :has_subject_area :Καλλιτεχνικά . 
?ld :demographics ?dem . 
?ld :follows_model ?model . 
?modtype rdfs:subClassOf :Model . 
?model rdf:type ?modtype . 
 
OPTIONAL { 
?model :description ?desc . 
} 
 
FILTER (?dem = "Secondary") 
} 
GROUP BY ?model ?modtype  ?desc 
ORDER BY DESC(?εμφανίςεισ) 
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Εικόνα 32: Αναηιτθςθ μοντζλων για εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ 

 

4.3.4 Επιλογή μαθηςιακών αντικειμένων μέςα από την εμπλαιςιωμένη 

χρήςη τουσ ςε εκπαιδευτικέσ πρακτικέσ.  

 

Σα μακθςιακά αντικείμενα μποροφν να φιλτραριςτοφν ανάλογα με το είδοσ του 

μακθςιακοφ αντικειμζνου, τθ γλϊςςα, το επίπεδο διαδραςτικότθτασ, το 

αποκετιριο, το κόςτοσ, τα πνευματικά δικαιϊματα και τον ςυνειςφζρων. Επίςθσ 

μποροφν να φιλτραριςτοφν ανάλογα με το αν ζχουν χρθςιμοποιθκεί με 

τροποποιιςεισ. Σζλοσ, μποροφν να φιλτραριςτοφν ςφμφωνα με τθ χριςθ τουσ ςε 

εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ για ςυγκεκριμζνθ ομάδα ςτόχο όπωσ περιγράφθκε ςτο 

κεφάλαιο 4.3.1, ςφμφωνα με τον εξοπλιςμό που είναι διακζςιμοσ όπωσ 

περιγράφθκε ςτο κεφάλαιο 4.3.2 και ςφμφωνα με πρότυπα όπωσ ςτο κεφάλαιο 

4.3.3. Αμζςωσ παρακάτω ακολουκοφν ενδεικτικά ερωτιματα. 

 

Ποιά ψθφιακά μακθςιακά αντικείμενα χρθςιμοποιοφνται ςε εκπαιδευτικζσ 

πρακτικζσ με κζμα «κεωρία χρωμάτων» για εκπαιδευόμενουσ ωσ 14 ετϊν; 

Χρθςιμοποιοφνται με προςαρμογι;  

 
SELECT distinct   
(?desc as ?Περιγραφή_Δραςτηριότητασ) 
(?lotitle as ?Τίτλοσ_Μαθηςιακού_Αντικειμένου) 
(?conf as ?Διαμόρφωςη) 
(?lotudesc as ?Πληροφορία_Διαμόρφωςησ) 
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WHERE 
{ 
?ld :has_topic :Θεωρία_Χρωμάτων . 
?ld :typical_age_max ?agemax . 
?ld :ld_has_activity ?activity . 
?activity :description ?desc . 
 
?activity :has_learning_object_teaching_use ?lotu . 
?lotu rdf:type ?lotype . 
?lotu :configured ?conf . 
?lotu :points_to_learning_object ?lo . 
?lo rdf:type :Digital_Learning_Object . 
?lo :title ?lotitle . 
 
OPTIONAL { 
?lo :description ?lodescription . 
?lotu :description ?lotudesc . 
} 
FILTER (?agemax <= 14) 
} 
 

 

Εικόνα 33: Αναηιτθςθ Μακθςιακϊν Αντικειμζνων 

 

 

Σι είδουσ ψθφιακά μακθςιακά αντικείμενα χρθςιμοποιοφνται για να 

υποςτθρίξουν τθ ςτρατθγικι τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ ςτο πεδίο τθσ κεωρίασ 

χρωμάτων; 
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SELECT DISTINCT (?type AS ?Τύποσ) (?title AS ?Τίτλοσ) ?url 
WHERE 
{ 
?ld :ld_has_activity ?activity . 
?ld :has_topic :Θεωρία_Χρωμάτων . 
?lo rdf:type :Digital_Learning_Object . 
?activity :follows_strategy :Active_Participation . 
?activity :has_learning_object_teaching_use ?lotu . 
?lotu :points_to_learning_object ?lo . 
?lo :learning_resource_type ?type . 
?lo :title ?title . 
?lo :url ?url . 
 
} 
 

 
Εικόνα 34: Κατάλλθλα μακθςιακά αντικείμενα για ςτρατθγικζσ ςε ςυγκεκριμζνο πεδίο 

 
 

Ποια ψθφιακά μακθςιακά αντικείμενα ενδείκνυνται για τθν κατανόθςθ των 

βαςικϊν και ςυμπλθρωματικϊν χρωμάτων; 

 

SELECT DISTINCT ?lobj ?title  
WHERE 
{ 
{ 
?activity :has_learning_objective ?lo . 
} 
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UNION 
{ 
?activity :assesses ?lo . 
} 
 
?lo :has_topic :Βαςικά_και_Συμπληρωματικά_Χρώματα . 
?lo :in_domain_of_learning :Understand . 
 
?activity :has_learning_object_teaching_use ?lotu . 
?lotu :points_to_learning_object ?lobj . 
?lobj rdf:type :Digital_Learning_Object . 
?lobj :title ?title . 
 
 
MINUS 
{ 
{ 
?activity :has_learning_objective ?lo2 . 
} 
UNION 
{ 
?activity :assesses ?lo2 . 
} 
 
FILTER NOT EXISTS 
{ 
?lo2 :has_topic :Βαςικά_και_Συμπληρωματικά_Χρώματα . 
?lo2 :in_domain_of_learning :Understand . 
} 
} 
 
} 
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Εικόνα 35: Αναηιτθςθ μακθςιακϊν αντικειμζνων για εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ 

 

4.3.5 Έμμεςεσ ςχέςεισ ανάμεςα ςε μαθηςιακά αντικείμενα. 

 

Θ οντολογία επιτρζπει τθσ αναηιτθςθ πικανϊν εναλλακτικϊν προαπαιτοφμενων 

μακθςιακϊν αντικειμζνων μζςω προαπαιτοφμενων δραςτθριοτιτων. Αμζςωσ 

παρακάτω ακολουκεί ενδεικτικό ερϊτθμα. 

 

Ποιά Μακθςιακά Αντικείμενα πικανϊσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν πριν από 

το DLO_3  ωσ αντικατάςταςθ εκείνου που ζχει οριςτεί ωσ προαπαιτοφμενό του; ε 

ποιζσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ ζχουν χρθςιμοποιθκεί προθγουμζνωσ και ςτα 

πλαίςια ποιϊν ςτρατθγικϊν; 

 

SELECT DISTINCT 
(?prelo as ?Οριςμένο_Προαπαιτούμενο_ΜΑ) 
(?altlo as ?Εναλλακτικό_ΜΑ) 
(?activity2 as ?Δραςτηριότητα) 
(?topic as ?Θέμα_δραςτηριότητασ) 
(?strategy as ?Στρατηγική_δραςτηριότητασ) 
(?ld as ?Εκπ_πρακτική) 
 
 
WHERE 
{ 
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?activitytype rdfs:subClassOf :Activity . 
?activity rdf:type ?activitytype . 
 
?activity :has_learning_object_teaching_use ?lotu . 
?lotu :points_to_learning_object :DLO_3 . 
 
?activity :has_condition ?cond . 
 
?cond :has_requirement ?req . 
 
 
 
?req :points_to_activity ?activity2 . 
?ld :ld_has_activity ?activity2. 
?activity2 :has_topic ?topic . 
OPTIONAL{ 
?activity2 :follows_strategy ?strategy . 
} 
 
?activity2 :has_learning_object_teaching_use ?lotu2 . 
?lotu2 :points_to_learning_object  ?altlo . 
?altlo :title ?altlotitle . 
 
 
:DLO_3 :has_prerequisite_lo ?prelo . 
?prelo :title ?prelotitle . 
 
?ldtype rdfs:subClassOf :Learning_Design . 
?ld rdf:type ?ldtype . 
?ld :ld_has_activity ?activity2. 
?activity2 :has_topic ?topic . 
 
?activity2 :has_learning_object_teaching_use ?lotu2 . 
?lotu2 :points_to_learning_object  ?altlo . 
?altlo :title ?altlotitle . 
 
 
:DLO_3 :has_prerequisite_lo ?prelo . 
?prelo :title ?prelotitle . 
 
} 
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Εικόνα 36: Αναηιτθςθ πικανοφ εναλλακτικοφ μακθςιακοφ αντικειμζνου 

 

4.3.6 Μαθηςιακό μονοπάτι εντόσ εκπαιδευτικήσ πρακτικήσ για 

εκπαιδευόμενο με ςυγκεκριμένο προφίλ 

 

Θ αναηιτθςθ δραςτθριοτιτων ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ μπορεί 

να γίνει ανάλογα με τισ προαπαιτοφμενεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, τισ 

προαπαιτοφμενεσ δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ και τθ βακμολογία, τισ 

προχποκζςεισ αναπθρίασ, τισ προχποκζςεισ μακθςιακοφ ςτυλ, τισ προχποκζςεισ 

που αφοροφν τα ενδιαφζροντα εκπαιδεφομενου και τζλοσ τισ προχποκζςεισ που 

αφοροφν ςτόχουσ του εκπαιδευόμενου. Σα παραπάνω μποροφν να ςυγκρικοφν με 

το προφιλ ςυγκεκριμζνων εκπαιδευόμενων για να προκφψει το μακθςιακό 

μονοπάτι ςε μια εκπαιδευτικι πρακτικι. Αμζςωσ παρακάτω ακολουκοφν ενδεικτικά 

ερωτιματα. 

 

ε ποιά ςθμεία θ εκπαιδευτικι πρακτικι «LD1_Σα_χρϊματα_ςτισ_τζχνεσ» ζχει 

ςυνκικεσ ειςαγωγισ ςε δραςτθριότθτεσ; Με τι κριτιρια;  

 
SELECT  distinct  
(?activity as ?Δραςτηριότητα) 
(?reqtype as ?Προϋπόθεςη) 
(?activity2 as ?Προαπαιτούμενη_Δραςτ) 
(?grademin as ?Ελάχιςτοσ_Βαθμόσ) 
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( ?grademax as ?Μέγιςτοσ_βαθμόσ) 
(?disability as ?Αναπηρία) 
(?ls as ?Μαθηςιακό_ςτυλ) 
(?topic as ?Ενδιαφέροντα_εκπ) 
(?topic2 as ?Θέμα_ςτόχου) 
(?dom as ?Περ_μάθης_ςτόχου) 
 
WHERE 
{ 
:LD1_Τα_χρώματα_ςτισ_τέχνεσ :ld_has_activity ?activity . 
 
?activity :has_condition ?cond . 
?cond :has_requirement ?requirement . 
?requirement rdf:type ?reqtype . 
 
?activity :priority ?priority . 
 
