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Πεξίιεςε 
 

Σα ηεζη απηναμηνιφγεζεο απνηεινχλ έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο. Μέζα απφ απηά ν δάζθαινο πηζηνπνηεί ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ 

ζηφρσλ θαη ν καζεηήο επηβεβαηψλεη ηελ αηνκηθή ηνπ εμέιημε. Ζ παξνχζα εξγαζία 

εμεηάδεη ζε βάζνο ηα εξγαιεία δεκηνπξγίαο ησλ ηεζη απηναμηνιφγεζεο. Γίλεηαη 

αλαθνξά ζηηο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ ηα εξγαιεία θαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα εξγαιεία ζπλεξγάδνληαη κε ΓΜ. Παξνπζηάδνληαη ηέζζεξα 

ζχγρξνλα εξγαιεία δεκηνπξγίαο ηεζη απηναμηνιφγεζεο θαη, κέζα απφ έλα 

πξνηεηλφκελν πιαίζην, γίλεηαη ε ζχγθξηζή ηνπο. 

 

 

 

Λέμεηο Κιεηδηά 

 

απηναμηνιφγεζε, εξγαιεία δεκηνπξγίαο ηεζη απηναμηνιφγεζεο, Hot Potatoes, Mouse 

Mischief, Fuse Creator, Articulate Quizmaker 
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Δπραξηζηίεο 
 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο νθείισ λα επραξηζηήζσ ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ππνκνλή, θαηαλφεζε θαη ππνζηήξημε πνπ κνπ πξφζθεξαλ. 

Όια απηά ζπληέιεζαλ ζηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ.  

 

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ ηκεψλ Ρεηάιε γηα ηελ 

πνιχηηκε βνήζεηα θαη δηαξθή ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείρε κέρξη ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

 

Σηο επραξηζηίεο κνπ εθθξάδσ θαη ζηνπο θαζεγεηέο Γεκήηξην άκςσλ θαη Μαξίλν 

Θεκηζηνθιένπο πνπ δέρηεθαλ λα είλαη κέιε ηεο επηηξνπήο εμέηαζεο ηεο 

δηπισκαηηθήο. 

 

Αθφκα επραξηζηψ ην δηδάθηνξα Μελεθιή Βαζίιεην γηα ηηο επηθνδνκεηηθέο ηδέεο ηνπ 

θαη ηε ζπλάδειθφ κνπ Κνπξεκέλνπ Πνιπμέλε γηα ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο πνπ κνπ 

παξείρε. 

 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο θαη ζπλαδέιθνπο κνπ ζην 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Γηδαθηηθή ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ 

πζηεκάησλ γηα ηε ζπλαδειθηθφηεηα πνπ αλαπηχμακε θαη ηηο δεκηνπξγηθέο ζθέςεηο 

πνπ επηθνηλσλήζακε. 
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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1 Απνηηκώληαο ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ κέζσ αζθήζεσλ απην-

αμηνιόγεζεο (quiz) 

 

Ζ ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο είλαη πιένλ κηα πξαγκαηηθφηεηα. Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 

θαηαιακβάλνπλ ζεκαληηθφηαηε ζέζε ηφζν ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα, φζν θαη ζην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο.  

 

Έηζη ελψ πξηλ κεξηθά ρξφληα, ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κέζα ζηε 

ζρνιηθή αίζνπζα ήηαλ αθφκα ζε πξψηκν ζηάδην, ζήκεξα κπνξνχκε λα κηιάκε γηα 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζε φια ηα ζηάδηα 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Καη απηφ δηφηη ε ηερλνινγία έρεη πξάγκαηη λα 

πξνζθέξεη κνλαδηθά νθέιε ζηνλ αδχλακν, κέζν θαη δπλαηφ καζεηή. 

 

1.1.1 Η αμηνιόγεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

 

Ζ αμηνιφγεζε είλαη απνδεθηή ζε παγθφζκηα θιίκαθα ζαλ έλα αλαπφζπαζην κέξνο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ζηα πεξηζζφηεξα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην γλσζηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ καζεηψλ. Αληίζηνηρα, νη καζεηέο απνδίδνπλ θαιχηεξα φηαλ 

γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα αμηνινγεζνχλ. Όπσο αλαθέξνπλ νη [Reardon et 

al.,1994] ζην [Agrawal M.,2004]  “οι μεηαβολέρ ζηον ηπόπο αξιολόγηζηρ μποπούν να 

λειηοςπγήζοςν ζα μοσλόρ αναδιοπγάνωζηρ ηων ζσολείων”.  Αθφκα θαη ρσξίο 

ηδηαίηεξε κεηαβνιή ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα δηεμαρζεί ε 

αμηνιφγεζε κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 



2 

 

παξαδίδεηαη ε δηδαζθαιεία: ζηφρνη, ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιείαο, αθφκα θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηιέγνληαη γηα ηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ ηθαλνηήησλ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ επηθείκελε αμηνιφγεζε [Barnes M., Clarke D., Stephens M., 

2000]. 

 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ, έλα κνληέιν πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ζπζρεηίζεη ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο κε ηελ αμηνιφγεζε θαίλεηαη ζην ρήκα 1.1 

[http://users.sch.gr/tgiakoum/epimorfosi/theories.html]. 

 

ρήκα 1.1. πζρέηηζε δηδαθηηθψλ ζηφρσλ κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο 

 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ  ΠΡΟΣΔΡΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΑΝΑΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 

ΚΑΗ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΔΜΠΔΗΡΗΔ  ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΓΟΖ 

 

Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζεσξείηαη φηη βνεζάεη ζηνλ έιεγρν θαηαιιειφηεηαο ή κε  

ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, θαζψο ε κε πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο επαθφινπζν ρξήζεο κε θαηάιιεισλ ηερληθψλ.  

 

1.1.2 Από ηελ αμηνιόγεζε ζηελ απηναμηνιόγεζε 

 

ην πλεχκα ηεο ηερλνινγηθήο «εηζβνιήο», γίλεηαη ζηξνθή ζε λέεο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο πνπ ζέινπλ ην καζεηή λα ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη ην δάζθαιν λα γίλεηαη 

θαζνδεγεηήο, βνεζφο θαη ζχκβνπινο ζηελ πξνζπάζεηα απφθηεζεο ηεο γλψζεο. 

 

Καηά ηελ ίδηα έλλνηα, αιιάδεη θαη ε κέζνδνο κε ηελ νπνία γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

θαζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο κε ηελ αμηνιφγεζε ν δάζθαινο 

κπνξεί λα πηζηνπνηήζεη ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, ελψ ηαπηφρξνλα 

ν καζεηήο επηβεβαηψλεη ηελ αηνκηθή ηνπ εμέιημε. Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, 
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γίλεηαη ζαθήο ε ζπνπδαηφηεηα κεηάβαζεο απφ ηε επηβιεπφκελε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο ζηελ πιένλ απηφλνκε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο.  

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε αμηνιφγεζε είλαη κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζπιιέγνπκε 

δεδνκέλα γηα λα κεηξήζνπκε θαηά πφζν έρνπλ ηθαλνπνηεζεί νη δηδαθηηθνί ζηφρνη πνπ 

έρνπλ ηεζεί γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα. Απφ ηελ άιιε ε 

απηναμηνιφγεζε έρεη λα θάλεη κε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηνλ ίδην ην καζεηή 

ψζηε ν ίδηνο λα εθηηκήζεη ην επίπεδν γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ, γεγνλφο πνπ ηνπ 

πξνζθέξεη κεγαιχηεξε απηνλνκία θαη απηνγλσζία σο καζεζηαθή νληφηεηα. 

 

Ζ απηναμηνιφγεζε δε ζεσξείηαη πιένλ πνιπηέιεηα, αιιά απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο 

γεληθφηεξεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ιακβάλεη 

ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ή θαη πξηλ απφ απηφ, θαη έρεη ζθνπφ λα 

βνεζήζεη ην καζεηή λα εληνπίζεη ηηο πεξηνρέο αδπλακίαο ηνπ [http://www.pedia.gr]. 

Παξαδνζηαθά, ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή ελφο 

πξνθαηαξθηηθνχ ηεζη, πνπ βνεζά ηνλ θαζεγεηή λα πξνζδηνξίζεη ην καζεζηαθφ 

επίπεδν ηεο ηάμεο.  

 

Δπνκέλσο, γηα λα είλαη απνδνηηθή ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, ζα πξέπεη αξρηθά νη 

καζεηέο λα εθπαηδεπηνχλ ζηελ απηναμηνιφγεζε θαη λα εμνηθεησζνχλ κε απηή. Καηά 

ηνλ αλαζηνραζκφ, βαζηθφ ζηνηρείν ηεο απηναμηνιφγεζεο, νη καζεηέο ζηνράδνληαη 

θαηά πφζν ε πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλ ηθαλνπνηεί ηνπο ζηφρνπο, εθηηκνχλ θαηά πφζν 

απηή είλαη απνδνηηθή θαη ηέινο ζρεδηάδνπλ ηξφπνπο λα ηε βειηηψζνπλ ψζηε λα 

καζαίλνπλ πην απνδνηηθά.  

 

Ζ απηναμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα: 

 

1. Αλαγλψξηζε ηνπ επηζπκεηνχ καζεζηαθνχ ζηφρνπ, 

 

2. Αληίιεςε κε θάπνην ηξφπν ηεο ηξέρνπζαο καζεζηαθήο θαηάζηαζεο, θαη 
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3. Δχξεζε κέζνπ ψζηε λα γεθπξσζεί ην ράζκα κεηαμχ ησλ δχν παξαπάλσ, 

δειαδή ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο θαηάζηαζεο πνπ είλαη ε επηζπκεηή. 

 

 

ην ρήκα 1.2 παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε απηναμηνιφγεζε ζπληειεί ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο [Rolheiser C., Ross J.]. Όηαλ νη καζεηεπφκελνη αμηνινγνχλ 

ηελ ηδία απφδνζε ζεηηθά, ελζαξξπλφκελνη ζέηνπλ πςειφηεξνπο ζηφρνπο θαη 

επελδχνπλ πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

απηψλ έρεη σο απνηέιεζκα λα κπνπλ νη καζεηεπφκελνη ζε λέα θαλάιηα απηνθξηηηθήο 

– ζέηνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο εξσηήκαηα, φπσο «ε πνην βαζκφ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ είρα ζέζεη;». Σν απνηέιεζκα ηεο απηναμηνιφγεζεο είλαη ε 

απηναληίδξαζε, δειαδή ε εζσηεξηθή ηνπο απφθξηζε ζρεηηθά γηα ην απνηέιεζκα πνπ 

πέηπραλ. 

 

Οη ζηφρνη, ε πξνζπάζεηα, ε επίηεπμε, ε απηνθξηηηθή θαη ε απηναληίδξαζε φια 

ζπλδπάδνληαη γηα λα ζπληειέζνπλ ζηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ καζεηή. 
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ρήκα 1.2. Ζ απηναμηνιφγεζε ζπληειεί ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

 

 

1.1.3 Κίλδπλνη πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ απηναμηνιόγεζε 

 

Έλαο θίλδπλνο πνπ ελέρεη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη λα κελ ελαξκνληζηνχλ νη 

ζηφρνη πνπ ζέηεη ν καζεηήο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί κέζα 

ζηε ζρνιηθή ηάμε. Δπηπιένλ, αλ ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ 

αλακελφκελν βαζκφ, ν καζεηήο ζα αλαπηχμεη ρακειή απηνπεπνίζεζε, γεγνλφο πνπ 

ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ην καζεηή ζηελ αλάπηπμε αξλεηηθήο δηάζεζεο απέλαληη ζηε 

κάζεζε.  

 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν καζεηήο αξρίδεη λα ζέηεη κε ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο, 

πηνζεηεί ιαλζαζκέλεο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο, θαηαβάιεη κηθξή πξνζπάζεηα θαη 

εηζέξρεηαη ζε έλα θαχιν θχθιν θαθψλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ νη νπνίεο κεηψλνπλ 

πεξαηηέξσ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ. 
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Δίλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ζπκκεηνρήο ηνπ δαζθάινπ ζηε καζεηηθή 

απηναμηνιφγεζε. Υσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ απηή, ν δάζθαινο δελ κπνξεί λα έρεη κηα 

άκεζε εηθφλα γηα ην αλ ν εθάζηνηε καζεηήο βξίζθεηαη ζε αλνδηθή ή θαζνδηθή ηξνρηά 

κάζεζεο. Ζ παξέκβαζε ηνπ δάζθαινπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε έγθεηηαη φρη ζην αλ ζα 

γίλεη απηναμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, αιιά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ γηα ην πψο 

ζα θάλνπλ ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά ηελ απηναμηνιφγεζε. 

 

1.2 θνπόο ηεο δηπισκαηηθήο 
 

Με ηε αλάπηπμε θαη ζπλερή βειηίσζε λέσλ ηερλνινγηψλ, φπσο είλαη ην Internet, ε 

ρξήζε ηνπο επεθηείλεηαη επεξεάδνληαο φιν θαη πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο.  ε φηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, ε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ πεξηγξάθεηαη κε ηνλ φξν «ειεθηξνληθή κάζεζε». Ζ ειεθηξνληθή 

κάζεζε είλαη έλαο επξχηαηνο ηνκέαο, πνπ αθνξά πνιιέο πηπρέο ηεο δηαδαζθαιηθήο 

θαη καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ζ βηβιηνγξαθία ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

ειεθηξνληθή κάζεζε είλαη εθηεηακέλε. Χζηφζν, ε παξνχζα εξγαζία ζα 

πξαγκαηεπηεί κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε ζπληζηψζα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ζηελ 

νπνία εθηηκνχκε φηη δελ έρεη γίλεη αθφκα εθηεηακέλε εξεπεηηθή κειέηε. Ζ 

ζπληζηψζα απηή είλαη ε αμηνιφγεζε ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ε απηναμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γεληθφηεξα. Ο ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν επηηπγράλεηαη ε απηναμηνιφγεζε, είλαη κέζσ ησλ ηεζη πνπ δεκηνπξγνχληαη κε 

ηα «Δξγαιεία Γεκηνπξγίαο Σεζη Απηναμηνιφγεζεο». Οξηζκέλεο θνξέο, ηα 

νλνκάδνπκε θαη «Δξγαιεία Γεκηνπξγίαο Αζθήζεσλ Απηναμηνιφγεζεο». ηελ 

παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη απηά ηα εξγαιεία. 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα απαληήζεη ζε ζέκαηα θαη 

εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα εξγαιεία δεκηνπξγίαο ηεζη απηναμηνιφγεζεο: 
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 Δθηφο απφ ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή, ππάξρεη θάπνηα παηδαγσγηθή ζεσξία 

πνπ ζηεξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ απηψλ ησλ εξγαιείσλ; 

 Παξνπζηάδεη απηφο ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο θάπνηα πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε 

κε ηνλ παξαδνζηαθφ (γξαπηφ) ηξφπν; 

 Έρεη γίλεη πξνζπάζεηα πξνηππνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ 

αζθήζεσλ; 

 Πψο κπνξεί λα γίλεη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ 

ηέηνησλ εξγαιείσλ; 

 

Ζ εξγαζία πξνηείλεη κηα κέζνδν βαζηζκέλε ζε θξηηήξηα, γηα λα γίλεη ε ζχγθξηζε 

κεηαμχ ησλ εξγαιείσλ. Σέινο, πξνηείλεηαη κηα αθφκα κέζνδνο, ψζηε ν ζρεδηαζηήο 

ελφο ηέηνηνπ εξγαιείνπ λα απνθξπζηαιιψζεη άπνςε ζρεηηθά κε ην ζπλδπαζκφ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ επηζπκεί λα πινπνηήζεη, ψζηε ην ηειηθφ πξντφλ λα πιεζηάδεη απηφ 

πνπ ν ίδηνο ζεσξεί ηδαληθφ. 

 

1.3 Γνκή ηεο δηπισκαηηθήο 
 

Ζ δνκή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ε νπνία πξαγκαηεχεηαη ηα 

πξνεγνχκελα δεηήκαηα, έρεη σο αθνινχζσο: 

 

Σν πξψην θεθάιαην εηζάγεη ηνλ αλαγλψζηε ζηελ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο, ηελ 

αλάγθε λα ππάξρεη ε απηναμηνιφγεζε σο κέξνο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηε 

κεηάβαζε απφ ηελ αμηνιφγεζε ζηελ απηναμηνιφγεζε. Αλαθέξεη ην ζθνπφ θαη ηε 

δνκή ηεο εξγαζίαο.  

 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο πάλσ ζηηο νπνίεο 

βαζίδνπλ ηελ παηδαγσγηθή ηνπο εγθπξφηεηα ηα εξγαιεία δεκηνπξγίαο ηεζη 

απηναμηνιφγεζεο. Αθνινπζεί πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

εξγαιείσλ θαη αλαθνξά ζην πξφηππν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο IMS QTI. 
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ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηέζζεξα εξγαιεία δεκηνπξγίαο ηεζη 

απηναμηνιφγεζεο. Δπηιέρζεθαλ ηέζζεξα εξγαιεία: “Hot Potatoes”, “Mouse 

Mischief”, “Fuse Creator”θαη “Articulate Quizmaker”. 

 

ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη ε ζχγθξηζε ησλ παξαπάλσ εξγαιείσλ κε βάζε 

επηιεγκέλα θξηηήξηα. Μέζα απφ ηα θξηηήξηα απηά αλαδεηθλχνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο 

ιεηηνπξγίεο πνπ πινπνηεί έλα ηέηνην εξγαιείν. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε κηα 

κεζνδνινγία πνπ δείρλεη πψο ν ζπλδπαζκφο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ιεηηνπξγηψλ 

απνηειεί ηε βάζε γηα λα νλνκαζηεί έλα εξγαιείν «ηδαληθφ».  

 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην γίλεηαη κηα θξηηηθή επηζθφπεζε ηεο ζπλνινθήο εξγαζίαο. 

Σέινο,  πξνηείλεηαη κηα βάζε γηα κειινληηθέο επεθηάζεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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2. ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΑΚΗΔΩΝ 

ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

2.1 Δηζαγσγή 
 

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη αλαθνξά ζε πηπρέο ησλ εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο 

αζθήζεσλ απηναμηνιφγεζεο. Αξρηθά, ζα ζπδεηεζεί ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ 

εξγαιείσλ – δειαδή ζε πνηεο ζεσξίεο κάζεζεο ζηεξίδεηαη ε παηδαγσγηθή ηνπο αμία. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηα είδε ησλ εξσηήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

αζθήζεηο, φπσο επίζεο θαη ζηα πιενλεθηήκηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ θέξεη ε ρξήζε 

ησλ εξγαιείσλ. Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εξγαιείσλ, ψζηε ηα ηεζη πνπ δεκηνπξγνχλ 

λα είλαη αληαιιάμηκα κεηαμχ ζπζηεκάησλ εμαζθαιίδεηαη κε ηελ ζπκκφξθσζε ζηελ 

πξνδηαγξαθή IMS QTI. Οη βαζηθέο αξρέο ηεο πξνδηαγξαθήο IMS QTI πεξηγξάθνληαη 

ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ. Σέινο γίλεηαη αλαθνξά ζε παξφκνηεο κειέηεο 

ζχγθξηζεο εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο αζθιεζεσλ απηναμηνιφγεζεο.  

2.2 Σν ζεσξεηηθό ππόβαζξν ησλ εξγαιείσλ απηναμηνιόγεζεο 

 

Δθηεηακέλε είλαη ε αθαδεκατθή έξεπλα πνπ αθνξά ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο θαη πψο 

απηέο απνηεινχλ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ θαη εξγαιείσλ απηναμηνιφγεζεο. Κξίλεηαη αλαγθαίν λα ιάβνπκε ππφςε 

ηηο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο, ηε θηινζνθία, ηηο αξρέο θαη ηε κεζνδνινγία πίζσ απφ 

ηα εξγαιεία αλάπηπμεο ηεζη απηναμηνιφγεζεο.  

2.2.1 Θεσξίεο Μάζεζεο 

 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη νη ζεσξίεο κάζεζεο πνπ ζηεξίδνπλ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο ηεζη απηναμηνιφγεζεο. Ο ζθνπφο απηήο 

ηεο ελφηεηαο δελ είλαη λα εθζέζεη φιεο ηηο ζεσξίεο κάζεζεο, αιιά λα παξνπζηάζεη 
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νξηζκέλεο αληηπξνζσπεπηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πψο πάλσ ζε απηέο  

βαζίδνληαη ηα εξγαιεία πνπ εμεηάδνπκε. 

2.2.1.1 πκπεξηθνξηζκόο 

 

Ζ [B. Mergel, 1998] αλαθέξεη ηε ζεσξία ηνπ [Morrison, 1931] γηα ην δηδαθηηθφ 

ζρεδηαζκφ. χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, ην κνληέιν δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ, θαηά ην 

ζπκπεξηθνξηζκφ, απνηειείηαη απφ πέληε βαζηθά ζηάδηα: Πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε, 

δηδαζθαιία, αμηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο, πξνζαξκνγή δηαδηθαζίαο θαη 

δηδαζθαιία, αμηνιφγεζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. 

 

ε φηη αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ην ηέηαξην θαη πέκπην ζηάδην κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη είλαη κηα επαλάιεςε ηνπ δεχηεξνπ θαη ηνπ ηξίηνπ. Δπνκέλσο, ηα πέληε 

ζηάδηα ζπλνςίδνληαη ζε ηξία: Πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε, δηδαζθαιία, αμηνιφγεζε 

ηνπ απνηειέζκαηνο. 

 

ην πξψην ζηάδην γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ καζεηή. ηα εξγαιεία 

απηναμηνιφγεζεο ππάξρνπλ νη εξσηήζεηο δεκνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ είλαη νη 

εξσηήζεηο νη νπνίεο δε θέξνπλ βαζκνιφγεζε. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ζέζνπλ 

ηέηνηεο εξσηήζεηο, ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκνχλ λα θαζνξίζνπλ πνην είλαη ην 

γλσζηηθφ επίπεδν κηαο ηάμεο – ζέηνπλ εξσηήκαηα ηα νπνία δελ απνηεινχλ κέξνο 

ελφο ηεζη, απιψο πξνζδηνξίδνπλ γξήγνξα θαη ρσξίο απεηιεηηθφ πξνο ηνπο καζεηέο 

ηξφπν κηα γεληθή εηθφλα ηεο ηάμεο.  

 

Καηά ην δεχηεξν ζηάδην, νη εθπαηδεπηηθνί βαζηδφκελνη ζηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ «βνιηδνζθνπηθνχ» ηεζη πνπ πξνεγήζεθε, κπνξνχλ λα 

αθνινπζήζνπλ ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο δηδζθαιίαο ψζηε λα έρνπλ νη καζεηέο ηελ 

επηζπκεηή αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά. (ηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ ε κάζεζε νξίδεηαη σο 

κηα αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή πνπ πξνθχπηεη κέζσ εκπεηξηψλ θαη 

αζθήζεσλ πνπ ηίζεληαη απφ ην δάζθαιν). 
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Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ε νπνία κπνξεί λα 

γίλεη κε ηηο εξσηήζεηο ησλ ηεη απηναμηνιφγεζεο. 

2.2.1.2 Δπηθνδνκηζκόο 

 

Οξηζκέλα απφ ηα εξγαιεία δεκηνπξγίαο ηεζη απηναμηνιφγεζεο, έρνπλ δηεπαθή 

ηδηαίηεξα θηιηθή πξνο ην ρξήζηε. Απηφ νθείιεηαη ζηελ πιεζψξα πνιπκεζηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνπλ, ζηελ θαζαξφηεηα ησλ γξαθηθψλ, ζηηο μεθάζαξεο νδεγίεο 

θαηά ηε ρξήζε θαη ζηηο ζαθείο ιεηηνπξγίεο πνπ ηα αληηθείκελα επηηεινχλ.  

 

Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηε ζρεηηθή νηθεηφηεηα θαη άλεζε ζηε ρξήζε ησλ Ζ/Τ πνπ 

έρνπλ νη εθπαηδεπφκελνη, ηφηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη έρνπκε έλα πεξηβάιινλ φπνπ 

νη ίδηνη νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα εξγαζηνχλ σο δεκηνπξγνί αζθήζεσλ. 

 

Δξγαιεία φπσο ην “Fuse Creator”, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ καζεηέο κεγαιχηεξσλ 

ηάμεσλ ζε ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Μ. Βξεηαλίαο γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ αζθήζεηο γηα καζεηέο κηθξφηεξσλ ηάμεσλ [www.fusecreator.com]. 

Μάιηζηα, ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξα θηιηθνχ πξνο ην ρξήζηε πεξηβάιινληνο πνπ δηαζέηεη ην 

ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν, νη καζεηέο ην ρεηξίδνληαη κε ραξαθηεξηζηηθή επθνιία γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ παξνπζηάζεηο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ αζθήζεηο. 

 

Τπνδχνληαη έηζη έλαλ απζεληηθφ ξφιν, ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ πνπ ζα θαηαζθεπάζεη 

έλα ηεζη γηα λα εμεηάζεη ηηο γλψζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. Μέζα ζε απηφ ην θιίκα νη 

καζεηέο ζπλζέηνπλ θαη κνηξάδνληαη ηηο ηδέεο ηνπο, ζπλεξγάδνληαη, δηδάζθνπλ ν έλαο 

ηνλ άιινλ. Όκσο εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη αλαπηχζζνπλ πξνζσπηθέο 

δεμηφηεηεο θαη ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο  πνπ  αληαπνθξίλνληαη ζηηο θιίζεηο 

ηνπο.  
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Όιεο απηέο νη δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη αλήθνπλ ζηελ θηινζνθία ηνπ 

επηθνδνκηζκνχ [Α. Ράπηεο, Α. Ράπηε, 2002], θαζψο ζην πεξηβάιινλ απηφ νη καζεηέο 

πεηξακαηίδνληαη, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη εξγάδνλαη απηφλνκα, επλνψληαο ηελ 

αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. 

 

2.2.1.3 Γλσζηηθή Πξνζέγγηζε 

 

Οη γλσζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο αζρνινχληαη κε ηε κειέηε ηεο αληίιεςεο, ηεο 

κλήκεο, ηεο πξνζνρήο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην αλζξψπηλν λνεηηθφ ζχζηεκα 

δέρεηαη, επεμεξγάδεηαη θαη απνζεθεχεη ηηο πιεξνθνξίεο. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο, δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο κεραληζκνχο ηεο ιήςεο 

ησλ πιεξνθνξηψλ, ηεο βξαρππξφζεζκεο κλήκεο, ηεο καθξνπξφζεζκεο κλήκεο θαη 

ηελ αλάπηπμε λνεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αλάθιεζε ηεο πιεξνθνξίαο 

[Κνπηζνπξίδεο Η., 2008]. 

 

Οη ζεσξεηηθνί ηεο γλσζηηθήο πξνζέγγηζεο κειεηνχλ ηηο λνεηηθέο δηεξγαζίεο θαη 

πξνζπαζνχλ λα ηηο πεξηγξάςνπλ – πνιινί απφ απηνχο βιέπνπλ ην λνπ σο έλα 

ζχζηεκα πνπ ρεηξίδεηαη ζχκβνια, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηα ρεηξίδεηαη θαη ν 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο: Οη πιεξνθνξίεο πξνζιακβάλνληαη απφ ην ζχζηεκα, 

ζπγθξαηνχληαη, πθίζηαληαη επεμεξγαζία θαη κεηαηξέπνληαη ζε κηα φζν γίλεηαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε αλαπαξάζηαζε. Σειηθά, νη πιεξνθνξίεο απνθσδηθνπνηνχληαη 

θαη ηνπο απνδίδεηαη λφεκα κεηά απφ ζχγθξηζε θαη ζπλδπαζκφ κε πξνυπάξρνπζεο 

πιεξνθνξίεο θαη λνεηηθέο παξαζηάζεηο. 

 

Σα πξνγξάκκαηα ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ γλσζηηθή πξνζέγγηζε 

πξνζθέξνπλ κηα θαζνδεγνχκελε εηζαγσγή ζην ζεκαηηθφ πεδίν θαη ππνδεηθλχνπλ 

ζηνλ ζπνπδαζηή ηπρφλ ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηνπ ζεκαηηθνχ πεδίνπ 

θαη δηαδηθαζίεο πξνζέγγηζεο ηνπ [Νηαινχθαο Β., 2009]. 
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Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν δάζθαινο, θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ εξσηήζεσλ ζηα ηεζη 

απηναμηνιφγεζεο, θάλεη κηα εηζαγσγή ζε ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ πεδίν 

παξνπζηάδνληαο ηηο έλλνηεο ππνδνκήο. Οξηζκέλα εξγαιεία δίλνπλ δπλαηφηεηα 

παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο, φρη κφλν κέζσ απιψλ νξηζκψλ, αιιά θαη κε ρξήζε 

πνιπκεζηθψλ ζηνηρείσλ φπσο είλαη νη εηθφλεο, ν ήρνο αιιά θαη ηα βίληεν(γηα 

παξάδεηγκα βίληεν ζε κνξθή αξρείνπ flash). Αθνινχζσο, πξνβάιεηαη κηα ζρεηηθή 

εξψηεζε, ηελ νπνία ν καζεηήο θαιείηαη λα απαληήζεη. Σέινο, ην πξφγξακκα 

παξνπζηάδεη ηε ζσζηή απάληεζε ψζηε ν καζεηήο δηαπηζηψλεη αλ έρεη απαληήζεη 

ζσζηά ή ιαλζαζκέλα. 

 

2.2.1.4 Αλαηξνθνδόηεζε 

 

αλ έλλνηα, ε  αλαηξνθνδφηεζε πνιχ είλαη ζεκαληηθή ζηελ εθπαηδεπηηθή ςπρνινγία. 

Δίλαη έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη ψζηε ε κάζεζε λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή. Ζ αλαηξνθνδφηεζε πεξηγξάθεη θάζε κνξθή θξηηηθήο ή 

επηθνηλσλίαο πνπ παξέρεηαη ζην καζεηή γηα λα ηνλ πιεξνθνξήζεη γηα ηελ αθξίβεηα 

ηεο απάληεζεο πνπ έδσζε ζε κηα εξψηεζε. Οπζηαζηηθά, ζπγθξίλεη ηελ απάληεζε πνπ 

δφζεθε, κε ηελ απάληεζε πνπ ζα έπξεπε λα έρεη δνζεί θαη βάζε απηήο ηεο ζχγθξηζεο, 

παξέρεη ηελ αξκφδνπζα θξηηηθή. [Passier H., 2004] 

 

ην θνκκάηη ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ε πιεξνθνξία πνπ παξέρεηαη κέζσ 

αλαηξνθνδφηεζεο πεξηιακβάλεη ζρφιηα γηα ηελ νξζφηεηα ηεο απάληεζεο πνπ 

δφζεθε, αιιά φρη κφλν. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη θάπνηα επηπιένλ ζρφιηα, φπσο 

ελζαξξπληηθά κελχκαηα, πιεξνθνξίεο καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ, ζπγθξίζεηο, 

ζπκβνπιέο θαη νδεγίεο γηα ηα επφκελα βήκαηα. 

 

 ην ζπκπεξηθνξηζκφ  ε κάζεζε ζπληειείηαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο επηζπκεηήο 

ζπκπεξηθνξάο είηε κέζσ ηεο ακνηβήο ηεο (ζεηηθή ελίζρπζε) είηε 

κέζσ ηεο ηηκσξίαο (αξλεηηθή ελίζρπζε). Ζ άκεζε αλαηξνθνδφηεζε είλαη 
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πνιχ ζεκαληηθή κε βάζε κεξηθνχο ζπκπεξηθνξηζηέο, αθνχ ε επηβξάβεπζε 

πνπ ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε ζσζηή απάληεζε ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά, 

δίλνληαο επθαηξία αθφκα θαη ζε αδχλακνπο καζεηέο λα αηζζάλνληαη 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην απνηέιεζκα πνπ πεηπραίλνπλ. ε πνιιά εξγαιεία 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ήρσλ θαη εηθφλσλ απνδνθηκαζίαο ζηελ 

αλαηξνθνδφηεζή ηνπο γηα ιάζνο απαληήζεηο. Σν αλ νη παξελέξγεηεο απηήο ηεο 

«ηηκσξίαο» επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ θαη ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηα θίλεηξά ηνπ γηα κάζεζε, 

είλαη αθφκα πξνο δηεξεχλεζε[Α. Ράπηεο, Α. Ράπηε, 2002]. 

 

 ηνλ επηθνδνκηζκφ, ε αλαηξνθνδφηεζε είλαη απαξαίηεηε, ψζηε ν 

εθπαηδεπφκελνο λα έρεη επίγλσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο γλψζεο πνπ έρεη 

νηθνδνκεζεί. Υσξίο ν επηθνδνκηζκφο λα δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

ελζάξξπλζε ή ηελ απνδνθηκαζία, ε αλαηξνθνδφηεζε παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν. Ζ δηφξζσζε πνπ ηνπ πξνζθέξεη ε αλαηξνθνδφηεζε ζπληειεί ζηε 

γλσζηηθή ζχγθξνπζε κεηαμχ ηεο ηζρχνπζαο γη‟απηφλ αλαπαξάζηαζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηεο λέαο πιεξνθνξίαο πνπ ιακβάλεη. Βέβαηα, φζν 

πεξηζζφηεξν δίλνληαη έηνηκεο νη απαληήζεηο ζηνπο καζεηέο, ηφζν ιηγφηεξν 

επηθνδνκηζηηθή ζεσξείηαη ε πξνζέγγηζε[Α. Ράπηεο, Α. Ράπηε, 2002]. Γηα ην 

ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεηνο ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο -  ε 

αλαηξνθνδφηεζε νθείιεη λα πξνζθέξεη απηνλνκία ζηε ζθέςε θαη 

δπλαηφηεηεο απηνδηφξζσζεο. Έηνηκεο απαληήζεηο δε βνεζνχλ ζρεδφλ πνηέ 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

 

2.2.2 πζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο 

 

Ζ αζχρξνλε ειεθηξνληθή κάζεζε βαζίδεηαη ζε ηξεηο ζπληζηψζεο: 

 

(1) ηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 
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(2) ηελ αζχγρξνλε πξφζβαζε απφ ηνπο καζεηέο 

(3) ην ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο κάζεζεο 

 

Χο βάζε αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί αθφκα θαη κηα απιή 

ζειίδα ζην δηαδίθηπν, φπνπ ν εθπαηδεπηήο αλεβάδεη ην πιηθφ ηνπ καζήκαηνο θαη ζηε 

ζπλέρεηα νη εθπαηδεπφκελνη παξαδίδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ. Χζηφζν ζήκεξα κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ηελ απνθηεζείζα 

εκπεηξία θαη ηνπο νινέλα πην απαηηεηηθνχο ρξήζηεο, κηα ηθαλνπνηεηηθή πιαηθφξκα 

γηα αζχρξνλε ηειεθπαίδεπζε κπνξεί λα ππνζηεξίμεη πνιχ πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο. 

[Απγεξίνπ- Παπαζαινχξνο- Ρεηάιεο- Φαξνκίιηγθνο, 2003:3 ·  Απγεξίνπ- 

Παπαζαινχξνο- Ρεηάιεο- Φαξνκίιηγθνο, 2005:132] ζε [Κνπηζνπξίδεο Η., 2008]. 

 

Οη πιαηθφξκεο ινηπφλ απηέο παξέρνπλ εξγαιεία γηα πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο – 

σζηφζν θαζεκία απφ απηέο ηηο πιαηθφξκεο(ζπζηήκαηα ή εθαξκνγέο) δελ παξέρεη 

αθξηβψο ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο κε ηηο παξεκθεξείο απηήο. Έηζη, θάζε θαηαζθεπαζηήο 

παξέρεη θάπνηεο εμεηδεηθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο, σζηφζν ππάξρεη αιιεινεπηθάιπςε 

κεηαμχ ζπζηεκάησλ φζνλ αθνξά ζε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. 

 

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζπκβαίλεη απηή ε ζχγθιηζε ζπζηεκάησλ είλαη ε ηάζε ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ λα εληάζνπλ πιένλ φζν πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ ζηηο 

πιαηθφξκεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ δεκηνπξγνχλ. Πξαγκαηνπνηείηαη κηα 

επηθάιπςε ιεηηνπξγηψλ κεηαμχ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ εξγαιείσλ. Με ηελ νινθιήξσζε 

απηή ζβήλνληαη ζηγά ζηγά ηα φξηα κεηαμχ ζπζηεκάησλ, πνπ ζηελ  αξρή ηεο επνρήο 

ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζεσξνχληαλ ζαθψο δηαρσξηζκέλα.  