OPTIONAL{ 
?requirement rdf:type :Prerequisite_Learning_Activity . 
?requirement :points_to_activity ?activity2 . 
} 
 
OPTIONAL 
{ 
?requirement rdf:type :Prerequisite_Assessment_Activity . 
?requirement :points_to_activity ?activity2 . 
?requirement :grademax ?grademax . 
?requirement :grademin ?grademin . 
} 
OPTIONAL 
{ 
?requirement rdf:type :Disability_Requirement . 
?requirement :points_to_disability ?disability . 
} 
 
OPTIONAL 
{ 
?requirement rdf:type :Learning_Style_Requirement . 
?requirement :points_to_learning_style ?ls . 
} 
 
OPTIONAL 
{ 
?requirement rdf:type :Learner_Goal_Requirement . 
?requirement :has_topic ?topic2 . 
?requirement :in_domain_of_learning ?dom . 
} 
 
OPTIONAL 
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{ 
?requirement rdf:type :Learner_Interest_Requirement . 
?requirement :has_topic ?topic . 
} 
 
} 
ORDER BY ASC(?priority) 
 

 

Εικόνα 37: Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτεσ 

 

ε ποιζσ δραςτθριότθτεσ με ςυνκικθ ςτθν εκπαιδευτικι πρακτικι 

«LD1_Σα_χρϊματα_ςτισ_τζχνεσ» προβλζπεται να μπορεί να ςυμμετάςχει ο 

εκπαιδευόμενοσ Person_1; 

 
SELECT distinct   
?priority 
(?activity as ?Δραςτηριότητα) 
(?title as ?Τίτλοσ)  
WHERE  
{ #start WHERE 
 
:LD1_Τα_χρώματα_ςτισ_τέχνεσ :ld_has_activity ?activity . 
 
?activity :start_date_time ?startdatetime . 
?activity :priority ?priority . 
?activity :title ?title . 
?activity :has_role ?role . 
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:Person_1 :has_ld_role ?ldrole . 
?ldrole :has_role :Learner . 
 
{ #NO CONDITION START 
FILTER NOT EXISTS 
{ 
?activity :has_condition ?cond . 
} 
} #NO CONDITION END 
 
UNION  
 
{ #START LOOSE CONDITION 
?activity :has_condition ?cond . 
?cond rdf:type :Activity_Loose_Condition . 
?cond :has_requirement ?req. 
 
{ #START PREREQUISITE ASSESSMENT ACTIVITY 
?req rdf:type  :Prerequisite_Assessment_Activity . 
 
?req :grademax ?max . 
?req :grademin ?min . 
:Person_1 :has_learner_action ?res . 
?res rdf:type :Completed_Assessment_Activity . 
?res :grade ?grade . 
?res :points_to_activity ?act . 
?req :points_to_activity ?act . 
 
FILTER  NOT EXISTS 
{ 
:LD1_Τα_χρώματα_ςτισ_τέχνεσ :ld_has_activity ?act } 
 
 
FILTER  (?grade >= ?min && ?grade <= ?max    ) 
} #END PREREQUISITE ASSESSMENT ACTIVITY 
 
UNION 
 
{ #START PREREQUISITE LEARNING ACTIVITY 
 
?req rdf:type :Prerequisite_Learning_Activity . 
?req :points_to_activity ?act . 
:Person_1 :has_learner_action ?la . 
?la rdf:type :Completed_Learning_Activity . 
?ld :points_to_activity ?act . 
 
FILTER   NOT EXISTS 
{ 
:LD1_Τα_χρώματα_ςτισ_τέχνεσ :ld_has_activity ?act } 
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} #END PREREQUISITE LEARNING ACTIVITY 
 
UNION 
 
{ #START LEARNING STYLE REQUIREMENT 
?req rdf:type :Learning_Style_Requirement . 
?req :points_to_learning_style ?ls . 
:Person_1 :has_learning_style ?ls . 
} #END LEARNING STYLE REQUIREMENT 
 
UNION 
 
{ #START LEARNER INTEREST REQUIREMENT 
?req rdf:type :Learner_Interest_Requirement . 
?req :has_topic ?topic . 
:Person_1 :has_interest ?li . 
?li :has_topic ?topic . 
} #END LEARNER INTEREST REQUIREMENT 
 
UNION 
 
{ #START DISABILITY REQUIREMENT 
?req rdf:type :Disability_Requirement . 
?req :points_to_disability ?dis . 
:Person_1 :has_disability ?dis . 
} #END DISABILITY REQUIREMENT 
 
UNION 
 
{ #START LEARNER GOAL REQUIREMENT 
?req rdf:type :Learner_Goal_Requirement . 
?req :has_topic ?topic . 
?req :in_domain_of_learning ?dom . 
 
:Person_1 :has_learner_goal ?lg . 
?lg :has_topic ?topic . 
?lg :in_domain_of_learning ?dom . 
} #END LEARNER GOAL REQUIREMENT 
 
 
} #END LOOSE CONDITION 
 
UNION 
 
{ #START STRICT CONDITION 
?activity :has_condition ?cond . 
?cond rdf:type :Activity_Strict_Condition . 
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?cond :has_requirement ?req. 
 
{#START PREREQUISITE ASSESSMENT ACTIVITY 
?req rdf:type  :Prerequisite_Assessment_Activity . 
 
?req :grademax ?max . 
?req :grademin ?min . 
:Person_1 :has_learner_action ?res . 
?res rdf:type :Completed_Assessment_Activity . 
?res :grade ?grade . 
?res :points_to_activity ?act . 
?req :points_to_activity ?act . 
 
FILTER  (?grade >= ?min && ?grade <= ?max    ) 
 
} #END PREREQUISITE ASSESSMENT ACTIVITY 
 
UNION 
 
{ #START PREREQUISITE LEARNING ACTIVITY 
 
?req rdf:type :Prerequisite_Learning_Activity . 
?req :points_to_activity ?act . 
:Person_1 :has_learner_action ?la . 
?la rdf:type :Completed_Learning_Activity . 
?ld :points_to_activity ?act . 
 
} #END PREREQUISITE LEARNING ACTIVITY 
 
UNION 
{ #START LEARNING STYLE REQUIREMENT 
?req rdf:type :Learning_Style_Requirement . 
?req :points_to_learning_style ?ls . 
:Person_1 :has_learning_style ?ls . 
 
 
 
} #END LEARNING STYLE REQUIREMENT 
 
UNION 
 
{ #START LEARNER INTEREST REQUIREMENT 
?req rdf:type :Learner_Interest_Requirement . 
?req :has_topic ?topic . 
:Person_1 :has_interest ?li . 
?li :has_topic ?topic . 
} #END LEARNER INTEREST REQUIREMENT 
 
UNION 
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{ #START DISABILITY REQUIREMENT 
?req rdf:type :Disability_Requirement . 
?req :points_to_disability ?dis . 
:Person_1 :has_disability ?dis . 
} #END DISABILITY REQUIREMENT 
 
UNION 
 
{ #START LEARNER GOAL REQUIREMENT 
?req rdf:type :Learner_Goal_Requirement . 
?req :has_topic ?topic . 
?req :in_domain_of_learning ?dom . 
 
:Person_1 :has_learner_goal ?lg . 
?lg :has_topic ?topic . 
?lg :in_domain_of_learning ?dom . 
} #END LEARNER GOAL REQUIREMENT 
 
 
 
 
MINUS 
{ #START MINUS 
?cond :has_requirement ?req2 . 
 
{ #START MINUS PREREQUISITE ASSESSMENT ACTIVITY 
?req2 rdf:type :Prerequisite_Assessment_Activity . 
?req2 :grademax ?max2 . 
?req2 :grademin ?min2 . 
?req2 :points_to_activity ?act2 . 
 
FILTER NOT EXISTS 
{ 
:Person_1 :has_learner_action ?res2 . 
?res2 rdf:type :Completed_Assessment_Activity . 
?res2 :grade ?grade2 . 
?res2 :points_to_activity ?act2 . 
FILTER  (?grade2 >= ?min2 && ?grade2 <= ?max2    ) 
} 
} #END MINUS PREREQUISITE ASSESSMENT ACTIVITY 
UNION 
{ 
?cond :has_requirement ?req2 . 
?req2 rdf:type :Prerequisite_Assessment_Activity . 
?req2 :points_to_activity ?act2 . 
 
FILTER   EXISTS 
{ 
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:LD1_Τα_χρώματα_ςτισ_τέχνεσ :ld_has_activity ?act2 } 
} 
 
UNION 
 
{ #START MINUS PREREQUISITE LEARNING ACTIVITY 
?cond :has_requirement ?req2 . 
?req2 rdf:type :Prerequisite_Learning_Activity . 
?req2 :points_to_activity ?act2 . 
 
FILTER NOT EXISTS 
{ 
:Person_1 :has_learner_action ?res2 . 
?res2 rdf:type :Completed_Learning_Activity . 
?res2 :points_to_activity ?act2 . 
} 
 
} #END MINUS PREREQUISITE LEARNING ACTIVITY 
 
UNION 
 
{ 
?cond :has_requirement ?req2 . 
?req2 rdf:type :Prerequisite_Learning_Activity . 
?req2 :points_to_activity ?act2 . 
 
FILTER   EXISTS 
{ 
:LD1_Τα_χρώματα_ςτισ_τέχνεσ :ld_has_activity ?act2 } 
} 
 
UNION 
 
{ #START MINUS LEARNING STYLE REQUIREMENT 
?cond :has_requirement ?req2 . 
?req2 rdf:type :Learning_Style_Requirement . 
?req2 :points_to_learning_style ?ls2 . 
 
FILTER NOT EXISTS 
{ :Person_1 :has_learning_style ?ls2 .} 
} #END MINUS LEARNING STYLE REQUIREMENT 
 
UNION 
 
{#START MINUS LEARNER INTEREST REQUIREMENT 
?cond :has_requirement ?req2 . 
?req2 rdf:type :Learner_Interest_Requirement . 
?req2 :has_topic ?topic2 . 
FILTER NOT EXISTS 
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{ :Person_1 :has_interest ?li2 . 
?li2 :has_topic ?topic2 . } 
} #END MINUS LEARNER INTEREST REQUIREMENT 
 
UNION 
 
{ #START MINUS DISABILITY REQUIREMENT 
?cond :has_requirement ?req2 . 
?req2 rdf:type :Disability_Requirement . 
?req2 :points_to_disability ?dis2 . 
FILTER NOT EXISTS{ 
:Person_1 :has_disability ?dis2 . } 
} #END MINUS DISABILITY REQUIREMENT 
 
UNION 
 
{ #START MINUS LEARNER GOAL REQUIREMENT 
?cond :has_requirement ?req2 . 
?req2 rdf:type :Learner_Goal_Requirement . 
?req2 :has_topic ?topic2 . 
?req2 :in_domain_of_learning ?dom2 . 
 
FILTER NOT EXISTS{ 
:Person_1 :has_learner_goal ?lg2 . 
?lg2 :has_topic ?topic2 . 
?lg2 :in_domain_of_learning ?dom2 . } 
} #END MINUS LEARNER GOAL REQUIREMENT 
 
} #END MINUS 
 
} #END STRICT CONDITION 
 
} #END WHERE 
ORDER BY ASC(?startdatetime) 
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Εικόνα 38: Πρόβλεψθ κατάλλθλων δραςτθριοτιτων για τον εκπαιδευόμενο ςε εκπαιδευτικι πρακτικι 

 

 

Ποιό είναι το μακθςιακό μονοπάτι του εκπαιδευόμενου Χ ςτθν εκπαιδευτικι 

πρακτικι «LD1_Σα_χρϊματα_ςτισ_τζχνεσ»; 

 

SELECT distinct   
?priority 
(?activity as ?Δραςτηριότητα) 
(?title as ?Τίτλοσ)  
WHERE  
{ #start WHERE 
 
:LD1_Τα_χρώματα_ςτισ_τέχνεσ :ld_has_activity ?activity . 
 
?activity :start_date_time ?startdatetime . 
?activity :priority ?priority . 
?activity :title ?title . 
?activity :has_role ?role . 
:Person_1 :has_ld_role ?ldrole . 
?ldrole :has_role :Learner . 
 
{ #NO CONDITION START 
FILTER NOT EXISTS 
{ 
?activity :has_condition ?cond . 
} 
} #NO CONDITION END 
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UNION  
 
{ #START LOOSE CONDITION 
?activity :has_condition ?cond . 
?cond rdf:type :Activity_Loose_Condition . 
?cond :has_requirement ?req. 
 
{ #START PREREQUISITE ASSESSMENT ACTIVITY 
?req rdf:type  :Prerequisite_Assessment_Activity . 
 
?req :grademax ?max . 
?req :grademin ?min . 
:Person_1 :has_learner_action ?res . 
?res rdf:type :Completed_Assessment_Activity . 
?res :grade ?grade . 
?res :points_to_activity ?act . 
?req :points_to_activity ?act . 
 
FILTER  (?grade >= ?min && ?grade <= ?max    ) 
} #END PREREQUISITE ASSESSMENT ACTIVITY 
 
UNION 
 
{ #START PREREQUISITE LEARNING ACTIVITY 
 
?req rdf:type :Prerequisite_Learning_Activity . 
?req :points_to_activity ?act . 
:Person_1 :has_learner_action ?la . 
?la rdf:type :Completed_Learning_Activity . 
?ld :points_to_activity ?act . 
 
} #END PREREQUISITE LEARNING ACTIVITY 
 
UNION 
 
{ #START LEARNING STYLE REQUIREMENT 
?req rdf:type :Learning_Style_Requirement . 
?req :points_to_learning_style ?ls . 
:Person_1 :has_learning_style ?ls . 
} #END LEARNING STYLE REQUIREMENT 
 
UNION 
 
{ #START LEARNER INTEREST REQUIREMENT 
?req rdf:type :Learner_Interest_Requirement . 
?req :has_topic ?topic . 
:Person_1 :has_interest ?li . 
?li :has_topic ?topic . 
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} #END LEARNER INTEREST REQUIREMENT 
 
UNION 
 
{ #START DISABILITY REQUIREMENT 
?req rdf:type :Disability_Requirement . 
?req :points_to_disability ?dis . 
:Person_1 :has_disability ?dis . 
} #END DISABILITY REQUIREMENT 
 
UNION 
 
{ #START LEARNER GOAL REQUIREMENT 
?req rdf:type :Learner_Goal_Requirement . 
?req :has_topic ?topic . 
?req :in_domain_of_learning ?dom . 
 
:Person_1 :has_learner_goal ?lg . 
?lg :has_topic ?topic . 
?lg :in_domain_of_learning ?dom . 
} #END LEARNER GOAL REQUIREMENT 
 
 
} #END LOOSE CONDITION 
 
UNION 
 
{ #START STRICT CONDITION 
?activity :has_condition ?cond . 
?cond rdf:type :Activity_Strict_Condition . 
?cond :has_requirement ?req. 
 
{#START PREREQUISITE ASSESSMENT ACTIVITY 
?req rdf:type  :Prerequisite_Assessment_Activity . 
 
?req :grademax ?max . 
?req :grademin ?min . 
:Person_1 :has_learner_action ?res . 
?res rdf:type :Completed_Assessment_Activity . 
?res :grade ?grade . 
?res :points_to_activity ?act . 
?req :points_to_activity ?act . 
 
FILTER  (?grade >= ?min && ?grade <= ?max    ) 
 
} #END PREREQUISITE ASSESSMENT ACTIVITY 
 
UNION 
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{ #START PREREQUISITE LEARNING ACTIVITY 
 
?req rdf:type :Prerequisite_Learning_Activity . 
?req :points_to_activity ?act . 
:Person_1 :has_learner_action ?la . 
?la rdf:type :Completed_Learning_Activity . 
?ld :points_to_activity ?act . 
 
} #END PREREQUISITE LEARNING ACTIVITY 
 
UNION 
{ #START LEARNING STYLE REQUIREMENT 
?req rdf:type :Learning_Style_Requirement . 
?req :points_to_learning_style ?ls . 
:Person_1 :has_learning_style ?ls . 
 
 
 
} #END LEARNING STYLE REQUIREMENT 
 
UNION 
 
{ #START LEARNER INTEREST REQUIREMENT 
?req rdf:type :Learner_Interest_Requirement . 
?req :has_topic ?topic . 
:Person_1 :has_interest ?li . 
?li :has_topic ?topic . 
} #END LEARNER INTEREST REQUIREMENT 
 
UNION 
 
{ #START DISABILITY REQUIREMENT 
?req rdf:type :Disability_Requirement . 
?req :points_to_disability ?dis . 
:Person_1 :has_disability ?dis . 
} #END DISABILITY REQUIREMENT 
 
UNION 
 
{ #START LEARNER GOAL REQUIREMENT 
?req rdf:type :Learner_Goal_Requirement . 
?req :has_topic ?topic . 
?req :in_domain_of_learning ?dom . 
 
:Person_1 :has_learner_goal ?lg . 
?lg :has_topic ?topic . 
?lg :in_domain_of_learning ?dom . 
} #END LEARNER GOAL REQUIREMENT 
 



148 
 

 
 
 
MINUS 
{ #START MINUS 
?cond :has_requirement ?req2 . 
 
{ #START MINUS PREREQUISITE ASSESSMENT ACTIVITY 
?req2 rdf:type :Prerequisite_Assessment_Activity . 
?req2 :grademax ?max2 . 
?req2 :grademin ?min2 . 
?req2 :points_to_activity ?act2 . 
 
FILTER NOT EXISTS 
{ 
:Person_1 :has_learner_action ?res2 . 
?res2 rdf:type :Completed_Assessment_Activity . 
?res2 :grade ?grade2 . 
?res2 :points_to_activity ?act2 . 
FILTER  (?grade2 >= ?min2 && ?grade2 <= ?max2    ) 
} 
} #END MINUS PREREQUISITE ASSESSMENT ACTIVITY 
 
UNION 
 
{ #START MINUS PREREQUISITE LEARNING ACTIVITY 
?cond :has_requirement ?req2 . 
?req2 rdf:type :Prerequisite_Learning_Activity . 
?req2 :points_to_activity ?act2 . 
 
FILTER NOT EXISTS 
{ 
:Person_1 :has_learner_action ?res2 . 
?res2 rdf:type :Completed_Learning_Activity . 
?res2 :points_to_activity ?act2 . 
} 
 
} #END MINUS PREREQUISITE LEARNING ACTIVITY 
 
UNION 
 
{ #START MINUS LEARNING STYLE REQUIREMENT 
?cond :has_requirement ?req2 . 
?req2 rdf:type :Learning_Style_Requirement . 
?req2 :points_to_learning_style ?ls2 . 
 
FILTER NOT EXISTS 
{ :Person_1 :has_learning_style ?ls2 .} 
} #END MINUS LEARNING STYLE REQUIREMENT 
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UNION 
 
{#START MINUS LEARNER INTEREST REQUIREMENT 
?cond :has_requirement ?req2 . 
?req2 rdf:type :Learner_Interest_Requirement . 
?req2 :has_topic ?topic2 . 
FILTER NOT EXISTS 
{ :Person_1 :has_interest ?li2 . 
?li2 :has_topic ?topic2 . } 
} #END MINUS LEARNER INTEREST REQUIREMENT 
 
UNION 
 
{ #START MINUS DISABILITY REQUIREMENT 
?cond :has_requirement ?req2 . 
?req2 rdf:type :Disability_Requirement . 
?req2 :points_to_disability ?dis2 . 
FILTER NOT EXISTS{ 
:Person_1 :has_disability ?dis2 . } 
} #END MINUS DISABILITY REQUIREMENT 
 
UNION 
 
{ #START MINUS LEARNER GOAL REQUIREMENT 
?cond :has_requirement ?req2 . 
?req2 rdf:type :Learner_Goal_Requirement . 
?req2 :has_topic ?topic2 . 
?req2 :in_domain_of_learning ?dom2 . 
 
FILTER NOT EXISTS{ 
:Person_1 :has_learner_goal ?lg2 . 
?lg2 :has_topic ?topic2 . 
?lg2 :in_domain_of_learning ?dom2 . } 
} #END MINUS LEARNER GOAL REQUIREMENT 
 
} #END MINUS 
 
} #END STRICT CONDITION 
 
} #END WHERE 
ORDER BY ASC(?startdatetime) 
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Εικόνα 39: Ολοκλθρωμζνο Μακθςιακό μονοπάτι εκπαιδευόμενου ςε ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι πρακτικι 

 

4.3.7 ύςταςη εκπαιδευτικών δραςτηριοτήτων από διαφορετικέσ 

εκπαιδευτικέσ πρακτικέσ ςε εκπαιδευόμενο με ςυγκεκριμένο προφίλ 

 

Θ ςφνκεςθ του μονοπατιοφ μάκθςθσ ενόσ εκπαιδευόμενου μπορεί να προκφψει 

από τουσ προςωπικοφσ του ςτόχουσ κακϊσ και από τθν προτεραιότθτα που ζχει 

τεκεί ςε αυτοφσ. Επιπλζον, μπορεί να προκφψει από τα ενδιαφζροντα του 

εκπαιδευόμενου και τθν αναηιτθςθ παρόμοιων ι πιο εξειδικευμζνων εννοιϊν προσ 

μάκθςθ.  Ακόμα, μπορεί να γίνει φιλτράριςμα των δραςτθριοτιτων ςφμφωνα με τισ 

τεχνικζσ προτιμιςεισ ενόσ εκπαιδευόμενου ςε εργαλεία και εικονικά περιβάλλοντα 

μάκθςθσ. Σζλοσ, μπορεί να γίνει και αναηιτθςθ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν για 

ςυγκεκριμζνθ ομάδα ςτόχο, αναηιτθςθ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν ςτισ οποίεσ ο 

εκπαιδευόμενοσ ικανοποιεί τα κριτιρια ςυμμετοχισ όπωσ παρουςιάςτθκε ςτο 

κεφάλαιο 4.3.1 και αναηιτθςθ δραςτθριοτιτων οι οποίεσ ζχουν προχποκζςεισ 

ςυμμετοχισ όπωσ παρουςιάςτθκε ςτο κεφάλαιο 4.3.6. Αμζςωσ παρακάτω 

ακολουκοφν ενδεικτικά ερωτιματα. 

 

Ποιζσ ατομικζσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο πεδίο των Καλλιτεχνικϊν 

μπορεί να παρακολουκιςει ζνασ εκπαιδευόμενοσ ακολουκϊντασ τουσ 

προςωπικοφσ του εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ ςτουσ οποίουσ ζχει κζςει 

προτεραιότθτα; (εξαιροφνται οι δραςτθριότθτεσ με ςτόχουσ που δεν ανικουν 

ςτουσ προςωπικοφσ ςτόχουσ του εκπαιδευόμενου).  
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SELECT  
(?priority as ?Προτεραιότητα_Στόχου) 
(?domain as ?Περιοχή_Μάθηςησ) 
(?topic as ?Θέμα) 
(?activity as ?Δραςτηριότητα) 
(?ld as ?Εκπαιδευτική_Πρακτική) 
WHERE { 
 
?ldtype rdfs:subClassOf :Learning_Design. 
?ld rdf:type ?ldtype . 
?ld :has_subject_area :Καλλιτεχνικά . 
 