 

2.2.2.1 Πιαηθόξκεο Αζύγρξνλεο Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο 

 

Μπνξνχλ λα βξεζνχλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο νλνκαζίεο γηα ζπζηήκαηα πνπ 

πξνζθέξνπλ ηππνπνηεκέλεο ππεξεζίεο θαη πξνεγκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη δηεπθνιχλνπλ 
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ηελ πινπνίεζε απηνχ πνπ νλνκάδνπκε δηαρείξηζε κάζεζεο θαη καζεζηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ.  Κάπνηεο πνπ ζπλαληψληαη ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία είλαη (ε απφδνζε 

ησλ φξσλ ζηα ειιεληθά πνιιέο θνξέο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηε κεηάθξαζε): 

 

 LMS (Learning Management Systems) – πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο 

 CMS (Content Management Systems) – πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Πεξηερνκέλνπ 

 LCMS (Learning Content Management Systems) – ζπζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Πεξηερνκέλνπ Μάζεζεο 

 VLE (Virtual Learning Environments) – Δηθνληθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο 

 CMS (Course Management systems) – πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μαζεκάησλ 

 MLE (Managed Learning Environment) – Γηαρεηξηδφκελα πζηήκαηα 

Μάζεζεο 

 

Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο, ή αιιηψο LMS,  είλαη εθαξκνγέο Λνγηζκηθνχ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε κηαο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο, παξέρεη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηα κέζα λα παξαθνινπζήζεη ηελ πνξεία ησλ καζεηψλ θαη λα 

αμηνινγήζεη ηελ επίδνζή ηνπο. Σν LMS παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε αιιειεπηδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ζπδεηήζεηο ζε θφξνπκ θαη 

βηληεν-ζπλνκηιίεο.  

 

ηηο ΖΠΑ νη φξνη LMS θαη CMS(Course Management System) είλαη νη πιένλ 

ζπλεζηζκέλνη. Χζηφζν ν φξνο LMS ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν γηα λα πεξηγξάςεη 

ηελ εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλεη ρψξα κέζα ζε εηαηξίεο παξά ζε εθπαηδεπηηθνχο θνξείο 

[www.moodle.org]. ηελ Δπξψπε φκσο, θαη ζηελ Διιάδα δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη 

απηφο ν άηππνο δηαρσξηζκφο θαη νη φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαηηθά. Χζηφζν ζε 

απηή ηελ πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνχ, πξνηηκψληαη νη φξνη VLE θαη MLE. Σν VLE 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ππνζχλνιν ηνπ MLE – ην Δηθνληθφ Πεξηβάιινλ κπνξεί λα 
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ζεσξεζεί ππνζχλνιν ηνπ Γηαρεηξηδφκελνπ Πεξηβάιινληνο, φηαλ ην πξψην ηαπηηζηεί 

κε ηελ Μάζεζεο κέζσ Τπνινγηζηή, ελψ ην δεχηεξν ηαπηηζηεί κε ηελ έλλνηα ηνπ 

ρνιηθνχ Πεξηβάιινληνο γεληθά. 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη ζε αλαθνξέο ρξεζηψλ ζε εθπαηδεπηηθά θφξνπκ, 

επηθξαηεί ζχργπζε κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. Αθφκα θαη επξέσο δηαδεδνκέλα εξγαιεία, 

φπσο ην Moodle, δελ έρνπλ κηα ζαθή ηαπηφηεηα φζνλ αθνξά ζηνλ αθξηβή φξν 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπο. To Moodle απηνπξνζδηνξίδεηαη ζαλ LMS θαη VLE ελψ ζε 

πιήζνο αθαδεκατθψλ εξγαζηψλ πεξηγξάθεηαη ζαλ LCMS [Λαδαξίλεο Φ., 

Καλειιφπνπινο Γ., Λάινο Π.,  2008]  

 

Οη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο έρνπλ θσδηθφ πξφζβαζεο, είηε καζεηή είηε δαζθάινπ. Ο 

ινγαξηαζκφο ελφο δαζθάινπ έρεη πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα απφ απηφλ ηνπ καζεηή – 

έλαο δάζθαινο κπνξεί λα θάλεη αιιαγέο ζην καζεζηαθφ πεξηερφκελν, φπσο επίζεο 

θαη λα βιέπεη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. Κάπνηα παθέηα LMS πνπ έρνπλ δηαηεζεί 

ζην εκπφξην είλαη ηα Blackboard, Lotus LearningSpace, θαη WebCT (πιένλ κέξνο 

ηνπ Blackboard), ελψ αλνηρηφ VLE είλαη ε πιαηθφξκα Moodle. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε, βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο LMS είλαη ε ραξηνγξάθεζε 

καζεζηαθνχ πιηθνχ, ε παξαθνινχζεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ, ε ειεθηξνληθή 

επηθνηλσλία(ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, chat) θαη νη ζχδεζκνη πξνο εμσηεξηθέο πεγέο 

κάζεζεο ζην δηαδίθηπν. Σα LMS εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζε ιεηηνπξγίεο πνπ 

αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ο εθπαηδεπηηθφο, ππεχζπλνο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ καζήκαηνο ρξεζηκνπνηεί ηα εξγαιεία πνπ 

παξέρνληαη απφ ηελ LMS πιαηθφξκα γηα λα ζρεδηάζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ην κάζεκά 

ηνπ: Φνξηψλεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην δηαρεηξίδεηαη, ην εκπινπηίδεη, παξαθνινπζεί 

ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο, αθνχ ε βαζκνινγία ηνπο 

θαηαγξάθεηαη απφ ην LMS, δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ(ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, chat), αιιά θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. 
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Δπίζεο ην LMS δεκηνπξγεί ινγαξηαζκνχο ρξεζηψλ, δίλνληαο πάληα ζε απηνχο έλα 

ξφιν(καζεηή, δαζθάινπ, δηνηθεηηθνχ θιπ.).  

 

Γελ ζα γίλεη πεξαηηέξσ αλαθνξά ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ LMS, θαζψο ε αλάιπζε απηψλ 

είλαη πέξαλ ηνπ ζθνπνχ ηεο εξγαζίαο. Ζ αλαθνξά ζηα LMS γίλεηαη εδψ, δηφηη φπσο 

ζα ζπδεηεζεί αξγφηεξα, ηα LMS κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ηα εξγαιεία 

δεκηνπξγίαο ηεζη απηναμηνιφγεζεο, κέζσ πάληα πξνηχπσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

φπσο είλαη ην SCORM. Μέζσ ηνπ πξνηχπνπ SCORM πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

πξνδηαγξαθή IMS QTI, ηα ηεζη απηναμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα θνξησζνχλ (λα ηα 

θάλνπκε upload) ζε πιαηθφξκεο LMS, φπσο είλαη ην Moodle. 

 

2.2.2.2 LCMS – Η εμέιημε ησλ LMS 

 

Μηα εμέιημε ησλ LMS ζπζηεκάησλ είλαη ηα ζπζηήκαηα LCMS (Learning Content 

Management Systems – πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθνχ Πεξηερνκέλνπ), ηα 

νπνία ζπλδπάδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ελφο LMS καδί κε ηε δεκηνπξγία, δηαρείξηζε θαη 

δηαλνκή ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Έηζη ζε κηα πιαηθφξκα LCMS 

επηηπγράλεηαη ηφζν ε δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο κάζεζεο, φζν θαη ησλ άιισλ 

παξακέηξσλ φπσο αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, δειαδή ηε δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πφξσλ, ησλ ζηνηρείσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ 

απηψλ. Παξάδεηγκα ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε πιαηθφξκα ILIAS. Ζ αλάπηπμή ηνπ 

μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 ζην Παλεπηζηήκην ηεο Κνινλίαο ελψ ζήκεξα έρεη 

θηάζεη ηελ έθδνζε ILIAS 4.2, σο ζπλέρεηα ηνπ ILIAS 4.0 πνπ είρε νινθιεξσζεί ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2009.   

 

Όπσο έρεη γίλεη ζαθέο, νη νξηζκνί ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Μάζεζεο θαη 

πζηεκάησλ δηαρείξηζεο Μαζεζηαθνχ Πεξηερνκέλνπ ηείλνπλ λα ζπγθιίλνπλ. 

Χζηφζν ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, γίλεηαη ε ζχγθξηζε θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο 

κε ηελ «θιαζηθή» έλλνηα ησλ φξσλ απηψλ. θνπφο δελ είλαη ηφζν λα γίλεη 
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δηαρσξηζκφο ησλ ζπζηεκάησλ, αιιά λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε έλλνηα ησλ ίδησλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 

 

Πίλαθαο 2.1. πγθξηηηθή παξνπζίαζε ζπζηεκάησλ LMS/ LCMS – Βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

Υαξαθηεξηζηηθό 

 

LMS LCMS 

Γηαρείξηζε (πξσηαξρηθά) Υξεζηψλ Πεξηερνκέλνπ 

Παξαθνινχζεζε Πξνφδνπ 

Μαζεηψλ 

ΝΑΗ ΝΑΗ 

Γηαρείξηζε ινγαξηαζκνχ 

ρξεζηψλ 

ΝΑΗ ΟΥΗ 

Τπνζηήξημε πλεξγαηηθήο 

Μάζεζεο 

ΝΑΗ ΝΑΗ 

Γεκηνπξγία 

Υξνλνδηαγξάκκαηνο 

ΝΑΗ ΟΥΗ 

Δηζαγσγή καζεζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ 

ΝΑΗ(Απαξαίηεηε ε 

ζπκκφξθσζε κε πξφηππα, 

π.ρ. SCORM) 

ΝΑΗ(Απαξαίηεηε ε 

ζπκκφξθσζε κε πξφηππα 

π.ρ. SCORM) 

Γεκηνπξγία Μαζεζηαθνχ 

Πεξηερνκέλνπ 

ΟΥΗ ΝΑΗ 

Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε 

ηεζη θαη εξσηήζεσλ 

ΝΑΗ ΝΑΗ 

Δγγξαθή ρξήζηε 

απαηηείηαη 

ΝΑΗ ΟΥΗ 
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2.3  Η θηινζνθία θαη νη ιεηηνπξγίεο ελόο εξγαιείνπ δεκηνπξγίαο 

αζθήζεσλ απην-αμηνιόγεζεο 

 

2.3.1 Σύπνη εξσηήζεσλ ζηα ηεζη απηναμηνιόγεζεο 

 

ηελ ελφηεηα 2.2.2 κειεηήζεθε ην πιαίζην ζην νπνίν κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ηα 

ειεθηξνληθά ηεζη απηναμηνιφγεζεο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξζεθε φηη ηα ηεζη είλαη 

κέξνο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, αθνχ κπνξνχλ λα «ζπλεξγαζηνχλ» κε ηα 

εμεηδηθεπκέλα  πεξηβάιινληα LMS θαη VLE. ε απηή ηελ ελφηεηα ζα αλαθεξζνχκε 

ζηα ζπζηαηηθά απφ ηα νπνία απνηειείηαη έλα ειεθηξνληθφ δηαγψληζκα, πνπ είλαη νη 

εξσηήζεηο.  

 

Τπάξρνπλ πνιινί ηχπνη εξσηήζεσλ ζηα ειεθηξνληθά ηεζη, ηα νπνία θαη ζα 

αλαιπζνχλ ηψξα. Χζηφζν ζα πξέπεη λα γίλεη κηα δηεπθξίλεζε: Ο φξνο «ηχπνη 

εξσηήζεσλ» ζα εμεηαζηεί κε κηα επξχηεξε έλλνηα, θαζψο πεξηιακβάλεη φρη κφλν ην 

θνκκάηη ηεο εξψηεζεο αιιά θαη ην θνκκάηη ηεο απάληεζεο. Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

ελφηεηα 2.3.5, ην πξφηππν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο IMS QTI δίλεη έκθαζε ζε «ηχπνπο 

απαληήζεσλ», θαη φρη ζε ηχπνπο εξσηήζεσλ.  

 

Δξσηήζεηο επηινγήο: Γίλεηαη επηινγή ηεο ζσζηήο απάληεζεο (ή απαληήζεσλ), απφ 

κηα ιίζηα πηζαλψλ πξνηεηλφκελσλ. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη εξσηήζεηο 

«σζηνχ/ Λάζνπο» ή «Ναη/ Όρη», φπνπ νη πηζαλέο απαληήζεηο έηλαη έλα δεπγάξη θαη ν 

ρξήζηεο ηειηθά επηιέγεη φηη θάηη είλαη είηε αιεζέο είηε ςεπδέο. Απφ ηελ άιιε 

ππάξρνπλ νη εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, φπνπ πξνηείλνληαη πεξηζζφηεξεο απφ 

δχν πηζαλέο απαληήζεηο. ε απηή ηελ πεξίπησζε γίλεηαη κηα δηαθνξνπνίεζε ζε 

εξσηήζεηο «Πνιιαπιήο επηινγήο» (“Multiple Choice”) θαη «Πνιιαπιήο 

απάληεζεο»(“Multiple Response”). Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν είλαη φηη ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε ε ζσζηή απάληεζε είλαη κφλν κία ελψ ζηε δεχηεξε κπνξεί λα έρνπκε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία ζσζηέο απαληήζεηο. Σέινο, κηα εηδηθή πεξίπησζε ζηηο 
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εξσηήζεηο επηινγήο είλαη ε άζθεζε “HotSpot”, φπνπ ε επηινγή γίλεηαη πάλσ ζε έλα 

γξαθηθφ. Ο ρξήζηεο δίλεη ηελ επηινγή ηνπ θιηθάξνληαο ζην ζσζηφ ζεκείνπ ηνπ 

γξαθηθνχ. 

 

Δξσηήζεηο αληηζηνίρηζεο: Γίλεηαη επηινγή ζηνηρείνπ απφ έλα ζχλνιν Α θαη απηφ 

αληηζηνηρίδεηαη κε έλα ζηνηρείν απφ έλα άιιν ζχλνιν Β. Απηφ γίλεηαη κε κηα γξακκή 

πνπ ζρεδηάδεηαη κε ην πάηεκα ηνπ πνληηθηνχ θαη ζπλδέεη ηα δχν ζηνηρεία. Έλαο άιινο 

δηαδεδνκέλνο ηξφπνο είλαη ε επηινγή ηνπ ζηνηρείνπ λα γίλεηαη κε ην πνληίθη, ζέξλεηαη 

θαη αθήλεηαη πάλσ ζην ζηνηρείν κε ην νπνίν αληηζηνηρίδεηαη. 

 

Δξσηήζεηο Γηάηαμεο: Ο ζηφρνο είλαη λα θέξνπκε ηα ζηνηρεία ζε κηα ζσζηή θαη 

ινγηθή ζεηξά. Ζ ζεηξά ησλ βεκάησλ γηα λα επηιεζηεί κηα δξαζηεξηφηεηα, θάπνηα 

ρξνλνινγηθά γεγνλφηα ή κηα πξφηαζε κε κπεξδεκέλεο ιέμεηο είλαη αζθήζεηο 

θαηάιιειεο γηα απηή ηελ θαηεγνξία. Ζ πινπνίεζε γίλεηαη ζπρλά κε γξαθηθφ ηξφπν, 

δειαδή “Drag&Drop”, απινπνηψληαο αξθεηά ηε δηαδηθαζία επίιπζεο.  

 

Αλνηρηνύ ηύπνπ: Ζ ζσζηή απάληεζε δίλεηαη κε ηελ εηζαγσγή θεηκέλνπ ζε θάπνην 

πιαίζην. Έηζη νη απαληήζεηο κπνξεί λα είλαη θαζαξά αξηζκεηηθά δεδνκέλα, ή 

αιθαξηζκεηηθά δειαδή λα πεξηέρνπλ θείκελν. ηε δεχηεξε θαηεγνξία, δειαδή ζηα 

αιθαξηζκεηηθά, νη απαληήζεηο  κπνξεί λα είλαη ζχληνκεο, δειαδή κηαο ή δχν ιέμεσλ, 

ή κπνξεί λα είλαη κηα παξάγξαθνο ή αθφκα πην εθηελήο. Πνιιέο θνξέο ηα εξγαιεία 

δεκηνπξγίαο αζθήζεσλ απηναμηνιφγεζεο, νλνκάδνπλ απηέο ηηο εξσηήζεηο 

«πκπιήξσζεο θελνχ». Δπίζεο, δίλνπλ ζηνπο δεκηνπξγνχο ησλ αζθήζεσλ ηε 

δπλαηφηεηα λα εηζάγνπλ ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο γηα έλα πιαίζην ζπκπιήξσζεο 

θελνχ(ζηελ πεξίπησζε φπνπ δχν φξνη είλαη εμίζνπ ζσζηνί) – πξνζθέξνληαο έηζη 

κεγάιε επειημία. 
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2.3.2 Δπηινγή ηνπ ηύπνπ εξώηεζεο 

 

χκθσλα κε ηελ [Mainka J., 2003] δελ ππάξρεη ηχπνο εξψηεζεο πνπ ζεσξείηαη 

θαιχηεξνο απφ θάπνηνπο άιινπο ηχπνπο. Χζηφζν, ζηελ ίδηα εξγαζία γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα εμεγεζεί γηα πνην ιφγν κεξηθνί ηχπνη εξσηήζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

(πξνηηκνχληαη) πεξηζζφηεξν απφ άιινπο ηχπνπο.  

 

Σίζεληαη ηξία θξηηήξηα, κε βάζε ηα νπνία αμηνινγείηαη ν θάζε ηχπνο εξψηεζεο: 

1. Δπθνιία δεκηνπξγίαο θαη ρξήζεο 

2. Απηφκαηε δηφξζσζε θαη  βαζκνιφγεζε 

3. Καηαιιειφηεηα ειέγρνπ πνιχπινθσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ 

 

ε φηη αθνξά ην πξψην θξηηήξην, δειαδή ηελ επθνιία δεκηνπξγίαο κηαο εξψηεζεο, 

είλαη πην εχθνιε ε δεκηνπξγία κηαο εξψηεζεο πνπ πεξηέρεη θείκελν, παξά κηαο 

εξψηεζεο πνπ πεξηιακβάλεη γξαθηθά. Βέβαηα, δελ παξέρνπλ φια ηα εξγαιεία ηε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο γξαθηθψλ ζηνλ ίδην βαζκφ – γηα παξάδεηγκα, ν ηχπνο εξψηεζεο 

“HotSpot” πνπ αθνξά θπξίσο ρεηξηζκφ γξαθηθψλ δελ πεξηιακβάλεηαη ζε φια ηα 

εξγαιεία δεκηνπξγίαο αζθήζεσλ απηναμηνιφγεζεο. ην θνκκάηη ηεο απάληεζεο, 

ζεσξείηαη πην εχθνιε ε απάληεζε φηαλ ε κνλάδα εηζφδνπ είλαη ην πνληίθη, παξά ην 

πιεθηξνιφγην. Έηζη ζεσξείηαη πην εχρξεζην λα απαληάλεη θαλείο επηιέγνληαο κε έλα 

θιηθ, παξά πιεθηξνινγψληαο. 

 

Ζ απηφκαηε δηφξζσζε, φπσο ζα αλαθεξζεί ζηελ παξάγξαθν 2.3.3.1, είλαη έλα απφ ηα 

βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο απηναμηνιφγεζεο κέζσ ππνινγηζηή. Ζ απηφκαηε 

δηφξζσζε δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φια ηα είδε εξσηήζεσλ. Δθαξκφδεηαη κε 

επηηπρία ζε εξσηήζεηο επηινγήο, αληηζηνίρηζεο θαη εηζαγσγήο αξηζκεηηθψλ 

δεδνκέλσλ, δειαδή ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. Χζηφζν ζε εξσηήζεηο 

αλνηρηνχ ηχπνπ, φπνπ ε απάληεζε είλαη κηα πξφηαζε ή κηα νιφθιεξε παξάγξαθνο, 
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ην θείκελν είλαη δηθνξνχκελν. Λφγσ  ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ ιφγνπ δελ ππάξρεη κία 

κφλν ζσζηή απάληεζε. Ζ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία [F. Schanda, 1999] ζηελ  [Mainka J., 

2003] αλαθέξεη φηη ε απηφκαηε δηφξζσζε θεηκέλσλ κπνξεί λα γίλεη εζηηάδνληαο ζε 

κεξηθέο ιέμεηο-θιεηδηά ή ζπλδπαζκφ ιέμεσλ-θιεηδηψλ, πνπ ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

ππάξρνπλ κέζα ζηελ απάληεζε γηα λα ζεσξεζεί ζσζηή. Χζηφζν ε δπλαηφηεηα 

απηφκαηεο δηφξζσζεο πνιχπινθσλ θεηκέλσλ είλαη πέξαλ ησλ δπλαηνηήησλ ηεο 

ζεκεξηλήο ηερλνγλσζίαο. 

 

Ο φξνο «πνιχπινθνη καζεζηαθνί ζηφρνη» αλαθέξεηαη ζηελ απφθηεζε εθ κέξνπο ηνπ 

καζεηή, ηεο ηθαλφηεηαο, φρη απιά λα απνκλεκνλεχεη πιεξνθνξίεο, αιιά θαη λα θάλεη 

κεηαμχ ηνπο ζπζρεηίζεηο θαη λα δηαηππψλεη ηε δηθή ηνπ άπνςε. Οη εξσηήζεηο ηχπνπ 

«σζηφ/ Λάζνο», γηα παξάδεηγκα δελ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

θξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή. Απφ ηελ άιιε, νη εξσηήζεηο «Πνιιαπιήο Δπηινγήο» 

είλαη ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθέο. Σν θαηά πφζν έγθπξε είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή 

πνπ γίλεηαη κε κηα εξψηεζε θιεηζηνχ ηχπνπ, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε 

θχζε ηεο εξψηεζεο, δειαδή ην πεξηερφκελφ ηεο. Γε ζα γίλεη πεξαηηέξσ αλαθνξά γηα 

ην ζσζηφ ηξφπν ζπγγξαθήο εξσηήζεσλ, θαζψο απηφο είλαη πέξα ηνπ ζθνπνχ ηεο 

εξγαζίαο. Όκσο, κηα εξψηεζε ε νπνία ειέγρεη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ 

είλαη θαιχηεξε απφ κηα εξψηεζε πνπ ειέγρεη γλψζεηο πνπ απιά απνζηεζίδνληαη.  

 

Με βάζε ινηπφλ ηα πξνεγνχκελα κπνξεί λα εξκελεπηεί ην γεγνλφο φηη νη 

πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελεο εξσηήζεηο είλαη απηέο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ηχπν ηεο 

«Πνιιαπιήο Δπηινγήο».  Απηφο ν ηχπνο εξψηεζεο θαιχπηεη φια ηα πξναλαθεξζέληα 

θξηηήξηα. Σν ίδην δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ζρεηηθή έξεπλα [B. Warburton , 2003] πνπ 

έγηλε ην 2003 ζηε Μ. Βξεηαλία θαη αλαθέξεη φηη ε «Πνιιαπιή επηινγή» αληηζηνηρεί 

πεξίπνπ ζην 70% ησλ εξσηήζεσλ, ελψ ην ππφινηπν 30% κνηξάδνληαη ηα άιια είδε 

εξσηήζεσλ. πκπεξαζκαηηθά, ν ζρεδηαζκφο ησλ εξσηήζεσλ είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο 

παξάγνληαο γηα κηα επηηπρεκέλε αμηνιφγεζε θη φρη ηφζν ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 
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2.3.3 Αμηνιόγεζε κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ 

2.3.3.1 Πιενλεθηήκαηα 

 

Απηνκαηνπνηεκέλα Απνηειέζκαηα: Ζ δηφξζσζε ησλ εξσηήζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ 

γίλεηαη κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν, θαζψο ην εθάζηνηε ινγηζκηθφ γλσξίδεη πνηεο 

είλαη νη ζσζηέο απαληήζεηο. 

 

Αθξηβή Απνηειέζκαηα: Ζ δηφξζσζε γίλεηαη κε αθξίβεηα, θαζψο δελ ππεηζέξρεηαη ν 

αλζξψπηλνο παξάγνληαο ηεο θνχξαζεο ή ηεο παξάιεηςεο. 

 

Μείσζε ηεο Υξήζεο Αλαιώζηκσλ: Οη εξσηήζεηο απαληψληαη ειεθηξνληθά θαη 

επνκέλσο κεηψλεηαη ή θαη εμαιείθεηαη ε ρξήζε ραξηηνχ. Δπίζεο εμνηθνλνκείηαη 

ρψξνο γηα ηελ απνζήθεπζή ηνπ. Έηζη καθξνπξφζεζκα γίλεηαη κεγάιε εμνηθνλφκεζε 

ζε φια ηα επίπεδα. 

 

Δπειημία ζηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηήζεσλ: Οη εξσηήζεηο πνπ ζρεδηάδνληαη 

ειεθηξνληθά επηδέρνληαη πνιχ εχθνια κηθξέο ή κεγάιεο αιιαγέο, αθφκα θαη ηεο 

ηειεπηαίαο ζηηγκήο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη επαλαηχπσζε φιν ην ηεζη. 

 

Δπειημία ζηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ: Οη εμεηαδφκελνη δηνξζψλνπλ κε 

επθνιία ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ πεξίπησζε ιάζνπο, θαη ηηο ζπκπιεξψλνπλ αλ 

παξαιείςνπλ θάηη. 

 

Άκεζε Αλαηξνθνδόηεζε: Όζνλ αθνξά ηε βαζκνιφγεζε ηνπ καζεηή, απηή δίλεηαη 

άκεζα απφ ην ηεζη. ηα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο 

αλαηξνθνδφηεζεο, θαη κάιηζηα εμαηνκηθεπκέλεο, κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπ 

καζεηή. 
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Φηιηθά πξνο ην καζεηή: Ζ ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ θαζηζηά ηα ηεζη πην θηιηθά ζην 

ρξήζηε, αιιά θαη ηηο εξσηήζεηο πην θαηαλνεηέο (κέζσ εηθφλσλ, θηλνχκελσλ εηθφλσλ 

θαη ήρσλ). 

 

Απνζήθεπζε απνηειεζκάησλ: Καζψο ηα ηεζη δηεμάγνληαη ειεθηξνληθά ππάξρεη ε 

δπλαλφηεηα απηνκαηνπνηεκέλεο απνζήθεπζήο ηνπο ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κέζα 

ζην ζρνιείν. Καζψο ηα δεδνκέλα ησλ απνηειεζκάησλ αξρεηνζεηνχληαη, θαζίζηαληαη 

δηαζέζηκα θαη κειινληηθά, γηα  ρξήζε απφ νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν, δειαδή 

καζεηέο ή θαζεγεηέο. 

 

2.3.3.2 Μεηνλεθηήκαηα 

 

Αλάπηπμε πεξηνξηζκέλσλ δεμηνηήησλ: Οη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, πνπ 

απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εξσηήζεσλ ζηελ αμηνιφγεζε κέζσ ππνινγηζηή, 

πεξηνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε πεξαηηέξσ δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή. Οη καζεηέο 

αλαπηχζζνπλ πεξηζζφηεξν ηελ ηθαλφηεηα λα δίλνπλ ζχληνκεο απαληήζεηο θαη λα 

απαληνχλ ζε θιεηζηέο εξσηήζεηο, παξά λα αλαπηχζζνπλ κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο 

θαη θαηαλφεζε. Γηα απηφ πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ νη δάζθαινη, θαιχπηνληαο επξχ 

θάζκα ηεο χιεο ζηηο εξσηήζεηο ηνπο θαη δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα αηηνιφγεζεο ησλ 

απαληήζεσλ – κέζα ζε πιαίζηα θεηκέλνπ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζπλήζσο θάησ απφ ηελ 

εξψηεζε. 

 

Σερληθά Πξνβιήκαηα: Ζ ζπλδεζηκφηεηα ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κε ην 

δίθηπν κπνξεί πνιιέο θνξέο λα απνηειέζεη ζνβαξφ παξάγνληα θαζπζηέξεζεο ζηε 

δηεμαγσγή ησλ ηεζη. Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί 

λα πξνθιεζεί απψιεηα δεδνκέλσλ ή ππνβνιή κε-νινθιεξσκέλσλ απνηειεζκάησλ. 

Απφ ηελ άιιε, ν καζεηήο ζα πξέπεη ηελ ψξα εθείλε λα είλαη επηθεληξσκέλνο κφλν 

ζηελ επίιπζε ησλ δνθηκαζηψλ. 
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Αληηγξαθή: Απηφ ην πξφβιεκα ζπλαληάηαη θαη ζηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο 

αμηνιφγεζεο. Ζ ηερλνινγία ηνπ δηαδηθηχνπ δελ κπνξεί λα θάλεη θάηη ψζηε λα 

απνηξέςεη ην καζεηή απφ ηελ αληηγξαθή ή απφ ηελ αλαδήηεζε ηεο απάληεζεο θάπνπ 

ζην δηαδίθηπν. Μηα πηζαλή ιχζε είλαη λα γίλεη ε εμέηαζε ειέπζεξα κε αλνηρηά 

βηβιία. Φπζηθά, ζηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη εηδηθφο ζρεδηαζκφο ησλ 

εξσηήζεσλ. 

 

2.4 Η πξνδηαγξαθή IMS QTI 

2.4.1 Η έλλνηα ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο(interoperability) 

 

Χο δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζπζηεκάησλ νξίδεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο, ελνπνίεζεο 

θαη ρξήζεο ηεο πιεξνθνξίαο κε εληαίν ηξφπν απφ δηαθνξεηηθά πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα. Δίλαη έλα απφ ηα πην θξίζηκα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ζήκεξα εηαηξίεο 

θαη θξαηηθνχο νξγαληζκνχο, θαη ελ γέλεη θνξείο πνπ ρξεηάδνληαη λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζε πιεξνθνξίεο απφ πνιιαπιά θαη θπξίσο εηεξνγελή ζπζηήκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ελδηάκεζα επίπεδα / ινγηζκηθά πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

δηακφξθσζε θαη ηειηθή κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ. Ηδηαίηεξα κε ηελ εκθάληζε ηνπ 

παγθφζκηνπ ηζηνχ, γελλήζεθε ε αλάγθε απηνκαηνπνίεζεο θαη ελνπνίεζεο ησλ 

εξγαζηψλ θαη ηαπηφρξνλα αλαβάζκηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

 

ηηο 6 Γεθεκβξίνπ 2000, ν Wayne Hodgins, πξφεδξνο ηεο IEEE Learning 

Technology Standards Committee θαη βαζηθφο ππεχζπλνο ηνπ πξνηχπνπ Learning 

Object Metadata, είρε δειψζεη : «Ζ εχθνιε πξφζβαζε ζε απνζήθεο κεηαδεδνκέλσλ 

είλαη ην ζεκείν θακπήο ηεο επφκελεο γεληάο καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ, θαζψο θαη 

ησλ λέσλ ζπλζεθψλ δεκηνπξγίαο γλψζεο. Κάηη ηέηνην ζα απαηηήζεη φηη ηα 

εθπαηδεπηηθά κεηαδεδνκέλα πξέπεη λα είλαη παγθνζκίσο δηαιεηηνπξγηθά θαη 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκα.» [ierg.csd.auth.gr/ierg/presentations/metadata3.pdf] 
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2.4.2 Πξόηππν θαη Πξνδηαγξαθή 

 

Ζ πξνδηαγξαθή είλαη έλα έγγξαθν, ζπλήζσο ζηα πιαίζηα κηαο εηαηξίαο πνπ νξίδεη 

παξακέηξνπο γηα έλα πξντφλ. Έλα παξάδεηγκα πξνδηαγξαθήο ζα κπνξνχζε λα είλαη νη 

γεσκεηξηθέο ή ειεθηξηθέο παξάκεηξνη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζθεπαζηή. Χζηφζν, κηα εηαηξία(ή, αληίζηνηρα έλαο θξαηηθφο 

νξγαληζκφο) κπνξεί λα αλαπηχμεη πξνδηαγξαθή γηα έλα πξντφλ ή εμάξηεκα ην νπνίν 

πξφθεηηαη λα αγνξάζεη. Καηά απηή ηελ έλλνηα, ε πξνδηαγξαθή κπνξεί λα είλαη κηα 

πξναπαίηεζε πνπ νξίδεηαη απφ κηα εηαηξία θαη ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί απφ κηα 

άιιε εηαηξία, φηαλ απηέο νη δχν ζπλάςνπλ κεηαμχ ηνπο θάπνην ζπκβφιαην. 

 

Σν πξφηππν είλαη πξνδηαγξαθέο θαη παξάκεηξνη πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζε πνιιά 

πξντφληα θαη νξγαληζκνχο. Γηα παξάδεηγκα, ην πξφηππν ISO 9001 είλαη εθαξκφζηκν 

ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο νξγαληζκνχο [www.askaboutvalidation.com].  

 

Έηζη κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα πξφηππα ζεσξνχληαη έγθπξα θαη πην επίζεκα απφ κηα 

πξνδηαγξαθή. Ζ πξνδηαγξαθή, αθνχ ηεζεί ζε πνιιαπιέο δνθηκαζίεο ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο ρξήζεο, κπνξεί λα εμειηρζεί ζε πξφηππν, ιακβάλνληαο πξψηα επηδνθηκαζία 

απφ θάπνηνλ έγθπξν νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

 

2.4.3 IMS Global Learning Consortium - Η πξνδηαγξαθή IMS QTI 

 

Ζ πξνδηαγξαθή IMS Question & Test Interoperability(QTI) πεξηγξάθεη κηα δνκή γηα 

ηελ αλαπαξάζηαζε κηαο εξψηεζεο (“Item”), κηαο νκάδαο εξσηήζεσλ (“Section”) , 

ελφο ηεζη (“Assessment”) θαη ησλ αληίζηνηρσλ απνηειεζκάησλ. Έηζη, ε πξνδηαγξαθή 

επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή ησλ εξσηήζεσλ, ησλ ηεζη θαη ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ 

ησλ ΓΜ. Ζ πξνδηαγξαθή QTI έρεη νξηζηεί ζε XML, ψζηε λα έρεη ηε κεγαιχηεξε 

δπλαηή απνδνρή. Ζ XML είλαη έλα πξφηππν γιψζζαο ζήκαλζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
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ζηελ κνληεινπνίεζε δηαδηθηπαθψλ θαη θαηαλεκεκέλσλ εθαξκνγψλ. Έηζη ε 

πξνδηαγξαθή QTI είλαη επεθηάζηκε, πξνζαξκφδεηαη ζε εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα θαη 

κπνξεί λα πηνζεηεζεί απφ ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο. Ζ πξνδηαγξαθή QTI, φπσο φιεο 

νη πξνδηαγξαθέο IMS, δε ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο – δελ 

πεξηνξίδεη ηε δηεπαθή ρξήζηε, ηα παηδαγσγηθά παξαδείγκαηα, ηηο θαηλνηφκεο 

ηερλνινγίεο, ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε 

[www.imsglobal.org]. 

 

Σν IMS QTI έρεη αλαπηχμεη δηθή ηνπ νξνινγία, ψζηε λα είλαη εληαία θαη λα 

απνθεχγνληαη δηθνξνχκελνη φξνη. Σα ηεζη έρνπλ νλνκαζηεί “Assessments”. Μέζα ζε 

έλα “assessment” κπνξεί λα ππάξρνπλ κηα ή πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο. Ζ δεκηνπξγία 

κηαο εξψηεζεο απαηηεί αξθεηέο πιεξνθνξίεο, φπσο, ηε βαζκνινγία ηεο, ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ ηε ζπλνδεχεη θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε κνξθνπνίεζε 

θαη ηε δηάηαμή ηεο. Έηζη, ε εξψηεζε καδί κε ηα δεδνκέλα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, έρεη 

νλνκαζηεί “Item”. 

 

 Πνιιέο θνξέο ππάξρεη ε αλάγθε λα γίλεη νκαδνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ κέζα ζε έλα 

ηεζη. Ζ νκαδνπνίεζε επηηπγράλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο “Sections”. Κάζε νκάδα 

εξσηήζεσλ ζα κπνξνχζε λα έρεη δηαθνξεηηθή ζεκαηνινγία, θαη ίζσο λα ήηαλ 

επηζπκεηφ λα γλσξίδακε ηε βαζκνινγία θάζε νκάδαο μερσξηζηά, αιιά θαη φινπ ηνπ 

ηεζη ζπλνιηθά. Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 2.1, έλα “assessment” κπνξεί λα πεξηέρεη 

“sections”, ελψ έλα “section” κπνξεί λα πεξηέρεη “items” ή άιια “sections”. Σέινο, 

έλα “assessment” δελ κπνξεί λα πεξηέρεη έλα ζθέην “item”. 

 

Πξηλ γίλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζπζρεηίζεσλ φισλ απηψλ ησλ κνλάδσλ 

πιεξνθνξίαο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη κηα ηέηαξηε κνλάδα, πνπ είλαη ε “Object 

Bank”, ή φπσο ζα κπνξνχζε λα είλαη  κηα ειεχζεξε απφδνζε ζηα ειιεληθά, 

«Σξάπεδα Θεκάησλ». Μηα ηέηνηα ηξάπεδα  κπνξεί λα πεξηέρεη “Items” ή “Sections” ή 

θαη ηα δχν. Μέζα απφ κηα ηξάπεδα κπνξεί έλα “Assessment” λα αληιήζεη ζέκαηα. 

ηνλ Πίλαθα 2.2 παξνπζηάδνληαη νη ηέζζεξηο βαζηθέο κνλάδεο πιεξνθνξίαο 
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Πίλαθαο 2.2. Οη ηέζζεξηο βαζηθέο κνλάδεο πιεξνθνξίαο ηεο πξνδηαγξαθήο IMS-QTI 

Item 

Δίλαη ε κηθξφηεξε αληαιιάμηκε κνλάδα ζην QTI-XML. Σν 

“Item” ζα κνλάδα πιεξνθνξίαο είλαη κεγαιχηεξν απφ κία 

“Question” – έλα “Item” πεξηέρεη κηα “Question”, ηηο 

πιεξνθνξίεο παξνπζίαζεο, πιεξνθνξίεο γηα ην πψο ζα γίλεη ε 

επεμεξγαζία ηεο απάληεζεο ηνπ ρξήζηε, ηελ αλαηξνθνδφηεζε, 

ηε βνήζεηα θαη ηηο απαληήζεηο θαζψο επίζεο θαη ηα 

κεηαδεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ απηφ ην “Item”. 

Assessment 

Σν “Assessment” είλαη θάηη αληίζηνηρν κε ην ηεζη. Πεξηέρεη έλα 

ζχλνιν απφ “Items” πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν ν ρξήζηεο 

θαηέρεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην νπνίν εμεηάδεηαη. Σν 

“Assessment” πεξηέρεη νδεγίεο ψζηε λα γίλεηαη ζπγθέληξσζε ηεο 

βαζκνινγίαο απφ φια ηα “Items” πνπ εμεηάδεηαη ν ρξήζηεο θαη 

λα πξνθχςεη κηα ζπλνιηθή βαζκνινγία απφ απηά. 

Section 

Έλα “Section” ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ 

αληηθείκελα αμηνιφγεζεο ηεξαξρηθά. Έλα “Section” 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα δχν ζεκαληηθνχο ιφγνπο: 

(1) Μπνξεί λα αληηπξνζσπεχζεη κηα δνκή νκαδνπνίεζεο, 

δειαδή θάηη αληίζηνηρν κε κηα ζεκαηηθή ελφηεηα. 

(2) Διέγρεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα 

θαηαζθεπαζηνχλ πηζαλέο αιιεινπρίεο. 

Object Bank 

Δίλαη έλα ζχλνιν “Items” ή “Sections” ή κία κίμε ησλ δχν. Κάζε 

“Object Bank” έρεη δηθφ ηνπ αλαγλσξηζηηθφ θαη κεηαδεδνκέλα 

γηα λα είλαη δπλαηή ε αλαδήηεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ. 

Πεξηέρεη ηα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

θαηαζθεπάδνληαη “Assessments”. 

 



30 

 

ηελ Δηθφλα 2.1 αλαπαξίζηαληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ASI(assessment, 

section, item). Γηακνξθψλνληαη νη εμήο ζρέζεηο: 

 

 Έλα “Assessment” απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ έλα “Section”(c). 

 Έλα “Section” κπνξεί λα πεξηέρεη θαη άιια “Sections”(b) θαη (f). 

 Έλα “Section” κπνξεί λα πεξηέρεη έλα ή πεξηζζφηεξα “Items” (d) θαη (h). 

 Έλα “Object Bank” κπνξεί λα πεξηέρεη “Items” ή “Sections” ή θαη ηα δχν. 

 

 

Δηθόλα 2.1. Ζ ινγηθή δνκή ηεο πξνδηαγξαθήο IMS QTI ζε UML 
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Όπσο θαίλεηαη, ε ινγηθή δνκή είλαη απιντθή- ηαπηφρξνλα είλαη θαη πνιχ επέιηθηε. 

Έηζη ε δνκή απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εηζάγεη θαη λα εμάγεη δνκέο 

δεδνκέλσλ πνπ απνηεινχληαη απφ: 

 

 Έλα “Assessment” κφλν(c) θαη (g). 

 Έλα ή πεξηζζφηεξα “Sections” κφλν (b) θαη (f). 

 Έλα ή πεξηζζφηεξα “Items” κφλν (a) θαη (e). 

 Έλα “Assessment” κπνξεί λα πεξηέρεη ή θαη λα κελ πεξηέρεη πεξηζζφηεξα ηνπ 

ελφο “Sections” (c) θαη (g). 

 Έλα “Section” κπνξεί λα πεξηέρεη ή θαη λα κελ πεξηέρεη “Items” (c), (d), (f) 

θαη (g). 

 Έλα “Object Bank” (d) θαη (h). 

 

2.4.4 QTI Lite 

 

Ζ πξνδηαγξαθή QTI Lite είλαη κηα πην κηθξή έθδνζε, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε γηα λα 

πεξηνξίζεη ηελ ζπλερψο απμαλφκελε πνιππινθφηεηα ηεο QTI. Πξαγκαηεχεηαη κφλν 

“Items”, ηα “Sections” θαη ηα “Assessments” δελ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηελ 

έθδνζε.  Ο κφλνο ηχπνο απάληεζεο πνπ πινπνηεί, είλαη απηφο ηεο πνιιαπιήο 

επηινγήο. Τπνζηεξίδεη θείκελν θαη εηθφλα, αιιά δελ ππνζηεξίδεη video νχηε ήρν. Σα 

πεξηζζφηεξα απηνκαηνπνηεκέλα ηεζη πεξηέρνπλ απιέο εξσηήζεηο πνιιαπιήο 

επηινγήο – έηζη ε έθδνζε Lite είλαη δηαζέζηκε γηα θαηαζθεπαζηέο πνπ ζέινπλ λα 

πινπνηήζνπλ απιά ζπζηήκαηα απηναμηνιφγεζεο. 

2.4.5 Σύπνη απαληήζεσλ 

 

Ζ νξνινγία πνπ έρεη πηνζεηεζεί γηα ηελ πξνδηαγξαθή QTI, είλαη φηη έλα “Item” 

ζεσξείηαη ην βαζηθφ ζηνηρείν ην νπνίν πεξηέρεη ηελ εξψηεζε θαη κηα απάληεζε.  Έηζη 

ινηπφλ ε έλλνηα «ηχπνο εξψηεζεο» (“Question Type”) δελ αξκφδεη, θαη, ζεκείν 

αλαθνξάο ζεσξείηαη ν «Σχπνο Απάληεζεο» (“Response Type”). Ο «Σχπνο 
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Απάληεζεο» θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη δνκεκέλε ε απάληεζε ηνπ 

ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ πξφθεηηαη γηα εξψηεζε πνιιαπιήο επηινγήο ε 

απάληεζε είλαη κηα επηινγή. Όηαλ πξφθεηηαη γηα εξψηεζε ζπκπιήξσζεο θελνχ ε 

απάληεζε είλαη έλα αιθαξηζκεηηθφ. 

 

Γηα ιφγνπο θαιχηεξεο θαηαλφεζεο, αο ιεθζνχλ ππφςε νη βαζηθνί ηχπνη εξσηήζεσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα εξγαιεία δεκηνπξγία ηεζη. Απηνί παξαηίζεληαη ζηελ 

παξαθάησ ιίζηα. Γηα θαζέλαλ απφ απηνχο ηνπο βαζηθνχο ηχπνπο εξσηήζεσλ, 

παξαηίζεηαη ν ηχπνο απάληεζεο πνπ νξίδεηαη απφ ην IMS QTI: 

 

 σζηνύ/ Λάζνπο – κηα εξψηεζε πνιιαπιήο επηινγήο φπνπ ε απάληεζε είλαη 

είηε ην «σζηφ/ Λάζνο» είηε ην «Αιεζέο/Φεπδέο». 

 

 Πνιιαπιήο επηινγήο – κηα εξψηεζε πνιιαπιήο επηινγήο φπνπ ε απάληεζε 

είλαη κηα απφ ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο. 

 

 Πνιιαπιήο απόθξηζεο - κηα εξψηεζε πνιιαπιήο επηινγήο φπνπ ε απάληεζε 

είλαη κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο. 

 

 Δηθόλαο Hot spot – ν ηχπνο απάληεζεο είλαη έλα ζεκείν πάλσ ζε έλα 

γξαθηθφ, φπνπ ε απάληεζε είλαη έλα δεπγάξη ζπληεηαγκέλσλ “x-y” (ηνπ 

ζεκείνπ επηινγήο κε ην πνληίθη). 

 

 πκπιήξσζεο Κελνύ –  ε απάληεζε είλαη έλα αιθαξηζκεηηθφ(string, 

αθέξαηνο αξηζκφο, δεθαδηθφο αξηζκφο), ε νπνία εηζάγεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε 

ζέζε. 

 

 Δπηινγήο Κεηκέλνπ – επηινγή θεηκέλνπ απφ κηα απάληεζε ή κηα ιίζηα θαη ε 

απάληεζε είλαη ην επηιεγκέλν θείκελν. 
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 Οιίζζεζεο – επηινγή ελφο αθέξαηνπ ή πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ απφ κηα ιίζηα 

πνπ μεθηλάεη απφ ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ θαη θηάλεη ζηνλ κεγαιχηεξν. Ο ηχπνο 

απάληεζεο είλαη απηφο ν αξηζκφο, πξαγκαηηθφο ή αθέξαηνο. 

 

 πξόκελνπ Αληηθεηκέλνπ – θάπνηα αληηθείκελα ζχξνληαη πάλσ ζε 

πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο. Ο ηχπνο απάληεζεο είλαη ην ζσζηφ ηαίξηαζκα ησλ 

αλαγλσξηζηηθψλ (“identifiers”) ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζχξνληαη κε ηα 

αλαγλσξηζηηθά ησλ ζέζεσλ. 

 

 πξόκελνπ ηόρνπ – θάπνηα αληηθείκελα ζχξνληαη πάλσ ζε άιια 

πξνθαζνξηζκέλα αληηθείκελα. Ο ηχπνο απάληεζεο είλαη ην ζσζηφ ηαίξηαζκα 

ησλ αλαγλσξηζηηθψλ (“identifiers”) ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζχξνληαη κε ηα 

αλαγλσξηζηηθά ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ αληηθεηκέλσλ.  

 

 Γηαηεηαγκέλσλ Αληηθεηκέλσλ – ε αλαδηάηαμε αλαθαηεκέλνπ θεηκέλνπ, φπνπ 

έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε ζέζε 

ζηε ζειίδα. Ζ ζσζηή απάληεζε θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζσζηέο ζπληεηαγκέλεο 

"x-y" ησλ αληηθεηκέλσλ. 

 

 Αληηζηνίρηζεο Αληηθεηκέλσλ – αληηθείκελα απφ δχν δηαθνξεηηθέο ιίζηεο 

πξέπεη λα νκαδνπνηεζνχλ καδί. Ο ηχπνο απάληεζεο είλαη ηα αλαγλσξηζηηθά ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ αληηζηνηρίδνληαη. 

 Αληηζηνίρηζεο εκείσλ – γίλεηαη ζχλδεζε θάπνηνπ ζπλφινπ γξακκψλ. Ο 

ηχπνο απάληεζεο είλαη έλα δεπγάξη ζπληεηαγκέλσλ “x-y” ή έλα δεπγάξη 

αλαγλσξηζηηθψλ. 

 

ηνλ Πίλαθα 2.3 θαίλνληαη νη ηχπνη απαληήζεσλ πνπ νξίδνληαη ζε απηή ηελ 

πξνδηαγξαθή θαη πψο απηνί νη ηχπνη νκαδνπνηνχληαη κε βάζε ηε κνξθνπνίεζε ηεο 

παξνπζίαζήο ηνπο. 
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Πίλαθαο 2.3.  Καηεγνξηνπνίεζε βαζηθψλ ηχπσλ απαληήζεσλ κε βάζε ην πξφηππν 

IMS QTI 

Σύπνο 

απάληεζεο 

Γνκή απάληεζεο Μνξθή εξώηεζεο 

Λνγηθφ 

αλαγλσξηζηηθφ 

Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο 

απάληεζεο ή έλα ζχλνιν 

αλαγλσξηζηηθψλ. 

 σζηνχ/ Λάζνπο 

 Πνιιαπιήο Δπηινγήο 

 Πνιιαπιήο απφθξηζεο 

 Οιίζζεζεο 

πληεηαγκέλεο “x-y” Οη ζπληεηαγκέλεο(x-y) ηνπ 

θέληξνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ή 

κηα ιίζηα ζπληεηαγκέλσλ. 

 Δηθφλα Hot Spot 

 Γηαηεηαγκέλσλ 

αληηθεηκέλσλ 

Αιθαξηζκεηηθφ Σν αιθαξηζκεηηθφ πνπ 

εηζάγεηαη γηα θάζε απάληεζε. 

 πκπιήξσζε θελψλ 

 Δπηινγήο Κεηκέλνπ 

Αξηζκεηηθφ Ο αξηζκφο πνπ εηζάγεηαη γηα 

θάζε απάληεζε. 

 πκπιήξσζε θελψλ 

 Οιίζζεζεο 

Λνγηθή 

Οκαδνπνίεζε 

Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο 

απάληεζεο θαη ηα 

αλαγλσξηζηηθά ησλ νκάδσλ 

πνπ αληηζηνηρίδνληαη. 

 Αληηζηνίρηζεο 

Αληηθεηκέλσλ 

 χξζηκν αληηθεηκέλσλ 

 πξφκελνπ 

αληηθεηκέλνπ 

 πξφκελνπ ζηφρνπ 

 

2.5  Παξόκνηεο κειέηεο ζύγθξηζεο εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο αζθήζεσλ 

απηναμηνιόγεζεο 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο κειέηεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο αζθήζεσλ απηναμηνιφγεζεο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε γίλεηαη κε 

βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαιείσλ απηψλ. 
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Έλαο βαζηθφο δηαρσξηζκφο γίλεηαη κε βάζε ην θφζηνο ηνπ εξγαιείνπ. Τπάξρνπλ 

εξγαιεία ζπγγξαθήο ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ (freeware) θαη εκπνξηθά (commercial) 

εξγαιεία. (Σα εξγαιεία πνπ πξνζθέξνπλ κηα δσξεάλ δνθηκαζηηθή έθδνζε γηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν – trial version - εληάζζνληαη ζηε δεχηεξε θαηεγνξία).  

 

Σν πην δηαδεδνκέλν εξγαιείν δεκηνπξγίαο αζθήζεσλ απηναμηνιφγεζεο είλαη ην “Hot 

Potatoes”, πνπ αλαπηχρζεθε ζην Παλεπηζηήκην ηεο Victoria (Απζηξαιία). Κάζε 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ην θαηεβάζεη απφ ην δηαδίθηπν, λα ην εγθαηαζηήζεη θαη λα 

ην ρξεζηκνπνηήζεη ακέζσο.  

 

Έλα άιιν εξγαιείν είλαη ην “TCExam”, ινγηζκηθφ ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ην 2004 

απφ ηνλ Ηηαιφ Nikola Asuni, ηδξπηή θαη πξφεδξν ηεο εηαηξείαο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ 

αλνηρηνχ θψδηθα Tecnick.com S.R.I[Εσγφπνπινο, Δ., Μπαγνπιή, Κ, 2011]. Απφ ην 

2004 κέρξη ζήκεξα ην εξγαιείν απηφ έρεη κεηαθξαζηεί ζε 23 γιψζζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ειιεληθήο. Έλα άιιν παθέην ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ 

θψδηθα, ην νπνίν πεξηέρεη επξχ θάζκα εξγαιείσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζε κηα ζεηξά παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ είλαη ην LAMS (Learning Activities 

Management System). Ζ θνηλφηεηα LAMS είλαη κηα δηεζλήο θνηλφηεηα πνπ κε 

πεξίπνπ 7000 κέιε απφ 80 ρψξεο(Ματνο 2011), ελψ ε ειιεληθή θνηλφηεηα LAMS 

απαξηζκεί 160 κέιε(Μάτνο 2011) [ http://blogs.sch.gr/groups/lams/]. 

 

Χζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα εξγαιεία δεκηνπξγίαο αζθήζεσλ ζε ειεθηξνληθφ 

πεξηβάιινλ απαηηνχλ άδεηα ρξήζεο, ηελ νπνία ν ρξήζηεο αγνξάδεη απφ ηελ εηαηξία 

πνπ παξάγεη ην ινγηζκηθφ. Έλα επξέσο δηαδεδνκέλν παθέην ινγηζκηθνχ είλαη ην 

Perception ηεο εηαηξείαο QuestionMark, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα, ηξάπεδεο, θξαηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηδησηηθέο εηαηξείεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ/ εξγαδνκέλσλ/ ππαιιήισλ ηνπο 

[http://www.questionmark.co.uk/us/company.aspx]. Σν θφζηνο ηνπ εθηηκάηαη ζηηο 

£16,857.50 (ιίξεο Αγγιίαο) [ 
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http://www4.rgu.ac.uk/files/Item%203.6%20ITSG%20Question%20Mark.pdf ] θαη 

ρξεηάδεηαη επηπιένλ ζπλδξνκή γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο ηάμεο ησλ 

£4,940 εηεζίσο. Παξά ην θφζηνο απηφ, πνιιά παλεπηζηήκηα ζηε Μεγάιε Βξεηαλία 

ην ρξεζηκνπνηνχλ εμαηηίαο ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη αζθάιεηαο πνπ πξνζθέξεη.  

 

Έλα άιιν εξγαιείν, πξντφλ ηεο εηαηξείαο LightBox, είλαη ην “Fuse Creator”. Ζ 

δηεπαθή ηνπ, νη ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνσζείηαη απφ ηελ 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ην θάλεη ηδαληθφ εξγαιείν δεκηνπξγίαο αζθήζεσλ γηα ηηο 

πξψηεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ. Σν θφζηνο ηνπ θπκαίλεηαη απφ £90(ιίξεο Αγγιίαο) γηα 

ην βαζηθφ παθέην θαη θάζε επηπιένλ άδεηα θνζηίδεη £40, ελψ ππάξρεη ζεκαληηθή 

έθπησζε γηα αγνξά πνιιαπιψλ αδεηψλ απφ ζρνιεία. Σν εξγαιείν “Fuse Creator” 

αλαιχεηαη ζηελ ελφηεηα 3.4.  

 

Σν “Articulate Quizmaker” ηεο εηαηξείαο Articulate γηα ηε δεκηνπξγία ηεζη 

απηναμηνιφγεζεο, εξσηήζεσλ θαη αζθήζεσλ δηαθφξσλ ηχπσλ απαηηεί άδεηα ρξήζεο 

πνπ θνζηίδεη $699(δνιάξηα Ακεξηθήο), θαηά θαηξνχο φκσο πξνζθέξεηαη έθπησζε κε 

ηελ ηηκή λα πέθηεη ζηα $599. Χζηφζν, ε εηαηξεία θαηαζθεπήο, πξνηείλεη ηελ αγνξά 

ηνπ “Articulate Rapid E-Learning Studio '09 Pro”, κε ηηκή $1846. Σν παθέην 

“Articulate Rapid E-Learning Studio '09 Pro” ζπλδπάδεη κηα ζεηξά απφ πξντφληα κε 

ζηφρν ηε γξήγνξε θαη άκεζε δεκηνπξγία ζεηξάο καζεκάησλ eLearning απφ ην 

“PowerPoint”, κε δηαδξαζηηθφ πεξηερφκελν, θνπίδ γλψζεσλ θαη ηεζη 

απηναμηνιφγεζεο.  

 

Μηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε εξγαιείνπ δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ θαη ηεζη 

απηναμηνιφγεζεο είλαη ην “Microsoft Mouse Mischief”, ην νπνίν ελζσκαηψλεηαη ζαλ 

πξφζζεην (add-on) ρσξίο ρξέσζε ζην ινγηζκηθφ “Microsoft Office PowerPoint”. Δλψ 

ην ίδην ην πξφζζεην δελ ρξεψλεηαη, ζεσξείηαη φηη ε ηηκή ηνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 

θφζηνο γηα ηελ αγνξά ηνπ Microsoft Office. Σν εξγαιείν “Mouse Mischief” 

αλαιχεηαη ζηελ ελφηεηα 3.2. 
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ηελ εξγαζία [Doulfi M., 2005] γίλεηαη έλαο άιινο ζεκαληηθφο δηαρσξηζκφο ησλ 

εξγαιείσλ πνπ δεκηνπξγνχλ αζθήζεηο. Πνιιέο θνξέο ηα ΓΜ πεξηιακβάλνπλ 

ελζσκαησκέλα εξγαιεία απηναμηνιφγεζεο θαη έηζη ε δεκηνπξγία ησλ αζθήζεσλ 

γίλεηαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ ΓΜ. Απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ ινγηζκηθά ηα νπνία 

θαη‟απνθιεηζηηθφηεηα θάλνπλ απηή αθξηβψο ηελ εξγαζία, δειαδή δεκηνπξγνχλ 

αζθήζεηο, εξσηήζεηο, ηεζη θαη άιια εξγαιεία απνηίκεζεο ηεο γλψζεο ησλ καζεηψλ. 

Σα εξγαιεία αμηνιφγεζεο πνπ αλήθνπλ κέζα ζε πεξηβάιινλ VLE είλαη ζπλήζσο 

ιηγφηεξν εμειηγκέλα-  πξνζθέξνπλ ιηγφηεξεο δπλαηφηεηεο- απφ ηα αληίζηνηρα 

απηφλνκα εξγαιεία δεκηνπξγίαο ηεζη απηναμηνιφγεζεο.  

 

Σν WebCT είλαη έλα ςεθηαθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο. Αξρηθά αλαπηχρζεθε ζην 

“University of British Columbia”, σζηφζν απφ ην 2005 αλήθεη ζηελ εηαηξία 

“Blackboard” [investor.blackboard.com/phoenix.zhtml?c=177018&p=irol-

newsArticle&ID=767025]. Σξέρνπζα έθδνζε είλαη ε WebCT Vista.  

 

ην αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο ηνπ πεξηβάιινληνο WebCT βξίζθνληαη ηα “Course 

Tools”, δειαδή ζχρξνλα εξγαιεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηεμαγσγή ελφο 

ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο. Απηά πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ, εξγαιεία ζρεδίαζεο 

καζήκαηνο, πίλαθα αλαθνηλψζεσλ, εκεξνιφγην, chat, βηβιηνζήθε ςεθηαθψλ κέζσλ 

αιιά θαη αζθήζεηο αμηνιφγεζεο(Δηθφλα 2.2).  
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Δηθόλα 2.2. Σα εξγαιεία ηνπ πεξηβάιινληνο WebCT 

 

Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε ην εξγαιείν “Assessments” πνπ είλαη ηξίην ζηε ιίζηα 

(Δηθφλα 2.2). Σν πξψην βήκα είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ ηεζη, ην δεχηεξν βήκα είλαη ε 

δεκηνπξγία εξσηήζεσλ θαη ην ηξίην βήκα είλαη ε πξνζζήθε εξσηήζεσλ ζην ηεζη.  

 

Καηά ηε δεκνπξγία ηνπ ηεζη, απηφκαηα δεκηνπξγείηαη θαη κηα ζηήιε ζην “Grade 

Book”, δειαδή ζην ειεθηξνληθφ αξρείν βαζκνινγίαο πνπ ελεκεξψλεηαη θάζε θνξά 

πνπ έλαο εθπαηδεπφκελνο ζπλδέεηαη ζην ζχζηεκα θαη απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

ηεζη. Σν φλνκα ηεο ζηήιεο ζην “Grade Book” ηαπηίδεηαη κε ηνλ ηίηιν πνπ δίλεηαη 

ζην ηεζη. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε αμηνιφγεζε ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ “WebCT” 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε φια ηα άιια εξγαιεία ειεθηξνληθήο κάζεζεο. 
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ε αληίζεζε κε ην “WebCT” ην νπνίν είλαη εκπνξηθφ, ην Moodle είλαη έλα παξφκνην 

εξγαιείν ην νπνίν φκσο δηαηείζεηαη ρσξίο ρξέσζε. Όπσο θαη ην “WebCT”, έηζη θαη 

ην Moodle είλαη έλα ςεθηαθφ πεξηβάιινλ Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνχ Πεξηερνκέλνπ.  

Πεξηέρεη εξγαιεία γηα ηε ζπγγξαθή θαη αλάπηπμε καζεκάησλ (“Authoring Tool”), 

εξγαιεία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ (“Monitoring Tool”) 

θαη επηπιένλ εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία ηεζη απηναμηνιφγεζεο (“Assessment 

Tool”). 

 

πγθεθξηκέλα, ην πεξηβάιινλ ηνπ Moodle δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηή λα 

πξνζζέζεη ζηε ζειίδα ηνπ είηε καζεζηαθφ πιηθφ(“Add a resource”) (Δηθφλα 2.3a) 

είηε κηα δξαζηεξηφηεηα γηα ηνπο καζεηέο (“Add an activity”).  

 

 

Δηθφλα 2.3a. Πξνζζήθε καζεζηαθνχ πιηθνχ ζην πεξηβάιινλ Moodle  
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Δηθφλα 2.3b. Πξνζζήθε δξαζηεξηφηεηαο γηα ηνπο καζεηέο ζην πεξηβάιινλ Moodle 

 

ηελ πξψηε πεξίπησζε (“Add a resource”), ν εθπαηδεπηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ελζσκαηψζεη ζην κάζεκά ηνπ επηθεθαιίδεο, ζειίδεο κε θείκελν, ζειίδεο κε 

πνιπκεζηθφ πεξηερφκελν ή ππεξζπλδέζκνπο. Μπνξνχκε λα πνχκε πσο ην καζεζηαθφ 

πεξηερφκελν πνπ ελζσκαηψλεηαη εδψ είλαη ζηαηηθφ, κε ηελ έλλνηα φηη δελ είλαη 

δηαδξαζηηθφ κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε (“Add an activity”) 

ην πιηθφ πνπ πξνζζέηεη ν εθπαηδεπηήο απαηηεί άκεζε εκπινθή θαη ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. Αλάζεζε εξγαζηψλ, βάζεηο δεδνκέλσλ, εκεξνιφγην, θφξνπκ, 

εξσηεκαηνιφγηα θαη θπζηθά αζθήζεηο αμηνιφγεζεο απνηεινχλ κέξνο ηνπ πιηθνχ πνπ 

κπνξεί λα ελζσκαησζεί. 
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Σα δχν ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο, WebCT θαη Moodle, έρνπλ θάπνηεο 

δηαθνξέο, σζηφζν δηαζέηνπλ πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

[skillspark.ca/info/MoodleandWebCTComparison.pdf]. Ο ηξφπνο δεκηνπξγίαο ησλ 

θνπίδ απηναμηνιφγεζεο ζην Moodle δελ δηαθέξεη πνιχ απφ ηνλ αληίζηνηρν ζην 

WebCT. Όπσο ζην WebCT έηζη θαη ζην Moodle, γίλεηαη μερσξηζηά ε δεκηνπξγία 

ησλ θνπίδ απφ ηηο εξσηήζεηο θαη κεηά γίλεηαη ε ζπζρέηηζε απηψλ. 

 

Ζ βαζηθή δηαθνξά ησλ εξγαιείσλ πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζε ΓΜ κε ηα 

αληίζηνηρα απηφλνκα, είλαη φηη ηα δεχηεξα δελ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα 

δηαρείξηζεο ησλ ηεζη φζνλ αθνξά ζην πφηε απηά ζα είλαη εκθαλή ζην δηαδίθηπν(ψζηε 

νη καζεηέο λα έρνπλ πξφζβαζε θαη λα κπνξνχλ λα ηα ιχζνπλ) ή πφζε ψξα κπνξεί λα 

είλαη ε δηάξθεηα ηνπ ηεζη. Γηα παξάδεηγκα, ζην Moodle, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

νξηζκνχ ησλ “Opening date” θαη “Closing date”, πνπ είλαη ην επηηξεπηφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ θαη λα εμεηαζηνχλ ζην 

ηεζη. 

 

Απηφ είλαη απφιπηα αλακελφκελν, θαζψο ηα απηφλνκα εξγαιεία δελ ζρεηίδνλαη κε ηε 

δηαρείξηζε ηεο κάζεζεο θαη επνκέλσο δελ κπνξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ηα ηεζη κέζα 

ζηα πιαίζηα κηαο ειεθηξνληθήο ηάμεο, ή αιιηψο, κηαο ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο 

καζήκαηνο. Απηή είλαη ιεηηνπξγία πνπ πξνζθέξνπλ ηα ΓΜ. Χζηφζν, ηα απηφλνκα 

εξγαιεία κπνξνχλ λα εμάγνπλ ηα ηεζη πνπ δεκηνπξγνχλ, κε ηέηνηα κνξθή, ψζηε λα 

ελζσκαηψλνληαη ζηα ΓΜ θαη απφ θεη λα γίλεηαη ε δηαρείξηζή ηνπο. 
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3. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΩΝ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ 

 

3.1 Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ εξγαιείσλ 
 

Ζ επηινγή ησλ εξγαιείσλ πνπ κειεηήζεθαλ έγηλε θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε εξγαζία 

λα πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο αζθήζεσλ. Έηζη, 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ήηαλ ε δηαθνξεηηθφηεηα, γηα λα 

δψζνπκε κηα γεληθή εηθφλα ησλ ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ.  

 

Σν “Hot Potatoes” είλαη ίζσο ην απινχζηεξν ζηε ρξήζε θαη δηαηείζεηαη ρσξίο 

εκπνξηθή άδεηα ρξήζεο απφ ην 2009.  Σν “Mouse Mischief” ελζσκαηψλεηαη ζην MS 

Office Powerpoint θαη  απνηειεί εηδηθή θαηεγνξία, θαζψο δίλεη έλα πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πξνθέξνπλ ηα άιια εξγαιεία. Έρεη ηε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο ηξηψλ κφλν ηχπσλ εξσηήζεσλ, θαη δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα 

ελζσκάησζεο ζε LMS. Πξνζθέξεη σζηφζν θάηη πνιχ ζεκαληηθφ: ηε δπλαηφηεηα 

ηαπηφρξνλεο ζπκκεηνρήο είθνζη καζεηψλ, κε ηε ρξήζε κφλν ελφο ππνινγηζηή. 

 

Σν “Fuse Creator” απαηηεί αγνξά άδεηαο ρξήζεο, ελψ ε δνθηκαζηηθή ηνπ έθδνζε 

θξαηάεη 30 εκέξεο. Δλψ θαη απηφ είλαη αξθεηά απιφ ζηε ρξήζε, δίλεη ηε δπλαηφηξεηα 

δηαθιάδσζεο ζηελ αιιεινπρία ησλ ζειίδσλ. Μέζα ζηελ παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο 

ελζσκαηψλνληαη αζθήζεηο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαθιάδσζεο ππφ ζπλζήθε ζηε 

ξνή ησλ εξσηήζεσλ.  

 

Σν “Articulate Quizmaker” είλαη επίζεο έλα εκπνξηθφ ινγηζκηθφ, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα γηα ηε δεκηνπξγία αζθήζεσλ. Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

ηππηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα πεξίκελε θαλείο λα έρεη έλα εξγαιείν δεκηνπξγίαο 

εξσηήζεσλ. Γίλεη πεξηζζφηεξεο επηινγέο απφ ην “Hot Potatoes” φζνλ αθνξά ζηνπο 
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ηχπνπο ησλ εξσηήζεσλ θαη ε ξνή ηεο παξνπζίαζεο αιιάδεη κε βάζε ηελ επίδνζε ηνπ 

καζεηή. 

 

3.2 Hot Potatoes 

 

Σν Hot Potatoes είλαη έλα εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία αιιειεπηδξαζηηθψλ 

αζθήζεσλ, ζηηο νπνίεο έρνπλ πξφζβαζε νη καζεηέο, απφ θάζε ππνινγηζηή πνπ έρεη 

ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν. Οη αζθήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ην πξφγξακκα απηφ, 

ηξέρνπλ κέζσ νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο φπσο Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Google Chrome θιπ. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα λα δεκηνπξγήζεη ν ίδηνο ηέηνηεο αζθήζεηο γηα 

ηνπο καζεηέο ηνπ ή αθφκε λα δψζεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο ηνπ λα 

δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηνη αζθήζεηο. Δθφζνλ νη αζθήζεηο ζπλδπαζηνχλ θαηάιιεια κε 

ην κάζεκα θαη γίλεη εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα 

αλαηξνθνδόηεζε (feedback), ηφηε κπνξνχκε λα κηιάκε γηα έλα αμηφινγν εξγαιείν 

ζηα ρέξηα ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ. 

 

Σν πξφγξακκα βαζίδεηαη ζηηο ηερλνινγίεο XHTLM θαη Javascript – σζηφζν δε 

ρξεηάδεηαη θαλείο λα γλσξίδεη απηέο ηηο ηερλνινγίεο γηα λα δνπιέςεη κε ην 

πξφγξακκα θαη λα δεκηνπξγήζεη αζθήζεηο. Αληίζεηα, ην πξφγξακκα Hot Potatoes 

βαζίδεηαη ζε έλα ζχζηεκα πξφηππσλ αζθήζεσλ, κε βάζε ηηο νπνίεο νη δάζθαινη 

κπνξνχλ εχθνια λα  δεκηνπξγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αζθήζεηο. 

 

ην Hot Potatoes δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ έμη δηαθνξεηηθά είδε 

αζθήζεσλ. Κάζε άζθεζε κπνξεί λα είλαη ηειείσο απηφλνκε, αιιά επίζεο κπνξεί λα 

ζπζρεηηζηεί κε άιιεο αζθήζεηο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ηειηθά έλα νινθιεξσκέλν 

παθέην αζθήζεσλ. Απηφ εμαξηάηαη απφ ηε βνχιεζε θαη ην δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ 

θαζεγεηή. 
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Οη ίδηνη νη καζεηέο κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ ηηο αζθήζεηο κε ζρεηηθή απηνλνκία θαη λα 

αμηνινγνχλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο, κέζσ δχν κεραληζκψλ. Ο πξψηνο κεραληζκφο είλαη 

ε παξνρή βνήζεηαο ζηηο εξσηήζεηο φπνπ ν καζεηήο δπζθνιεχεηαη λα απαληήζεη. Ο 

δεχηεξνο κεραληζκφο είλαη ε παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο αθφηνπ ν καζεηήο δψζεη ηελ 

απάληεζε. Καη ηα δχν νξγαλψλνληαη κε πξνζνρή απφ ηνλ θαζεγεηή θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ αζθήζεσλ. 

 

Έλα κεηνλέθηεκα ηεο εθαξκνγήο είλαη φηη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αζθήζεηο, πνπ 

βαζίδνληαη κφλν ζηα ππάξρνληα πξφηππα. O δεκηνπξγφο ησλ αζθήζεσλ 

ζπκπιεξψλεη ηα πεδία κηαο θφξκαο κε ηα θαηάιιεια δεδνκέλα (εξσηήζεηο, νξζέο θαη 

ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο, ζρφιηα βνήζεηαο θαη αλαηξνθνδφηεζεο θιπ.). Δπνκέλσο ε 

θχζε ησλ αζθήζεσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε θαζψο 

βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο ππάξρνπζεο θφξκεο πνπ ην πξφγξακκα Hot Potatoes 

παξέρεη.  

 

Σα έμη επηκέξνπο πξνγξάκκαηα ηεο εθαξκνγήο είλαη ζρεηηθά εχθνια (ηφζν ζηε 

δεκηνπξγία, φζν θαη ζηελ επίιπζε ησλ αζθήζεσλ), θαζψο δελ απαηηνχλ θακία 

πξνγξακκαηηζηηθή γλψζε απφ κέξνπο ησλ δεκηνπξγψλ ησλ αζθήζεσλ. Χζηφζν, αλ 

θάπνηνο δηαζέηεη θάπνηεο βαζηθέο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ ηφηε κπνξεί λα θηλεζεί 

κε κεγαιχηεξε επειημία, αμηνπνηψληαο πεξηζζφηεξν ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο, ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, φηαλ νη καζεηέο εμνηθεησζνχλ κε 

ην πεξηβάιινλ ρξήζεο, ελδέρεηαη λα εηνηκάδνπλ θαη νη ίδηνη εξγαζίεο γηα ην κάζεκα 

θαη λα ηηο αληαιιάδνπλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

 

Έλαο θαιφο ηξφπνο γηα κηα πξψηε επαθή κε ην πξφγξακκα είλαη ε κειέηε ηνπ 

νδεγνχ(tutorial) πνπ ζπλνδεχεη ην πξφγξακκα. Ο νδεγφο πεξηιακβάλεη κηα ζχληνκε 

πεξηγξαθή ηεο ρξήζεο, επίιπζε ελδεηθηηθψλ αζθήζεσλ γηα λα γλσξίζεη θαλείο ηε 

ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο θαη ηέινο έλα ζχληνκν νδεγφ δεκηνπξγίαο κηαο πξψηεο 

άζθεζεο. Ζ φιε δηαδηθαζία δελ απαηηεί πεξηζζφηεξν απφ 2 ψξεο. 
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Σα έμη επηκέξνπο πξνγξάκκαηα ηεο εθαξκνγήο Hot Potatoes είλαη παξφκνηα κεηαμχ 

ηνπο, ζπλεπψο ε εθκάζεζε ελφο απφ απηά απνηειεί θαιή βάζε γηα ηελ εθκάζεζε θαη 

ησλ ππνινίπσλ. 

 

Σν Hot Potatoes δελ είλαη έλα κέζν απζηεξνχ ειέγρνπ ηεο επίδνζεο θάζε καζεηή. Ο 

βαζηθφο ιφγνο γηα απηφ είλαη φηη ε βαζκνινγία δίλεηαη ζπλνιηθά ζην ηέινο γηα ην 

ηεζη θαη φρη γηα ηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο. Δπνκέλσο, δελ ππάξρεη ηξφπνο γηα ηνλ 

θαζεγεηή λα πξνζδηνξίζεη επαθξηβψο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ καζεηή. 