:Person_1 :has_learner_goal ?lg . 
?lg :has_topic ?topic . 
?lg :in_domain_of_learning ?domain . 
?lg :priority ?priority. 
 
?ld :ld_has_activity ?activity . 
?activity :has_role :Learner . 
?activity :has_learning_objective ?lo . 
?activity :activity_interaction ?inter. 
?lo :has_topic ?topic . 
?lo :in_domain_of_learning ?domain . 
?domain :level ?lvl . 
 
FILTER (?inter = "Individual") 
MINUS 
{ 
?activity2 :has_learning_objective ?lo2 . 
?lo2 :has_topic ?topic2 . 
?lo2 :in_domain_of_learning ?domain2 . 
FILTER NOT EXISTS 
{ 
:Person_1 :has_learner_goal ?lg2 . 
?lg2 :has_topic ?topic2 . 
?lg2 :in_domain_of_learning ?domain2 . 
} 
} 
 
} 
 
ORDER BY ?priority ?lvl 
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Εικόνα 40: φςταςθ Δραςτθριοτιτων ςφμφωνα με ςτόχουσ εκπαιδευόμενου 

 

Ποιζσ δραςτθριότθτεσ ςτο πεδίο των Καλλιτεχνικϊν μπορεί να παρακολουκιςει ο 

εκπαιδευόμενοσ Person_1 ςφμφωνα με τα ενδιαφζροντά του; 

SELECT  distinct  
(?activity as ?Δραςτηριότητα) 
(?topic as ?Θέμα_Ενδιαφέροντοσ) 
(?topic2 as ?Υποθέμα)  
(?topic3 as ?Σχετικό_Θέμα) 
 
WHERE { 
?ldtype rdfs:subClassOf :Learning_Design. 
?ld rdf:type ?ldtype . 
?ld :has_subject_area :Καλλιτεχνικά . 
:Person_1 :has_interest ?li . 
?li :has_topic ?topic . 
 
?ld :ld_has_activity ?activity . 
?activity :has_role :Learner . 
?activity :activity_interaction ?inter. 
 
{ 
?activity :has_topic ?topic . 
} 
UNION 
{ 
?activity :has_topic ?topic2 . 
?topic skoscore:narrower ?topic2 . 
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} 
UNION 
{ 
?activity :has_topic ?topic3 . 
?topic3 skoscore:relatedMatch ?topic . 
} 
} 
 

 

Εικόνα 41: φςταςθ δραςτθριοτιτων ανάλογα με τα ενδιαφζροντα του εκπαιδευόμενου 

 

 

Ποιζσ από δραςτθριότθτεσ που ανικουν ςε εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ με κζμα 

«Θεωρία Χρωμάτων» ανταποκρίνονται ςτισ τεχνικζσ προτιμιςεισ του 

εκπαιδευόμενου :Person_1; 

SELECT  distinct  
(?activity as ?Δραςτηριότητα) 
(?title as ?Τίτλοσ) 
(?tool as ?Εργαλείο) 
(?vle as ?Εικονικό_Περιβάλλον) 
 
WHERE { 
 
?ldtype rdfs:subClassOf :Learning_Design. 
?ld rdf:type ?ldtype . 
?ld :has_topic :Θεωρία_Χρωμάτων . 
?ld :ld_has_activity ?activity . 
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?activity :has_role :Learner . 
?activity :activity_interaction ?inter. 
?activity :title ?title . 
?activity :has_learning_objective ?lo . 
?lo :in_domain_of_learning ?dom . 
?dom :level ?lvl . 
?lo :has_topic ?topic . 
 
 
:Person_1 :has_technical_preference ?tp . 
 
{ 
?tp rdf:type :Digital_Tool_Preference . 
?tp :points_to_tool ?tool . 
?activity  :has_tool_teaching_use ?ttu . 
?ttu :points_to_tool ?tool . 
} 
 
UNION 
{ 
?tp rdf:type :VLE_Preference . 
?tp :points_to_vle ?vle . 
?activity  :has_learning_environment_teaching_use ?letu . 
?letu :has_virtual_learning_environment ?vle . 
} 
 
FILTER (?inter = "Individual") 
} 
 
ORDER BY ?lvl 
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Εικόνα 42: φςταςθ δραςτθριοτιτων ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προτιμιςεισ εκπαιδευόμενου 

 

4.3.8 Επιλογή μαθηςιακών αντικειμένων ανάλογα με το προφίλ 

εκπαιδευόμενου 

 

Σο φιλτράριςμα των μακθςιακϊν αντικειμζνων μπορεί να πραγματοποιθκεί 

ςφμφωνα με προχποκζςεισ που ςυνάδουν με το προφίλ του εκπαιδευόμενου. 

Σζτοιεσ είναι οι προχποκζςεισ μακθςιακοφ ςτυλ, αναπθριϊν, ςτόχου 

εκπαιδευόμενου, ενδιαφερόντων εκπαιδευόμενου, κακϊσ και προςόντων, 

πιςτοποιιςεων, αδειϊν, πτυχίων. Θ αναηιτθςθ μπορεί να ςυνδυαςτεί με τθν 

αναηιτθςθ μονοπατιου μάκθςθσ εντόσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ όπωσ 

παρουςιάςτθκε ςτο κεφάλαιο 4.3.6 ι με τθ ςφςταςθ εκπαιδευτικϊν 

δραςτθριοτιτων από διαφορετικζσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ όπωσ παρουςιάςτθκε 

ςτο κεφάλαιο 4.3.7. Αμζςωσ παρακάτω ακολουκοφν ενδεικτικά ερωτιματα. 

 

Ποιό από τα εναλλακτικά μακθςιακά αντικείμενα είναι κατάλλθλο για τον 

εκπαιδευόμενο Person_1 ςτα πλαίςια τθσ δραςτθριότθτασ LD1_A1; 

 

SELECT (?lo as ?Μαθηςιακό_αντικείμενο) 
(?reqtype as ?Προϋπόθεςη) 
WHERE {  
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:LD1_A1 :has_learning_object_teaching_use ?lotu . 
?lotu :points_to_learning_object ?lo . 
 
{ 
FILTER NOT EXISTS 
{ ?lotu :has_condition ?cond . } 
} 
 
UNION 
{ #LOOSE START 
?lotu :has_condition ?cond . 
?cond rdf:type :Learning_Object_Teaching_Use_Loose_Condition . 
?cond :has_requirement ?req . 
?req rdf:type ?reqtype . 
 
{ # DISABILITY REQ START 
 
?req rdf:type :Disability_Requirement . 
?req :points_to_disability ?dis . 
:Person_1 :has_disability ?dis . 
}# DISABILITY REQ END 
 
UNION 
 
{ #LEARNER GOAL REQ START 
?req rdf:type :Learner_Goal_Requirement . 
?req :has_topic ?topic . 
?req :in_domain_of_learning ?dom . 
 
:Person_1 :has_learner_goal ?lg . 
?lg :has_topic ?topic . 
?lg :in_domain_of_learning ?dom . 
 }#LEARNER GOAL REQ END 
 
UNION 
 
{#LEARNER INTEREST REQ START 
?req rdf:type :Learner_Interest_Requirement . 
?req :has_topic ?topic . 
:Person_1 :has_interest ?li . 
?li :has_topic ?topic . 
} #LEARNER INTEREST REQ END 
 
UNION 
 
{ 
?req rdf:type :QCL_Requirement . 
?req :points_to_qcl ?qcl . 
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:Person_1 :has_qcl ?qcl . 
} 
 
} #LOOSE END 
 
UNION 
{ #STRICT START 
 
?lotu :has_condition ?cond . 
?cond rdf:type :Learning_Object_Teaching_Use_Strict_Condition 
. 
?cond :has_requirement ?req . 
?req rdf:type ?reqtype . 
 
{ # DISABILITY REQ START 
 
?req rdf:type :Disability_Requirement . 
?req :points_to_disability ?dis . 
:Person_1 :has_disability ?dis . 
}# DISABILITY REQ END 
 
UNION 
 
{ #LEARNER GOAL REQ START 
 
?req rdf:type :Learner_Goal_Requirement . 
?req :has_topic ?topic . 
?req :in_domain_of_learning ?dom . 
 
:Person_1 :has_learner_goal ?lg . 
?lg :has_topic ?topic . 
?lg :in_domain_of_learning ?dom . 
 }#LEARNER GOAL REQ END 
 
UNION 
 
{#LEARNER INTEREST REQ START 
 
?req rdf:type :Learner_Interest_Requirement . 
?req :has_topic ?topic . 
:Person_1 :has_interest ?li . 
?li :has_topic ?topic . 
} #LEARNER INTEREST REQ END 
 
UNION 
 
{ #QCL START 
 
?req rdf:type :QCL_Requirement . 
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?req :points_to_qcl ?qcl . 
:Person_1 :has_qcl ?qcl . 
} #QCL END 
 
MINUS 
{#MINUS START 
 
{ # DISABILITY REQ START 
?cond :has_requirement ?req2 . 
?req2 rdf:type :Disability_Requirement . 
?req2 :points_to_disability ?dis2 . 
FILTER NOT EXISTS{ 
:Person_1 :has_disability ?dis2 . } 
}# DISABILITY REQ END 
 
UNION 
 
{ #LEARNER GOAL REQ START 
?cond :has_requirement ?req2 . 
?req2 rdf:type :Learner_Goal_Requirement . 
?req2 :has_topic ?topic2 . 
?req2 :in_domain_of_learning ?dom2 . 
 
FILTER NOT EXISTS{ 
:Person_1 :has_learner_goal ?lg2 . 
?lg2 :has_topic ?topic2 . 
?lg2 :in_domain_of_learning ?dom2 . 
} 
 }#LEARNER GOAL REQ END 
 
UNION 
 
{#LEARNER INTEREST REQ START 
?cond :has_requirement ?req2 . 
?req2 rdf:type :Learner_Interest_Requirement . 
?req2 :has_topic ?topic2 . 
 
FILTER NOT EXISTS { 
:Person_1 :has_interest ?li2 . 
?li2 :has_topic ?topic2 . 
} 
} #LEARNER INTEREST REQ END 
 
UNION 
 
{ 
?cond :has_requirement ?req2 . 
?req2 rdf:type :QCL_Requirement . 
?req2 :points_to_qcl ?qcl2 . 
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FILTER NOT EXISTS { 
:Person_1 :has_qcl ?qcl2 . 
} 
} 
 
} #MINUS END 
 
} #STRICT END 
} 
 

 

Εικόνα 43: Επιλογι μακθςιακοφ αντικειμζνου ςε δραςτθριότθτα 
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5. υμπεράςματα και μελλοντικέσ κατευθύνςεισ 
 

τθν παροφςα μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία παρουςιάςτθκαν οι ανάγκεσ τισ 

οποίεσ καλείται να εξυπθρετιςει μια οντολογία εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν. 