Δπίζεο δελ ππάξρεη ηξφπνο λα παξαθνινπζήζεη ην πιήζνο ησλ ιαλζαζκέλσλ 

πξνζπαζεηψλ πνπ έθαλε πξηλ απαληήζεη ζσζηά θάζε εξψηεζε. ε απηφ ην ζεκείν, ζα 

πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη ίδηνη νη δεκηνπξγνί ηνπ Hot Potatoes δελ ην πξνφξηδαλ γηα 

δεκηνπξγία απζηεξψλ δηαγσληζκάησλ, αιιά γηα δεκηνπξγία αζθήζεσλ 

απηναμηνιφγεζεο – θαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί. θνπφο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα επηηξέςεη ηε δεκηνπξγία αζθήζεσλ πνπ ζα θαζνδεγνχλ 

ηνπο καζεηέο ζηε ζσζηή απάληεζε, κέζσ ηεο θαηάιιειεο αλαηξνθνδφηεζεο.  

 

3.2.1 Δγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Hot Potatoes 

 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπ Hot Potatoes ζα πξέπεη ν ππνινγηζηήο λα 

δηαζέηεη έλα απφ κηα απφ ηηο παξαθάησ εθδφζεηο(φζνλ αθνξά ην ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα ησλ Windows): 

 

 Windows 98, NT, Me, 2000, XP, Vista ή Windows7. Σα Windows ‟95 δελ 

ππνζηεξίδνληαη. 

 Έλα πξφγξακκα πινήγεζεο ζην Γηαδίθηπν(Firefox, Internet Explorer v.6+, 

Netscape 7+, Chrome θιπ.) 

 Δθφζνλ είλαη επηζπκεηφ νη αζθήζεηο λα είλαη δηαζέζηκεο κέζσ Γηαδηθηχνπ, ζα 

πξέπεη λα απνζεθεπηνχλ ζε έλα Web Server. 
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Όζνλ αθνξά ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, πνπ είλαη νη καζεηέο, απαηηείηαη λα έρνπλ κφλν 

έλαλ απφ ηνπο ζχγρξνλνπο πεξηεγεηέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Γελ απαηηείηαη λα 

έρνπλ ην πξφγξακκα Hot Potatoes εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο. Σέινο, 

εθφζνλ νη αζθήζεηο είλαη δηαζέζηκεο κέζσ δηαδηθηχνπ, ζα πξέπεη λα έρνπλ ζχλδεζε 

ζην internet, γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο αζθήζεηο. Οη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ππνινγηζηέο Mac κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο αζθήζεηο κέζσ ησλ πεξηεγεηψλ 

Opera, Firefox ή Safari.   

 

3.2.2 ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Hot Potatoes 

 

Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Hot Potatoes, ζα εκθαληζηεί ζην κελνχ 

«Όια ηα Πξνγξάκκαηα», ζην εηθνλίδην ηεο Έλαξμεο, ε ιίζηα κε ηηο έμη εθαξκνγέο 

απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ην πξφγξακκα. Απηέο είλαη νη εμήο: 

 

 JCloze 

 JMatch 

 JMix 

 JCross 

 JQuiz 

 The Masher 

 

Με θάζε εθαξκνγή, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλαο μερσξηζηφο ηχπνο άζθεζεο. 
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3.2.2.1 Υξήζε ηνπ JCloze 

 

Δηθόλα 3.1. Σν πεξηβάιινλ δεκηνπξγία άζθεζεο ηχπνπ “JCloze” 

 

Αθνινπζεί πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ειέγρνπλ ηνπ πεξηβάιινληνο δεκηνπξγίαο 

άζθεζεο ηχπνπ “JCloze”, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.1. 

 

1: Δδψ γξάθεηαη ν ηίηινο ηεο άζθεζεο, πνπ ζα είλαη επίζεο θαη ν ηίηινο ηεο 

ηζηνζειίδαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί πνπ θηινμελεί ηελ άζθεζε. 

2: Πιεθηξνινγήζηε ή αληηγξάςηε ην θείκελν ηεο άζθεζεο. Μπνξεί λα 

πιεθηξνινγεζεί έλα εληαίν θείκελν ή αλεμάξηεηεο πξνηάζεηο. Γηα λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα θελφ, επηιέγνπκε ηε ιέμε πνπ επηζπκνχκε θαη παηάκε ην θνπκπί 

“Gap”, πνπ βξίζθεηαη απφ θάησ. 

3: Δπηιέγνπκε ηε ιέμε πνπ επηζπκνχκε λα θξχςνπκε θαη έπεηηα παηάκε απηφ ην 

θνπκπί. Ζ ιέμε αιιάδεη ρξψκα θαη εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν, πνπ καο επηηξέπεη λα 

γξάςνπκε ηε ζσζηή απάληεζε, θαζψο επίζεο θαη κηα βνήζεηα πξνο ην ρξήζηε. 
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4: Αλ ζέινπκε λα αλαηξέζνπκε θάπνην θελφ, επηιέγνπκε ηε ιέμε θαη θαηφπηλ παηάκε 

απηφ ην θνπκπί. 

5: Αλαηξεί φια ηα θελά πνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζην θείκελν. 

6: Με απηφ ην θνπκπί απηνκαηνπνηνχκε κεηά απφ πφζεο ιέμεηο ζα ππάξρεη θελφ ζην 

θείκελν. Οξίδνπκε φηη θάζε n ιέμεηο ζα ππάξρεη θελφ (φπνπ n αξηζκφο ηεο επηινγήο 

καο, γηα παξάδεηγκα n=4). 

7: Με απηφ ην θνπκπί κπνξνχκε λα επεμεξγαζηνχκε ηα θελά πνπ έρνπκε εηζάγεη θαη 

λα θάλνπκε δηνξζψζεηο ζε απηά. 

 

3.2.2.2 Υξήζε ηνπ JMatch 

 

 

Δηθόλα 3.2. Σν πεξηβάιινλ δεκηνπξγία άζθεζεο ηχπνπ “JMatch” 

 



49 

 

Αθνινπζεί πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ειέγρνπλ ηνπ πεξηβάιινληνο δεκηνπξγίαο 

άζθεζεο ηχπνπ “JMatch”, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.2. 

 

1: Δδψ γξάθεηαη ν ηίηινο ηεο άζθεζεο, πνπ ζα είλαη επίζεο θαη ν ηίηινο ηεο 

ηζηνζειίδαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί πνπ θηινμελεί ηελ άζθεζε. 

2: Δδψ βξίζθνληαη ηα αξηζηεξά(ή αιιηψο ζηαζεξά) αληηθείκελα. Όπσο ππνλλνεί θαη ν 

ηίηινο, απηά ζα βξίζθνληαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο ηζηνζειίδαο, ζε ζηαζεξή ζεηξά. 

Σα αληηθείκελα απηά κπνξεί λα είλαη εηθφλεο ή θαη ζχλδεζκνη. 

3: Δδψ βξίζθνληαη ηα δεμηά(ή αιιηψο αλαθαηεκέλα) αληηθείκελα. Ο δεκηνπξγφο ηεο 

άζθεζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη πιενλάδνπζεο απαληήζεηο, δειαδή 

απαληήζεηο πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζε θαλέλα αληηθείκελν ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο. 

4: Όηαλ επηιέμνπκε θάπνην απφ απηά ηα θνπκπηά επηινγήο, ηφηε ε απάληεζε ζα 

εκθαλίδεηαη ζηε ζσζηή ζέζε φηαλ ηξέμεη ε άζθεζε. 

5: Με απηφ ην ζηνηρείν ειέγρνπ κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε πεξηζζφηεξα απφ πέληε 

αληηθείκελα ζηελ θάζε ζηήιε. 

6: Δθφζνλ νη απαληήζεηο ζα εκθαλίδνληαη ζαλ αλαδπφκελε ιίζηα, ε θξάζε απηή ζα 

εκθαλίδεηαη ζαλ πξνεπηινγή ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο. 
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3.2.2.3 Υξήζε ηνπ JMix 

 

Δηθόλα 3.3. Σν πεξηβάιινλ δεκηνπξγία άζθεζεο ηχπνπ “JMix” 

 

Αθνινπζεί πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ειέγρνπλ ηνπ πεξηβάιινληνο δεκηνπξγίαο 

άζθεζεο ηχπνπ “JMix”, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.3. 

1: Δδψ γξάθεηαη ν ηίηινο ηεο άζθεζεο, πνπ ζα είλαη επίζεο θαη ν ηίηινο ηεο 

ηζηνζειίδαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί πνπ θηινμελεί ηελ άζθεζε. 

2: Δδψ εηζάγνπκε ηελ πξφηαζε, ηεο νπνίαο νη ιέμεηο ζα αλακεηρζνχλ. Γηα λα 

ρσξίζνπκε ηελ πξφηαζε παηάκε “Enter” ζηα ζεκεία πνπ επηζπκνχκε. 

3: Δδψ εηζάγνπκε ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο, δειαδή πξνηάζεηο φπνπ νη ιέμεηο έρνπλ 

δηαθνξεηηθή δηάηαμε, ε νπνία φκσο ζα ζεσξεζεί ζσζηή απφ ην πξφγξακκα. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη κηα πξφηαζε κπνξεί λα είλαη ζσζηή κε πνιινχο ηξφπνπο δηάηαμεο 

ησλ ιέμεσλ. Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην πιήζνο ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ 

κπνξνχκε λα εηζάγνπκε. 
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4: Δδψ κπνξνχκε λα επηηξέςνπκε ζηνπο καζεηέο λα κε ρξεζηκνπνηήζνπλ φιεο ηηο 

δνζείζεο ιέμεηο γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηελ πξφηαζε. Δλαιιαθηηθά, νξίδνπκε 

ππνρξεσηηθή ηε ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ ιέμεσλ. 

  

3.2.2.4 Υξήζε ηνπ JCross 

 

 

Δηθόλα 3.4. Σν πεξηβάιινλ δεκηνπξγία άζθεζεο ηχπνπ “JCross” 

 

Αθνινπζεί πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ειέγρνπλ ηνπ πεξηβάιινληνο δεκηνπξγίαο 

άζθεζεο ηχπνπ “JCross”, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.4. 

 



52 

 

1: Δδψ γξάθεηαη ν ηίηινο ηεο άζθεζεο, πνπ ζα είλαη επίζεο θαη ν ηίηινο ηεο 

ηζηνζειίδαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί πνπ θηινμελεί ηελ άζθεζε. 

2: Αθνχ ηνπνζεηήζνπκε ηηο ιέμεηο ζην ζηαπξφιεμν, κπνξνχκε λα παηήζνπκε απηφ ην 

θνπκπί, ψζηε λα πξνζζέζνπκε ηνπο νξηζκνχο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο ιέμεηο.  

3: Με απηά ηα θνπκπηά, κπνξνχκε λα κεηαθηλνχκε ηα γξάκκαηα ζην πιέγκα ηνπ 

ζηαπξνιέμνπ πξνο ηα πάλσ, θάησ, δεμηά ή αξηζηεξά. 

4: ην πιέγκα απηφ ζα δεκηνπξγεζεί ην ζηαπξφιεμν. Μπνξνχκε λα γξάθνπκε ηα 

γξάκκαηα κέζα ζηα ηεηξαγσλάθηα θαη λα κεηαθηλνχκαζηε κε ηα βειάθηα ηνπ 

πιεθηξνινγίνπ καο αλάκεζα ζηα ηεηξάγσλα. Σν πιέγκα απηφ κπνξνχκε λα ην 

κεγαιψζνπκε ζε κέγεζνο. Δθφζνλ πεξηζζέςεη πιέγκα πεξηκεηξηθά ησλ ιέμεσλ, απηφ 

ζα ζπληκεζεί απηφκαηα φηαλ δεκηνπξγεζεί ε άζθεζε ζηελ ηζηνζειίδα. 

3.2.2.5 Υξήζε ηνπ JCloze 

 

 

Δηθόλα 3.5. Σν πεξηβάιινλ δεκηνπξγία άζθεζεο ηχπνπ “JCloze” 
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Αθνινπζεί πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ειέγρνπλ ηνπ πεξηβάιινληνο δεκηνπξγίαο 

άζθεζεο ηχπνπ “JCloze”, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.5. 

 

1: Δδψ γξάθεηαη ν ηίηινο ηεο άζθεζεο, πνπ ζα είλαη επίζεο θαη ν ηίηινο ηεο 

ηζηνζειίδαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί πνπ θηινμελεί ηελ άζθεζε. 

2: ε απηφ ην πιαίζην εηζάγεηαη ε εξψηεζε – εάλ ζέινπκε λα κεηαβνχκε ζε επφκελε 

ή πξνεγνχκελε εξψηεζε παηάκε ηα δηπιαλά βειάθηα. 

3: ηνλ ηχπν άζθεζεο JQuiz κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνί 

ηχπνη εξσηήζεσλ: Πνιιαπιήο επηινγήο(Multiple choice), χληνκεο απάληεζεο, 

Τβξηδηθή(χληνκεο απάληεζεο πνπ κεηαηξέπεηαη ζε πνιιαπιήο επηινγήο κεηά απφ 

θάπνηεο πξνζπάζεηεο), Πνιιαπιήο Πξνηίκεζεο(Ο καζεηήο δηαιέγεη πιήζνο απφ 

θάπνηεο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο θαη κεηά θάλεη ηελ επηινγή ηνπ). 

4: Με ηα βειάθηα απηά γίλεηαη πινήγεζε κεηαμχ ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ πνπ 

έρνπλ δνζεί γηα ηελ εξψηεζε. 

5: ε θαζέλα απφ ηα πιαίζηα ζα εηζαρζνχλ νη πηζαλέο απάληήζεηο ηεο εξψηεζεο. Γελ 

ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην πιήζνο ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ – επίζεο ηπ πξφγξακκα 

αγλνεί ηα πιαίζηα πνπ κέλνπλ θελά. 

6: Δδψ εηζάγεηαη ε αλαηξνθνδφηεζε πνπ βιέπεη ν ρξήζηεο, φηαλ επηιέμεη θάζε 

απάληεζε. Ζ αλαηξνθνδφηεζε κπνξεί λα είλαη πνιχ απιή, φπσο έλα απιφ «σζηά!» 

ή «Λάζνο», ή πην πεξηθξαζηηθή κε βνεζεηηθφ ή ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα, φπσο 

«πγραξεηήξηα! Φαίλεηαη φηη γλσξίδεηε θαιά ην κάζεκα» ή «Πξνζπαζήζηε πάιη!» 

7: Δδψ ζεκεηψλεηαη πνηα απάληεζε είλαη ζσζηή. Μπνξνχλ λα ζεκεησζνχλ 

πεξηζζφηεξα απφ έλα θνπκπηά ειέγρνπ, θαη έηζη πεξηζζφηεξεο απφ κηα απαληήζεηο λα 

ζεσξεζνχλ ζσζηέο. 
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3.2.3 Αξρεία Γηακόξθσζεο(Configuration Files) 

 

Κνηηάδνληαο ηε γξακκή Μελνχ απηψλ ησλ εθαξκνγψλ, ζα παξαηεξήζνπκε φηη ζε 

φιεο  ππάξρεη ε επηινγή “Options”. ην κελνχ “Options” ππάξρεη ε επηινγή 

“Configure Output”. Μφιηο παηήζνπκε απηή ηελ επηινγή, εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν, 

ην νπνίν καο επηηξέπεη λα αιιάδνπκε παξακέηξνπο, πνπ αθνξνχλ ηελ εκθάληζε θαη 

ηα αιιειεπηδξαζηηθά κελχκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζην ρξήζηε. Με άιια ιφγηα, κέζσ 

απηνχ ηνπ παξαζχξνπ ειέγρνπκε ην αξρείν δηακφξθσζεο ηεο θάζε εθαξκνγήο. 

 

Σν παξάζπξν δηακφξθσζεο έρεη νρηψ θαξηέιεο. Οη παξάκεηξνη πνπ νξίδνληαη ζε 

θάζε θαξηέια δελ είλαη αθξηβψο ίδηεο γηα ηηο έμη εθαξκνγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο Hot 

Potatoes, σζηφζν ε βαζηθή ηνπο ιεηηνπξγία είλαη παξφκνηα. Οη θαξηέιεο ηνπ 

παξαζχξνπ δηακφξθσζεο είλαη νη εμήο: 

 

 Titles/ Instructions: Δηζάγεηαη ν ππφηηηινο ηεο άζθεζεο θαζψο θαη νδεγίεο 

γηα ηελ επίιπζή ηεο. 

 Prompts/ Feedback: Δηζάγεηαη ην θείκελν πνπ ν καζεηήο ζα βιέπεη θαζψο 

αιιειεπηδξά κε ηελ άζθεζε – φπσο νδεγίεο θαη αλαηξνθνδνηήζεηο ζσζηψλ 

θαη ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ. 

 Buttons: Δηζάγεηαη ε ιεδάληα πνπ αλαγξάθεηαη πάλσ ζηα θνπκπηά ησλ 

αζθήζεσλ. Δπίζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπκπεξηιάβνπκε ηα πιήθηξα 

πινήγεζεο πξνο ηηο επφκελεο θαη πξνεγνχκελεο αζθήζεηο (εθφζνλ πξφθεηηαη 

γηα ζεηξά αζθήζεσλ). 

 Appearance: Καζνξίδνληαη ηα ρξψκαηα ησλ γξακκαηνζεηξψλ ζηνπο ηίηινπο, 

ππφηηηινπο, θείκελν, ζην θφλην θιπ. 

 Timer: Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ρξνλνκέηξνπ γηα ηελ επίιπζε ηεο 

άζθεζεο. Οξίδεηαη ν ρξφλνο επίιπζεο ηεο άζθεζεο ζε ιεπηά θαη 
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δεπηεξφιεπηα. Όηαλ παξέιζεη ν ρξφλνο απηφο, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

πεξαηηέξσ επίιπζεο ηεο άζθεζεο απφ ην καζεηή.   

 Other: Οξίδνληαη παξάκεηξνη πνπ δελ ππάξρνπλ ζε θακία απφ ηηο άιιεο 

θαξηέιεο, φπσο ην αλ ζα γίλεηαη αλαθάηεκα ησλ εξηήζεσλ θάζε θνξά πνπ 

θνξηψλεηαη ε άζθεζε. 

 CGI: Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ησλ απνηειεζκάησλ κηαο άζθεζεο 

κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε (email) 

 

3.3 Mouse Mischief 

3.3.1 Δηζαγσγή 

 

Ζ εθαξκνγή επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα απαληάλε ζε εξσηήζεηο πνιιαπιήο 

επηινγήο, λα θπθιψλνπλ θαη λα ζρεδηάδνπλ ρξεζηκνπνηψληαο απιψο έλα πνληίθη πνπ 

θξαηάλε ζηα ρέξηα ηνπο, θαζηζκέλνη ζην ζξαλίν ηνπο, ρσξίο λα ζεθψλνληαη ζηνλ 

πίλαθα θαη ρσξίο λα έρνπλ κπξνζηά ηνπο ππνινγηζηή. Δίλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν 

 

(1) Απμάλεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ 

(2) Δπηηξέπεη άκεζε αμηνιφγεζε ηεο ηάμεο ζπλνιηθά 

 

Σν πξφγξακκα ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε 1 κέρξη 24 πνληηθηψλ πνπ πξέπεη λα ζπλδεζνχλ 

ζηνλ ππνινγηζηή κέζσ USB Hubs. Γηα λα γίλεη ε ρξήζε ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ 

πνληηθηψλ ζα πξέπεη ν ππνινγηζηήο  λα δηαζέηεη Λεηηνπξγηθφ χζηεκα Windows 7. 

ε άιιε πεξίπησζε κπνξεί λα γίλεη ρξήζε κέρξη 7 πνληηθηψλ. 

 

3.3.2 Πινήγεζε ζην πεξηβάιινλ Mouse Mischief 

 

Σν Mouse Mischief είλαη έλα πξφζζεην ζηνηρείν (add-on), πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην 

Microsoft Office 2007 ή ζην Microsoft Office 2010. Αξρηθά απαηηείηαη ε ιήςε ηνπ 
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αξρείνπ απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Microsoft. Απηφ κπνξεί λα βξεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα 

 

http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/en-us/default.aspx 

 

Δίλαη ην αξρείν κε φλνκα MicrosoftMouseMischief.exe κεγέζνπο πεξίπνπ 10MB. 

Απηφ ην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί.  

 

Μεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ, ζην κελνχ Έλαξμεο ηνπ ππνινγηζηή πξνζηίζεηαη ην 

εηθνλίδην πνπ ζπκβνιίδεη ην πξφγξακκα Microsoft Mouse Mischief, φπσο θαίλεηαη 

ζηελ Δηθφλα 3.6. 

 

Δηθόλα 3.6. ην κελνχ ηεο Έλαξμεο έρεη πξνζηεζεί ην εηθνλίδην γηα ην “Mouse 

Mischief” 

http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/en-us/default.aspx
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Όηαλ παηεζεί, αλνίγεη ε εθαξκνγή θαη ζα εκθαλίδεηαη ε εμήο νζφλε (Δηθφλα 3.7): 

 

 

 

Δηθόλα 3.7. Αξρηθή νζφλε ηνπ “Mouse Mischief” 

 

ηελ Δηθφλα 3.7 θαίλνληαη νη εμήο ηξεηο επηινγέο: 

  

(1) Ζ πξψηε(“Create a multiple-mouse presentation”) επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία  

δηαδξαζηηθνχ καζήκαηνο κε ηελ εθαξκνγή Mouse Mischief. 

(2)  Ζ δεχηεξε(“How to use Mouse Mischief”) παξαπέκπεη ζε κηα ζχληνκε 

παξνπζίζε γηα ην πψο ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή.  

(3) Ζ ηξίηε(“Find and share multiple-mouse presentations ”) παξαπέκπεη ζην 

δηδηθηπαθφ ηφπν ηεο εηαηξίαο Microsoft, ζε κηα ζειίδα φπνπ βξίζθνληαη 

παξνπζηάζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο. 

 

3.3.3 Σν Mouse Mischief ζηε γξακκή κελνύ  
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Παηψληαο ηελ πξψηε επηινγή “Create a multiple-mouse presentation”, αλνίγεη ε 

εθαξκνγή Microsoft PowerPoint 2007.  Παξαηεξνχκε φηη ζηελ Γξακκή Μελνχ ηνπ 

PowerPoint, έρεη πξνζηεζεί κηα θαξηέια κε φλνκα “Multiple-Mouse” . 

 

 

 

 

Δηθόλα 3.8. Σν “Mouse Mischief” ζηε γξακκή κελνχ ηνπ Power Point 

 

3.3.4 Δξγαιεία ηνπ Mouse Mischief 

 

Αθνχ παηήζνπκε ηελ θαξηέια “Multiple-Mouse”, εκθαλίδνληαη ηα εξγαιεία ηνπ 

Mouse Mischief. Σα εξγαιεία απηά θαίλνληαη ζηελ Δηθφλα 3.9. 

 

 

Δηθόλα 3.9. Ζ γξακκή εξγαιείσλ ηνπ “Mouse Mischief” 

 

Αλαιπηηθά, ην θάζε εξγαιείν ηεο Δηθφλαο 3.9 εθηειεί ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: 

 

 “New Slide”(1 – Δηθόλα 3.9) 
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Γεκηνπξγεί κία Νέα Γηαθάλεηα, πνπ κπνξεί λα είλαη δηαδξαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα 

πνιιαπιά πνληίθηα ή ηππηθή δηαθάλεηα PowerPoint ρσξίο δηαδξαζηηθφ πεξηερφκελν.  

 

“Yes/No” (2a – Δηθόλα 3.9) 

 

Οη εξσηήζεηο πνπ πεξηέρεη απηφο ν ηχπνο δηαθάλεηαο έρνπλ απάληεζε Ναη ή Όρη. 

Έηζη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα παηήζνπλ είηε Ναη 

είηε Όρη γηα λα δψζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο. Όηαλ φινη νη καζεηέο δψζνπλ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο, εκθαλίδεηαη έλα πιαίζην απνηειεζκάησλ πνπ δείρλεη ην πιήζνο ησλ 

καζεηψλ πνπ απάληεζαλ Ναη θαη ην πιήζνο ησλ καζεηψλ πνπ απάληεζαλ Όρη.  

ΖΜΔΗΧΖ: ε απηφ ηνλ ηχπν εξψηεζεο δελ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη 

ππνρξεσηηθψο θάπνηα ζσζηή απάληεζε. Με άιια ιφγηα ε εξψηεζε κπνξεί λα ηίζεηαη 

γηα «δεκνζθνπηθνχο» ιφγνπο, θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο λα γίλνπλ έλαπζκα γηα 

ζπδήηεζε. 

 

“Multiple Choice” (2b – Δηθόλα 3.9) 

    

Απηφο ν ηχπνο δηαθάλεηαο έρεη εξσηήζεηο Πνιιαπιήο Δπηινγήο. Ο δάζθαινο κπνξεί 

λα δψζεη απφ δχν κέρξη δέθα πηζαλέο απαληήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία ζα είλαη ε 

ζσζηή. Έηζη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα παηήζνπλ 

κία εθ ησλ επηινγψλ γηα λα δψζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο. Όηαλ φινη νη καζεηέο 

δψζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο, εκθαλίδεηαη έλα πιαίζην απνηειεζκάησλ πνπ δείρλεη ην 

πιήζνο ησλ καζεηψλ πνπ επέιεμε ηελ θάζε απάληεζε. 

ΖΜΔΗΧΖ  Όπσο ζηνλ ηχπν δηαθάλεηαο Yes/No, έηζη θαη εδψ δελ είλαη απαξαίηεην 

λα ππάξρεη ππνρξεσηηθψο θάπνηα ζσζηή απάληεζε. Με άιια ιφγηα ε εξψηεζε 

κπνξεί λα ηίζεηαη γηα «δεκνζθνπηθνχο» ιφγνπο, θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο λα γίλνπλ 

έλαπζκα γηα ζπδήηεζε. 

 

“Drawing Slide” (2c – Δηθόλα 3.9) 
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Πάλσ ζε απηφ ηνλ ηχπν δηαθάλεηαο, νη ίδηνη νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζρεδηάζνπλ , λα ζεκεηψζνπλ, λα δσγξαθίζνπλ, πάληα ρξεζηκνπνηψληαο ην πνληίθη 

ηνπο. Μάιηζηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο, ζε κηα ηέηνηα δηαθάλεηα 

εκθαλίδεηαη κηα παιέηα ρξσκάησλ ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο απφ ηνπο 

καζεηέο ηνπ ρξψκαηνο κε ην νπνίν επηζπκνχλ λα ζρεδηάζνπλ. 

Οη αζθήζεηο/ δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ νη καζεηέο 

εδψ, είλαη πνιιέο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχλ λα ζεκεηψζνπλ κηα ηνπνζεζία πάλσ ζε 

έλα ράξηε, λα γξάςνπλ έλα καζεκαηηθφ ηχπν, λα θάλνπλ κηα άζθεζε αληηζηνίρηζεο. 

 

“Position” (3a – Δηθόλα 3.9) 

 

Με απηφ εξγαιείν κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηε ζέζε(ζηνίρηζε) ησλ απαληήζεσλ ζε 

κηα δηαθάλεηα ηχπνπ Yes/No ή ζε κηα δηάθαλεηα Πνιιαπιψλ Δπηινγψλ. 

 

 

Δηθόλα 3.10. Οη επηινγέο ζηνίρηζεο ησλ απαληήζεσλ ζηε δηαθάλεηα 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.10, ππάξρνπλ έμη ηξφπνη κε  ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα 

ζηνηρίζνπκε ηηο πηζαλέο απαληήζεηο ζε κηα δηαθάλεηα:   

ηνίρηζε Αξηζηεξά, ηνίρηζε Γεμηά, ηνίρηζε Πάλσ, ηνίρηζε Πάλσ κε Οξηδφληηα 

Παξάζεζε ησλ Λέμεσλ, Αληίζηξνθε ηνίρηζε Πάλσ κε Οξηδφληηα Παξάζεζε ησλ 

Λέμεσλ, ηνίρηζε Κάησ. 
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ε θάζε πεξίπησζε, είλαη πνιχ εχθνιν πεηξακαηηδφκελνη λα αιιάμνπκε πνιιέο θνξέο 

ηε ζηνίρηζε ησλ απαληήζεσλ, θαηαιήγνληαο ζε απηή πνπ ζεσξνχκε θαηαιιειφηεξε. 

 

“Assign Answer” (3b – Δηθόλα 3.9) 

 

Με απηφ ην θνπκπί επηιέγνπκε ηνλ αξηζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε ζε 

κηα δηαθάλεηα ηχπνπ Yes/No ή ζε κηα δηαθάλεηα Πνιιαπιήο Δπηινγήο. Ζ ζσζηή 

απάληεζε ζεκεηψλεηαη πάλσ ζηε δηαθάλεηα κε έλα πξάζηλν ζεκάδη, φπσο απηφ πνπ 

θαίλεηαη ζηελ εηθφλα. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο, νη καζεηέο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δνπλ 

πνηα είλαη ε ζσζηή απάληεζε, παξά κφλν φηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο 

απάληεζεο απφ φινπο ή αλ ην επηηξέςεη λσξίηεξα ν δάζθαινο.  

ΖΜΔΗΧΖ Αλ δελ επηιέμνπκε θακία απάληεζε σο ζσζηή, ε πξνεπηινγή είλαη 

“None”, δειαδή θακία, πνπ πξαγκαηηθά ζεκαίλεη φηη ε εξψηεζε δελ έρεη ζσζηή ή 

ιαλζαζκέλε απάληεζε – έρεη ηεζεί δεκνζθνπηθά, δίλνληαο αθνξκή γηα ζπδήηεζε ή 

γξήγνξε αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ηάμεο. 

 

“Play Slide Show” (4 – Δηθόλα 3.9) 

 

Ξεθηλάεη ηελ πξνβνιή ηεο παξνπζίαζεο. 

 

“Guided Tour” (5a – Δηθόλα 3.9) 

 

Αλνίγεη κηα έηνηκε παξνπζίαζε πνπ δίλεη βαζηθέο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ “Mouse Mischief”. Ζ παξνπζίαζε, είλαη δεκηνπξγεκέλε κε ην ίδην ην 

πξφγξακκα θαη κάιηζηα πεξηέρεη δηαθάλεηεο κε δηαδξαζηηθφ πεξηερφκελν. 

 

“Help and How-to” (5b – Δηθόλα 3.9) 
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Αλνίγεη έλα αξρείν βνήζεηαο, πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ρξήζε 

δηαθαλεηψλ δηαδξαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 

3.3.5 Γεκηνπξγία Γηαθαλεηώλ Γηαδξαζηηθνύ Πεξηερνκέλνπ 

 

Γηα ηε δεκηνπξγία δηαθαλεηψλ δηαδξαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ 

ηα βήκαηα αλάινγα ηελ πεξίπησζε (Οη νδεγίεο δίλνληαη ζε Β Πιεζπληηθφ). 

3.3.5.1 Γεκηνπξγία Γηαθάλεηαο Yes/No 

 

1. ηελ θαξηέια “Multiple-Mouse” επηιέμηε ην εξγαιείν “New Slide”. 

2. Δπηιέμηε ην εξγαιείν δεκηνπξγίαο δηαθαλεηψλ “Yes/No”. (Σν Mouse Mischief 

εθαξκφδεη λέα δηάηαμε ζηε δηαθάλεηα, έλα πιαίζην πνπ ζα θηινμελήζεη ην 

θείκελν ηεο εξψηεζεο θαη δχν επηινγέο κε αξηζκνχο (1) θαη (2), κε 

απαληήζεηο “Yes” θαη “No”, αληίζηνηρα. Μία απφ ηηο αξηζκεκέλεο απηέο 

επηινγέο ζα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ νη καζεηέο φηαλ ζα δψζνπλ ηελ απάληεζή 

ηνπο). 

3. ηε λέα απηή δηαθάλεηα παηήζηε κία θνξά κέζα ζην πιαίζην πνπ γξάθεη 

“Click to add text” θαη πιεθηξνινγήζηε ηελ εξψηεζή ζαο. 

4. Παηήζηε ην εξγαιείν “Assign Answer” θαη επηιέμηε ηνλ αξηζκφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε ζηε δηαθάλεηα. Έλα πξάζηλν ζεκάδη ζα 

εκθαληζηεί πάλσ ζηε ζσζηή απάληεζε – ην ζεκάδη απηφ δελ εκθαλίδεηαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο εψο φηνπ νινθιεξψζνπλ νη καζεηέο ηε 

δηαδηθαζία απάληεζεο. ε εξσηήζεηο δεκνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, έρεηε ηελ 

επηινγή λα κε δψζεηε θακία απάληεζε σο ζσζηή. 

5. Αλ ην επηζπκείηε κπνξείηε λα αιιάμεηε ηε δηάηαμε ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ 

κέζα ζηε δηαθάλεηα. Γηα λα ην θάλεηε απηφ, παηήζηε ην εξγαιείν “Position”, 

θαη επηιέμηε ηε δηάηαμε πνπ επηζπκείηε. 
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6. Αλ ζηελ πνξεία ζειήζεηε λα αιιάμεηε ηνλ αξηζκφ ηεο ζσζηήο απάληεζεο, 

πεγαίλεηε μαλά ζην εξγαιείν “Assign Answer”, θαη αθνινπζήζηε ηελ 

δηαδηθαζία. 

 

3.3.5.2 Γεκηνπξγία Γηαθάλεηαο Δξώηεζεο Πνιιαπιήο Δπηινγήο 

 

1. ηελ θαξηέια “Multiple-Mouse” επηιέμηε ην εξγαιείν “New Slide”. 

2. Δπηιέμηε ην εξγαιείν δεκηνπξγίαο δηαθαλεηψλ “Multiple Choice”. ην 

αλαδπφκελν θνπηάθη πνπ εκθαλίδεηαη, παηήζηε ην πιήζνο ησλ πηζαλψλ 

απαληήζεσλ πνπ ζα έρεη ε εξψηεζε ηελ νπνία ζα ππνβάιιεηε. (Σν Mouse 

Mischief εθαξκφδεη λέα δηάηαμε ζηε δηαθάλεηα, έλα πιαίζην πνπ ζα 

θηινμελήζεη ην θείκελν ηεο εξψηεζεο, θαζψο θαη θάπνηεο αξηζκεκέλεο 

επηινγέο, ηφζεο φζεο είλαη θαη νη πηζαλέο απαληήζεηο πνπ επηιέμαηε. Μία απφ 

ηηο αξηζκεκέλεο απηέο επηινγέο ζα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ νη καζεηέο φηαλ ζα 

δψζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο) 

3. ηε λέα απηή δηαθάλεηα παηήζηε κία θνξά κέζα ζην πιαίζην πνπ γξάθεη 

“Click to add text” θαη πιεθηξνινγήζηε ηελ εξψηεζή ζαο. 

4. Παηήζηε κέζα ζην πιαίζην θεηκέλνπ θάζε πηζαλήο απάληεζεο θαη 

πιεθηξνινγήζηε ηελ εθάζηνηε απάληεζε. 

5. Παηήζηε ην εξγαιείν “Assign Answer” θαη επηιέμηε ηνλ αξηζκφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε ζηε δηαθάλεηα. Έλα πξάζηλν ζεκάδη ζα 

εκθαληζηεί πάλσ ζηε ζσζηή απάληεζε – ην ζεκάδη απηφ δελ εκθαλίδεηαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο εψο φηνπ νινθιεξψζνπλ νη καζεηέο ηε 

δηαδηθαζία απάληεζεο. ε εξσηήζεηο δεκνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, έρεηε ηελ 

επηινγή λα κε δψζεηε θακία απάληεζε σο ζσζηή. 

6. Αλ ην επηζπκείηε κπνξείηε λα αιιάμεηε ηε δηάηαμε ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ 

κέζα ζηε δηαθάλεηα. Γηα λα ην θάλεηε απηφ, παηήζηε ην εξγαιείν “Position”, 

θαη επηιέμηε ηε δηάηαμε πνπ επηζπκείηε. 
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7. Αλ ζηελ πνξεία ζειήζεηε λα αιιάμεηε ηνλ αξηζκφ ηεο ζσζηήο απάληεζεο, 

πεγαίλεηε μαλά ζην εξγαιείν “Assign Answer”, θαη αθνινπζήζηε ηελ 

δηαδηθαζία. 

 

3.3.5.3 Γεκηνπξγία Γηαθάλεηαο Διεύζεξνπ ρεδηαζκνύ 

 

1. ηελ θαξηέια “Multiple-Mouse” επηιέμηε ην εξγαιείν “New Slide”. 

2. Δπηιέμηε ην εξγαιείν δεκηνπξγίαο δηαθαλεηψλ “Drawing”. (Σν Mouse 

Mischief εθαξκφδεη λέα δηάηαμε ζηε δηαθάλεηα, έλα πιαίζην πνπ ζα 

θηινμελήζεη ην θείκελν πνπ κπνξεί λα είλαη είηε εξψηεζε είηε νδεγίεο, θαη 

κία παιέηα ρξσκάησλ. Ζ παιέηα είλαη αλελεξγή θαζψο εζείο δεκηνπξγείηε 

ηε δηαθάλεηα. Χζηφζν, κεηά, θαηά ηελ πξνβνιή ηεο παξνπζίαζεο νη 

καζεηέο θαη ν δάζθαινο κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ρξψκαηα θαη λα 

ζρεδηάδνπλ κε απηά. Δπίζεο κπνξνχλ λα δηαιέμνπλ ηε γφκα ψζηε λα 

«ζβήζνπλ» έλα ζρέδην πνπ έρνπλ δσγξαθίζεη). 

3. Δάλ επηζπκείηε λα πξνζζέζεηε θαη άιια ζηνηρεία ζηε δηαθάλεηα, φπσο 

θάπνην ζρεδηάγξακκα, ράξηε, εηθφλα, παηήζηε ηελ θαξηέια “Insert” ηνπ 

PowerPoint θαη εθεί επηιέμηε ην ζηνηρείν πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε. 

 

3.3.5.4 Γεκηνπξγία ηαηηθήο Γηαθάλεηαο PowerPoint 

 

Όηαλ δεκηνπξγείηε κηα παξνπζίαζε κε δηαθάλεηεο δηαδξαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη 

ρξήζε πνιιαπιψλ πνληηθηψλ, έρεηε πάληα ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεηε ζηελ 

παξνπζίαζή δηαθάλεηεο ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν είλαη ζηαηηθφ, κε άιια ιφγηα ηηο 

δηαθάλεηεο πνπ παξαδνζηαθά δεκηνπξγνχληαη ζην PowerPoint. Οη δείθηεο ησλ 

πνληηθηψλ πνπ θξαηνχλ νη καζεηέο δελ εκθαλίδνληαη ζηηο ζηαηηθέο δηαθάλεηεο. Οη 

ζηαηηθέο δηαθάλεηεο κε ηε ζεηξά ηνπο δελ έρνπλ ηε δηαδξαζηηθφηεηα ηνπ πνιιαπινχ 

πνληηθηνχ. 
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3.3.6  Πξνεηνηκαζία ηεο ρνιηθήο Αίζνπζαο πξηλ ηελ Πξνβνιή ηεο 

Γηαδξαζηηθήο Παξνπζίαζεο 

 

Ζ πξνβνιή κηαο δηαδξαζηηθήο παξνπζίαζεο δηαθέξεη αξθεηά απφ ηελ πξνβνιή κηαο 

ζηαηηθήο παξνπζίαζεο. Πξηλ γίλεη ε πξνβνιή κηαο δηαδξαζηηθήο παξνπζίαζεο,  ζα 

πξέπεη ε αίζνπζα λα εμνπιηζηεί κε ην θαηάιιειν πιηθφ, ινγηζκηθφ θαη λα 

αθνινπζεζεί κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία «ζηεζίκαηνο». Όηαλ νινθιεξσζεί απηή ε 

δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο θαη γίλεη εθθίλεζε ηεο πξνβνιήο, ν δάζθαινο νθείιεη λα 

εληνπίζεη πνηνο δείθηεο αληηζηνηρεί ζην δηθφ ηνπ πνληίθη. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα δηθά ηνπο πνληίθηα γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνπζίαζε. 

3.3.6.1 Απαξαίηεην Λνγηζκηθό 

 

Ο ππνινγηζηήο ηνπ δαζθάινπ ζα πξέπεη λα ηξέρεη έλα απφ ηα αθφινπζα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα: 

 

 Windows XP SP3 

 Windows Vista 

 Windows 7 

 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλν ην Microsoft Office PowerPoint 2007 ή ην 

Microsoft Office PowerPoint 2010. Σέινο ζαλ απαξαίηεην πξφζζεην ηνπ Office 

PowerPoint είλαη ε εθαξκνγή Microsoft Mouse Mischief, ε νπνία βξίζθεηαη ρσξίο 

ρξέσζε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Microsoft, ζηε ζειίδα 

http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/en-us/default.aspx 

 

3.3.6.2 Απαξαίηεην Τιηθό 

 

http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/en-us/default.aspx
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Ο δάζθαινο ζα πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ. 

 

 Έλαλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή ή έλα laptop, κε εγθαηεζηεκέλα ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ. 

 Πνληίθηα Τπνινγηζηή. Έλα πνληίθη γηα ην δάζθαιν θαη ηδαληθά έλα πνληίθη 

γηα θάζε καζεηή. Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows XP SP3 ππνζηεξίδεη 

κέρξη 5 πνληίθηα (ελζχξκαηα ή αζχξκαηα). Σα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

Windows Vista θαη Windows 7 ππνζηεξίδνπλ κέρξη 25 πνληίθηα, εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 15 κπνξνχλ λα είλαη αζχξκαηα. Δάλ νη καζεηέο είλαη πεξηζζφηεξνη 

απφ ην πιήζνο ησλ πνληηθηψλ, ηφηε θάπνηνη καζεηέο κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ 

έλα πνληίθη. 

 Ζ ζχλδεζε πνιιαπιψλ πνληηθηψλ ζε έλαλ ππνινγηζηή είλαη εθηθηή κε ηε 

ρξήζε εηδηθήο ζπζθεπήο πνπ ιέγεηαη “hub”(δηαλνκέαο). Οη πεξηζζφηεξνη 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο έρνπλ 4 σο 6 ζχξεο USB. Σν hub ζπλδέεηαη ζε κηα 

απφ ηηο ζχξεο USB θαη ζηε ζπλέρεηα ζε απηφ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο 

πεξηζζφηεξσλ πνληηθηψλ. Έλα ηππηθφ hub θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.11. 

 

Δηθόλα 3.11. Έλα ηππηθφ hub ζην νπνίν ππάξρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο 4 ζπζθεπψλ 

USB. 

 

 Έλα βηληενπξνβνιέα (video-projector) 

 Οζφλε πξνβνιήο (κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη αζπξνπίλαθαο).  

 Όια ηα θαιψδηα πνπ απαηηνχληαη γηα λα γίλνπλ νη ζπλδέζεηο(ηξνθνδνζίαο, 

monitor, USB θιπ.) 

3.3.6.3 Γηαδηθαζία ζύλδεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ 
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Γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ πιηθνχ εμνπιηζκνχ, αθνινπζνχληαη ηα παξαθάησ βήκαηα (Οη 

νδεγίεο δίλνληαη ζε Β Πιεζπληηθφ). 

 

(1) πλδέζηε έλα θαιψδην νζφλεο απφ ηε ζχξα ηνπ ππνινγηζηή ζηνλ 

βηληενπξνβνιέα. 

 

 

 

(2) πλδέζηε έλα USB hub ζε κία ειεχζεξε ζχξα USB ηνπ ππνινγηζηή ζαο. 

 

 

 

(3) πλδέζηε ηα πνληίθηα ησλ καζεηψλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα USB hubs. 

 

 

 

(4) Αλ ηα πνληίθηα ησλ καζεηψλ είλαη αζχξκαηα, ζπλδέζηε ηνπο αζχξκαηνπο 

δέθηεο πνληηθηψλ ζηα USB hubs. 
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(5) πλδέζηε φια ηα θαιψδηα ξεχκαηνο ηνπο ξεπκαηνδφηεο(πξίδα) ηνπ ηνίρνπ. 

 

 

 

 

3.3.6.4 Σππηθή Γηάηαμε Δμνπιηζκνύ θαη Θξαλίσλ ζηελ Αίζνπζα  

 

Ζ Microsoft, ζην αξρείν βνεζείαο πνπ παξέρεη, πξνηείλεη ηε δηάηαμε πνπ θαίλεηαη 

ζηελ Δηθφλα 3.12. δηάηαμε κέζα ζηελ αίζνπζα, πνπ ππνζηεξίδεη ηε ζπκκεηνρή 

δψδεθα καζεηψλ. Ζ δηάηαμε πεξηιακβάλεη φια ηα εμαξηήκαηα πιηθνχ πνπ 

αλαθέξζεθαλ πην πάλσ: Πξνζσπηθφ ππνινγηζηή γηα ηνλ δάζθαιν ζηελ έδξα, ηελ 

νζφλε πξνβνιήο, ηνλ πξνβνιέα θαη ηξία USB hubs ηεζζάξσλ ππνδνρψλ ην θαζέλα. 

Σα δχν απφ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αζχξκαηα πνληίθηα(ζχλνιν 8 αζχξκαηα 

πνληίθηα) θαη ην ηξίην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ελζχξκαηα πνληίθηα(ζχλνιν 4 ελζχξκαηα 

πνληίθηα).  
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Δηθόλα 3.12. Σππηθή δηάηαμεο ηεο ηάμεο γηα ηελ πξνβνιή παξνπζίαζεο “Mouse 

Mischief” 

 

3.4 Fuse Creator 

Σν “Fuse Creator” είλαη έλα εξγαιείν παξνπζηάζεσλ θαη δεκηνπξγίαο αζθήζεσλ 

απηναμηνιφγεζεο. Μηα παξνπζίαζε πεξηέρεη δηαθάλεηεο είηε ζηαηηθνχ είηε 

αιιειεπηδξαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ελψ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαιείνπ απηνχ είλαη ε 

κνξθνπνίεζε κε “Drag&Drop” θαη ε δηαθνξνπνίεζε ζηε ξνή ηεο παξνπζίαζεο 

αλάινγα κε ην επίπεδ γλψζεσλ ηνπ καζεηή. 

3.4.1 Σύπνη αζθήζεσλ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε, θάζε παξνπζίαζε απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά δηαθαλεηψλ. Όηαλ 

απνθαζίζνπκε πνηνλ ηχπν ζειίδαο λα ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε θάλνπκε, 

επηιέγνπκε ηε ζειίδα απηή απφ ην κελνχ πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.13. 
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Δηθόλα 3.13. Σν παξάζπξν κέζα απφ ην νπνίν επηιέγεηαη ν ηχπνο ηεο εξψηεζεο. 

 

Σν Fuse Creator δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ησλ παξαθάησ εξσηήζεσλ/ 

δηαθαλεηψλ (Δηθφλα 3.13): 

 

 Drag and Drop: Αζθήζεηο αληηζηνίρηζεο, φπνπ ε αληηζηνίρηζε γίλεηαη κε 

ζχξζηκν θαη ελαπφζεζε θάπνηνπ ζηνηρείνπ πάλσ ζην αληίζηνηρφ ηνπ. 

 Sorting: ηηο αζθήζεηο απηέο ν καζεηήο νκαδνπνηεί θάπνηα ζηνηρεία ζε 

θαηεγνξίεο. 

 Ordering: ηηο αζθήζεηο απηέο ν καζεηήο πξέπεη λα βάιεη ηα ζηνηρεία ζηε 

ζσζηή ζεηξά 

 Fill the Gap: Αζθήζεηο ζπκπιήξσζεο θελνχ. 

 Question: Αζθήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. ηηο αζθήζεηο απηέο, νη ζσζηέο 

απαληήζεηο κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ κία. 

 Linking Lines: Αζθήζεηο αληηζηνίρηζεο. Ζ δηαθνξά κε ηηο αζθήζεηο ηχπνπ 

«Drag and Drop» είλαη φηη εδψ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γξακκέο γηα λα 

ζπλδεζνχλ ζηνηρεία απφ ηε κία θαηεγνξία πξνο ηελ άιιε. 

 Flashcards: Ζ ζειίδα απηή δελ πεξηέρεη άζθεζε, αιιά παξνπζηάδεη κηα εηθφλα 

ή ζεηξά εηθφλσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλαπζκα γηα ζπδήηεζε 

κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. 
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 Information: Ζ ζειίδα απηή πεξηέρεη ζηαηηθφ πεξηερφκελν, δειαδή θείκελν, 

εηθφλα ή θαη ήρν αιιά φρη θάπνηα άζθεζε. 

 Menu Page: Μηα ζειίδα κελνχ, φπνπ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επηιέμεη ζε πνηα ζειίδα ζέιεη λα νδεγεζεί. Έηζη, αλάινγα κε ηελ επηινγή ε 

παξνπζίαζε εμειίζζεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, απφ δηαθνξεηηθφ κνλνπάηη. 

 

3.4.2 Σν πεξηβάιινλ δηεπαθήο 

 

Σν πεξηβάιινλ φπνπ επεμεξγαδφκαζηε κηα ζειίδα ζην Fuse Creator, απνηειείηαη απφ 

δηάθνξα ζηνηρεία. Απηά είλαη ζηνηρεία ειέγρνπ, δηφηη κε απηά κπνξνχκε λα θάλνπκε 

φιεο ηηο αιιαγέο πάλσ ζηηο ζειίδεο καο. ηελ Δηθφλα 3.14 θαίλεηαη απηφ ην 

πεξηβάιινλ. 

 

 

Δηθόλα 3.14. Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ “Fuse Creator” 

 

Παξαθάησ, ζα αλαιπζνχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία. 
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 Σίηινο ειίδαο(Δηθόλα 3.15) 

 

 

Δηθόλα 3.15. Ο ηίηινο ηεο ζειίδαο 

 

ην θνκκάηη απηφ θαίλεηαη ν ηίηινο ηεο ζειίδαο(Geography), ην είδνο ηεο 

ζειίδαο(Linking Lines page) θαη ν ππφηηηινο. Ο ηίηινο θαη ν ππφηηηινο είλαη 

επεμεξγάζηκνη, δειαδή κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ απφ νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Σν 

είδνο ηεο ζειίδαο δελ κπνξεί λα αιιάμεη, επηιέγεηαη ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγείηαη ε 

θάζε ζειίδα. 

 

 

 Πιαίζην Αληηθεηκέλσλ (Δηθόλα 3.16) 

 

 

Δηθόλα 3.16. Σν πιαίζην αληηθεηκέλσλ 
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ην πιαίζην απηφ ππάξρνπλ ηα αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζηε ζειίδα, 

φπσο εηθφλεο, πιαίζηα θεηκέλνπ, πιαίζηα εηζαγσγήο θεηκέλνπ, εηθφλεο θφληνπ θαη 

αλαδπφκελα παξάζπξα. Απηά ηα αληηθείκελα ππάξρνπλ ζε φια ηα είδε ζειίδσλ – 

επηπιένλ γηα θάζε είδνο ζειίδαο ππάξρνπλ θαη άιια μερσξηζηά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ 

λα πξνζηεζνχλ. 

 

 Δπηινγέο ειίδαο(Δηθόλα 3.17) 

 

 

Δηθόλα 3.17. Οη επηινγέο ζειίδαο 

 

ην πιαίζην “Page Options” κπνξνχλ λα γίλνπλ αιιαγέο ζε φηη αθνξά ηελ εκθάληζε 

ηεο ζειίδαο(ρξψκαηα). Δπίζεο, κπνξνχκε νξηζηνχλ νη παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ηελ 

πινήγεζε ζηε ζειίδα. Οη παξάκεηξνη απηνί αθνξνχλ ηελ εκθάληζε (ή κε εκθάληζε): 

«Back Button», αλαηξνθνδφηεζεο θαη βαζκνινγίαο ηνπ καζεηή. 

 

Να ζεκεησζεί φηη ην πιαίζην απηφ αιιάδεη φηαλ εηζαρζεί θάπνην ζηνηρείν κέζα ζηε 

ζειίδα. Γηα παξάδεηγκα, αλ κέζα ζηε ζειίδα εηζαρζεί έλα πιαίζην θεηκέλνπ, 

απηνκάησο ην “Page Options” ζα κεηαηξαπεί ζε “Frame Options” κε ηηο αληίζηνηρεο 

επηινγέο πνπ αθνξνχλ ηα πιαίζηα θεηκέλνπ. 
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Κάησ απφ ηε βαζηθή ιεπθή ζειίδα, ππάξρνπλ θάπνηα θνπκπηά πνπ επηηξέπνπλ λα 

θάλνπκε δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο. 

 

 Γεκηνπξγία λέαο ζειίδαο (Δηθόλα 3.18) 

 

 

 

Δηθόλα 3.18. Γεκηνπξγία λέαο ζειίδαο 

 

Με ην θνπκπί “New” γίλεηαη εηζαγσγή λέαο ζειίδαο ζηελ παξνπζίαζή καο. 

 

 Δκθάληζε εηηθεηώλ(Δηθόλα 3.19) 

 

 

Δηθόλα 3.19. Δκθάληζε Δηηθεηψλ 

 

Με ην θνπκπί “Show Labels” εκθαλίδνληαη εηηθέηεο γηα φια ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε 

εηζάγεη. Ζ ιεηηνπξγία απηή καο επηηξέπεη λα δνχκε ηελ ηαπηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ 

θάλνληαο επθνιφηεξν ην ρεηξηζκφ ηνπο. Οη εηηθέηεο δελ θαίλνληαη ζηελ ηειηθή 

παξνπζίαζε. 

 

 Πξνεπηζθόπεζε(Δηθόλα 3.20) 

 

 

Δηθόλα 3.20. Πξνεπηζθφπεζε 

 



75 

 

Ζ πξνεπηζθφπεζε δείρλεη πσο εκθαλίδεηαη ε ζειίδα ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. 

 

 Βνήζεηα(Δηθόλα 3.21) 

 

 

Δηθόλα 3.21. Δκθάληζε βνήζεηαο 

 

Με ηε βνήζεηα κπνξνχκε λα δψζνπκε ζην ρξήζηε νδεγίεο πψο ζα ρεηξηζηεί ηε 

ζειίδα. Ζ βνήζεηα κπνξεί λα πεξηέρεη θείκελν, εηθφλεο, ήρν ή θαη ζπλδπαζκφ απηψλ. 

 

 Δκθάληζε Γξακκώλ Πιέγκαηνο(Δηθόλα 3.22) 

 

 

Δηθόλα 3.22. Δκθάληζε γξακκψλ πιέγκαηνο 

 

Ζ εκθάληζε ησλ γξακκψλ πιέγκαηνο θάλεη πνιχ επθνιφηεξε ηελ ζηνίρηζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ πάλσ ζηε ζειίδα. Υξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζηε ζηνίρηζε εηθφλσλ θαη 

πιαηζίσλ θεηκέλνπ. Οη γξακκέο πιέγκαηνο δελ εκθαλίδνληαη ζηελ ηειηθή 

παξνπζίαζε. 

 

 Κάδνο αλαθύθισζεο(Δηθόλα 3.23) 

 

 

Δηθόλα 3.23. Κάδνο αλαθχθισζεο 
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Δίλαη ην εξγαιείν ηεο δηαγξαθήο. Δπηιέγνληαο έλα αληηθείκελν θαη παηψληαο ηνλ 

θάδν αλαθχθισζεο, ην αληηθείκελν απηφ δηαγξάθεηαη. Γελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

επαλαθνξάο ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

 

 πληεηαγκέλεο(Δηθόλα 3.24) 

 

 

Δηθόλα 3.24. πληεηαγκέλεο θαη κέγεζνο αληηθεηκέλνπ 

 

ηα πιαίζηα X θαη Y δίλνληαη νη ζπληεηαγκέλεο ελφο αληηθεηκέλνπ πάλσ ζηελ θχξηα 

νζφλε, ελψ ζηα πιαίζηα W θαη H δίλνληαη ην πιάηνο θαη χςνο αληίζηνηρα. 

 

3.4.3 ηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζε όιεο ηηο ζειίδεο 

 

Σν πιαίζην αληηθεηκέλσλ πνπ είδακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα πεξηέρεη 

αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζε φια ηα είδε ησλ αζθήζεσλ. Απηά 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

 

 Δηθόλα(Image Object) (Δηθόλα 3.25) 

 

 

Δηθόλα 3.25. Δηζαγσγή εηθφλαο 

 

Με απηφ ην ζηνηρείν κπνξνχκε λα εηζάγνπκε κηα εηθφλα ή έλα αξρείν flash(κε 

θαηάιεμε .swf). Ζ εηθφλα πνπ ζα εηζαρζεί κπνξεί λα είλαη απιά ζηαηηθή, γηα ηελ 

παξνπζίαζε πιεξνθνξίαο, ή θαη λα απνηειεί κέξνο άζθεζεο. ηε δεχηεξε 

πεξίπησζε, φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κέξνο άζθεζεο κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, κηα 

εηθφλα λα ζπξζεί θαη λα αληηζηνηρεζεί κε κηα άιιε. 
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ινγηζκηθφ “Fuse Creator” πεξηέρεη κηα πνιχ πινχζηα 

ζπιινγή απφ εηθφλεο, ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Γηαθνξεηηθά 

κπνξεί λα γίλεη επηινγή νπνηαζδήπνηε εηθφλαο πνπ βξίζθεηαη ζε θάθειν ηνπηθά ζηνλ 

ππνινγηζηή καο. 

 

Έηζη φηαλ παηήζνπκε πάλσ ζε κηα εηθφλα, ηφηε εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν πιαίζην 

εηθφλαο, κε φλνκα “Image Options”(Δηθφλα 3.26).  

 

 

Δηθόλα 3.26. Σν πιαίζην εηθφλαο πνπ εκθαλίδεηαη κφιηο παηεζεί κηα εηθφλα. 

 

Οη ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε εηθφλα πνπ εηζάγεηαη, φπσο θαίλεηαη ζηελ 

Δηθφλα 3.26, είλαη νη εμήο: 

 

 Change: Να αιιάμνπκε ηελ εηθφλα, δειαδή λα ηελ αληηθαηαζηήζνπκε κε κηα 

άιιε. 

 Remove: Να ηελ απνκαθξχλνπκε, δειαδή λα ηε δηαγξάςνπκε. 

 Image Resizing: Να ηεο αιιάμνπκε κέγεζνο. 

 Image Flip: Να ηελ αλαζηξέςνπκε, ψζηε λα θαίλεηαη ην ζπκκεηξηθφ ηεο 
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 Image rotate: Να ηελ πεξηζηξέςνπκε, αξηζηεξφζηξνθα ή δεμηφζηξνθα θαηά 

90°. 

 

 Δηθόλα Φόληνπ(Background Image) – (Δηθόλα 3.27) 

 

 

Δηθόλα 3.27. Δηζαγσγή εηθφλαο θφληνπ 

 

Με ην ζηνηρείν απηφ κπνξνχκε λα εηζάγνπκε κηα εηθφλα ζην θφλην ηεο δηαθάλεηαο. Ζ 

εηθφλα πνπ εηζάγεηαη έρεη ηέηνην κέγεζνο ψζηε λα θαηαιακβάλεη κεγάιν κέγεζνο ηεο 

δηαθάλεηαο. Χζηφζν, ππάξρεη πάληα ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ κεγέζνπο ηεο εηθφλαο 

ψζηε λα θαηαιακβάλεη κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν κέξνο ηνπ θφληνπ. Απηφ γίλεηαη 

εχθνια κε ηα ζηνηρεία επηινγήο πνπ ππάξρνπλ ζηηο θνξπθέο θαη αθκέο ηεο εηθφλαο. 

Σν θφλην έρεη πιάηνο 796 pixel θαη χςνο 390 pixel. 

 

Όηαλ βάινπκε εηθφλα ζην θφλην εκθαλίδεηαη ε θαξηέια “Select Background” θαη 

“Deselect Background” γηα επηινγή θαη απνεπηινγή ηεο εηθφλα αληίζηνηρα (Δηθφλα 

3.28a θαη 3.28b). 

 

 Δηθόλα 3.28a. 

 

 Δηθόλα 3.28b. 

 

 

 Πιαίζην Κεηκέλνπ(Text Box Object) (Δηθόλα 3.29) 
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Δηθόλα 3.29. Δηζαγσγή πιαηζίνπ θεηκέλνπ 

 

Με απηφ ην ζηνηρείν κπνξνχκε λα εηζάγνπκε θείκελν ζηε ζειίδα. Σν θείκελν κπνξεί 

λα είλαη νδεγίεο πξνο ην ρξήζηε ή πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην γλσζηηθφ θνκκάηη. 

 

Σν ζηνηρείν απηφ απνηειείηαη απφ ην πιαίζην θαη απφ θαζεαπηφ ην θείκελν. Σν 

πιαίζην θεηκέλνπ κέζα ζηε ζειίδα έρεη ηε κνξθή πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.30. 

Μέζα ζην πιαίζην κπνξεί λα πιεθηξνινγεζεί ην θείκελν. 

 

 

Δηθόλα 3.30. Σν πιαίζην θεηκέλνπ 

 

Δπίζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγψλ γηα κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ. Οη επηινγέο 

απηέο αθνξνχλ(Δηθφλα 3.31): Σελ αιιαγή ηνπ κεγέζνπο ησλ γξακκάησλ, ηε 

ζηνίρηζε, ηε γξακκαηνζεηξά, έληνλε γξαθή, πιάγηα γξαθή θαη ππνγξάκκηζε. 
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Δηθόλα 3.31. Σν πιαίζην πνπ εκθαλίδεηαη κφιηο παηεζεί ην πιαίζην θεηκέλνπ. 

 

 Πιαίζην Δηζαγσγήο Κεηκέλνπ(User Input Box)(Δηθόλα 3.32) 

 

 

Δηθόλα 3.32. Δηζαγσγή πιαηζίνπ εηζαγσγήο θεηκέλνπ 

 

ε έλα ηέηνην πιαίζην, ν ηειηθφο ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη θείκελν γηα λα απαληήζεη 

ζε κηα εξψηεζε. ε θάζε ζειίδα ηεο παξνπζίαζεο κπνξεί λα εηζαρζεί έλα κφλν 

ηέηνην ζηνηρείν. 

 

Οη επηινγέο γηα ηε κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ πεξηγξάθεθαλ 

ζηελ παξάγξαθν ηνπ πιαηζίνπ θεηκέλνπ. 
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Δηθόλα 3.33. Σν πιαίζην εηζαγσγήο θεηκέλνπ 

 

ηε δηαθάλεηα, ην πιαίζην εηζαγσγήο θεηκέλνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.33. ηηο 

νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη κέζα ζην πιαίζην, δίλνληαη δχν επηινγέο ,είηε λα κείλεη 

θελφ ην πιαίζην, είηε λα εηζαρζεί θείκελν. 

 

 Αλαδπόκελν Παξάζπξν(Pop-up Object) (Δηθόλα 3.34) 

 

 

Δηθόλα 3.34. Δηζαγσγή αλαδπφκελνπ παξαζχξνπ 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν εηζάγεη έλα αλαδπφκελν παξάζπξν ζηελ παξνπζίαζε. Σν 

αλαδπφκελν παξάζπξν εκθαλίδεηαη φηαλ ν ρξήζηεο παηήζεη ην θαηάιιειν ζηνηρείν 

ζηε ζειίδα.  

 

Σν αλαδπφκελν παξάζπξν παξέρεη επηπιένλ πιεξνθνξία ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Ζ 

δηάηαμε ηεο πιεξνθνξίαο ζην παξάζπξν κπνξεί λα γίλεη κε ηέζζεξηο ηξφπνπο (Δηθφλα 

3.35). 

 

 Μφλν θείκελν 

 Μφλν εηθφλα 

 Κείκελν θαη εηθφλα(νξηδφληηα δηάηαμε) 

 Κείκελν θαη εηθφλα(θάζεηε δηάηαμε) 
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Δηθόλα 3.35. Δπηινγέο γηα ηε δηάηαμε ηεο πιεξνθνξίαο ζην αλαδπφκελν παξάζπξν 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηηο δχν ηειεπηαίεο επηινγέο ηεο Δηθφλαο 3.35, ην αλαδπφκελν 

παξάζπξν κπνξεί λα ζπλδπάζεη θείκελν, εηθφλα θαη ήρν. 

 

Θα εμεηαζηεί ε ηξίηε επηινγή ηεο Δηθφλαο 3.35 (“Text and Image”) κε ηελ νπνία 

εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν, φπσο απηφ πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.36. Ζ επηινγή ηεο 

εηθφλαο γίλεηαη κε αλαδήηεζε ζηνπο θαθέινπο, ελψ ην θείκελν εηζάγεηαη απεπζείαο 

ζην αληίζηνηρν ιεπθφ πιαίζην. Έλα αμηνζεκείσην ζηνηρείν ειέγρνπ εδψ, είλαη ην 

θνπκπί “Adjust” κε ην νπνίν κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηελ αλαινγία ηνπ ρψξνπ πνπ 

θαηαιακβάλεη ε εηθφλα ζε ζρέζε κε ην θείκελν. έηζη, φηαλ ην “Adjust” ζχξεηαη πξνο 

ηα δεμηά , κεγαιψλεη ην κέγεζνο ηεο εηθφλαο, ελψ φηαλ ζχξεηαη πξνο ηα αξηζηεξά 

κεγαιψλεη ην κέγεζνο ηνπ πιαηζίνπ θεηκέλνπ. 
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Δηθόλα 3.36. Έλα αλαδπφκελν παξάζπξν πνπ πεξηέρεη ζπλδπαζκφ εηθφλαο - θεηκέλνπ 

 

3.4.4 Η αιιεινπρία ησλ ζειίδσλ ζε κηα παξνπζίαζε 

 

Αθνχ δεκηνπξγεζνχλ νη ζειίδεο ηεο παξνπζίαζεο, ην επφκελν βήκα είλαη ε 

ηνπνζέηεζε ηνπο ζηελ θαηάιιειε ζεηξά. Γίλνπκε ζηηο ζειίδεο κηα αιιεινπρία.  

 

Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηελ 

αιιεινπρία ησλ ζειίδσλ: 

 

(1) Απιή γξακκηθή αιιεινπρία 

(2) Αιιεινπρία κε δηαθιαδψζεηο 
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Δηθόλα 3.37. Ζ ισξίδα πάλσ ζηελ νπνία βξίζθνληαη φιεο νη δηαθάλεηεο ηεο 

παξνπζίαζεο 

 

ηελ απιή γξακκηθή αιιεινπρία νη ζειίδεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο εκθαλίδνληαη 

δηαδνρηθά, κε ηελ ίδηα ζεηξά πνπ θαίλνληαη ζηε ισξίδα, ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο 

(Δηθφλα 3.37). Παηψληαο ην θνπκπί “Create Linear Sequence” (Δηθφλα 3.38), 

δεκηνπξγείηαη κηα ηέηνηα απιή αιιεινπρία. ηελ πεξίπησζε ηεο γξακκηθήο 

αιιεινπρίαο, νη ζειίδεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα παξνπζηαζηνχλ ζε φινπο ηνπο 

καζεηέο κε ηελ ίδηα ζεηξά. 

 

 

 

Δηθόλα 3.38. Γεκηνπξγία γξακκηθήο αιιεινπρίαο 

 

Όηαλ ε αιιεινπρία πεξηέρεη δηαθιαδψζεηο, ζεκαίλεη φηη δελ είλαη πιένλ 

κνλνδηάζηαηε. Οη δηαθιαδψζεηο δεκηνπξγνχληαη κε βάζε ην βαζκφ ηνπ καζεηή ζηηο 

αζθήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, έζησ κηα άζθεζε ηχπνπ «Drag & Drop» πνπ έρεη κέγηζην 

βαζκφ ην νρηψ. Γηα καζεηέο νη νπνίνη θέξαλ ην κηζφ βαζκφ, δειαδή ηέζζεξα, 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα επηζηξέςνπλ πίζσ ζηε ζειίδα κε ην καζεζηαθφ πιηθφ, λα 

ην επαλαιάβνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα μαλαιχζνπλ ηελ ίδηα άζθεζε. Γηα ηνπο καζεηέο 

εθείλνπο πνπ θέξαλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία κπνξεί λα εκθαληζηεί έλα κήλπκα 

επηβξάβεπζεο, θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαθεξζνχλ ζε κηα πην δχζθνιε άζθεζε. Καηά 

απηφ ηνλ ηξφπν έρεη δεκηνπξγεζεί κηα άζθεζε κε δχν δηαθιαδψζεηο. 
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Ζ δηαθιάδσζε κε βάζε ηε βαζκνινγία, κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηαδήπνηε ζειίδα ε 

νπνία πεξηέρεη άζθεζε. Μηα ζειίδα κπνξεί λα έρεη δηαθιαδψζεηο πνπ δελ βαζίδνληαη 

κφλν ζε βαζκνινγία, αιιά ζε θάπνηα επηινγή ηνπ καζεηή.   

 

Σν κέγηζην πιήζνο δηαθιαδψζεσλ πνπ ηίζεληαη απφ κηα ζειίδα είλαη ηξεηο. Με ην 

εηδηθφ ζηνηρείν ειέγρνπ ηίζεληαη ηα φξηα κεηαμχ ησλ επηινγψλ. ηελ Δηθφλα 3.39 νη 

επηινγέο a, b θαη c είλαη κεηαμχ ηνπο δηαρσξηζκέλεο κε δχν καχξεο θάζεηεο κπάξεο. 

Οη κπιε γξακκέο πνπ μεθηλνχλ απφ ηε θάζε επηινγή νδεγνχλ ζηελ επηζπκεηή 

δηαθάλεηα πξννξηζκφ.  

 

 

 

Δηθόλα 3.39. Σν ζηνηρείν ειέγρνπ πνπ θαηεπζχλεη ηελ παξνπζίαζε, αλάινγα κε ηελ 

επηινγή ή ηελ επίδνζε ηνπ ρξήζηε. 

 

3.5 Articulate Quizmaker „09 

 

Σν εξγαιείν Quizmaker ‟09 ηεο εηαηξείαο Articulate είλαη έλα αθφκα ινγηζκηθφ 

δεκηνπξγίαο ηεζη απηναμηνιφγεζεο. Όπσο άιια πξντφληα ηεο θαηεγνξίαο ηνπ, 

πξνζθέξεη πιεζψξα επηινγψλ ζηνπο ηχπνπο ησλ εξσηήζεσλ πνπ δεκηνπξγεί.  

 

3.5.1 Δγθαηάζηαζε ηνπ Quizmaker „09 

 

Σν ινγηζκηθφ δηαηείζεηαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ζηε δηεχζπλζε  

 

http://www.articulate.com/downloads/freetrial-step1.aspx 
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κε φλνκα αξρείνπ Studio-09-Update-8.exe θαη κέγεζνο 90MB ζηελ ηειεπηαία 

έθδνζε(02/03/2011).  Σν αξρείν απηφ πεξηέρεη θαη άιιεο εθαξκνγέο, ελνπνηεκέλεο 

θάησ απφ ην νινθιεξσκέλν παθέην – σζηφζν ζαλ ρξήζηεο κπνξνχκε λα επηιέμνπκε 

ηελ εγθαηάζηαζε κφλν ηεο επηζπκεηήο εθαξκνγήο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα 

εγθαηαζηαζεί ε εθαξκνγή, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεχζεξα γηα 30 κέξεο. 

 

Οη πξνδηαγξαθέο πιηθνχ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε ζσζηή εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο, 

θαιχπηνληαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο πνπ πσινχληαη 

ζήκεξα. Δπεμεξγαζηήο 500MHz, κλήκε 500MB. Όζνλ αθνξά ζην ινγηζκηθφ, 

απαηηείηαη ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows 2000 SP4 (ή επφκελε έθδνζε) θαη Flash 

Player ηεο Adobe.  

 

3.5.2 Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 Γύν κνξθέο δηεπαθήο γηα δεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

 

Σν Quizmaker ‟09 παξέρεη δχν ηξφπνπο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ. Ο πξψηνο ηξφπνο είλαη κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο θφξκαο (Form 

View), ελψ ν δεχηεξνο ηξφπνο(Slide View) παξέρεη απεπζείαο ρεηξηζκφ ησλ 

ζηνηρείσλ κε ηε κέζνδν drag&drop(χξε θαη Άθεζε). Γεληθά, ν δεχηεξνο ηξφπνο 

είλαη πην άκεζνο θαη ην νπηηθφ απνηέιεζκα θαίλεηαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο 

εξψηεζεο. 

 

 Δίθνζη ηύπνη εξσηήζεσλ 

 

Οη εξσηήζεηο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, 

ζε απηέο πνπ βαζκνινγνχληαη(Graded Questions) θαη ζε απηέο πνπ δελ επηδέρνληαη 

βαζκνινγίαο(Survey Questions). 
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Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 3.40, νη ηχπνη εξσηήζεσλ πνπ επηδέρνληαη 

βαζκνινγία είλαη:  

 

True/False, Multiple Choice, Multiple Response, Fill in the Blank, Word Bank, 

Matching Drag and Drop, Matching Drop-down, Sequence Drag and Drop, Sequence 

Drop-down, Numeric, Hotspot.  
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Δηθόλα 3.40. Σχπνη εξσηήζεσλ πνπ επηδέρνληαη βαζκνινγία ζην Articulate 

Quizmaker 

 

Απφ ηελ άιιε νη ηχπνη ησλ εξσηήζεσλ πνπ έρνπλ δεκνζθνπηθφ ραξαθηήξα θαη δελ 

επηδέρνληαη βαζκνινγία είλαη: Likert Scale, Pick One, Pick Many, Which Word, 

Short Answer, Essay, Ranking Drag and Drop, Ranking Drop-down, How Many. Ζ 

πιεζψξα ησλ επηινγψλ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.41. 

 

Δηθόλα 3.41. Σχπνη δεκνζθνπηθψλ εξσηήζεσλ πνπ δελ επηδέρνληαη βαζκνινγία ζην 

Articulate Quizmaker 
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 Δξγαιεία θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ εξσηήζεσλ 

 

Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ φισλ ησλ ηχπσλ εξσηήζεσλ είλαη ην πιαίζην ειέγρνπ κε 

ηα εξγαιεία, πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο δεκηνπξγίαο εξσηήζεσλ. 

Καηά ηε δεκηνπξγία κηαο εξψηεζεο Multiple Choice(πνιιαπιήο επηινγήο), 

εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε (Δηθφλα 3.42).  

 

Δηθόλα 3.42. Σν πεξηβάιινλ δεκηνπξγίαο εξψηεζεο πνιιαπιήο επηινγήο ζην 

Articulate Quizmaker 
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Παξαθάησ αλαιχνληαη ηα βαζηθά ζεκεία ηεο γξακκήο εξγαιείσλ θαη άιια 

ραξαθηεξηζηηθά, θνηλά θαηά ηε δεκηνπξγία φισλ ησλ ηχπσλ εξσηήζεσλ(Δηθφλα 

3.42). 