Ορίςτθκαν κριτιρια και ςφμφωνα με αυτά εξετάςτθκαν υπάρχουςεσ οντολογίεσ 

εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν. Τιοκετϊντασ τα ςτοιχεία που ςυμφωνοφν με τα κριτιρια 

και προςκζτοντασ νζα, αναπτφχκθκε μια οντολογία εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν θ 

οποία ςυνδζκθκε  ενδεικτικά με οντολογία προφίλ εκπαιδευόμενου, με οντολογία 

μακθςιακϊν αντικειμζνων και οντολογία γνϊςθσ πεδίου. τθ ςυνζχεια ζγινε θ 

ανάπτυξθ τθσ οντολογίασ ςτο Protégé, όπου δθμιουργικθκαν κλάςεισ, ιδιότθτεσ και 

περιοριςμοί. Σζλοσ, ςυντάχκθκαν και απαντικθκαν ερωτιματα ςτθ γλϊςςα 

SPARQL.  Λόγω του ότι θ οντολογία απαντά ςτα ερωτιματα που ςυντάχκθκαν χωρίσ 

τθ βοικεια ενδιάμεςου λογιςμικοφ, ςυμπεραίνουμε ότι μπορεί να αναπαραςτιςει 

εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ με ζναν βαςικό τρόπο. Παρόλα αυτά, θ οντολογία κα 

μποροφςε να επεκτακεί μελλοντικά ι να ςυνδεκεί με άλλεσ οντολογίεσ. Οι 

επεκτάςεισ/ςυνδζςεισ κα μποροφςαν να αφοροφν τα εξισ: 

 Αναπαράςταςθ ςτοιχείων γραφικισ διεπαφισ χριςτθ ςτα εικονικά 

περιβάλλοντα, ψθφιακά εργαλεία και ψθφιακά μακθςιακά αντικείμενα. Με 

τθν κατάλλθλθ ανάλυςθ των ςτοιχείων γραφικισ διεπαφισ χριςτθ κα 

μπορεί να υποςτθριχτεί θ προςαρμογι τθσ ςφμφωνα με διαφορετικζσ 

προτιμιςεισ και ανάγκεσ χρθςτϊν. 

 Αναλυτικότερθ περιγραφι εργαλείων και ςυνκικεσ χριςθσ τουσ ανάλογα με 

το προφίλ ενόσ εκπαιδευόμενου ζτςι ϊςτε να υποςτθρίηεται θ 

εξατομικευμζνθ επιλογι εργαλείων κατά το ςχεδιαςμό.  

 Λεπτομερι αναπαράςταςθ των αλλθλεπιδράςεων μεταξφ 

εκπαιδευόμενων/εκπαιδευτι/τεχνολογίασ για τθ διεξαγωγι 

ςυμπεραςμάτων ςχετικά με τθ διαδικαςία διδαςκαλίασ/μάκθςθσ και τθν 

διευκόλυνςθ τθσ αξιολόγθςθσ του μακιματοσ. 

 Προφίλ εκπαιδευτικοφ ζτςι ϊςτε να αυτοματοποιείται θ ςφςταςθ 

εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν, ειδικά όςον αφορά τον εξοπλιςμό και τα 

εργαλεία ι τθ ςφςταςθ μοντζλων, ςτρατθγικϊν και μακθςιακϊν 

αντικειμζνων για το ςχεδιαςμό του μακιματοσ. 

 Προφίλ εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων για να αυτοματοποιείται θ αναηιτθςθ 

εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν ςφμφωνα με εξοπλιςμό ι εργαλεία. 
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Παράρτημα 
 

Παράδειγμα εκπαιδευτικισ πρακτικισ 

Θ εκπαιδευτικι πρακτικι  του παραδείγματοσ είναι μια ενότθτα (module) με τίτλο 

«Σο χρϊμα ςτισ τζχνεσ», διάρκειασ 4 διδακτικϊν ωρϊν  (45’ θ κακεμία) και 1 ϊρα 

και 15’ προςωπικισ εναςχόλθςθσ (κατά προςζγγιςθ) ςτθν οικία του κάκε μακθτι.  

 υνολικόσ χρόνοσ: 300’ 

 Προτεινόμενοσ αρικμόσ μακθτϊν: 15 

H ομάδα ςτόχοσ είναι μακθτζσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 13-14 ετϊν που 

γνωρίηουν να χρθςιμοποιοφν λαδομπογιζσ και πινζλο ςε καμβά και είναι κάτοχοι 

Cambridge First Certificate of English.  

Σο Περιεχόμενο προσ διδαςκαλία αφορά τθ Θεωρία χρωμάτων, και πιο 

ςυγκεκριμζνα: 

 Δθμιουργία χρωματικϊν τόνων και αποχρϊςεων 

 Βαςικά και ςυμπλθρωματικά χρϊματα 

 Θερμά και ψυχρά χρϊματα 

 Σα χρϊματα ςτθ φφςθ 

 Σο χρϊμα ωσ μζςο μετάδοςθσ ςυναιςκθμάτων και μθνυμάτων 

Οι Εκπαιδευτικοί ςτόχοι τθσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ είναι οι ακόλουκοι: 

Γνωςτικοί ςτόχοι 

 Ε_Γ1: Να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο τα χρϊματα μεταφζρουν 

ςυναιςκιματα. 

 Ε_Γ2: Να κατανοιςουν τισ ζννοιεσ των βαςικϊν και ςυμπλθρωματικϊν 

χρωμάτων 

 Ε_Γ3: Διακρίνουν και χρθςιμοποιοφν κερμά και ψυχρά χρϊματα 

 Ε_Γ4: Σα παιδιά ζχουν παρατθριςει τθν ποικιλία των χρωμάτων τθσ φφςθσ 

και τισ διαφοροποιιςεισ τουσ ανάλογα με τισ εποχζσ, το φωτιςμό κλπ. 

 Ε_Γ5: Γνωρίηουν μζςα από ζργα καλλιτεχνϊν τθν υποβλθτικι δφναμθ  του 

χρωματιςτοφ φωτόσ και τθ χριςθ του ωσ πλαςτικοφ ςτοιχείου 

 Ε_Γ6: Να γνωρίηουν τον τρόπο δθμιουργίασ χρωματικϊν τόνων και 

αποχρϊςεων 

 Ε_Γ7: Να εκφράςουν ςυναιςκιματα και να μεταδϊςουν μθνφματα με τθν 

εικαςτικι γλϊςςα 
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 Ε_Γ8: Να χρθςιμοποιοφν ςτον προφορικό και το γραπτό τουσ λόγο τουσ 

απαραίτθτουσ όρουσ για τισ καλλιτεχνικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ.  

 

Ψυχοκινθτικοί ςτόχοι 

 Ε_ΨΚ1: Αξιοποιϊντασ τθ δθμιουργικι τουσ φανταςία να πειραματίηονται με 

το χρϊμα κάνοντασ δικζσ τουσ μείξεισ, για να διερευνιςουν τθν προςωπικι 

τουσ χρωματικι ταυτότθτα 

 Ε_ΨΚ2: Δθμιουργοφν ςυλλογζσ τόνων και αποχρϊςεων και τουσ 

κατατάςςουν ςε ηεφγθ αντίκετων χρωμάτων και ςε κλίμακεσ. 

υναιςκθματικοί ςτόχοι 

 Ε_1: Να ενκαρρυνκοφν να δθμιουργοφν τονικζσ και χρωματικζσ αντικζςεισ 

 Ε_2: Να ενδιαφερκοφν για τα ζργα κλαςςικϊν ηωγράφων μζςα από το 

πρίςμα του χρϊματοσ 

 Ε_3: Να ενδιαφερκοφν για τθν ποικιλία των χρωμάτων μζςα από τθν 

παρατιρθςθ του φυςικοφ κόςμου. 

 

Σο μοντζλο που χρθςιμοποιικθκε είναι το Μοντζλο ανεςτραμμζνθσ διδαςκαλίασ. 

Σο Μοντζλο ανεςτραμμζνθσ διδαςκαλίασ αποτελεί ζνα μοντζλο μεικτισ μάκθςθσ. 

το Μοντζλο Ανεςτραμμζνθσ Διδαςκαλίασ, και ςτα πλαίςια ενόσ ςυγκεκριμζνου 

μακιματοσ, οι μακθτζσ εναλλάςςονται -ςφμφωνα με ζνα ςτακερό πρόγραμμα- 

μεταξφ κακοδθγοφμενθσ εξάςκθςθσ που λαμβάνει χϊρα ςτθν κτιριακι υποδομι με 

τθν παρουςία του εκπαιδευτικοφ κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ θμζρασ, και 

διαδικτυακισ παράδοςθσ περιεχομζνου προσ διδαςκαλία ςε μια απομακρυςμζνθ 

περιοχι (ςυχνά ςτθν κατοικία) μετά το ςχολείο. Θ πρωταρχικι παράδοςθ του 

περιεχομζνου προσ διδαςκαλία πραγματοποιείται διαδικτυακά, το οποίο 

διαφοροποιεί τθν Ανεςτραμμζνθ Διδαςκαλία από τθν διαδικτυακι εκπόνθςθ 

εργαςιϊν από τθν κατοικία του μακθτι. Σο μοντζλο τθσ Ανεςτραμμζνθσ 

Διδαςκαλίασ, εφόςον επιτρζπει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να επιλζξουν τθν 

τοποκεςία και το ρυκμό που λαμβάνουν το περιεχόμενο και διδαςκαλία, ςυνάδει 

με τθν ιδζα ότι θ μεικτι μάκθςθ περιλαμβάνει ςτοιχειϊδθ ζλεγχο του χρόνου, 

τοποκεςίασ, μονοπατιοφ και/ι ρυκμοφ μάκθςθσ από τουσ εκπαιδευόμενουσ (Staker 

& Horn, 2012). 

 

Διδακτικζσ τρατθγικζσ 
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 Ανταλλαγι ςκζψεων ανά ηεφγθ (Think pair share): τθν εν λόγω διδακτικι 

ςτρατθγικι ο εκπαιδευτισ αρχικά προκαλεί τθ ςκζψθ των εκπαιδευόμενων με 

μια ερϊτθςθ, παρακίνθςθ ι παρατιρθςθ. Οι εκπαιδευόμενοι ςκζφτονται 

ατομικά μια απάντθςθ για μερικά λεπτά. τθ ςυνζχεια, οι εκπαιδευόμενοι 

ςυηθτοφν ανά ηεφγθ τισ απαντιςεισ τουσ, ςυγκρίνοντασ νοθτζσ ι γραπτζσ 

ςθμειϊςεισ, και προςδιορίηοντασ τισ απαντιςεισ που κεωροφν καλφτερεσ, πιο 

πειςτικζσ ι μοναδικζσ. Σζλοσ, ο εκπαιδευτισ καλεί τουσ εκπαιδευόμενουσ να 

μοιραςτοφν τισ ςκζψεισ τουσ με τθν υπόλοιπθ τάξθ (Kaddoura, 2013) 

 Διάλεξθ (Lecture): Θ διάλεξθ είναι θ διαδικαςία διδαςκαλίασ με τθ χριςθ 

προφορικϊν επεξθγιςεων ςτο κζμα προσ εκμάκθςθ. υχνά ςυνοδεφεται από 

οπτικά μζςα για να βοθκιςει τουσ εκπαιδευόμενουσ να φανταςτοφν ζνα 

αντικείμενο ι πρόβλθμα. Οι διαλζξεισ είναι ςυχνά προςανατολιςμζνεσ ςτθν 

παρουςίαςθ πλθροφορίασ. 

 Επίδειξθ (Demonstration) :Θ επίδειξθ είναι θ διδαςκαλία μζςω παραδειγμάτων 

ι πειραμάτων. Μια επίδειξθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να αποδείξει ζνα 

γεγονόσ μζςα από ζνα ςυνδυαςμό οπτικϊν αποδείξεων και ςυλλογιςτικισ. Οι 

επιδείξεισ είναι παρόμοιεσ με το γραπτό storytelling και τα γραπτά 

παραδείγματα ςτο ότι επιτρζπουν ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να ςχετιςτοφν 

προςωπικά με τισ πλθροφορίεσ που παρουςιάηονται. Επίςθσ παρζχουν 

ςυνδζςεισ ανάμεςα ςτα γεγονότα και τισ  εφαρμογζσ τουσ. 

 υηιτθςθ (Discussion): Με τθ ςυηιτθςθ οι εκπαιδευόμενοι εξαςκοφνται ςτο να 

ςκζφτονται και να επικοινωνοφν πάνω ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα/τομζα. 

Αξιολογοφν κζςεισ, επιχειριματα ι ςχζδια, υπεραςπίηονται τθ κζςθ τοσ, 

προςδιορίηουν προβλιματα, ςυγκροφςεισ και αςυνζπειεσ, λαμβάνουν 

ανατροφοδότθςθ, αντλοφν προθγοφμενεσ γνϊςεισ.  

τρατθγικζσ μάκθςθσ 

 Ακρόαςθ και λιψθ ςθμειϊςεων (Listening and note-taking): Θ ςτρατθγικι 

αυτι βοθκά τουσ εκπαιδευόμενουσ να προςδιορίςουν και να ςυλλάβουν 

ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ κατά τθ διάρκεια μιασ διάλεξθσ, να κατατάξουν τισ 

κφριεσ ιδζεσ και λεπτομζρειεσ ενϊ γράφουν και να μελετιςουν τισ ςθμειϊςεισ 

τουσ για να ζχουν τα καλφτερα δυνατά αποτελζςματα τεςτ. 

τρατθγικζσ κινιτρων 

 υγκεκριμζνα παραδείγματα (specific examples): με τθ χριςθ οπτικϊν 

ερεκιςμάτων, ιςτοριϊν, βιογραφιϊν (Keller, 1987) 

 Επιλογι (Choice): Να επιτρζπεται ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να χρθςιμοποιοφν 

διαφορετικζσ μεκόδουσ εργαςίασ ι ο τρόπουσ οργάνωςθσ. 

 Ζλεγχοσ από τον εκπαιδευόμενο (Learner control): Οι εκπαιδευόμενοι κα 

πρζπει να αιςκάνονται ζνα βακμό ελζγχου ςτθ μάκθςθ και τθν αξιολόγθςθ και 

να πιςτεφουν ότι θ επιτυχία είναι άμεςο αποτζλεςμα τθσ προςπάκειασ τουσ. 
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 Απαιτιςεισ απόδοςθσ (Performance requirements): Παρζχονται ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ προδιαγραφζσ μάκθςθσ και κριτιρια αξιολόγθςθσ ϊςτε να 

διαμορφωκοφν κετικζσ προςδοκίεσ για τθν επιτυχία. 

 Εμπειρία (Experience): Οι εκπαιδευόμενοι κα πρζπει να γνωρίηουν πωσ κα 

χρθςιμοποιιςουν τισ υπάρχουςεσ ικανότθτεσ τουσ για να αποκτιςουν νζεσ 

 Παρουςίαςθ αξίασ (Presentworth): Παρουςιάηεται θ χρθςιμότθτα του 

μακιματοσ για τουσ εκπαιδευόμενουσ 

 Ικανοποίθςθ (Satisfaction): Οι εκπαιδευόμενοι κα πρζπει να αιςκάνονται ότι οι 

νζεσ γνϊςεισ ι δεξιότθτεσ είναι χριςιμεσ, κακϊσ και να λαμβάνουν επαρκι 

ανατροφοδότθςθ για τα αποτελζςματα των εργαςιϊν τουσ 

 Ενεργόσ ςυμμετοχι (ActiveParticipation): Οι εκπαιδευόμενοι εμπλζκονται 

ενεργά και με πρακτικό τρόπο ζτςι ϊςτε νααςχολθκοφν με τθν φλθ του 

μακιματοσ 

τρατθγικζσ αξιολόγθςθσ 

 Παρουςίαςθ ςτθν τάξθ (Classroom presentation): Μια παρουςίαςθ εντόσ τάξθσ 

είναι μια ςτρατθγικι αξιολόγθςθσ που προχποκζτει από τουσ εκπαιδευόμενουσ 

να εκφράςουν με λζξεισ τισ γνϊςεισ τουσ, να επιλζξουν και να παρουςιάςουν 

δείγματα τελειωμζνθσ δουλειάσ, και να οργανϊςουν τισ ςκζψεισ τουσ ςχετικά με 

ζνα κζμα ζτςι ϊςτε να παρουςιάςουν μια περίλθψθ όςων ζμακαν. Μπορεί να 

αποτελζςει τθ βάςθ για αξιολόγθςθ μετά τθν ολοκλιρωςθ ενόσ μακθτικοφ 

πρότηεκτ ι ζκκεςθσ. 

 Επιλεγμζνεσ απαντιςεισ (Selected responses): Οι επιλεγμζνεσ απαντιςεισ 

προχποκζτουν τον προςδιοριςμό τθσ ςωςτισ απάντθςθσ από τον 

εκπαιδευόμενο. Θ ςτρατθγικι μπορεί να λάβει τθ μορφι πολλαπλισ επιλογισ ι 

ςωςτοφ-λάκουσ. Χρθςιμοποιοφνται ςυχνά για τθ ςυλλογι αντικειμενικισ 

πλθροφορίασ ςχετικά με τθν πρόοδο των εκπαιδευόμενων, ειδικά ςε κζματα 

που αφοροφν τθ μνιμθ, τθν ανάκλθςθ και τθν κατανόθςθ. 
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Α/Α Δραςτθριότθτεσ 

1 Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα – LD1_A1 
Εκτιμϊμενθ διάρκεια: 5’ 
 
Tίτλοσ: Προετοιμαςία – Προςζλκυςθ προςοχισ μζςω του κόςμου τθσ Βιολογίασ 
Περιγραφι: Οι εκπαιδευόμενοι ζρχονται ςε πρϊτθ επαφι με το αντικείμενο του μακιματοσ, ςυςχετίηοντασ τον φυςικό κόςμο με τθν ποικιλία χρωμάτων. 
 
Εκπαιδευτικοί ςτόχοι 
Ε_3: Να ενδιαφερκοφν για τθν ποικιλία των χρωμάτων μζςα από τθν παρατιρθςθ του φυςικοφ κόςμου. 
 
τρατθγικζσ 
Kινιτρων: Εμπειρία, Παρουςίαςθ αξίασ 
 
Εκπαιδευτικό περιβάλλον 
Φυςικό εκπαιδευτικό περιβάλλον: Σοποκεςία επιλογισ εκπαιδευόμενου 
Εικονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον: LMS  
 
Ρόλοι: Εκπαιδευόμενοσ 
Αλλθλεπίδραςθ: Ατομικι 
 
Εργαλεία 
Λογιςμικό: Web Browser 
 
Μακθςιακά αντικείμενα: 
Ψθφιακό μακθςιακό αντικείμενο: Σα χρώματα ςτη φύςη 
υνκικθ χριςθσ: Ενδιαφζροντα Εκπαιδευόμενου – Βιολογία 
 
Ψθφιακό μακθςιακό αντικείμενο: Πϊσ βλζπουμε τα χρϊματα 
υνκικθ χριςθσ: Ενδιαφζροντα Εκπαιδευόμενου – Φυςικι 

2 Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα – LD1_A2 
Εκτιμϊμενθ διάρκεια: 30’ 
 
Tίτλοσ: Προετοιμαςία – Βαςικά και ςυμπλθρωματικά χρϊματα, κερμά και ψυχρά χρϊματα, τόνοι και αποχρϊςεισ 

http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/884
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/883?locale=el
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Περιγραφι 
Οι εκπαιδευόμενοι αλλθλεπίδροφν με εκπαιδευτικό υλικό από το ςπίτι, ςχετικά με τα βαςικά και ςυμπλθρωματικά χρϊματα, κακϊσ και τα κερμά και ψυχρά 
χρϊματα. 
 
Εκπαιδευτικοί ςτόχοι 
Ε_Γ2: Να κατανοιςουν τισ ζννοιεσ των βαςικϊν και ςυμπλθρωματικϊν χρωμάτων 
Ε_Γ3: Διακρίνουν και χρθςιμοποιοφν κερμά και ψυχρά χρϊματα 
Ε_Γ6: Να γνωρίηουν τον τρόπο δθμιουργίασ χρωματικϊν τόνων και αποχρϊςεων 
Ε_1: Να ενκαρρυνκοφν να δθμιουργοφν τονικζσ και χρωματικζσ αντικζςεισ 
 
τρατθγικζσ 
Διδακτικζσ: Διάλεξθ , Επίδειξθ 
Μάκθςθσ: Ακρόαςθ και λιψθ ςθμειϊςεων 
 
Εκπαιδευτικό περιβάλλον 
Φυςικό εκπαιδευτικό περιβάλλον: Σοποκεςία επιλογισ εκπαιδευόμενου 
Εικονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον: LMS (Moodle) 
 
Ρόλοι: Εκπαιδευόμενοσ 
Αλλθλεπίδραςθ: Ατομικι 
 
Εργαλεία 
Λογιςμικό: Web Browser 
 
Μακθςιακάαντικείμενα: 
Ψθφιακό μακθςιακό αντικείμενο: Βαςικάχρϊματα Warm and cold colors Painting: Tint and Shade Painting: Mixing primary, secondary and tertiary colours 

3 Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα LD1_A3 
Χαλαρή υνθήκη ειςόδου: Μαθηςιακό ςτυλ –Converger, Bodily-
Kinesthetic 
Εκτιμϊμενθ Διάρκεια: 10’ 
Προαπαiτοφμενθ δραςτθριότθτα: LD1_A2,   
Σίτλοσ : Χρϊματα και ςυναιςκιματα – Παιχνίδι αντιςτοίχιςθσ 
Περιγραφι : Οι εκπαιδευόμενοι πειραματίηονται με εφαρμογι αντιςτοίχιςθσ 

Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα LD1_A4 
Χαλαρή υνθήκη ειςόδου: Μαθηςιακό ςτυλ – Assimilator, Linguistic 
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 10’ 
Σίτλοσ: Χρώματα και ςυναιςθήματα – Παρακολούθηςη βίντεο 
Περιγραφή: Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν βίντεο ςχετικά με 
χρώματα και ςυναιςθήματα.  
 
Εκπαιδευτικοί ςτόχοι 

http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/74?locale=el
https://www.youtube.com/watch?v=ubUKbs_gybs
https://www.youtube.com/watch?v=drinv8HqNao
https://www.youtube.com/watch?v=3jT9CIhihbE
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χρωμάτων και ςυναιςκθμάτων.  
 
Εκπαιδευτικοί ςτόχοι 
Ε_Γ1: Να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο τα χρϊματα μεταφζρουν 
ςυναιςκιματα. 
 