 

1: Όια ηα βαζηθά εξγαιεία γηα ηε κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ. 

2: Γίλνληαη ηξεηο επηινγέο αλαηξνθνδφηεζεο: ε επίπεδν εξψηεζεο, ή γηα θάζε 

απάληεζε μερσξηζηά, ή ρσξίο θακία αλαηξνθνδφηεζε. 

3: Οη απαληήζεηο λα εκθαλίδνληαη κε δηαθνξεηηθή(ηπραία) ζεηξά θάζε θνξά πνπ 

ηξέρεη ην ηεζη. 

4: Δπηιέγεηαη αλ ε βαζκνιφγεζε ζα γίλεη κε βάζε ηελ εξψηεζε ή κε βάζε ηελ 

απάληεζε πνπ ζα δψζεη ν ρξήζηεο. Έηζη είλαη εθηθηή ε δηαθνξνπνίεζε ζηε 

βαζκνινγία ησλ ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ. 

5: Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ηεζεί φξην ζην πιήζνο ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θάλεη ν 

ρξήζηε κέρξη λα βξεη ηε ζσζηή απάληεζε. Απφ ηελ άιιε ππάξρεη ε επηινγή γηα 

απεξηφξηζην πιήζνο πξνζπαζεηψλ.  

6: Με απηά ηα εξγαιεία γίλεηαη ε πξνζζήθε πνιπκεζηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο εηθφλαο, 

ήρνπ θαη αξρείσλ flash. 

7: Γεκηνπξγία εξψηεζεο κέζσ ζπκπιήξσζεο θφξκαο. Ζ δεκηνπξγία εξψηεζεο είλαη 

πξάγκαηη απιή αθνχ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ κηαο θφξκαο. 

8: Ζ άγθπξα ππνδεηθλχεη ηελ αλάκεημε φισλ ησλ ππφινηπσλ πηζαλψλ απαληήζεσλ 

εθηφο ηεο ίδηαο. 

9: ε απηά ηα πεδία γίλεηαη ε εηζαγσγή ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, γηα ζσζηέο θαη 

ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο. 

 

 Αιιαγή ζεηξάο ησλ εξσηήζεσλ 
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Δηθόλα 3.43. Λίζηα εξσηήζεσλ ζε έλα ηεζη. Με απιφ “Drag&Drop” κπνξεί λα 

αιιάμεη ε ζεηξά εκθάληζήο ηνπο. 

 

Δίλαη πνιχ εχθνιν ε αιιαγή ηεο ζεηξάο ησλ εξσηήζεσλ ζε έλα ηεζη(quiz). Απιά 

παηάκε κε ην πνληίθη καο πάλσ ζηελ εξψηεζε θαη ηε κεηαθηλνχκε ζηελ επηζπκεηή 

ζέζε. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Δηθφλα 3.43 θαίλεηαη ε ιίζηα κε ηηο εξσηήζεηο ηνπ ηεζη. 

Παηψληαο πάλσ ζηελ πξψηε εξψηεζε θαη κεηαθηλψληαο ηε πξνο ην ηέινο, λα γίλεη 

ηειεπηαία ζηε ιίζηα. Δπίζεο κε ην εξγαιείν “Randomize Group” (Δηθφλα 3.44), νη 

εξσηήζεηο ηνπ ηεζη εκθαλίδνληαη κε ηπραία ζεηξά θάζε θνξά. 
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Δηθόλα 3.44.  Με ην εξγαιείν “Randomize Group” νη εξσηήζεηο εκθαλίδνληαη κε 

ηπραία ζεηξά ζην ηεζη 

Δπίζεο, κε ην εξγαιείν “Lock Question” (Δηθφλα 3.45) κπνξεί λα «θιεηδσζεί» ε 

ζρεηηθή ζέζε κηαο εξψηεζεο – γηα παξάδεηγκα, ζηελ Δηθφλα 4.43 νη εξσηήζεηο ζα 

εκθαληζηνχλ ηπραία, φκσο νη εξσηήζεηο (4) θαη (5) ζα εκθαληζηνχλ δηαδνρηθά 

νπσζδήπνηε. 

 

 

Δηθόλα 3.45. Με ην εξγαιείν “Lock Question” θιεηδψλεη ε ζρεηηθή ζέζε κηαο 

εξψηεζεο 

 

 Timeline(Υξνλνισξίδα) 

 

Ζ ρξνλνισξίδα  είλαη έλα βνήζεκα πνπ ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε ησλ εξσηήζεσλ 

ζηελ εθαξκνγή Quizmaker. Γηα ηελ αθξίβεηα, κε ηε ρξνλνισξίδα θαζνξίδεηαη ν 

ρξνληζκφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ κηα εξψηεζε.  

Κάζε εξψηεζε κπνξεί λα απνηειείηαη απφ πνιιά ζηνηρεία, φπσο είλαη ην θείκελν, 

εηθφλεο, ζρήκαηα θ.ά. Σα ζηνηρεία απηά, θαηά πξνεπηινγή εκθαλίδνληαη φια απφ ηελ 

αξρή, φηαλ ζα εκθαληζηεί δειαδή ε εξψηεζε. Με ηε ρξνλνισξίδα απηφ κπνξεί λα 

αιιάμεη - κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε θαη‟ επηινγή ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα 

εκθαληζηεί ην θάζε ζηνηρείν.  
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Δηθόλα 3.46. Υξνλνισξίδα φπνπ νξίδεηαη ν ρξνληζκφο εκθάληζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

δηαθάλεηαο 

 

ηελ Δηθφλα 3.46 έρεη αιιάμεη ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα εκθαληζηνχλ νη εηθφλεο ηεο 

δηαθάλεηαο. Έηζη νξίδεηαη φηη ε “Picture1” ζα εκθαληζηεί ζην 1
ν
 δεπηεξφιεπην, ε 

“Picture2” ζα εκθαληζηεί ζην 1,5 δεπηεξφιεπην, ελψ ε “Picture3” ζα εκθαληζηεί 2
ν
 

δεπηεξφιεπην. Σν θείκελν ηεο εξψηεζεο θαη ηα θνπκπάθηα ηεο πνιιαπιήο επηινγήο 

ζα εκθαληζηνχλ απφ ηελ αξρή, φπσο θαίλεηαη θαη ζηηο ρξνλνισξίδεο ηνπ εξγαιείνπ. 

 

Να ζεκεησζεί φηη ν ρεηξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ην ρξφλν, γίλεηαη πνιχ 

εχθνια κε ζχξζηκν ησλ ισξίδσλ κε ην πνληίθη (Drag&Drop). Σέινο, ην εξγαιείν 

“Timeline” είλαη δηαζέζηκν κφλν ζηε δηεπαθή “Slide View”θαη φρη ζηε δηεπαθή 

“Form View”.  
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 Γπλαηόηεηα Δηζαγσγήο Δξσηήζεσλ 

 

ηελ εθαξκνγή Articulate Quizmaker ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο εξσηήζεσλ 

πνπ ππάξρνπλ ζε πξνεγνχκελα ηεζη. Απηφ γίλεηαη κε ην εξγαιείν “Import Questions” 

(Δηθφλα 3.47) πνπ βξίζθεηαη ζηε γξακκή εξγαιείσλ. 

 

 

Δηθόλα 3.47. Με ην εξγαιείν “Import Questions” ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο 

εξσηήζεσλ απφ άιια ηεζη 

 

Παηψληαο “Import Questions” εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν κε ηα ηεζη πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί θαη απνζεθεπηεί. (Σα ηεζη είλαη αξρεία ηχπνπ .quiz θαη απηά είλαη πνπ 

εκθαλίδνληαη). Δπηιέγνληαο έλα απφ ηα ηεζη, εκθαλίδεηαη εθ λένπ παξάζπξν πνπ 

δείρλεη ηνπο ηίηινπο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ ηεζη πνπ επηιέρζεθε (Δηθφλα 3.48). 
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Δηθόλα 3.48. Παξάζπξν απφ ην νπνίν επηιέγνληαη νη εξσηήζεηο πνπ ζα εηζαρζνχλ. 

 

Ζ ιίζηα κε ηηο εξσηήζεηο ηνπ ηεζη έρεη δίπια θνπηάθηα επηινγήο. ηελ Δηθφλα 3.48 

έρεη γίλεη επηινγή ησλ εξσηήζεσλ 1 θαη 2, αθνχ φπσο θαίλεηαη απηά είλαη 

επηιεγκέλα. Έηζη απηέο νη εξσηήζεηο ζα εηζαρζνχλ ζην λέν ηεζη πνπ δεκηνπξγνχκε, 

εμνηθνλνκψληαο ζε ρξφλν θαη πξνζπάζεηα.  

 

 Έμη ηξόπνη δεκνζίεπζεο 

 

Σν πξφγξακκα Quizmaker παξέρεη έμη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δεκνζίεπζεο ησλ ηεζη 

πνπ δεκηνπξγνχληαη. Απηφ γίλεηαη κε ην εξγαιείν “Publish” (Δηθφλα 3.49) πνπ 

βξίζθεηαη ζην δεμί κέξνο ηεο γξακκήο εξγαιείσλ. 
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Δηθόλα 3.49. Με ην εξγαιείν “Import Questions” ην ηεζη κπνξεί λα δεκνζηεπηεί κε 

έμη δηαθνξεηηθέο κνξθέο. 

 

Όηαλ επηιερζεί ην εξγαιείν ηεο Δηθφλαο 3.49, εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν πνπ καο 

δείρλεη ηηο 6 δηαθνξεηηθέο επηινγέο δεκνζίεπζεο. Σν παξάζπξν απηφ θαίλεηαη ζηελ 

Δηθφλα 3.50. Αλαιπηηθά, νη επηινγέο δεκνζίεπζεο είλαη: 

 

1. ARTICULATE PRESENTER: Με ηελ επηινγή απηή ην ηεζη κπνξεί 

λα ελζσκαησζεί ζα κέξνο κηαο παξνπζίαζεο. Ζ παξνπζίαζε απηή 

είλαη δεκηνπξγεκέλε επίζεο απφ πξφγξακκα ηεο νηθνγέλεηαο 

Articulate, ην νπνίν νλνκάδεηαη Articulate Presenter. Τπάξρεη ε 

δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ηνπ quiz είηε ζε κηα δηαθάλεηα, είηε ζαλ κηα 

θαξηέια ηεο παξνπζίαζεο. 

2.  WEB: Γεκηνπξγία ηεζη πνπ κπνξεί λα δεκνζηεπηεί ζην δηαδίθηπν ή 

κπνξεί λα απνζεθεπηεί ηνπηθά ζην ζθιεξφ δίζθν ηνπ ππνινγηζηή. Ζ 

πξνεπηιεγκέλε ηνπνζεζία είλαη ν θάθεινο “My Documents\My 

Articulate Projects”. 

3. ARTICULATE ONLINE: Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα 

δεκνζηεπηεί ην quiz ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Articulate είλαη λα ππάξρεη 

έλαο ινγαξηαζκφο ρξήζηε. Ο ινγαξηαζκφο ρξήζηε κπνξεί λα είλαη 

δνθηκαζηηθφο γηα έλα κήλα θαη θαηφπηλ κε ζπλδξνκή.  

4. LMS: Αλ είλαη επηζπκεηή ε δεκηνπξγία ηεζη, ζπκβαηνχ κε SCROM, 

ην νπνίν ζα ελζσκαησζεί ζε έλα LMS ζχζηεκα, ηφηε ε ζσζηή 

επηινγή δεκνζίεπζεο είλαη LMS. Τπάξρνπλ φια ηα πεδία ησλ νπνίσλ 

ε ζπκπιήξσζε είλαη απαξαίηεηε γηα λα γίλεη ε δεκνζίεπζε ζε 
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ζχζηεκα LMS. Ζ πξνεπηιεγκέλε ηνπνζεζία είλαη θαη πάιη ν θάθεινο 

“My Documents\My Articulate Projects”. 

5. CD: Δάλ είλαη επηζπκεηή ε δηαλνκή ηνπ ηεζη ζηνπο καζεηέο κέζσ CD, 

ην Quizmaker ζαο παξέρεη απηή ηε δπλαηφηεηα, παηψληαο ηελ πέκπηε 

επηινγή, “CD”. 

6. WORD: Σν πξφγξακκα Quizmaker δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκνζίεπζεο 

ηνπ quiz ζε επεμεξγάζηκε κνξθή Word. Ζ επηινγή απηή είλαη ρξήζηκε 

φηαλ πξέπεη λα εθηππσζεί ην ηεζη, ψζηε νη καζεηέο λα ην 

ζπκπιεξψζνπλ πάλσ ζην ραξηί. 

 

 

Δηθόλα 3.50. Οη έμη επηινγέο δεκνζίεπζεο πνπ δίλεη ην Articulate Quizmaker 
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4. ΤΓΚΡΙΗ ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΩΝ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ 
 

4.1 Δηζαγσγή 
 

ην θεθάιαην 3 αλαιχζεθαλ ηα ηέζζεξα εξγαιεία πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ εξγαζία. 

Παξνπζηάζηεθαλ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπο γηα ηε 

δεκηνπξγία αζθήζεσλ απηναμηνιφγεζεο. Πνιιέο ιεηηνπξγίεο ππήξμαλ θνηλέο ζηα 

εξγαιεία απηά. Χζηφζν, είλαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε εξγαιείνπ πνπ 

ηνπ δίλνπλ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη ην μερσξίδνπλ κεηαμχ άιισλ, φηαλ 

πξφθεηηαη λα γίλεη επηινγή κεηαμχ ηνπο. 

 

ην θεθάιαην απηφ επηρεηξείηαη κηα ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ ηεζζάξσλ 

εξγαιείσλ. Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα γίλεη 

ε αμηνιφγεζε ηνπ θαζελφο εξγαιείνπ θαη ε ηειηθή ζχγθξηζε ησλ εξγαιείσλ κεηαμχ 

ηνπο. Γηα θαζέλα θξηηήξην αλαθέξεηαη ν ηξφπνο πνπ πξνέθπςε θαη κία ζχληνκε 

πεξηγξαθή απηνχ. Γηα ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηνχληαη θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εξγαιείσλ. ηε ζπλέρεηα θάζε εξγαιείν αμηνινγείηαη κε βάζε 

ηα ελ ιφγσ ιεηηνπξγηθά θξηηήξηα – ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζε πίλαθα ζην [Παξάξηεκα Β]. Σν βήκα πνπ αθνινπζεί 

ηελ αμηνιφγεζε, είλαη ε ζχγθξηζε ησλ εξγαιείσλ. Οξίδνπκε φηη θάπνηα θξηηήξηα 

έρνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο απφ θάπνηα άιια . Έηζη, ε βάζε ηεο 

ζχγθξηζεο δελ είλαη απιψο ην πιήζνο ησλ θξηηεξίσλ πνπ ηθαλνπνηνχληαη απφ ην 

εξγαιείν, αιιά θαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ θξηηεξίσλ απηψλ. ην ηειεπηαίν θνκκάηη 

ηνπ θεθαιαίνπ, παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα θξηηήξηα πνπ νθείιεη λα πιεξεί 

έλα εξγαιείν δεκηνπξγίαο αζθήζεσλ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηά κπνξνχλ λα 

ζπλδπαζηνχλ ψζηε λα δηακνξθσζεί έλα «ηδαληθφ» εξγαιείν. 
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4.2 Παξνπζίαζε ηνπ ηξόπνπ ζύγθξηζεο ησλ εξγαιείσλ 
 

Σν θεθάιαην απηφ μεθηλάεη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ θξηηεξίσλ ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη κεηέπεηηα ζχγθξηζε ησλ επηιεγκέλσλ 

εξγαιείσλ. Αξρηθά, αλαιχεηαη ν κέζνδνο επηινγήο ησλ θξηηεξίσλ. Οη πεγέο ησλ 

θξηηεξίσλ ππήξμαλ δχν. Πξψηε πεγή απνηέιεζε κηα εξγαζία, ηεο νπνίαο θχξην ζέκα 

είλαη ε αμηνιφγεζε εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο αζθήζεσλ απηναμηνιφγεζεο κέζα απφ 

έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ. Γεχηεξε πεγή απνηέιεζε ε πξνζσπηθή εκπεηξία θαη ηξηβή κε 

ηα εξγαιεία απηά. Δπνκέλσο, παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζχγθξηζε θαη αμηνιφγεζε. Σέινο αλαιχεηαη ε κέζνδνο 

ζχγθξηζεο, κε βάζε ηα θξηηήξηα απηά. 

  

4.2.1 Μέζνδνο επηινγήο θξηηεξίσλ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή, ε αμηνιφγεζε θαη, ελ ζπλερεία, ζχγθξηζε ησλ 

επηιεγκέλσλ εξγαιείσλ ζα γίλεη βάζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ. ηελ ελφηεηα απηή 

ζα γίλεη πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ επηινγήο ησλ θξηηεξίσλ απηψλ.  

 

Σα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζχγθξηζε, πξνήιζαλ απφ δχν 

δηαθνξεηηθέο πεγέο. Ζ πξψηε πεγή θξηηεξίσλ είλαη κηα εξγαζία πνπ πξαγκαηεχεηαη 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο αζθήζεσλ απηναμηνιφγεζεο, ελψ ην 

δεχηεξν κέξνο ησλ θξηηεξίσλ πξνέθπςε κεηά απφ πξνζσπηθή ηξηβή θαη 

αιιειεπίδξαζε κε ηα εξγαιεία απηά. 

 

πγθεθξηκέλα, έλα κεγάιν κέξνο ησλ θξηηεξίσλ πνπ επηιέρζεθαλ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ εξγαζία [Doulfi, M., 2005].  ηε εξγαζία απηή αλαθέξεηαη φηη, αθνχ έγηλε 

εθηεηακέλε κειέηε ηεο πξνδηαγξαθήο IMS QTI[www.imsglobal.org], πξνέθπςαλ 

ηξηάληα ηέζζεξα ιεηηνπξγηθά θξηηήξηα γηα ηηο εξσηήζεηο (νη εξσηήζεηο νλνκάδνληαη 

“items”, ζχκθσλα κε ην IMS QTI ).  
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Απφ απηά ηα ηξηάληα ηέζζεξα ιεηηνπξγηθά θξηηήξηα, βξέζεθαλ  ηέζζεξα ησλ νπνίσλ 

ε εθαξκνγή δελ ήηαλ εθηθηή ζε θαλέλα απφ ηα επηιεγκέλα εξγαιεία ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. πλεπψο, θξίζεθε φηη απηά φηη δε κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε 

ζπγθξηηηθή δηαδηθαζία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη έηζη εμαηξέζεθαλ. Απφ ηα 

ππφινηπα θξηηήξηα, δχν ζπκπηχρζεθαλ ζε έλα, ηξία ζπκπηχρζεθαλ ζε έλα θαη πέληε 

ζπκπηχρζεθαλ ζε δχν. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ζχκπηπμε δχν ή πεξηζζνηέξσλ 

θξηηεξίσλ ζε έλα, βαζίζηεθε ζηελ ελλνηνινγηθή ηνπο ζπζρέηηζε. Γειαδή νη 

ιεηηνπξγίεο ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη ηα ελ ιφγσ θξηηήξηα είλαη παξφκνηεο, 

δηαθνξεηηθά ε ζχκπηπμε ησλ θξηηεξίσλ απηψλ ζα ήηαλ ιαλζαζκέλε θαη 

παξαπιαλεηηθή. Δπίζεο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζχκπηπμε ήηαλ φηη γηα 

θαζέλα απφ ηα ζπλεπηπγκέλα θξηηήξηα, θάζε εξγαιείν έπξεπε λα ιακβάλεη ηελ ίδηα 

βαζκνινγία (δειαδή, λα ην ηθαλνπνηεί ή λα κελ ην ηθαλνπνηεί, αληίζηνηρα). 

Δπνκέλσο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα θξηηήξηα πνπ ζπλεπηχρζεζαλ έρνπλ παξφκνηα 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη εθαξκφδνληαη (ή δελ εθαξκφδνληαη) εμίζνπ απφ θάζε εξγαιείν. 

Σα ππφινηπα θξηηήξηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ απηνχζηα. Όια απηά ηα θξηηήξηα 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ελφηεηα 4.2.2. 

 

Πξηλ ηελ αξρηθή επαθή κε ηα εξγαιεία δεκηνπξγίαο αζθήζεσλ απηναμηνιφγεζεο, δελ 

είρε γίλεη θακία πξνζπάζεηα εχξεζεο θαη κειέηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, ε νπνία 

λα αζρνιείηαη κε ηε ζχγθξηζε θαη κε ηα θξηηήξηα ζχγθξηζεο. Σν γεγνλφο απηφ έγηλε 

εζθεκκέλα, δηφηη ζεσξήζεθε ζθφπηκν, ε αξρηθή εμέηαζε ησλ δπλαηνηήησλ θάζε 

εξγαιείνπ λα γίλεη κε έλα κε-θαζνδεγνχκελν ηξφπν θαη ρσξίο δνκεκέλα θξηηήξηα. 

 

Σν πξψην εξγαιείν ην νπνίν κειεηήζεθε ήηαλ ην “Hot Potatoes”, δεδνκέλνπ φηη ε 

άδεηα ηνπ είλαη δηαζέζηκε δσξεάλ. ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθε ην “Mouse Mischief ” 

ζαλ έλα απιφ αιιά ρξεζηηθφ πξφζζεην ηνπ PowerPoint. Ζ κειέηε θαη ησλ δχν απηψλ 

θξάηεζε πεξίπνπ ηξεηο εβδνκάδεο. ηε ζπλέρεηα εγθαηαζηάζεθαλ ζε πξνζσπηθφ 

ππνινγηζηή ηα δχν εξγαιεία, “Fuse Creator” θαη “Articulate Quizmaker” θαη ε 

εμνηθείσζε κε απηά ρξεηάζηεθε πεξίπνπ έλα κήλα. Έηζη δεκηνπξγήζεθε κηα αξρηθή 
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εκπεηξηθή εηθφλα θαη κηα αξρηθή εξκελεία φζνλ αθνξά ζηελ εκβέιεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο γηα θαζέλα απφ ηα εξγαιεία.  

 

ηε ζπλέρεηα κειεηήζεθαλ εξγαζίεο, νη νπνίεο θαηαπηάλνληαη κε ην ζέκα ησλ 

εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο ηεζη, απηφλνκσλ ή ελζσκαησκέλσλ ζε ΓΜ, θαη ηε 

ζχγθξηζε απηψλ. Απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ απηψλ, ήηαλ ζαθέο φηη ε [Doulfi, M., 

2005] πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ ήηαλ ε πιεξέζηεξε ζε φηη αθνξά ζε θξηηήξηα 

ζχγθξηζεο, θαη ζρεηηθή κε ηελ παξνχζα εξγαζία. Γηα ην ιφγν απηφ, απνθαζίζηεθε 

φηη ηα θξηηήξηα απηά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο έλα κέξνο ηνπ νδεγνχ ζχγθξηζεο ησλ 

εξγαιείσλ θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία.   

 

Απφ ηελ άιιε, ε αξρηθή εξκελεία ησλ εξγαιείσλ πεξηείρε θάπνηα αδφκεηα, αιιά 

δηακνξθσκέλα, ζεκεία πνπ ζεσξήζεθαλ ζεκαληηθά θαηά ηελ αμηνιφγεζε εξγαιείσλ. 

Έηζη, έγηλε ζαθέο φηη πξνθχπηνπλ λέα θξηηήξηα ηα νπνία δελ πεξηέρνληαλ ζηελ 

εξγαζία [Doulfi, M., 2005]. Σα λέα θξηηήξηα πνπ αλαδείρηεθαλ κεηά απφ πεξαηηέξσ 

ηξηβή θαη πξνζσπηθή ρξήζε ησλ ηεζζάξσλ εξγαιείσλ, παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Ζ 

εγθπξφηεηα νξηζκέλσλ απφ απηά επηβεβαηψζεθε θαζψο εληνπίζηεθαλ ζε παξφκνηεο 

εξγαζίεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα θξηηήξηα 33, 34 θαη 39 εληνπίζηεθαλ ζηελ 

εξγαζία[νθφο Αι., Κψζηαο Απ.].  

 

ηελ ελφηεηα απηή έγηλε παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ επηινγήο ησλ θξηηεξίσλ ζχγθξηζεο. 

ηελ επφκελε ελφηεηα γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ θξηηεξίσλ απηψλ. 

 

4.2.2 Δπηιεγκέλα θξηηήξηα 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ ελφηεηα 4.2.1, ζηελ εξγαζία  [Doulfi, M., 2005] 

αλαγλσξίδνληαη 34 ιεηηνπξγηθά θξηηήξηα βάζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε 

ησλ εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο αζθήζεσλ απηναμηνιφγεζεο. ηελ παξνχζα εξγαζία, 

κεηά απφ κειέηε ησλ ελ ιφγσ θξηηεξίσλ, απνθαζίζηεθε ε ρξήζε ηνπο σο εμήο: 
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Κάπνηα εμαηξνχληαη, νξηζκέλα άιια ζπκπηχζνληαη θαη κεξηθά ρξεζηκνπνηνχληαη 

απηνχζηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηεζζάξσλ εξγαιείσλ. 

 

Σα θξηηήξηα πνπ εμαηξέζεθαλ είλαη ηέζζεξα. Σα ηξία απφ απηά είλαη ε «Γεκηνπξγία 

εξσηήζεσλ αλνηρηνχ ηχπνπ - έθζεζεο»(“Creation of essay questions”), ε 

«Γεκηνπξγία πξνζνκνηψζεσλ»(“Creation of IT simulations”) θαη ε «Υξήζε Java and 

Flash ζηε δεκηνπξγία ησλ εξσηήζεσλ»(“The user can utilize Java and Flash in 

creating questions”). Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν απηά ηα ηξία θξηηήξηα δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη φηη θαλέλα εξγαιείν απφ απηά πνπ εμεηάδνληαη ζηελ 

παξνχζα εξγαζία δελ ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα απηά. Με άιια ιφγηα, δελ βξέζεθε 

εξγαιείν ην νπνίν επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία εξσηήζεσλ αλνηρηνχ ηχπνπ, ή έρεη 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πξνζνκνηψζεσλ, ή ρξεζηκνπνηεί Java ζηε θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ησλ εξσηήζεσλ. Δπνκέλσο ηα θξηηήξηα απηά, δελ πξνζζέηνπλ θακία αμία 

ζηε ζχγθξηζε πνπ επηρεηξείηαη. Σν  ηέηαξηνθξηηήξην «Γεκηνπξγία πιαηζίσλ 

εηζαγσγήο θεηκέλνπ»(“Creation of text entry items”) δελ ρξεζηκνπνηήζεθε, θαζψο 

δελ έγηλε θαηαλνεηή ε αθξηβήο εξκελεία ηνπ. Γηα λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα 

παξεξκελείαο, ζεσξήζεθε πξνηηκφηεξν λα παξαιεηθζεί. 

 

ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχλ ηα θξηηήξηα ηα νπνία ζπκπηχρζεθαλ, εμαηηίαο άκεζεο 

ζπλάθεηαο σο πξνο ηε ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο.  

 

Σα θξηηήξηα «Γπλαηφηεηα αλαηξνθνδφηεζεο γηα θάζε απάληεζε»(“There is feedback 

for each possible answer”), «Γπλαηφηεηα αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηηο ζσζηέο 

απαληήζεηο» (“There is feedback for correct answers”) θαη «Γπλαηφηεηα 

αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηηο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο» (“There is feedback for incorrect 

answers”) ζπκπηχζνληαη ζε «Γπλαηφηεηα αλαηξνθνδφηεζεο γηα ζσζηέο/ 

ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο». 

 

Σα θξηηήξηα «Γεκηνπξγία επεμεγεκαηηθψλ νζνλψλ»(“Creation of explanation 

screens”) θαη «Δηζαγσγή θεηκέλνπ πξνο αλάγλσζε κέζα ζε πιαίζην»(“It is possible 
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to include a reading text in a separate frame next to your quiz”) ζεσξείηαη φηη 

εμππεξεηνχλ ηνλ ίδην ιεηηνπξγηθφ ζθνπφ. Γηα ην ιφγν απηφ ζπκπηχζζνληαη ζε 

«Γεκηνπξγία πιαηζίσλ κε δηεπθξηληζηηθφ θείκελν». 

 

Σα θξηηήξηα «Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο ήρνπ»(“The user can utilize sound in a 

question”), «Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο εηθφλσλ»(“It is possible to insert images or links 

to web pages”), «Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο γξαθηθψλ» (“It is possible to insert 

graphics”), «Γπλαηφηεηα ρξήζεο video» (“The user can utilize video in a question”) 

θαη «Γπλαηφηεηα ρξήζεο αληηθεηκέλσλ»(“It is possible to insert an object”) 

ζπκπηχζνληαη ζε «Γπλαηφηεηα ρξήζεο πνιπκεζηθψλ ζηνηρείσλ(ήρνο, εηθφλα, video, 

γξαθηθά)». Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην δεχηεξν θξηηήξην, “It is possible to insert 

images or links to web pages”, δηαζπάζηεθε θη έηζη πξνέθπςαλ δχν θξηηήξηα. Σν 

πξψην θξηηήξην ήηαλ ε «Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο εηθφλσλ» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζηελ παξαπάλσ ζχκπηπμε θαη ην δεχηεξν ήηαλ ε «Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο 

ππεξζπλδέζκσλ πξνο ηζηνζειίδεο», ην νπνίν ζα απνηειέζεη λέν απηφλνκν θξηηήξην.  

 

Πεξηγξάθεθε κέρξη εδψ  ε δεκηνπξγία ηεζζάξσλ θξηηεξίσλ, πνπ πξνέθπςαλ απφ  

δέθα ηέζζεξα θξηηήξηα κέζα απφ δηαδηθαζίεο ζχκπηπμεο θαη εμαίξεζεο. Αλ 

αθαηξέζνπκε απηά ηα δέθα ηέζζεξα θξηηήξηα απφ ηα ηξηάληα ηέζζεξα ηεο  [Doulfi, 

M., 2005] απνκέλνπλ είθνζη, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο έρνπλ. Σειηθά 

πξνθχπηνπλ είθνζη ηέζζεξα θξηηήξηα, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο: 

 

1. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο: Δίλαη νη εξσηήζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο ν ρξήζηεο επηιέγεη ηε ζσζηή απάληεζε κεηαμχ θάπνησλ πηζαλψλ 

απαληήζεσλ.  

2. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ πνιιαπιήο απόθξηζεο: Παξφκνηεο κε ηηο 

εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, φκσο ζην ζχλνιν ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ, 

κπνξεί κα πεξηέρνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία ζσζηέο. 

3. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ ζύληνκεο απάληεζεο: Ο ρξήζηεο πιεθηξνινγεί 

ηελ απάληεζε ηεο εξψηεζεο κέζα ζε έλα πιαίζην θεηκέλνπ. 
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4. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ ζπκπιήξσζεο θελώλ: Μέζα ζε έλα θείκελν 

ιείπνπλ θάπνηεο ιέμεηο, ηηο νπνίεο ν ρξήζηεο θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη. 

5. Γεκηνπξγία «αξηζκεηηθώλ» εξσηήζεσλ: Ο ρξήζηεο πιεθηξνινγεί κέζα ζε 

έλα πιάηζην ηελ απάληεζε, ε νπνία είλαη έλαο αξηζκφο αθέξαηνο, ή δεθαδηθφο. 

6. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ αληηζηνίρηζεο: Γίλεηαη αληηζηνίρηζε κεηαμχ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζε δχν ζχλνια. Ζ αληνζηνίρηζε γίλεηαη 1 πξνο 1 

κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ. 

7. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ “hot spot”: Ο ρξήζηεο δίλεη ηε ζσζηή απάληεζε 

παηψληαο πάλσ ζε έλα γξαθηθφ(π.ρ εηθφλα) ζην θαηάιιειν ζεκείν γηα λα 

δψρεη ηε ζσζηή απάληεζε. 

8. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ «ύξε θαη Σνπνζέηεζε»: Έλα ζηνηρείν ζχξεηαη 

πάλσ(ή δίπια) ζε έλα άιιν, θαζψο ηα δπν ηνπο ζπζρεηίδνληαη ινγηθά. Δδψ 

πεξηζζφηεξα απφ έλα ζηνηρεία κπνξνχλ λα ζπξζνχλ πάλσ ζε έλα ζηνηρείν, 

επνκέλσο έρνπκε ππάξρεη ζπζρέηηζε πνιιά πξνο έλα κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ. 

9. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ «σζηνύ/ Λάζνπο»: Δίλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε 

ηεο πνιιαπιήο επηινγήο – ε απάληεζε θάζε εξψηεζεο είλαη ή σζηφ ή 

Λάζνο. 

10. Γεκηνπξγία πβξηδηθώλ εξσηήζεσλ: Δίλαη κηα εξψηεζε ζχληνκεο 

απάληεζεο πνπ κεηαηξέπεηαη ζε πνιιαπιήο επηινγήο, κεηά απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ  ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ. 

11. Γεκηνπξγία ζηαπξόιεμσλ: Ζ δνκή ηνπο κνηάδεη κε ηα θαλνληθά ζηαπξφιεμα. 

Γίλεηαη ν νξηζκφο θάζε ιέμεο θαη ε απάληεζε ηνπ ρξήζηε ηνπνζεηείηαη ζηα 

ζσζηά ηεηξάγσλα. 

12. Γεκηνπξγία πιαηζίσλ δηεπθξηληζηηθώλ θεηκέλσλ: Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

πξνζζήθεο θεηκέλνπ, κε ην νπνίν παξέρνληαη δηεπθξηληζηηθά ζρφιηα. 

13. Δκθάληζε ηεο ζσζηήο απάληεζεο ζην ρξήζηε: Σν εξγαιείν δείρλεη ζην 

ρξήζηε πνηα είλαη ε ζσζηή απάληεζε ζηελ εξψηεζε πνπ πξνζπαζεί λα 

απαληήζεη. 
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14. Γπλαηόηεηα αλαηξνθνδόηεζεο γηα ζσζηέο/ ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο: Ζ 

πιεξνθνξία πνπ δίλεη ην ζχζηεκα ζην ρξήζηε φζνλ αθνξά ηηο ζσζηέο αιιά 

θαη ηηο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο. 

15. Γπλαηόηεηα ρξήζεο πνιπκεζηθώλ ζηνηρείσλ(ήρνο, εηθόλα, video, 

γξαθηθά): Ζ δπλαηφηεηα λα γίλεη εηζαγσγή πνιπκεζηθψλ αξρείσλ ζηελ 

παξνπζίαζε ηεο εξψηεζεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επσθειεζεί, θαζψο ε ρξήζε 

πνιπκεζηθψλ ζηνηρείσλ βνεζά ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε κηαο εξψηεζεο. 

16. Δηζαγσγή ζπλδέζκσλ πξνο ηζηνζειίδεο: Μέζα ζην θείκελν ηεο εξψηεζεο 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ζπλδέζκσλ(hyperlinks) πξνο ηζηνζειίδεο. 

17. Υξήζε HTML ζηε δεκηνπξγία εξσηήζεσλ: Ζ δπλαηφηεηα λα γίλεη 

απεπζείαο επέκβαζε ζηνλ θψδηθα HTML ηεο εξψηεζεο. 

18. Υξήζε ρξνλόκεηξνπ: Σν ρξνλφκεηξν δείρλεη πφζνο ρξφλνο έρεη απνκείλεη 

ζην ρξήζηε γηα λα απαληήζεη κηα εξψηεζε. 

19. Παξνρή ζηνηρείσλ βνήζεηαο(hints): Ζ παξνρή κε θάπνην ηξφπν ζηνηρείσλ 

πνπ βνεζνχλ ην ρξήζηε λα απαληήζεη ζε κηα εξψηεζε. 

20. Υξήζε Unicode: Σν εξγαιείν ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε ραξαθηήξσλ Unicode. 

21. Γεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ: Σν εξγαιείν έρεη ηε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ηνπ 

ηεζη κε κνξθή ηζηνζειίδαο, δειαδή εμαγσγήο ζε αξρείν ηχπνπ .html. Με ηε 

κνξθή απηή κπνξεί λα γίλεη ε θφξησζή ηνπ θαη ζε έλαλ web server γηα 

δεκνζίεπζή ηνπ ζην δηαδίθηπν. 

22. Βαζκνιόγεζε θάζε εξώηεζεο: Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ηεο 

βαζκνινγίαο γηα θάζε εξψηεζε ηνπ ηεζη μερσξηζηά. 

23. Ο ηειηθόο βαζκόο δηακνξθώλεηαη κε βάζε ην πιήζνο ησλ πξνζπαζεηώλ 

κέρξη ηε ζσζηή απάληεζε: Ζ βαζκνινγία πνπ ιακβάλεη ν ρξήζηεο είλαη 

δηαθνξεηηθή, αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ πνπ 

έδσζε γηα θάζε εξψηεζε. Αλ απαληήζεη ζσζηά ηελ πξψηε θνξά, ηφηε παίξλεη 

φιν ην βαζκφ. 