τρατθγικζσ 
Κινιτρων: Ενεργόσ ςυμμετοχι 
 
Εκπαιδευτικό περιβάλλον 
Φυςικό εκπαιδευτικό περιβάλλον: Σοποκεςία επιλογισ εκπαιδευόμενου 
Εικονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον: LMS (Moodle) 
 
Ρόλοι: Εκπαιδευόμενοσ  
Αλλθλεπίδραςθ:Ατομικι 
 
Εργαλεία 
Λογιςμικό: Web Browser 
 
Mακθςιακά αντικείμενα 
Ψθφιακό μακθςιακό αντικείμενο: Χρώματα και ςυναιςθήματα 

Ε_Γ1: Να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο τα χρώματα μεταφέρουν 
ςυναιςθήματα. 
 
 
τρατηγικέσ 
Κινήτρων: υγκεκριμένα παραδείγματα 
 
Εκπαιδευτικό περιβάλλον 
Φυςικό εκπαιδευτικό περιβάλλον: Σοποθεςία επιλογήσ εκπαιδευόμενου 
Εικονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον: LMS (Moodle) 
 
Ρόλοι: Εκπαιδευόμενοσ  
Αλληλεπίδραςη: Ατομική 
 
Εργαλεία 
Λογιςμικό: Web Browser 
 
Mαθηςιακά αντικείμενα 
Ψηφιακό μαθηςιακό αντικείμενο: Βίντεο με χρϊματα και ςυναιςκιματα 
 

4 Δραςτθριότθτα Αξιολόγθςθσ LD1_A5 
Χαλαρι υνκικθ ειςόδου: Αναπθρία Όραςθσ – Protanopia, Deuteranopia 
Προαπαiτοφμενθ δραςτθριότθτα:LD1_A2 
Εκτιμϊμενθ Διάρκεια: 30’  
 
Σίτλοσ: Διαμορφωτικι αξιολόγθςθ  
Περιγραφι: το ςπίτι τα παιδιά ςυμπλθρϊνουν τεςτ αυτοαξιολόγθςθσ. 
 
Εκπαιδευτικοί τόχοι 
Ε_Γ1: Να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο τα χρϊματα μεταφζρουν 
ςυναιςκιματα. 
Ε_Γ2: Να κατανοιςουν τισ ζννοιεσ των βαςικϊν και ςυμπλθρωματικϊν 

Δραςτθριότθτα Αξιολόγθςθσ LD1_A6 
Αυςτθρι υνκικθ ειςόδου: Αναπθρία Όραςθσ – Χωρίσ αναπθρία όραςθσ 
Προαπαiτοφμενθ δραςτθριότθτα:LD1_A2 
Εκτιμϊμενθ Διάρκεια: 30’  
 
Σίτλοσ: Διαμορφωτικι αξιολόγθςθ  
Περιγραφι: το ςπίτι τα παιδιά ςυμπλθρϊνουν τεςτ αυτοαξιολόγθςθσ. 
 
Εκπαιδευτικοί τόχοι 
Ε_Γ:1 Να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο τα χρϊματα μεταφζρουν 
ςυναιςκιματα. 
Ε_Γ2: Να κατανοιςουν τισ ζννοιεσ των βαςικϊν και ςυμπλθρωματικϊν 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5931
https://www.youtube.com/watch?v=G0E6ttltM58
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χρωμάτων 
Ε_Γ3: Διακρίνουν και χρθςιμοποιοφν κερμά και ψυχρά χρϊματα 
Ε_Γ6: Να γνωρίηουν τον τρόπο δθμιουργίασ χρωματικϊν τόνων και 
αποχρϊςεων 
 
τρατθγικζσ 
Αξιολόγθςθσ: Επιλεγμζνεσ απαντιςεισ 
 
Εκπαιδευτικό περιβάλλον 
Φυςικό εκπαιδευτικό περιβάλλον: Σοποκεςία επιλογισ εκπαιδευόμενου 
Εικονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον: LMS (Moodle) 
 
Ρόλοι: Εκπαιδευόμενοσ  
Αλλθλεπίδραςθ: Individual 
 
Εργαλεία 
Λογιςμικό: Web Browser 
Εργαλείο LMS: Μoodle Quiz Module 
 
Mακθςιακά αντικείμενα 
- 

χρωμάτων 
Ε_Γ3: Διακρίνουν και χρθςιμοποιοφν κερμά και ψυχρά χρϊματα 
Ε_Γ6: Να γνωρίηουν τον τρόπο δθμιουργίασ χρωματικϊν τόνων και 
αποχρϊςεων 
 
τρατθγικζσ 
Αξιολόγθςθσ: Επιλεγμζνεσ απαντιςεισ 
 
Εκπαιδευτικό περιβάλλον 
Φυςικό εκπαιδευτικό περιβάλλον: Σοποκεςία επιλογισ εκπαιδευόμενου 
Εικονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον: LMS (Moodle) 
 
Ρόλοι: Εκπαιδευόμενοσ  
Αλλθλεπίδραςθ: Individual 
 
Εργαλεία 
Λογιςμικό: Web Browser 
Εργαλείο LMS: Μoodle Quiz Module 
 
Mακθςιακά αντικείμενα 
- 
 
 

- Δραςτθριότθτα Τποςτιριξθσ LD1_A7 
 
Σίτλοσ: Προετοιμαςία μακιματοσ 
Περιγραφι: Ο εκπαιδευτικόσ ανάλογα με τα αποτελζςματα του τεςτ προετοιμάηει τθν ειςαγωγι του αυριανοφ μακιματοσ. 
 
Εκπαιδευτικό περιβάλλον 
Φυςικό εκπαιδευτικό περιβάλλον: χολικι αίκουςα 
Εικονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον: LMS 
 
Ρόλοι: Εκπαιδευτικόσ 
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Αλλθλεπίδραςθ:Ατομικι 
 
Εργαλεία 
Λογιςμικό: Web Browser 
Εργαλείο LMS: Μoodle Quiz Module 
 
Mακθςιακά αντικείμενα 
- 

5 Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα LD1_A8 
Προαπαiτοφμενθ δραςτθριότθτα: LD1_A5 ι LD1_A6 
Ελαςτικι υνκικθ Ειςόδου: Αποτζλεςμα δραςτθριότθτασ αξιολόγθςθσ 
LD1_A6<70% ι Αποτζλεςμα δραςτθριότθτασ αξιολόγθςθσ LD1_A7  <70% 
Εκτιμϊμενθ Διάρκεια: 20’  
 
Σίτλοσ: Επανάλθψθ βαςικϊν εννοιϊν 
Περιγραφι: Πραγματοποιείται επανάλθψθ ςθμαντικϊν εννοιϊν και 
επίλυςθ αποριϊν. 
 
Εκπαιδευτικοί ςτόχοι 
Ε_Γ2: Να κατανοιςουν τισ ζννοιεσ των βαςικϊν και ςυμπλθρωματικϊν 
χρωμάτων 
Ε_Γ3: Διακρίνουν και χρθςιμοποιοφν κερμά και ψυχρά χρϊματα 
Ε_Γ6: Να γνωρίηουν τον τρόπο δθμιουργίασ χρωματικϊν τόνων και 
αποχρϊςεων 
 
τρατθγικζσ 
Διδακτικι: Διάλεξθ,Επίδειξθ 
 
Εκπαιδευτικό περιβάλλον 
Φυςικό εκπαιδευτικό περιβάλλον: χολικι αίκουςα 
 
Ρόλοι: Εκπαιδευόμενοσ , Εκπαιδευτισ 
Αλλθλεπίδραςθ:Αλλθλεπίδραςθ ςτθν τάξθ 

Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα LD1_A9 
Προαπαiτοφμενθ δραςτθριότθτα: LD1_A5 ι LD1_A6 
Ελαςτικι υνκικθ Ειςόδου:Αποτζλεςμα δραςτθριότθτασ αξιολόγθςθσ LD1_A6 
>= 70% ι Αποτζλεςμα δραςτθριότθτασ αξιολόγθςθσ LD1_A7 >= 70% 
Εκτιμϊμενθ Διάρκεια: 20’  
 
Σίτλοσ: Εξάςκθςθ ςτθ μίξθ βαςικϊν χρωμάτων και ςτθ δθμιουργία τόνων 
Περιγραφι: Ηθτείται από τα παιδιά να επιλζξουν δφο βαςικά χρϊματα για να 
δθμιουργιςουν ζνα ςυμπλθρωματικό. Αναφζρουν εάν το χρϊμα που 
προκφπτει είναι ψυχρό ι κερμό. τθ ςυνζχεια δθμιουργοφν τρείσ 
διαφορετικοφσ τόνουσ από το ςυμπλθρωματικό χρϊμα που προζκυψε 
προθγουμζνωσ.  
 
Εκπαιδευτικοί ςτόχοι 
Ε_Γ2: Να κατανοιςουν τισ ζννοιεσ των βαςικϊν και ςυμπλθρωματικϊν 
χρωμάτων 
Ε_Γ3: Διακρίνουν και χρθςιμοποιοφν κερμά και ψυχρά χρϊματα 
Ε_Γ6: Να γνωρίηουν τον τρόπο δθμιουργίασ χρωματικϊν τόνων και 
αποχρϊςεων 
 
τρατθγικζσ 
Κινιτρων: Ενεργόσ ςυμμετοχι 
 
Εκπαιδευτικό περιβάλλον 
Φυςικό εκπαιδευτικό περιβάλλον: χολικι αίκουςα 
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Εργαλεία 
Μθχάνθμα: Διαδραςτικόσ πίνακασ 
 
Mακθςιακά αντικείμενα 
- 

 
Ρόλοι: Εκπαιδευόμενοσ, Βοθκόσ διδαςκαλίασ 
Αλλθλεπίδραςθ:Ατομικι 
 
Εργαλεία 
Καμβάσ, Λαδομπογιζσ, Λαδομπογιζσ με ςιμανςθ, Παλζτα, Πινζλο  
 
Mακθςιακά αντικείμενα 
Μθ ψθφιακό μακθςιακό αντικείμενο:  Εκτυπωμζνο Cheatsheet με βαςικοφσ 
όρουσ 

6 Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα LD1_A10 
Προαπαiτοφμενθ δραςτθριότθτα: LD1_A8 ι  LD1_A9 
Εκτιμϊμενθ Διάρκεια: 10’  
 
Σίτλοσ: Σόνοι και αποχρϊςεισ βαςικϊν και ςυμπλθρωματικϊν χρωμάτων ςτο περιβάλλον 
Περιγραφι: Ηθτείται από τα παιδιά να δείξουν ςτο περιβάλλον τουσ τόνουσ και τισ αποχρϊςεισ των βαςικϊν και ςυμπλθρωματικϊν χρωμάτων που βλζπουν. 
 
Εκπαιδευτικοί ςτόχοι 
Ε_Γ4: Σα παιδιά ζχουν παρατθριςει τθν ποικιλία των χρωμάτων τθσ φφςθσ και τισ διαφοροποιιςεισ τουσ ανάλογα με τισ εποχζσ, το φωτιςμό κλπ. 
Ε_3: Να ενδιαφερκοφν για τθν ποικιλία των χρωμάτων μζςα από τθν παρατιρθςθ του φυςικοφ κόςμου (Receiving). 
 