24. Υξήζε κεηαδεδνκέλσλ(metadata) γηα ηηο εξσηήζεηο: Σα κεηαδεδνκέλα 

είλαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο θσδηθνπνηεκέλεο ζε XML πνπ αθνξνχλ θαη 

πεξηγξάθνπλ ηελ ίδηα ηελ εξψηεζε. 
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Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εξγαιείσλ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί, επίζεο, έλα δεχηεξν ζχλνιν θξηηεξίσλ, πέξαλ απηψλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ εξγαζία [Doulfi, M., 2005]. Σν δεχηεξν ζχλνιν, πξνέθπςε 

χζηεξα απφ έλα ηθαλφ δηάζηεκα πξνζσπηθήο ρξήζεο θαη εμνηθείσζεο κε ηα ππφ 

εμέηαζε εξγαιεία. Σα θξηηήξηα απηά παξαζέηνληαη αθνινχζσο(ε αξίζκηζε ησλ 

θξηηεξίσλ ζα ζπλερηζηεί απφ ηνλ αξηζκφ πνπ ζηακάηεζε ε κέηξεζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ζπλφινπ θξηηεξίσλ): 

 

 

25. Οη εξσηήζεηο ζε έλα ηεζη παξνπζηάδνληαη κε ηπραία ζεηξά: Σν εξγαιείν 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εκθαλίδεη ηηο εξσηήζεηο κε δηαθνξεηηθή ζεηξά θάζε 

θνξά πνπ «ηξέρεη» ην ηεζη. Ζ ηπραία ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ βνεζάεη ζηελ 

πξφιεςε θαηλνκέλσλ απνζηήζηζεο θαη αληηγξαθήο. 

26. Οη απαληήζεηο κηαο εξώηεζεο παξνπζηάδνληαη κε ηπραία ζεηξά: Όπσο θαη 

κε ην πξνεγνχκελν θξηηήξην, ε ηπραία ηπραία ζεηξά ησλ απαληήζεσλ θάζε 

θνξά πνπ «ηξέρεη» ην ηεζη, βνεζάεη ζηελ πξφιεςε θαηλνκέλσλ απνζηήζηζεο 

θαη αληηγξαθήο. 

27. Γεκηνπξγία εξώηεζεο δεκνζθνπηθνύ ραξαθηήξα: Οη εξσηήζεηο 

δεκνζθνπηθνχ ραξαθηήξα δελ επηδέρνληαη βαζκνινγίαο. Δίλαη ζπλήζσο 

εξσηήζεηο επαλάιεςεο, ή εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο ν ρξήζηεο θαηαζέηεη ηελ 

άπνςε ηνπ. 

28. Τπάξρεη ζπιινγή εηθόλσλ(image gallery) πξνεγθαηεζηεκέλε ζην 

εξγαιείν: Δθηφο απφ ηελ δπλαηφηεηα εηζαγσγήο κηαο εηθφλαο απφ αξρείν, ην 

εξγαιείν δηαζέηεη πξνεγθαηεζηεκέλε ζπιινγή εηθφλσλ πνπ κπνξνχλ λα 

εηζαρζνχλ ζηηο δηαθάλεηεο. 

29. Γπλαηόηεηα πξνεπηζθόπεζεο θάζε εξώηεζεο ή δηαθάλεηαο: Ζ 

πξνεπηζθφπεζε δείρλεη πψο ζα εκθαλίδεηαη ηειηθψο κηα εξψηεζε ή κηα 

δηαθάλεηα– έηζη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κεηαηξνπψλ πξηλ ηελ ηειηθή 

δεκνζίεπζή ηεο. 
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30. Γπλαηόηεηα αληηγξαθήο εξώηεζεο: Μηα εξψηεζε αληηγξάθεηαη θαη 

δεκηνπξγείηαη κηα λέα ίδηα. Αιιαγέο ζηελ «θισλνπνηεκέλε» εξψηεζε 

γίλνληαη κφλν ζηα ζεκεία πνπ ζεσξείηαη ζθφπηκν. 

31. Γπλαηόηεηα ρξήζεο ρξνλνισξίδαο γηα θάζε εξώηεζε ή δηαθάλεηα: Μηα 

ρξνλνισξίδα επηηξέπεη ηελ εκθάληζε ζηνηρείσλ πάλσ ζε κηα δηαθάλεηα γηα 

νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Μπνξεί ε εκθάληζε κηαο δηαθάλεηαο λα θξαηήζεη 

δέθα δεπηεξφιεπηα, ελψ κηα εηθφλα πάλσ ζηε δηαθάλεηα λα εκθαληζηεί κφλν 

γηα ηέζζεξα απφ ηα δέθα. 

32. Γπλαηόηεηα ελαιιαθηηθώλ απαληήζεσλ γηα ηηο εξσηήζεηο ζπκπιήξσζεο 

θελώλ: ε κηα εξψηεζε ζπκπιήξσζεο θελψλ, ε πξνο ζπκπιήξσζε ιέμε 

κπνξεί λα έρεη ζπλψλπκα. Έηζη, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ελαιιαθηηθψλ 

ιέμεσλ, πνπ φιεο ζεσξνχληαη αμίζνπ ζσζηέο. 

33. Γηαθιάδσζε ππν ζπλζήθε ζηηο απαληήζεηο: Αλάινγα κε ηελ νξζφηεηα ηεο 

απάληεζεο ηνπ ρξήζηε ζε κηα εξψηεζε, αιιάδεη ε δηαθάλεηα πνπ έπεηαη. Αλ ν 

ρξήζηεο απαληήζεη ζσζηά ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο κηαο δηαθάλεηαο, ηφηε 

νδεγείηαη ζε κηα άιιε δηαθάλεηα δπζθνιφηεξνπ επηπέδνπ. Αληίζεηα αλ ν 

ρξήζηεο δελ απαληήζεη ζσζηά, δειαδή δπζθνιεπηεί, ζα νδεγεζεί ζε κηα 

δηαθάλεηα επθνιφηεξνπ επηπέδνπ ή ζε κηα δηαθάλεηα επαλάιεςεο ηεο χιεο.  

34. Μνξθνπνίεζε ηεο εκθάληζεο ησλ εξσηήζεσλ ή δηαθαλεηώλ κε 

“Drag&Drop”: Με “Drag&Drop” γίλεηαη ηνπνζέηεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

απνηεινχλ κηα εξψηεζε ή δηαθάλεηα. Ζ ιεηηνπξγία απηή δίλεη κεγάιε 

επειημία ζην ζρεδηαζκφ θαζψο,  εθ ησλ πξνηέξσλ θαίλεηαη ε αθξηβήο ζέζε 

θάζε ζηνηρείνπ πάλσ ζηε δηαθάλεηα.  

35. Γπλαηόηεηα αιιαγήο ηεο ζεηξάο ησλ εξσηήζεσλ κε «Drag&Drop”: Οη 

εξσηήζεηο λα αιιάδνπλ ζεηξά κε κηα απιή κεηαθίλεζε κε ην πνληίθη. Γηα 

παξάδεηγκα, ππάξρεη δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηείηαη θαη λα εκθαλίδεηαη πξψηε 

ζην ηεζη, κηα εξψηεζε πνπ δεκηνπξγήζεθε δεχηεξε, ηξίηε ή θαη ηειεπηαία. 

36. Γπλαηόηεηα λα δίλεηαη έλα κέξνο ηεο βαζκνινγίαο γηα κεξηθώο ζσζηέο 

απαληήζεηο: Όηαλ κηα απάληεζε δελ είλαη πιήξσο ζσζηή, αιιά νχηε θαη 

ιαλζαζκέλε δίλεηαη δπλαηφηεηα λα βαζκνινγείηαη ζσζηά ελ κέξεη. 
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Δπνκέλσο, ν ρξήζηεο δελ παίξλεη φινπο ηνπο βαζκνχο, αιιά δελ ηνπο ράλεη 

θαη φινπο. 

37. Τπάξρεη όξην ζην πιήζνο πξνζπαζεηώλ γηα ζσζηή απάληεζε: Ο ρξήζηεο 

δελ κπνξεί λα δνθηκάδεη απεξηφξηζηεο θνξέο λα απαληήζεη ζε κηα εξψηεζε, 

ππάξρεη έλα φξην. ηε ζπλέρεηα είηε γίλεηαη ε εκθάληζε ηεο ζσζηήο 

απάληεζεο είηε πξνρσξάεη ζηελ επφκελε δηαθάλεηα. 

38. Γεκηνπξγία ζηαηηθήο (κε-δηαδξαζηηθήο) ζειίδαο: ειίδα ε νπνία δελ 

πεξηέρεη εξψηεζε πνπ πξέπεη λα απαληεζεί, αιιά απιή ζηαηηθή πιεξνθνξία. 

39. Λεηηνπξγία εγγξαθήο ήρνπ ελζσκαησκέλε ζην εξγαιείν(sound recorder): 

Σν εξγαιείν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη εγγξαθή ήρνπ. Σν αξρείν ήρνπ πνπ 

παξάγεηαη απφ ηελ εγγξαθή είλαη ελζσκαησκέλν ζην ηεζη θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη απεπζείαο ζε απηφ. 

40. Δγθαηάζηαζε ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα εθηόο ησλ Windows: Ζ 

εγθαηάζηαζε ζην Λ Windows είλαη δεδνκέλε γηα φια ηα εξγαιεία. Σν 

θξηηήξην αθνξά ηελ δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ζε Linux ή Mac. 

41. Δμαγσγή ηνπ ηεζη γηα ΓΜ(LMS) – (ZIP export): Γεκηνπξγία ελφο 

αξρείνπ .zip πνπ πεξηέρεη ην ηεζη, ψζηε λα κπνξέζεη λα ελζσκαησζεί ζε έλα 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο. 

42. Δμαγσγή ηνπ ηεζη ζε κνξθή flash(Flash export): Γεκηνπξγία ελφο αξρείνπ 

.swf πνπ πεξηέρεη ην ηεζη, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλαπαξαγσγή ηνπ κε 

Adobe Flash Player. 

 

Απηά είλαη ηα ζαξάληα δχν θξηηήξηα πνπ πξνέθπςαλ, είηε κεηά απφ κειέηε άιισλ 

εξγαζηψλ είηε κεηά απφ πξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε κε ηα εξγαιεία θαη κε βάζε απηά 

ζα γίλεη ε ζχγθξηζε ησλ εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο αζθήζεσλ απηναμηνιφγεζεο.  

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, δειαδή πνηα εξγαιεία ηθαλνπνηνχλ πνηα 

θξηηήξηα, θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Β. ηελ ελφηεηα 

πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα γίλεη ε 
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ζχγθξηζε ησλ ηεζζάξσλ εξγαιείσλ. Ζ κεζνδνινγία ζχγθξηζεο βαζίδεηαη ζηα 

ζαξάληα δχν παξαπάλσ θξηηήξηα. 

 

4.2.3 Μέζνδνο ζύγθξηζεο ησλ εξγαιείσλ  

 

Σα ηέζζεξα εξγαιεία πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα εξγαζία, ζα ζπγθξηζνχλ κε 

βάζε ηα θξηηήξηα πνπ ηθαλνπνηνχλ. Μηα κέζνδνο ζχγθξηζεο ζα ήηαλ λα γίλεη 

θαηακέηξεζε ηνπ πιήζνπο ησλ θξηηεξίσλ πνπ ηθαλνπνηεί θαζέλα απφ ηα εξγαιεία. 

Θα κπνξνχζε, γηα παξάδεηγκα, λα κεηξεζεί φηη ην εξγαιείν Α ηθαλνπνηεί ρ θξηηήξηα 

απφ ηα 42, ην εξγαιείν Β ηθαλνπνηεί ς θξηηήξηα απφ ηα 42, θαη αληίζηνηρεο κεηξήζεηο 

ζα γίλνληαλ γηα ηα εξγαιεία Γ θαη Γ. 

 

Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία πεγαίλεη έλα βήκα 

παξαπέξα, θαηαηάζζνληαο ηα ζαξάληα δχν θξηηήξηα ζε θιάζεηο ζεκαληηθφηεηαο. Οη 

θιάζεηο ζεκαληηθφηεηαο πξνζδίδνπλ κηα μερσξηζηή βαξχηεηα γηα θάζε θξηηήξην. 

Αλάινγα κε ηελ θιάζε ζηελ νπνία αλήθεη θάζε θξηηήξην, ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν ζεκαληηθφ. Σξεηο θιάζεηο ζεκαληηθφηεηαο δηακνξθψζεθαλ, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο βαζκνιφγεζεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ. 

Έηζη κπνξνχζακε πιένλ λα πνχκε γηα ην θάζε εξγαιείν φηη ηθαλνπνηεί ρ θξηηήξηα 

Κιάζεο Α, ς θξηηήξηα Κιάζεο Β, δ θξηηήξηα Κιάζεο Γ. Σν δεηνχκελν ηεο 

δηαδηθαζίαο ήηαλ ε εηθφλα πνπ ζα ζρεκαηηζηεί γηα ην θάζε εξγαιείν λα κελ είλαη 

απιά πνζνηηθή, αιιά θαη πνηνηηθή. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ θαηάηαμε απηή.  

 

Σν αξρηθφ βήκα γηα ηελ θαηάηαμε ησλ θξηηεξίσλ ζε θιάζεηο ζεκαληηθφηεηαο ήηαλ ε 

βαζκνιφγεζή ηνπο, ζε κηα θιίκαθα απφ έλα σο ελλέα (1-9). Σν θξηηήξην πνπ ζα 

ιάκβαλε βαζκφ 9 ζεσξείην κέγηζηεο ζεκαζίαο, ελψ ην θξηηήξην πνπ ιάκβαλε βαζκφ 

1 ζεσξείην ιηγφηεξεο ζεκαζίαο. Σν αθαλζψδεο ζεκείν ζε απηφ ην βήκα ήηαλ ην 

γεγνλφο φηη ε απφδνζε βαζκνχ ζεκαληηθφηεηαο ζε θάζε θξηηήξην ζηεξίρζεθε ζηελ 

εκπεηξηθή θαη ππνθεηκεληθή εξκελεία ηνπ εθάζηνηε θξηηεξίνπ απφ ηε γξάθνπζα. 
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Γηα ηελ ηειηθή απφδνζε βαζκνχ ζεκαληηθφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο 

επαλαιεπηηθήο βαζκνιφγεζεο. Κάζε θξηηήξην βαζκνινγήζεθε ηξεηο θνξέο (θάζε 

θνξά αλεμάξηεηα) ελψ θάζε θνξά νη δηαδηθαζίεο βαζκνιφγεζεο απείραλ ρξνληθά 

κεηαμχ ηνπο ηνπιάρηζηνλ δχν εκέξεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ πεξηνξίζηεθε ε επηξξνή 

ζπγθπξηαθψλ παξακέηξσλ ζηε βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ. Αθνχ θάζε θξηηήξην 

είρε ιάβεη ηξεηο αλεμάξηεηεο βαζκνινγίεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ν κέζνο φξνο απηψλ γηα 

ηελ θαηάηαμε ηνπ θξηηεξίνπ ζε θιάζε ζεκαληηθφηεηαο. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, αξρηθά επηρεηξήζεθε ε βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ 

ζε θιίκαθα απφ έλα κέρξη ελλέα. Μεηά απφ ηελ επαλαιεπηηθή απφδνζε βαζκνινγίαο, 

θάλεθε φηη είρε γίλεη ρξήζε ησλ βαζκψλ κφλν απφ ηέζζεξα σο ελλέα (4-9). Απηή ε 

εμαβάζκηα θιίκαθα (4-9) κεηαθέξζεθε θαηφπηλ ζηελ επίζεο εμαβάζκηα θιίκαθα έλα 

σο έμη (1-6). Σν επφκελν βήκα ήηαλ ε νκαδνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ ζε θιάζεηο. Οη 

θιάζεηο ζεκαληηθφηεηαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ήηαλ ηξεηο: θιάζε ζεκαληηθφηεηαο Α, 

θιάζε ζεκαληηθφηεηαο Β θαη θιάζε ζεκαληηθφηεηαο Γ. Σα θξηηήξηα πνπ είραλ ιάβεη 

βαζκνινγία 5 ή 6, πνπ ζεσξείην ε πςειφηεξε, θαηαηάζζνληαλ ζηελ θιάζε Α. Σα 

θξηηήξηα πνπ είραλ ιάβεη βαζκνινγία 3 ή 4 θαηαηάζζνληαλ ζηελ θιάζε Β. Σέινο ηα 

θξηηήξηα πνπ είραλ ιάβεη βαζκνινγία 1 ή 2, πνπ ζεσξείην ε ρακειφηεξε, 

θαηαηάζζνληαλ ζηελ θιάζε Γ. 

 

ηνλ Πίλαθα 4.1 θαίλεηαη ε αληηζηνίρηζε ησλ βαζκνινγηψλ θαη απφ ηηο δχν θιίκαθεο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ζηελ αληίζηνηρε θιάζε ζεκαληηθφηεηαο 

 

Πίλαθαο 4.1. Ζ αληηζηνίρηζε ηεο θιίκαθαο 4-9 ζηελ θιίκαθα 1-6. Κάζε βαζκνινγία 

αληηζηνηρίδεηαη ζε θιάζε ζεκαληηθφηεηαο. 

Κιίκαθα 4-9 Κιίκαθα 1-6 Κιάζε 

9 6 
Κιάζε Α 

8 5 
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7 4 
Κιάζε Β 

6 3 

5 2 
Κιάζε Γ 

4 1 

 

 

ην ζεκείν απηφ, ζεσξείηαη ζθφπηκν λα γίλεη αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξέαζαλ ηελ απφδνζε βαζκνινγίαο ζεκαληηθφηεηαο ζην θάζε θξηηήξην 

αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ εξγαιείσλ. Έλαο παξάγνληαο ππήξμε ε 

ζπρλφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ην θξηηήξην. Γηα 

παξάδεηγκα, ε δεκηνπξγία εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο είλαη ίζσο ε ζπλεζέζηεξε 

ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί θάπνηνο φηαλ ρξεζηκνπνηεί απηά ηα εξγαιεία [2.3.2]. 

Δπνκέλσο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε θξηηεξίνπ απνδφζεθε ε πςειφηεξε βαζκνινγία. 

Έλαο άιινο παξάγνληαο είλαη ε παηδαγσγηθή αμία πνπ πεξηγξάθεη ην θξηηήξην. Ζ 

αλαηξνθνδφηεζε είλαη κηα ιεηηνπξγία πνπ πξνηείλεηαη απφ φιεο ηηο ζεσξίεο κάζεζεο 

[2.2.1.4], επνκέλσο έιαβε νπσζδήπνηε πςειή βαζκνινγία. Αθφκα, ειήθζε ππφςε ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν ε ιεηηνπξγία πνπ πεξηγξάθεη ην θξηηήξην ζπκβάιεη ζηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εξγαιείνπ ή απμάλεη ην βαζκφ επρξεζηίαο ηνπ εξγαιείνπ. 

Σέινο, εθηηκήζεθε ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν ε απνπζία ηεο ιεηηνπξγίαο ζα 

θαηαζηνχζε ην εξγαιείν ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ. Αλ ε απνπζία ηεο ιεηηνπξγίαο 

θαζηζηά ην εξγαιείν ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ, ηφηε νπσζδήπνηε ε ιεηηνπξγία απηή 

έιαβε πςειφ βαζκφ. 

 

ηνλ Πίλαθα 4.2 ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεθε 

κε ζθνπφ ηελ θαηάηαμε ησλ θξηηεξίσλ ζε θιάζεηο ζεκαληηθφηεηαο. πγθεθξηκέλα, 

αλαθέξνληαη νη ηξεηο αξρηθέο βαζκνινγήζεηο πνπ έιαβε θάζε θξηηήξην, ν κέζνο φξνο 

απηψλ, ζηε ζπλέρεηα ε αλαγσγή απηνχ ζηελ θιίκαθα ζηελ εμαβάζκηα θιίκαθα έλα 

σο έμη θαη ηέινο ε θιάζε ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη κε βάζε ηε βαζκνινγία πνπ 

έιαβε. 
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Πίλαθαο 4. 2. Σα θξηηήξηα, νη βαζκνινγίεο πνπ έιαβαλ, ν Μ.Ο. ηνπο, ε αλαγσγή 

ζηελ θιίκαθα 1-6 θαη ε θιάζε ζεκαληηθφηεηαο ζηελ νπνία αλήθνπλ. 

 
Κξηηήξην 

1
ε
 

Βαζκ. 

2
ε
 

Βαζκ. 

3
ε
 

Βαζκ. 
Μ.Ο 

Κιίκαθα 

1-6 
Κιάζε 

1. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

πνιιαπιήο επηινγήο 
9 9 9 9 6 Α 

2. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

πνιιαπιήο απόθξηζεο 
8 8 8 8 5 Α 

3. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

ζύληνκεο απάληεζεο 
6 7 6 6 3 Β 

4. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

ζπκπιήξσζεο θελώλ 
8 7 7 7 4 Β 

5. Γεκηνπξγία 

«αξηζκεηηθώλ» 

εξσηήζεσλ 

6 7 6 6 3 Β 

6. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

αληηζηνίρηζεο 
7 8 8 8 5 Α 

7. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

“hot spot” 
5 5 5 5 2 Γ 

8. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

«ύξε θαη Σνπνζέηεζε» 
6 6 6 6 3 Γ 

9. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

«σζηνύ/ Λάζνπο» 
8 9 9 9 6 Α 

10. Γεκηνπξγία πβξηδηθώλ 

εξσηήζεσλ 
3 4 4 4 1 Γ 

11. Γεκηνπξγία ζηαπξόιεμσλ 6 5 5 5 2 Γ 

12. Γεκηνπξγία πιαηζίσλ 

δηεπθξηληζηηθώλ θεηκέλσλ 
6 6 7 6 3 Β 

13. Δκθάληζε ηεο ζσζηήο 5 5 5 5 2 Γ 
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απάληεζεο ζην ρξήζηε 

14. Γπλαηόηεηα 

αλαηξνθνδόηεζεο γηα 

ζσζηέο/ ιαλζαζκέλεο 

απαληήζεηο 

9 9 9 9 6 Α 

15. Γπλαηόηεηα ρξήζεο 

πνιπκεζηθώλ 

ζηνηρείσλ(ήρνο, εηθόλα, 

video, γξαθηθά) 

8 8 8 8 5 Α 

16. Δηζαγσγή ζπλδέζκσλ 

πξνο ηζηνζειίδεο 
4 3 4 4 1 Γ 

17. Υξήζε HTML ζηε 

δεκηνπξγία εξσηήζεσλ 
4 4 4 4 1 Γ 

18. Υξήζε ρξνλόκεηξνπ 6 6 6 6 3 Β 

19. Παξνρή ζηνηρείσλ 

βνήζεηαο(hints) 
6 7 7 7 4 Β 

20. Υξήζε Unicode 8 8 8 8 5 Α 

21. Γεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ 9 9 9 9 6 Α 

22. Βαζκνιόγεζε θάζε 

εξώηεζεο 
6 6 6 6 3 Β 

23. Ο ηειηθόο βαζκόο 

δηακνξθώλεηαη κε βάζε 

ην πιήζνο ησλ 

πξνζπαζεηώλ κέρξη ηε 

ζσζηή απάληεζε 

5 5 5 5 2 Γ 

24. Υξήζε 

κεηαδεδνκέλσλ(metadata) 

γηα ηηο εξσηήζεηο 

8 8 8 8 5 Α 

25. Οη εξσηήζεηο ζε έλα ηεζη 7 7 6 7 4 Β 



114 

 

παξνπζηάδνληαη κε ηπραία 

ζεηξά 

26. Οη απαληήζεηο κηαο 

εξώηεζεο 

παξνπζηάδνληαη κε ηπραία 

ζεηξά 

7 7 6 7 4 Β 

27. Γεκηνπξγία εξώηεζεο 

δεκνζθνπηθνύ ραξαθηήξα 
6 6 6 6 3 Β 

28. Τπάξρεη ζπιινγή 

εηθόλσλ(image gallery) 

πξνεγθαηεζηεκέλε ζην 

εξγαιείν 

6 5 6 6 3 Β 

29. Γπλαηόηεηα 

πξνεπηζθόπεζεο θάζε 

εξώηεζεο ή δηαθάλεηαο 

8 7 8 8 5 Α 

30. Γπλαηόηεηα αληηγξαθήο 

εξώηεζεο 
7 5 6 6 3 Β 

31. Γπλαηόηεηα ρξήζεο 

ρξνλνισξίδαο γηα θάζε 

εξώηεζε ή δηαθάλεηα 

5 5 5 5 2 Γ 

32. Γπλαηόηεηα 

ελαιιαθηηθώλ 

απαληήζεσλ γηα ηηο 

εξσηήζεηο ζπκπιήξσζεο 

θελώλ 

6 6 5 6 3 Β 

33. Γηαθιάδσζε ππν ζπλζήθε 

ζηηο απαληήζεηο 
8 8 8 8 5 Α 

34. Μνξθνπνίεζε ηεο 

εκθάληζεο ησλ 
7 8 8 8 5 Α 
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εξσηήζεσλ ή δηαθαλεηώλ 

κε “Drag&Drop” 

35. Γπλαηόηεηα αιιαγήο ηεο 

ζεηξάο ησλ εξσηήζεσλ κε 

«Drag&Drop” 

6 7 6 6 3 Β 

36. Γπλαηόηεηα λα δίλεηαη 

έλα κέξνο ηεο 

βαζκνινγίαο γηα κεξηθώο 

ζσζηέο απαληήζεηο 

5 4 4 4 1 Γ 

37. Τπάξρεη όξην ζην πιήζνο 

πξνζπαζεηώλ γηα ζσζηή 

απάληεζε 

6 5 5 5 2 Γ 

38. Γεκηνπξγία ζηαηηθήο (κε-

δηαδξαζηηθήο) ζειίδαο 
7 7 7 7 4 Β 

39. Λεηηνπξγία εγγξαθήο 

ήρνπ ελζσκαησκέλε ζην 

εξγαιείν(sound recorder) 

4 4 4 4 1 Γ 

40. Δγθαηάζηαζε ζε 

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα 

εθηόο ησλ Windows 

6 7 7 7 4 Β 

41. Δμαγσγή ηνπ ηεζη γηα  

ΓΜ(LMS) – (ZIP 

export) 

8 8 8 8 5 Α 

42. Δμαγσγή ηνπ ηεζη ζε 

κνξθή flash(Flash export) 
7 6 6 6 3 Β 

 

 

Σα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 4.2, απνθαιχπηνπλ ην πιήζνο ησλ θξηηεξίσλ πνπ αλήθεη ζε 

θάζε θιάζε. πγθεθξηκέλα, κεηξήζεθαλ δέθα ηξία θξηηήξηα πνπ αλήθνπλ ζηελ 
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θιάζε Α, δέθα έμη θξηηήξηα πνπ αλήθνπλ ζηελ θιάζε Β θαη δέθα ηξία θξηηήξηα πνπ 

αλήθνπλ ζηελ θιάζε Γ. Σα απνηειέζκαηα απηά ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.3. 

 

 

Πίλαθαο 4.3. Σν πιήζνο ησλ θξηηεξίσλ πνπ αλήθνπλ ζε θάζε θιάζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καηά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε, δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα ζπλάθεηα ζηα θξηηήξηα πνπ 

αλήθνπλ ζε θάζε θιάζε. Με άιια ιφγηα, ε ηαμηλφκεζε ησλ θξηηεξίσλ ζε θιάζεηο δε 

ζπλέπεζε κε θάπνηα ελλνηνινγηθή ζπζρέηηζε απηψλ. Αληίζεηα, ν ηξφπνο πνπ ηειηθά 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ήηαλ ηπραίνο ζε φηη αθνξά ζέκαηα ζεκαζηνινγίαο, 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη επρξεζηίαο. 

 

Αθνχ νινθιεξψζεθε ε θαηάηαμε ησλ θξηηεξίσλ ζε θιάζεηο, έπξεπε λα γίλεη 

κέηξεζε ηνπ πιήζνπο ησλ θξηηεξίσλ πνπ ηθαλνπνηεί θάζε εξγαιείν απφ θάζε θιάζε. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθε έλαο λένο πίλαθαο. ηηο γξακκέο ηνπ 

ηνπνζεηήζεθαλ ηα θξηηήξηα, έλα θξηηήξην αλά γξακκή. Μηα ζηήιε ηνπ πίλαθα 

αλέθεξε ζε πνηα θιάζε αλήθεη θάζε θξηηήξην (Α, Β ή Γ). ηηο ππφινηπεο ζηήιεο 

ηνπνζεηήζεθαλ ηα ηέζζεξα εξγαιεία θαη ζηα θειηά ηνπ πίλαθα ζεκεηψζεθε , θάζε 

θνξά πνπ έλα εξγαιείν ηθαλνπνηνχζε ην θξηηήξην ηεο αληίζηνηρεο γξακκήο (Πίλαθαο 

4.4). 

 

Κιάζε Πιήζνο Κξηηεξίσλ 

Α 13 

Β 17 

Γ 12 

χλνιν 42 
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Μεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα ήηαλ εχθνιν λα γίλνπλ νη κεηξήζεηο. Γηα θάζε 

εξγαιείν έγηλαλ ηξεηο κεηξήζεηο, κηα κέηξεζε γηα ην πιήζνο ησλ θξηηεξίσλ θάζε 

θιάζεο. Γηα παξάδεηγκα, γηα ην Δξγαιείν_Α κεηξήζεθαλ ηα θξηηήξηα ηα νπνία 

ηθαλνπνηεί θαη αλήθνπλ ζηελ θιάζε Α, ηα θξηηήξηα πνπ ηθαλνπνηεί θαη αλήθνπλ ζηελ 

θιάζε Β, ηα θξηηήξηα πνπ ηθαλνπνηεί θαη αλήθνπλ ζηελ θιάζε Γ. Σν ίδην έγηλε γηα ηα 

ππφινηπα εξγαιεία.  

 

Σα απνηειέζκαηα γηα θάζε εξγαιείν ζπλνςίζηεθαλ ζε λένπο πίλαθεο. 

Γεκηνπξγήζεθαλ ηέζζεξηο πίλαθεο, έλαο γηα θάζε εξγαιείν. ηνπο πίλαθεο 

αλαθεξφηαλ ην πιήζνο ησλ θξηηεξίσλ πνπ πιεξνχζε ην εξγαιείν απφ θάζε θιάζε ζε 

ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ ηεο θιάζεο. Απφ απηφ πξνέθππηε θαη έλα 

πνζνζηφ % ηθαλνπνίεζεο θξηηεξίσλ απφ θάζε θιάζε, ην νπνίν επίζεο θαίλεηαη 

ζηνπο πίλαθεο απηνχο. 

 

Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγήζεθε έλαο ηξφπνο άκεζεο επφπηεπζεο ησλ πνζνζηψλ 

ησλ θξηηεξίσλ πνπ ηθαλνπνηνχληαλ απφ θάζε θιάζε θαη έηζη δηεπθνιχλζεθε ε 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ εξγαιείσλ.  

 

ηελ επφκελε ελφηεηα πεξηγξάθνληαη ηα απνηέιεζκαηα ηεο ζχγθξηζεο πνπ έγηλε 

κεηαμχ ησλ εξγαιείσλ κε βάζε ηα θξηηήξηα, κεηά ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο ζηηο ηξεηο 

θιάζεηο ζεκαληηθφηεηαο. 

 

4.3 Δπξήκαηα ζύγθξηζεο 
 

ηελ ελφηεηα απηή πεξηγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο ησλ ηεζζάξσλ 

εξγαιείσλ κε βάζε ηνλ θαηάινγν ησλ θξηηεξίσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε. Αξρηθά γίλεηαη 

κηα πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ γηα θάζε εξγαιείν μερσξηζηά. Έκθαζε δίλεηαη 

ζηελ πεξηγξαθή ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία έπαημαλ ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. Όπνπ ζεσξείηαη ζθφπηκν, πεξηγξάθεηαη κε 

κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα, ν μερσξηζηφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλα εξγαιείν πινπνηεί 
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ηε ιεηηνπξγία θάπνηνπ θξηηεξίνπ. ηε ζπλέρεηα δίλνληαη ηα πνζνζηά ησλ θξηηεξίσλ 

πνπ ηθαλνπνηνχληαη απφ ηα εξγαιεία, αλά θιάζε θαη ζπλνιηθά. ην ηέινο ηεο 

ελφηεηαο επηρεηξείηαη κηα εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ζχγθξηζεο ησλ εξγαιείσλ, 

κε νδεγφ ηα θξηηήξηα ηα νπνία ηθαλνπνηνχληαη απφ θάζε εξγαιείν. 

 

4.3.1 Πεξηγξαθή ησλ επξεκάησλ 

 

ηνλ Πίλαθα 4.4 ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εξγαιείσλ, 

κέζα απφ ηα νπνία ζα γίλεη θαη ε ζχγθξηζή ηνπο. ε θάζε γξακκή θαίλεηαη πνηα 

εξγαιεία ηθαλνπνηνχλ θάζε θξηηήξην.   

 

 

Πίλαθαο 4.4. Σα θξηηήξηα πνπ ηθαλνπνηνχληαη απφ θάζε εξγαιείν 

 
Κξηηήξην Κιάζε 

Hot 

Potatoes 

Mouse 

Mischief 

Fuse 

Creator 

Articulate 

Quizmaker 

1. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

πνιιαπιήο επηινγήο 
Α     

2. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

πνιιαπιήο απόθξηζεο 
Α  -   

3. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

ζύληνκεο απάληεζεο 
Β  -   

4. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

ζπκπιήξσζεο θελώλ 
Β  -   

5. Γεκηνπξγία 

«αξηζκεηηθώλ» 

εξσηήζεσλ 

Β  -   

6. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

αληηζηνίρηζεο 
Α  -   
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7. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

“hot spot” 
Γ - - -  

8. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

«ύξε θαη Σνπνζέηεζε» 
Γ  -   

9. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

«σζηνύ/ Λάζνπο» 
Α     

10. Γεκηνπξγία πβξηδηθώλ 

εξσηήζεσλ 
Γ  - - - 

11. Γεκηνπξγία ζηαπξόιεμσλ Γ  - - - 

12. Γεκηνπξγία πιαηζίσλ 

δηεπθξηληζηηθώλ θεηκέλσλ 
Β     

13. Δκθάληζε ηεο ζσζηήο 

απάληεζεο ζην ρξήζηε 
Γ  -  - 

14. Γπλαηόηεηα 

αλαηξνθνδόηεζεο γηα 

ζσζηέο/ ιαλζαζκέλεο 

απαληήζεηο 

Α  -   

15. Γπλαηόηεηα ρξήζεο 

πνιπκεζηθώλ 

ζηνηρείσλ(ήρνο, εηθόλα, 

video, γξαθηθά) 

Α     

16. Δηζαγσγή ζπλδέζκσλ 

πξνο ηζηνζειίδεο 
Γ  - -  

17. Υξήζε HTML ζηε 

δεκηνπξγία εξσηήζεσλ 
Γ  - - - 

18. Υξήζε ρξνλόκεηξνπ Γ   -  

19. Παξνρή ζηνηρείσλ 

βνήζεηαο(hints) 
Β  -  - 

20. Υξήζε Unicode Α   -  
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21. Γεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ Α  -   

22. Βαζκνιόγεζε θάζε 

εξώηεζεο 
Β - -   

23. Ο ηειηθόο βαζκόο 

δηακνξθώλεηαη κε βάζε 

ην πιήζνο ησλ 

πξνζπαζεηώλ κέρξη ηε 

ζσζηή απάληεζε 

Γ  - - - 

24. Υξήζε 

κεηαδεδνκέλσλ(metadata) 

γηα ηηο εξσηήζεηο 

Α  - -  

25. Οη εξσηήζεηο ζε έλα ηεζη 

παξνπζηάδνληαη κε ηπραία 

ζεηξά 

Β  - -  

26. Οη απαληήζεηο κηαο 

εξώηεζεο 

παξνπζηάδνληαη κε ηπραία 

ζεηξά 

Β  - -  

27. Γεκηνπξγία εξώηεζεο 

δεκνζθνπηθνύ ραξαθηήξα 
Β -  -  

28. Τπάξρεη ζπιινγή 

εηθόλσλ(image gallery) 

πξνεγθαηεζηεκέλε ζην 

εξγαιείν 

Β -   - 

29. Γπλαηόηεηα 

πξνεπηζθόπεζεο θάζε 

εξώηεζεο ή δηαθάλεηαο 

Α - -   

30. Γπλαηόηεηα αληηγξαθήο 

εξώηεζεο 
Β   -  
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31. Γπλαηόηεηα ρξήζεο 

ρξνλνισξίδαο γηα θάζε 

εξώηεζε ή δηαθάλεηα 

Γ - - -  

32. Γπλαηόηεηα 

ελαιιαθηηθώλ 

απαληήζεσλ γηα ηηο 

εξσηήζεηο ζπκπιήξσζεο 

θελώλ 

Β  - -  

33. Γηαθιάδσζε ππν ζπλζήθε 

ζηηο απαληήζεηο 
Α - -   

34. Μνξθνπνίεζε ηεο 

εκθάληζεο ησλ 

εξσηήζεσλ ή δηαθαλεηώλ 

κε “Drag&Drop” 

Α -    

35. Γπλαηόηεηα αιιαγήο ηεο 

ζεηξάο ησλ εξσηήζεσλ κε 

«Drag&Drop” 

Β -    

36. Γπλαηόηεηα λα δίλεηαη 

έλα κέξνο ηεο 

βαζκνινγίαο γηα κεξηθώο 

ζσζηέο απαληήζεηο 

Γ  - -  

37. Τπάξρεη όξην ζην πιήζνο 

πξνζπαζεηώλ γηα ζσζηή 

απάληεζε 

Γ - - -  

38. Γεκηνπξγία ζηαηηθήο (κε-

δηαδξαζηηθήο) ζειίδαο 
Β -   - 

39. Λεηηνπξγία εγγξαθήο 

ήρνπ ελζσκαησκέλε ζην 

εξγαιείν(sound recorder) 

Γ -  -  
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40. Δγθαηάζηαζε ζε 

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα 

εθηόο ησλ Windows 

Β  - - - 

41. Δμαγσγή ηνπ ηεζη γηα 

ΓΜ(LMS) – (ZIP 

export) 

Α  -   

42. Δμαγσγή ηνπ ηεζη ζε 

κνξθή flash(Flash export) 
Β - -   

 

Όπσο θαίλεηαη, ην εξγαιείν “Hot Potatoes” ηθαλνπνηεί 10 απφ 13 θξηηήξηα ηεο 

θιάζεο Α (πνζνζηφ 77%), 11 απφ 17 θξηηήξηα ηεο θιάζεο Β (πνζνζηφ 65%) θαη 8 

απφ 12 θξηηήξηα ηεο θιάζεο Γ (πνζνζηφ 66%). Σν “Mouse Mischief” ηθαλνπνηεί 5 

απφ 13 θξηηήξηα ηεο θιάζεο Α (πνζνζηφ 38%), 7 απφ 17 θξηηήξηα ηεο θιάζεο Β 

(πνζνζηφ 41%) θαη 1 απφ 12 θξηηήξηα ηεο θιάζεο Γ (πνζνζηφ 8%). Σν “Fuse 

Creator” ηθαλνπνηεί 11 απφ 13 θξηηήξηα ηεο θιάζεο Α (πνζνζηφ 84%), 10 απφ 17 

θξηηήξηα ηεο θιάζεο Β (πνζνζηφ 58%) θαη 2 απφ 12 θξηηήξηα ηεο θιάζεο  Γ 

(πνζνζηφ 17%). Σέινο, ην εξγαιείν “Articulate Quizmaker” ηθαλνπνηεί 13 απφ 13 

θξηηήξηα ηεο θιάζεο Α (πνζνζηφ 100%), 13 απφ 17 θξηηήξηα ηεο θιάζεο Β (πνζνζηφ 

77%) θαη 7 απφ 12 θξηηήξηα ηεο θιάζεο Γ (πνζνζηφ 58%). Οη κεηξήζεηο απηέο 

ζπλνςίδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 4.5. ηελ ηειεπηαία γξακκή θάζε πίλαθα ππνινγίδεηαη 

ην άζξνηζκα ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ πνζνζηψλ θάζε εξγαιείνπ.  