τρατθγικζσ 
Διδακτικι: υηιτθςθ 
 
Εκπαιδευτικό περιβάλλον 
Φυςικό εκπαιδευτικό περιβάλλον: χολικι αίκουςα 
 
Ρόλοι: Εκπαιδευόμενοσ, Βοθκόσ διδαςκαλίασ 
Αλλθλεπίδραςθ:Αλλθλεπίδραςθ ςτθν τάξθ 
 
Εργαλεία 
- 
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Mακθςιακά αντικείμενα 
- 

7 Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα: LD1_A11 
Εκτιμϊμενθ Διάρκεια: 15’  
 
Σίτλοσ: Χρϊματα και ςυναιςκιματα μζςα από τα ζργα διάςθμων ηωγράφων 
Περιγραφι: Ο εκπαιδευτικόσ ρωτά τα παιδιά τι ςυναιςκιματα μεταφζρουν τα χρϊματα, τι είδουσ μθνφματα και ςυμβολιςμοφσ διακρίνουν. Σα ενκαρρφνει να 
ανακαλφψουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ ανάμεςα ςτισ τεχνοτροπίεσ, όπωσ και να εκφράςουν τισ προτιμιςεισ τουσ και να τισ αιτιολογιςουν.  
 
Εκπαιδευτικοί ςτόχοι 
Ε_Γ1: Να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο τα χρϊματα μεταφζρουν ςυναιςκιματα. 
Ε_Γ5: Γνωρίηουν μζςα από ζργα καλλιτεχνϊν τθν υποβλθτικι δφναμθ  του χρωματιςτοφ φωτόσ και τθ χριςθ του ωσ πλαςτικοφ ςτοιχείου 
Ε_2: Να ενδιαφερκοφν για τα ζργα κλαςςικϊν ηωγράφων μζςα από το πρίςμα του χρϊματοσ 
 
τρατθγικζσ 
Διδακτικι: Ανταλλαγι ςκζψεων ανά ηεφγθ 
 
Εκπαιδευτικό περιβάλλον 
Φυςικό εκπαιδευτικό περιβάλλον: χολικι αίκουςα 
 
Ρόλοι: Εκπαιδευόμενοσ, Βοθκόσ διδαςκαλίασ 
Αλλθλεπίδραςθ:Αλλθλεπίδραςθ ςε ομάδεσ 
 
Εργαλεία 
Μθχάνθμα: Διαδραςτικόσ πίνακασ 
 
Mακθςιακά αντικείμενα 
Color as emotion 
Σρόποσ χριςθσ:Επίδειξθ μόνο των εικόνων και όχι του κειμζνου 

8 Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα LD1_A12 
Αυςτθρι υνκικθ Ειςόδου: τόχοσ εκπαιδευόμενου – Δθμιουργία με τόνουσ 
και αποχρϊςεισ 
Εκτιμϊμενθ Διάρκεια: 45’ 

Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα LD1_A13 
Αυςτθρι υνκικθ Ειςόδου: τόχοσ εκπαιδευόμενου – Δθμιουργία ζργου 
μεταφζροντασ ζνα μινυμα με τα χρϊματα 
Εκτιμϊμενθ Διάρκεια: 45’ 

http://www.artyfactory.com/color_theory/color_theory_3.htm
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Σίτλοσ: Δθμιουργία ζργου – Σόνοι και αποχρϊςεισ 
Περιγραφι: Σα παιδιά ηωγραφίηουν παραςτατικά με χριςθ τόνων και 
αποχρϊςεων ενόσ  χρϊματοσ επιλογισ τουσ. Εφόςον δεν επαρκεί ο χρόνοσ, οι 
εκπαιδευόμενοι μποροφν να ςυνεχίςουν από το ςπίτι.  
 
Εκπαιδευτικοί ςτόχοι 
Ε_ΨΚ1: Αξιοποιϊντασ τθ δθμιουργικι τουσ φανταςία να πειραματίηονται με 
το χρϊμα κάνοντασ δικζσ τουσ μείξεισ, για να διερευνιςουν τθν προςωπικι 
τουσ χρωματικι ταυτότθτα 
Ε_Γ7: Να εκφράςουν ςυναιςκιματα και να μεταδϊςουν μθνφματα με τθν 
εικαςτικι γλϊςςα 
Ε_ΨΚ2: Δθμιουργοφν ςυλλογζσ τόνων και αποχρϊςεων και τουσ 
κατατάςςουν ςε ηεφγθ αντίκετων χρωμάτων και ςε κλίμακεσ. 
 
τρατθγικζσ 
Κινιτρων: Επιλογι, Ικανοποίθςθ, Ζλεγχοσ εκπαιδευόμενου, Ενεργόσ 
ςυμμετοχι 
 
Εκπαιδευτικό περιβάλλον 
Φυςικό εκπαιδευτικό περιβάλλον: Εργαςτιριο Καλλιτεχνικϊν 
 
Ρόλοι: Εκπαιδευόμενοσ, Εκπαιδευτισ, Βοθκόσ διδαςκαλίασ 
Αλλθλεπίδραςθ:Ατομικι 
 
Εργαλεία 
Καμβάσ, Λαδομπογιζσ, Λαδομπογιζσ με ςιμανςθ, Παλζτα, Πινζλο  
Mακθςιακά αντικείμενα 
Μθ ψθφιακό μακθςιακό αντικείμενο: Εκτυπωμζνο Cheatsheet με βαςικοφσ 
όρουσ 

 
Σίτλοσ: Δθμιουργία ζργου – Μινυμα με χρϊματα 
Περιγραφι: Σα παιδιά ηωγραφίηουν ζνα αφθρθμζνο ζργο προςπακϊντασ να 
μεταδϊςουν ζνα μινυμα με τα χρϊματα. Εφόςον δεν επαρκεί ο χρόνοσ, οι 
εκπαιδευόμενοι μποροφν να ςυνεχίςουν από το ςπίτι.  
 
Εκπαιδευτικοί ςτόχοι 
Ε_ΨΚ1: Αξιοποιϊντασ τθ δθμιουργικι τουσ φανταςία να πειραματίηονται με 
το χρϊμα κάνοντασ δικζσ τουσ μείξεισ, για να διερευνιςουν τθν προςωπικι 
τουσ χρωματικι ταυτότθτα 
Ε_Γ7: Να εκφράςουν ςυναιςκιματα και να μεταδϊςουν μθνφματα με τθν 
εικαςτικι γλϊςςα 
Ε_ΨΚ2: Δθμιουργοφν ςυλλογζσ τόνων και αποχρϊςεων και τουσ 
κατατάςςουν ςε ηεφγθ αντίκετων χρωμάτων και ςε κλίμακεσ. 
 
τρατθγικζσ 
Κινιτρων: Επιλογι, Ικανοποίθςθ, Ζλεγχοσ εκπαιδευόμενου, Ενεργόσ 
ςυμμετοχι 
 
Εκπαιδευτικό περιβάλλον 
Φυςικό εκπαιδευτικό περιβάλλον: Εργαςτιριο Καλλιτεχνικϊν 
 
Ρόλοι: Εκπαιδευόμενοσ, Εκπαιδευτισ, Βοθκόσ διδαςκαλίασ 
Αλλθλεπίδραςθ:Ατομικι 
 
Εργαλεία 
Καμβάσ, Λαδομπογιζσ, Λαδομπογιζσ με ςιμανςθ, Παλζτα, Πινζλο  
Mακθςιακά αντικείμενα 
Μθ ψθφιακό μακθςιακό αντικείμενο: Εκτυπωμζνο Cheatsheet με βαςικοφσ 
όρουσ 

9 Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα  LD1_A14 
Προαπαiτοφμενθ δραςτθριότθτα: LD1_Α12 ι LD1_A13 
Εκτιμϊμενθ διάρκεια: 45’ 
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Σίτλοσ: Προετοιμαςία παρουςίαςθσ 
Περιγραφι: Οι εκπαιδευόμενοι προετοιμάηουν τθν τεκμθρίωςθ τθσ παρουςίαςισ τουσ. Περιγράφουν το ζργο τουσ και αιτιολογοφν τθ χριςθ των χρωμάτων. 
Εφόςον δεν προλάβουν ςυνεχίηουν ςτο ςπίτι.  
 
Εκπαιδευτικοί ςτόχοι 
Ε_Γ8 Να χρθςιμοποιοφν ςτον προφορικό και το γραπτό τουσ λόγο τουσ απαραίτθτουσ όρουσ για τισ καλλιτεχνικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ.  
 
τρατθγικζσ 
Κινιτρων: Απαιτιςεισ επίδοςθσ 
 
Εκπαιδευτικό περιβάλλον 
Φυςικό εκπαιδευτικό περιβάλλον: Εργαςτιριο Τπολογιςτϊν 
 
Ρόλοι: Εκπαιδευόμενοσ 
Αλλθλεπίδραςθ:Ατομικι 
 
Εργαλεία 
Λογιςμικό: Λογιςμικό δθμιουργίασ παρουςιάςεων 
Mακθςιακά αντικείμενα 
Μθ ψθφιακό μακθςιακό αντικείμενο: Ρουμπρίκα αξιολόγθςθσ 

10 Δραςτθριότθτα Αξιολόγθςθσ LD1_A15 
Προαπαiτοφμενθ δραςτθριότθτα: LD1_A14 
Διάρκεια: 90’ 
 
Σίτλοσ: Παρουςίαςθ ζργων 
Περιγραφι: Παρουςιάηουν τα ζργα ςτθν τάξθ. Σα παιδιά περιγράφουν με λόγια και κινιςεισ το περιεχόμενο και τθ μορφι του ζργου τουσ και αιτιολογοφν τθν 
επιλογι των χρωμάτων. Επίςθσ, δζχονται και απαντοφν ερωτιςεισ  από τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και τον εκπαιδευτι.   
 
Εκπαιδευτικοί ςτόχοι 
Ε_ΨΚ1: Αξιοποιϊντασ τθ δθμιουργικι τουσ φανταςία να πειραματίηονται με το χρϊμα κάνοντασ δικζσ τουσ μείξεισ, για να διερευνιςουν τθν προςωπικι τουσ 
χρωματικι ταυτότθτα 
Ε_ΨΚ2: Δθμιουργοφν ςυλλογζσ τόνων και αποχρϊςεων και τουσ κατατάςςουν ςε ηεφγθ αντίκετων χρωμάτων και ςε κλίμακεσ. 
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Ε_Γ8: Να χρθςιμοποιοφν ςτον προφορικό και το γραπτό τουσ λόγο τουσ απαραίτθτουσ όρουσ για τισ καλλιτεχνικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ.  
Ε_1: Να ενκαρρυνκοφν να δθμιουργοφν τονικζσ και χρωματικζσ αντικζςεισ 
 
τρατθγικζσ 
Αξιολόγθςθσ: Παρουςίαςθ ςτθν τάξθ 
 
Εκπαιδευτικό περιβάλλον 
Φυςικό εκπαιδευτικό περιβάλλον: Εργαςτιριο Τπολογιςτϊν 
 
Ρόλοι: Εκπαιδευόμενοσ 
Αλλθλεπίδραςθ:Αλλθλεπίδραςθ ςτθν τάξθ 
 
Εργαλεία 
Λογιςμικό: Λογιςμικό παρουςίαςθσ 
Μθχάνθμα:  Διαδραςτικόσ πίνακασ 
 
Mακθςιακά αντικείμενα 
- 

Πίνακασ 18: χζδιο παραδείγματοσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ 

 

 