 

 

Πίλαθαο 4.5.a. Πνζνζηφ θξηηεξίσλ θάζε θιάζεο πνπ ηθαλνπνηείηαη απφ ην εξγαιείν 

“Hot Potatoes” 

Hot Potatoes Κξηηήξηα Πνζνζηό 

Κιάζε Α 10 απφ 13 77% 

Κιάζε Β 11 απφ 17 65% 

Κιάζε Γ 8 απφ 12 66% 
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ΤΝΟΛΟ 29 απφ 42 70% 

 

 

 

Πίλαθαο 4.5.b. Πνζνζηφ θξηηεξίσλ θάζε θιάζεο πνπ ηθαλνπνηείηαη απφ ην εξγαιείν 

“Mouse Mischief” 

Mouse Mischief Κξηηήξηα Πνζνζηό 

Κιάζε Α 5 απφ 13 38% 

Κιάζε Β 7 απφ 17 41% 

Κιάζε Γ 1 απφ 12 8% 

ΤΝΟΛΟ 13 απφ 42 30% 

 

 

Πίλαθαο 4.5.c. Πνζνζηφ θξηηεξίσλ θάζε θιάζεο πνπ ηθαλνπνηείηαη απφ ην εξγαιείν 

“Fuse Creator” 

Fuse Creator Κξηηήξηα Πνζνζηό 

Κιάζε Α 11 απφ 13 84% 

Κιάζε Β 10 απφ 17 58% 

Κιάζε Γ 2 απφ 12 17% 

ΤΝΟΛΟ 23 απφ 42 55% 

 

 

 

Πίλαθαο 4.5.d. Πνζνζηφ θξηηεξίσλ θάζε θιάζεο πνπ ηθαλνπνηείηαη απφ ην εξγαιείν 

“Articulate Quizmaker” 

Articulate Quizmaker Κξηηήξηα Πνζνζηό 

Κιάζε Α 13 απφ 13 100% 

Κιάζε Β 13 απφ 17 77% 
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Κιάζε Γ 7 απφ 12 58% 

ΤΝΟΛΟ 33 απφ 42 79% 

 

Ζ πεξηγξαθή ζα μεθηλήζεη κε ην εξγαιείν εθείλν πνπ ηθαλνπνηεί ηα πεξηζζφηεξα 

θξηηήξηα. Πξφθεηηαη γηα ην “Articulate Quizmaker”,ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο φισλ ησλ ηχπσλ εξσηήζεσλ, εθηφο απφ πβξηδηθέο (κηθηέο) θαη 

ζηαπξφιεμα. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη πεξηιακβάλεη, επίζεο, ηε δεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

δεκνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ δελ επηδέρνληαη βαζκνινγία. Μάιηζηα, ην 

ζπγθεθεξηκέλν εξγαιείν είλαη ην κνλαδηθφ πνπ πεξηιακβάλεη δέθα δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο εξσηήζεσλ δεκνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Αλ θαη δε δίλεη ζην ρξήζηε ηε 

δπλαηφηεηα λα βιέπεη ηε ζσζηή απάληεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηεζη, εληνχηνηο 

παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε γηα φιεο ηηο απαληήζεηο πνπ ζα δψζεη ν ρξήζηεο, είηε απηέο 

είλαη ζσζηέο, είηε ιαλζαζκέλεο. Σν “Articulate Quizmaker” ππνζηεξίδεη ελλέα 

ηχπνπο πνιπκεζηθψλ αξρείσλ(.flv, .swf, .emf, .wmf, .jpg, .png, .bmp, .gif, .tif), ησλ 

νπνίσλ ε εηζαγσγή είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη ζηε ιεηηνπξγία “Slide View” (ζην 

“Articulate Quizmaker” ε ιεηηνπξγία “Slide View” επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

πνιπκεζηθψλ αξρείσλ κε “Drag&Drop” πάλσ ζηε δηαθάλεηα). 

 

Σν εξγαιείν “Articulate Quizmaker” δελ έρεη επεμεξγαζηή γιψζζαο HTML, πνπ 

ζεκαίλεη φηη δελ είλαη εθηθηή ε εηζαγσγή θψδηθα HTML θαηά ηε ζπγγξαθή ησλ 

εξσηήζεσλ. Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο κνξθνπνίεζεο ηεο HTML, φπσο ε αιιαγή 

ρξσκάησλ θαη ζηπι, θαη ε εηζαγσγή ππεξζπλδέζκσλ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε 

απιά θνπκπηά ζηε γξακκή εξγαιείσλ, αθξηβψο κε ηνλ ηξφπν πνπ πινπνηνχληαη ζηα 

πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ.  

 

ε εηδηθή θφξκα ν δεκηνπξγφο ηνπ ηεζη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεη φια εθείλα ηα 

δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ ην ίδην ην ηεζη, δειαδή ηα κεηαδεδνκέλα. πγθεθξηκέλα, 

νξίδεηαη ην πξφηππν πεξηγξαθήο δεδνκέλσλ πνπ αθνινπζεί ην ΓΜ (SCROM ή 

AICC) ζην νπνίν ζα ελζσκαησζεί ην ηεζη, ν ηίηινο ηνπ ηεζη, ε πεξηγξαθή ηνπ θαη νη 

ιέμεηο-θιεηδηά. ηα κεηαδεδνκέλα πεξηιακβάλεηαη θαη ν βαζκφο ηνπ καζεηή 
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ζπλνδεπφκελνο απφ κηα έλδεημε επηηπρίαο ή απνηπρίαο. Με ηνλ φξν βαζκνιφγεζε 

θάζε εξψηεζεο ελλννχκε ηε δπλαηφηεηα πνπ δίλεη ην εξγαιείν ζην ρξήζηε λα βιέπεη 

ηνλ βαζκφ πνπ ιακβάλεη γηα θάζε εξψηεζε πνπ απαληά. Πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί ην 

γεγνλφο φηη θαηά ηελ απνζηνιή ηεο αλαθνξάο επίδνζεο ζην ΓΜ, ε πιεξνθνξία πνπ 

απνζηέιιεηαη δελ αθνξά ηελ θάζε εξψηεζε μερσξηζηά αιιά ηε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία πνπ ιακβάλεη ν ρξήζηεο, δειαδή ηελ ηειηθή βαζκνινγία. 

 

Γηα ηελ απνθπγή θαηλνκέλσλ αληηγξαθήο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο αλάκεημεο ησλ 

εξσηήζεσλ (θαη ησλ απαληήζεσλ) θάζε θνξά πνπ εθηειείηαη ην ηεζη. Με άιια ιφγηα 

ε ζεηξά κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη νη εξσηήζεηο θάζε θνξά είλαη δηαθνξεηηθή.  

 

Σν “Articulate Quizmaker” ηθαλνπνηεί πνιιά απφ ηα θξηηήξηα πνπ απμάλνπλ ην 

βαζκφ επρξεζηίαο ελφο εξγαιείνπ. Υαξαθηεξηζηηθά φπσο, ε δπλαηφηεηα αληηγξαθήο 

κηαο εξψηεζεο, ε πξνεπηζθφπεζε θάζε δηαθάλεηαο αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή, ε 

κνξθνπνίεζε ηεο δηάηαμεο ησλ εξσηήζεσλ κε “Drag&Drop” θαη ε δπλαηφηεηα 

αιιαγήο ηεο ζεηξάο ηνπο κε έλα θιηθ, ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ επηζθφπεζε θάζε εξψηεζεο μερσξηζηά θαη ηνπ ηεζη ζπλνιηθά.  

 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν δε δηαζέηεη πξνεγθαηεζηεκέλε ζπιινγή πνιπκέζσλ, 

σζηφζν έρεη ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία εγγξαθήο ήρνπ. Αθνχ νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία εγγξαθήο, ην ερνγξαθεκέλν αξρείν ελζσκαηψλεηαη απηφκαηα ζηε 

δηαθάλεηα, ρσξίο πεξαηηέξσ κεηαηξνπέο ή ρξήζε άιισλ πξνγξακκάησλ 

επεμεξγαζίαο πνιπκέζσλ. Απηφ απνηειεί έλα αθφκα δείγκα ηεο επρξεζηίαο πνπ 

πξνζθέξεη ην εξγαιείν.  

 

Σν “Articulate Quizmaker” κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε Λ 

Windows 2000 ή πην εμειηγκέλν, ελψ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζήο ηνπ 

ζε Λ πέξα ησλ Windows. Χζηφζν, ην άλνηγκα θαη ε εθηέιεζε ησλ ηεζη πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κπνξεί λα γίλεη ζε Λ πνπ έρνπλ εγθαηεζηεκέλν ην Adobe Flash 

Player.  
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ε φηη αθνξά ηελ εμαγσγή ηνπ ηεζη(“publishing”), ην “Articulate Quizmaker” δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ηνπ ψζηε λα ελζσκαησζεί ζε ΓΜ κε ηελ επηινγή “Publish 

to Your LMS”. Ζ κνξθή ηνπ αξρείνπ πνπ παξάγεηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη 

.zip. Σέινο, ε επηινγή “Publish to the Web”, έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο 

θαθέινπ πνπ πεξηέρεη έλα αξρείν .html κέζα ζην νπνίν είλαη ελζσκαησκέλν ην ηεζη 

ζε .swf κνξθή αξρείνπ. 

 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε φηη αθνξά ηελ πιεξφηεηα 

ησλ θξηηεξίσλ απφ ην εξγαιείν “Hot Potatoes”.  

 

Σν “Hot Potatoes” δίλεη θαη απηφ ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο φισλ ησλ ηχπσλ 

εξσηήζεσλ, εθηφο απφ “hot spot”. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ εξσηήζεηο, ησλ 

νπνίσλ ε απάληεζε λα δίλεηαη κε ην «θιηθάξηζκα» ηνπ ζσζηνχ ζεκείνπ πάλσ ζε έλα 

γξαθηθφ. Μία έιιεηςε αθφκα ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ε κε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο δεκνζθνπηθψλ εξσηήζεσλ (πνπ δελ έρνπλ ζσζηή απάληεζε, επνκέλσο 

δε ιακβάλνπλ βαζκνινγία) θαζψο θαη δηαθαλεηψλ κε ζηαηηθφ πεξηερφκελν (πνπ 

πεξηέρνπλ απιψο πιεξνθνξία θαη φρη θάπνηα εξψηεζε). Χζηφζν είλαη ην κνλαδηθφ 

εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ζηαπξνιέμσλ θαη εξσηήζεσλ κηθηνχ ηχπνπ. 

Σα ζηαπξφιεμα έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζψο παξαπέκπνπλ πεξηζζφηεξν ζε 

παίγληα παξά ζε καζεηηθά θαζήθνληα, επνκέλσο είλαη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθά θαη 

παξαθηλεηηθά. 

 

ε έλα ηεζη νη εξσηήζεηο κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ κε ηπραία ζεηξά, ελψ ην ίδην 

κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηηο απαληήζεηο κηαο εξψηεζεο. Δπίζεο ππνζηεξίδεη Unicode 

δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζπγγξαθήο πνιπγισζζηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 

Σν “Hot Potatoes” δελ έρεη πξνεγθαηεζηεκέλε ζπιινγή πνιπκέζσλ, σζηφζν έρεη ηε 

δπλαηφηεηα εηζαγσγήο πνιπκεζηθψλ αξρείσλ. πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ εηζαγσγή 

αξρείσλ ήρνπ θαη video δίλεηαη ε δπλαηφηεηα νξηζκνχ ηνπ πξφγξακκαηνο 
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αλαπαξαγσγήο απηψλ απφ κηα ιίζηα, κε ζεηξά πξνηίκεζεο πνπ νξίδεηαη απφ ην 

δεκηνπξγφ ηεο εξψηεζεο. Σα δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα ηεο ιίζηαο είλαη ηέζζεξα: 

Windows Media Player, QuickTime Player, RealPlayer, Flash Player. 

 

Πάληα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζπλδέζκνπ πξνο αξρεία,  ηδίσο γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ην κεράλεκα ηνπ ρξήζηε δελ έρεη εγθαηεζηεκέλν θαλέλα απφ ηα 

ηέζζεξα πξνεγνχκελα πξνγξάκκαηα. Καη‟επέθηαζε, ην “Hot Potatoes” έρεη ηε 

δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζπλδέζκσλ πξνο νπνηνδήπνηε αξρείν, επνκέλσο θαη 

ππεξζπλδέζκσλ πξνο ηζηνζειίδεο. Δπηπιένλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θψδηθα 

HTML θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ εξσηήζεσλ. Δπνκέλσο, θαηά ηε ζπγγξαθή είηε ηεο 

εξψηεζεο, είηε ηεο απάληεζεο, είηε αθφκε θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, ν δεκηνπξγφο 

ηνπ ηεζη κπνξεί λα εηζάγεη εηηθέηεο ηεο γιψζζαο ζήκαλζεο HTML.  

 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν δελ ηθαλνπνηεί ζρεδφλ θαλέλα απφ ηα θξηηήξηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ επρξεζηίαο. Χζηφζν, θαίλεηαη φηη ηθαλνπνηεί 

φια ηα θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ζέκαηα αλαηξνθνδφηεζεο θαη παξνρήο βνήζεηαο πξνο 

ην ρξήζηε. Γίλεη αλαηξνθνδφηεζε γηα ζσζηέο αιιά θαη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο, 

επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα δεη ηε ζσζηή απάληεζε (ζε νξηζκέλνπο ηχπνπο εξσηήζεσλ) 

θαη παξέρεη ζηνηρεία βνήζεηαο (“hints”) φηαλ ν ρξήζηεο ην ρξεηαζηεί. Αλ ν ρξήζηεο 

απαληήζεη κηα εξψηεζε ζσζηά, αιιά κε ηε δεχηεξε πξνζπάζεηα, ην εξγαιείν έρεη 

έλαλ εζσηεξηθφ αιγφξηζκν κε ηνλ νπνίν αθαηξεί έλα κέξνο ηνπ βαζκνχ. Γε δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα βαζκνιφγεζεο θάζε εξψηεζεο μερσξηζηά, απιψο ν βαζκφο θάζε 

εξψηεζεο ζπληειεί ζηε δηακφξθσζε ελφο ηειηθνχ, ζπλνιηθνχ βαζκνχ. 

 

Με ηελ εηδηθή έθδνζε “Java Hot Potatoes” ην εξγαιείν κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα εθηφο ησλ Windows (Linux, Mac OS X), αξθεί απηά λα 

έρνπλ εγθαηεζηεκέλε Java Virtual Machine.  

 

Κάζε ηεζη πνπ δεκηνπξγείηαη ζην “Hot Potatoes” έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκνζηεπηεί 

ζε κνξθή ηζηνζειίδαο, δειαδή ζε κνξθή αξρείνπ .html. Απηφ κπνξεί λα απνζεθεπηεί 
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είηε ζε web server είηε ηνπηθά ζε έλαλ ππνινγηζηή – ζε θάζε πεξίπησζε κπνξεί λα 

αλνίμεη κε νπνηνδήπνηε θπιινκεηξεηή. Δπίζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δεκνζηεπηεί 

ζε παθέην ηχπνπ SCORM, δειαδή ζε κνξθή αξρείνπ .zip, γηα λα κεηαθεξζεί ζε 

νπνηνδήπνηε ζχζηεκα ππνζηεξίδεη πξφηππν SCROM. Δηδηθά γηα ην ΓΜ WebCT, ην 

ηεζη κπνξεί λα εμάγεηαη ζε κνξθή αξρείνπ .txt. Σέινο, ην ηεζη δελ κπνξεί λα 

απνζεθεπηεί ζε κνξθή Flash. 

 

Σν επφκελν εξγαιείν πνπ ζα αλαιπζεί είλαη ην “Fuse Creator”. Σν “Fuse Creator” 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο φισλ ησλ ηχπσλ εξσηήζεσλ, εθηφο απφ “hot spot”, 

πβξηδηθέο θαη ζηαπξφιεμα. Δπηηξέπεη ηε δεκηνπξγία δηαθαλεηψλ κε δηαδξαζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ πιαίζηα θεηκέλνπ, ήρν, εηθφλεο 

θαη βίληεν. Απηά ηα πνιπκεζηθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ ζε φια ηα είδε 

εξσηήζεσλ. Οη ηχπνη αξρείσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα είλαη: .jpg, .gif, 

.png, .swf, .mp3. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην “Fuse Creator” δηαζέηεη 

πξνεγθαηεζηεκέλε πινχζηα ζπιινγή ήρσλ, εηθφλσλ θαη flash. 

 

Σν “Fuse Creator”, βαζηζκέλν ζε Flash, δελ επηηξέπεη ηε ρξήζε θψδηθα HTML θαη 

δε δίλεη δπλαηφηεηα ρξήζεο ππεξζπλδέζκσλ. Ζ κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ  γίλεηαη κε 

εξγαιεία πνπ ππάξρνπλ ελζσκαησκέλα ζην πεξηβάιινλ ηνπ “Fuse Creator”. 

Δπηπιένλ, δελ είλαη εθηθηή ε ρξήζε Unicode.  

 

ε φηη αθνξά ηελ παξνρή βνήζεηαο θαη αλάδξαζεο πξνο ην ρξήζηε, δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα αλαηξνθνδφηεζεο γηα ζσζηέο θαη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο, επηηξέπεη 

ζην ρξήζηε λα ειέγμεη ηελ νξζφηεηα ηεο απάληεζήο ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

θάπνηα ζηνηρεία βνήζεηαο, εθφζνλ απηφ έρεη νξηζηεί λα επηηξέπεηαη απφ ην δεκηνπξγφ 

ηνπ ηεζη.  

 

Καηά ηε δεκηνπξγία ησλ εξσηήζεσλ, ν ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο κνξθνπνίεζεο ηεο 

δηάηαμεο είλαη ην “Drag&Drop”. Δπνκέλσο, ε ηνπνζέηεζε ζηνηρείσλ πάλσ ζηε 

δηαθάλεηα γίλεηαη κε “Drag&Drop” θαη ηειηθά ην πεξηβάιινλ είλαη WYSIWIG. 
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Αθφκα θαη ε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ κπνξεί λα αιιάμεη κε “Drag&Drop”. Σν γξαθηθφ 

απηφ πεξηβάιινλ απμάλεη ηελ επρξεζηία ηνπ εξγαιείνπ. Χζηφζν, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

νινθιεξσζεί ε δεκηνπξγία ηνπ ηεζη, ε ζεηξά εκθάληζεο ησλ εξσηήζεσλ δελ κπνξεί 

λα αιιάμεη.  

 

Χζηφζν, ην “Fuse Creator” είλαη έλα απφ ηα εξγαιεία πνπ επηηξέπνπλ ηελ αιιαγή 

ζηε ζεηξά εκθάληζεο ησλ δηαθαλεηψλ, αλάινγα κε ηελ νξζφηεηα ηεο απάληεζεο ηνπ 

ρξήζηε. Απηφ νλνκάδεηαη «Γηαθιάδσζε ππφ πλζήθε», θαζψο, αλάινγα κε ην αλ ε 

απάληεζε ηνπ ρξήζηε είλαη ζσζηή ή ιαλζαζκέλε, αθνινπζείηαη δηαθνξεηηθφ 

κνλφπαηη ζηε ζεηξά ησλ δηαθαλεηψλ/ εξσηήζεσλ. 

 

Σν εξγαιείν “Fuse Creator” δελ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

δηαθνξεηηθφ ησλ Windows. Χζηφζν, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην 

εξγαιείν κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ζε άιια ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα κε 

εγθαηεζηεκέλν ην Adobe Flash Player.  

 

Σν “Fuse Creator” δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκνζίεπζε ηνπ ηεζη κε δχν ηξφπνπο. Ο 

πξψηνο ηξφπνο είλαη απηφλνκα (“standalone”) κε ηε κνξθή ελφο θαθέινπ. Ο θάθεινο 

απηφο πεξηέρεη έλα αξρείν .html γηα δεκνζίεπζε ζην δηαδίθηπν θαη άλνηγκα κε 

θπιινκεηξεηή, θαζψο επίζεο έλα αξρείν .swf γηα άλνηγκα κε Adobe Flash Player. Ο 

δεχηεξνο ηξφπνο δεκνζίεπζεο είλαη γηα ελζσκάησζε ζε ΓΜ (“Export LMS”) θαη ην 

αξρείν πνπ δεκηνπξγείηαη έρεη κνξθή .zip. 

 

Σν “Mouse Mischief” είλαη ην εξγαιείν πνπ πιεξεί ηα ιηγφηεξα θξηηήξηα. Απφ φια 

ηα είδε ησλ εξσηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα θξηηήξηα κπνξεί λα πινπνηήζεη κφλν 

δχν, ηελ «Πνιιαπιή Δπηινγή» θαη ην «σζηφ/ Λάζνο».  Σα ίδηα είδε εξσηήζεσλ 

κεηαηξέπνληαη ζε εξσηήζεηο δεκνζθφπεζεο φηαλ, εθ ησλ δηαζέζηκσλ επηινγψλ, δελ 

νξηζηεί θάπνηα ζσζηή. εκεηψλεηαη φηη ην “Mouse Mischief” πινπνηεί έλα αθφκα 

είδνο εξψηεζεο ην νπνίν επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα ζρεδηάδεη ειεχζεξα κε ην πνληίθη 

πάλσ ζηε δηαθάλεηα (απηφ ην είδνο εξψηεζεο δελ αλαθέξεηαη ζηα ζαξάληα δχν 
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θξηηήξηα). Σν “Mouse Mischief” επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία δηαθαλεηψλ πνπ δελ 

πεξηέρνπλ θάπνηα εξψηεζε, αιιά απιφ ζηαηηθφ πεξηερφκελν. Δκθαλίδνληαη σο 

ηππηθέο δηαθάλεηεο ηνπ PowerPoint. 

 

Σν γεγνλφο φηη ην “Mouse Mischief” απνηειεί πξφζζεην ζηνηρείν (“add-in”) ηνπ 

Microsoft PowerPoint, ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο φισλ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ. Γηα παξάδεηγκα, ε αληηγξαθή κηαο εξψηεζεο 

είλαη εθηθηή, θαζψο νπζηαζηηθά ζπκπίπηεη κε ηε ιεηηνπξγία αληηγξαθήο δηαθάλεηαο 

ηνπ PowerPoint. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, ππάξρεη δπλαηφηεηα αιιαγήο ηεο ζεηξάο αιιά θαη 

ηεο εκθάληζεο ησλ δηαθαλεηψλ κε “Drag&Drop” θαη δπλαηφηεηα ρξήζεο Unicode.  

 

ε φηη αθνξά πνιπκεζηθά ζηνηρεία, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο νπνηνπδήπνηε 

αξρείνπ πνιπκέζσλ, δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ αξρείσλ πνπ είλαη πξνεγθαηεζηεκέλα 

ζηε ζπιινγή ηνπ Office θαη επηπιένλ ιεηηνπξγία εγγξαθήο ήρνπ. 

 

Σα ηεζη πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ην “Mouse Mischief” απνζεθεχνληαη ζαλ αξρεία ηνπ 

PowerPoint, εηλαη δειαδή αξρεία κνξθήο .ppt, .pptx θιπ. Γελ κπνξνχλ λα 

δεκνζηεπηνχλ ζε κνξθή .html γηα έθδνζε ζην δηαδίθηπν, φπσο επίζεο δελ κπνξνχλ 

λα απνζεθεπηνχλ ζε κνξθή θαηάιιειε γηα ελζσκάησζε ζε LMS. 

 

4.3.2 Κξηηηθή εξκελεία ησλ επξεκάησλ 

 

Μεηά απφ ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξαηίζεληαη ζηνπο πξνεγνχκελνπο 

πίλαθεο, επηρεηξείηαη κηα εξκελεία γηα ηα απνηειέζκαηα απηά. Σν ζχλνιν ησλ 

εξγαιείσλ πνπ εμεηάζηεθαλ έρνπλ σο ζθνπφ ηε δεκηνπξγία αζθήζεσλ 

απηναμηνιφγεζεο. Χζηφζν ην γεγνλφο φηη ην θαζέλα ηθαλνπνηεί δηαθνξεηηθά ζχλνια 

θξηηεξίσλ, δείρλεη, φηη ν ζρεδηαζκφο ηνπο μεθίλεζε απφ δηαθνξεηηθή βάζε. 

 

Σν “Articulate Quizmaker”, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ηθαλνπνηεί ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ θξηηεξίσλ απφ φια ηα εξγαιεία θαη ην 100% ησλ θξηηεξίσλ ηεο θιάζεο Α. 
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Γίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εξσηήζεσλ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ, είηε κε 

βαζκνιφγεζε, είηε ρσξίο. Δπνκέλσο, εθηφο απφ ηεζη απηναμηνιφγεζεο, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηε δηεμαγσγή δεκνζθνπήζεσλ, αθνχ ηα είδε ησλ 

δεκνζθνπηθψλ εξσηήζεσλ πνπ δηαζέηεη είλαη ελλέα.   

 

Ζ ιεηηνπξγία αλαηξνθνδφηεζεο πνπ παξέρεη ζεσξείηαη επαξθήο, θαζψο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα αλαηξνθνδφηεζεο γηα ζσζηέο θαη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο. Έλα άιιν 

θξηηήξην πνπ ην εξγαιείν πιεξεί είλαη ε «Γηαθιάδσζε Τπφ πλζήθε», κε ην νπνίν 

αλαγλσξίδνληαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε εθπαηδεπφκελνπ θαη ην επίπεδν 

δπζθνιίαο ησλ εξσηήζεσλ πξνζαξκφδεηαη ζην επίπεδν γλψζεψλ ηνπ, γεγνλφο πνπ 

πξνζθέξεη πνιιά παηδαγσγηθά πιενλεθηήκαηα φπσο κεγαιχηεξε θαηαλφεζε θαη 

απμεκέλε απφδνζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  

 

Πέξαλ ηεο επαγγεικαηηθήο εκθάληζεο θαη ησλ παηδαγσγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ελζσκαηψλεη, ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν πιεξεί θαη φια ηα θξηηήξηα ηεο ιίζηαο πνπ 

απμάλνπλ ηελ επρξεζηία ηνπ εξγαιείνπ. Απμάλεηαη έηζη ην αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο 

ηνπ ρξήζηε, θαζψο ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα δχλαηαη λα θάλεη πιήζνο δηνξζψζεσλ 

θαη αιιαγψλ. 

 

Ζ θχζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ δελ πιεξνχληαη, είλαη δεπηεξεχνπζεο ζεκαζίαο.Απηφ 

ηζρχεη θαζφηη, ηα εκπφδηα πνπ ηίζεληαη απφ ηε κε-πιήξσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

θξηηεξίσλ, είλαη αληηκεησπίζηκα ή ηα ίδηα ηα θξηηήξηα είλαη ήζζνλνο παηδαγσγηθήο ή 

ιεηηνπξγηθήο ζεκαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη 

πξνεγθαηεζηεκέλε ζπιινγή πνιπκέζσλ αληηκεησπίδεηαη εχθνια,αλ αλαινγηζηεί 

θαλείο φηη ην Γηαδίθηπν απνηειεί πεγή κεγάιεο πνηθηιίαο εηθφλσλ. Δπνκέλσο, αλ 

ρξεηαζηεί, ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλαηξέμεη ζε απηφ. 

 

Λακβαλφληαο ππφςε ηα πξνεγνχκελα, θαη κε βάζε ηελ πνζφηεηα αιιά θαη θχζε ησλ 

θξηηεξίσλ πνπ ηθαλνπνηεί, είλαη αζθαιέο λα ππνζηεξηρζεί φηη ην “Articulate 

Quizmaker” πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ. 
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Παξαηεξψληαο ηα θξηηήξηα πνπ πιεξεί ηo “Hot Potatoes”, κπνξεί θαλείο λα 

ζπκπεξάλεη φηη κε ην εξγαιείν απηφ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ηα πεξηζζφηεξα είδε 

εξσηήζεσλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε έρεη δνζεί ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ εθπαηδεπφκελν, 

αθνχ πιεξνχληαη φια ηα θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ αλαηξνθνδφηεζε θαη βνήζεηα πξνο 

απηφλ.  

ε φηη αθνξά ηελ επρξεζηία πνπ πξνζθέξεηαη απφ ιεηηνπξγία “Drag&Drop”, απηή 

απνπζηάδεη απφ ην εξγαιείν, ηνπιάρηζηνλ ζηε θάζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ εξσηήζεσλ. 

Ζ δεκηνπξγία ησλ αζθήζεσλ (εξσηήζεηο, απαληήζεηο, αλαηξνθνδφηεζε) 

ππνινγίδεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε πεδίσλ HTML θφξκαο. Σν γεγνλφο απηφ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία πξνεγθαηεζηεκέλεο έθζεζεο πνιπκέζσλ νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν ρσξίο  ηδηαίηεξα ειθπζηηθή δηεπαθή 

ρξήζηε. Χζηφζν, ζε φιεο ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο δελ πζηεξεί ζε ζρέζε κε άιια 

επαγγεικαηηθά εξγαιεία. Δπηηξέπεη ηε ρξήζε Unicode, δίλεη δπλαηφηεηα 

αλαηξνθνδφηεζεο γηα ζσζηέο θαη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο θαη ν ηειηθφο βαζκφο 

κπνξεί λα κεηαβιεζεί κε βάζε ην πιήζνο ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ ρξήζηε. 

 

Δπίζεο είλαη ην κνλαδηθφ απφηα ηέζζεξα εξγαιεία πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

ζηαπξφιεμα θαη πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα εηζάγεη θψδηθα HTML ζε αζθήζεηο 

πνπ δεκηνπξγεί. Ζ ιεηηνπξγία πνπ αθνξά ηελ HTMLκπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε ζε 

ρξήζηεο πνπ θαηέρνπλ ηελ HTML σο έλα βαζκφ, αιιά φρη ζε αξράξηνπο ρξήζηεο. 

Αθφκα είλαη ην κνλαδηθφ απφηα εξγαιεία πνπ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε Λ 

δηαθνξεηηθφ ησλ Windows. 

 

Σν “Hot Potatoes” είλαη έλα απιφ αιιά δπλακηθφ εξγαιείν δεκηνπξγίαο αζθήζεσλ 

απηναμηνιφγεζεο, ρσξίο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε ζέκαηα παξνπζίαζεο, αιιά κε έκθαζε 

ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη κε παηδαγσγηθή αμία. 

 

 ην “Fuse Creator”, ζε αληίζεζε κε ην “Hot Potatoes”, ε αλάπηπμε γίλεηαη ζε 

πεξηβάιινλ WYSIWIG κε βαζηθή ιεηηνπξγία ηε  “Drag&Drop”, ελψ ε ρξήζε 
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θνξκψλ είλαη αλχπαξθηε. Γηα ην ιφγν απηφ δελ είλαη εθηθηή ε εηζαγσγή θψδηθα 

HTML, φπσο δελ είλαη εθηθηή θαη ε εηζαγσγή ππεξζπλδέζκσλ πξνο ηζηνζειίδεο.  

 

Σν “Fuse Creator” δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εκθάληζε ησλ εξσηήζεσλ/ 

δηαθαλεηψλ, παξνπζηάδνληαο ζηε δηεπαθή ηνπ πνιχ δσεξφηεξα ρξψκαηα θαη γξαθηθά 

απφ φηη ηα δχν πξνεγνχκελα εξγαιεία. Έρεη πξνεγθαηεζηεκέλε πινχζηα ζπιινγή 

εηθφλσλ, ήρσλ θαη flash αξρείσλ, ελψ ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο 

πνιπκεζηθψλ αξρείσλ. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη είλαη επηηξεπηή ε εηζαγσγή κφλν 

πέληε ηχπσλ αξρείσλ: .jpg, .gif, .png, .mp3, .swf. Χζηφζν ζεσξνχληαη επαξθείο, 

θαζψο νη ηχπνη απηνί είλαη νη πιένλ δηαδεδνκέλνη ζε εηθφλα (.jpg, .gif, .png), 

ήρν(.mp3) θαη flash(.swf).  

 

Μηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία πνπ πινπνηεί ην “Fuse Creator” είλαη ε «Γηαθιάδσζε Τπφ 

πλζήθε». Σέηνηεο ιεηηνπξγίεο, φπνπ ε ξνή ηεο παξνπζίαζεο αιιάδεη κε βάζε ην 

επίπεδν γλψζεσλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ζε πξνζαξκνζηηθά 

πεξηβάιινληα κάζεζεο. Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ αλάιπζε ηνπ “Articulate 

Quizmaker”,  απηφ πξνζθέξεη, εθηφο ησλ άιισλ, πνιιά ζεκαληηθά παηδαγσγηθά 

πιενλεθηήκαηα. πλέπεηα απηνχ είλαη ε πξνγξακκαηηζκέλε ξνή ησλ δηαθαλεηψλ 

θαηά ηελ παξνπζίαζε, επνκέλσο είλαη αδχλαην νη εξσηήζεηο λα παξνπζηάδνληαη κε 

ηπραία ζεηξά. 

 

Οη ιεηηνπξγίεο αλαηξνθνδφηεζεο θξίλνληαη επαξθείο, κε δπλαηφηεηα απηή λα δίλεηαη 

γηα ζσζηέο αιιά θαη γηα ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο, ελψ επηηξέπεηαη θαη ε ρξήζε 

ζηνηρείσλ βνήζεηαο.  

 

Σν “Fuse Creator” ηθαλνπνηεί ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ θξηηεξίσλ ηεο Κιάζεο Α, ελψ 

ηθαλνπνηεί έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο Κιάζεο Γ. Έηζη κπνξεί θαλείο λα πεη φηη νη 

ιεηηνπξγίεο πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο έρνπλ πινπνηεζεί, ελψ νη δεπηεξεχνπζεο 

θξίζεθαλ πεξηηηέο. Ζ αδπλακία ρξήζεο ραξαθηήξσλ Unicode, θξίλεηαη ίζσο σο ε 

κεγαιχηεξε παξάιεηςε ηνπ εξγαιείνπ, αθνχ δελ έγηλε εθηθηή ε δεκηνπξγία 
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εξσηήζεσλ ζηα ειιεληθά. Χζηφζν, ε μεθάζαξε θαη επράξηζηε δηεπαθή ηνπ, θαζψο 

θαη ε ιεηηνπξγία “Drag&Drop” σο βαζηθή γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δηαθαλεηψλ, ην 

θαζηζηά έλα εξγαιείν εχθνιν ζηε ρξήζε αθφκα θαη απφ καζεηέο 

δεκνηηθνχ[www.fusecreator.com]. 

 

Σν “Mouse Mischief” είλαη ην εξγαιείν εθείλν πνπ ηθαλνπνηεί ηα ιηγφηεξα θξηηήξηα 

απφ φια ηα εξγαιεία. Οη κνλαδηθνί ηχπνη εξσηήζεσλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

είλαη ηεο «Πνιιαπιήο Δπηινγήο» θαη ηνπ «σζηνχ/Λάζνπο». Δθφζνλ θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ηεο εξψηεζεο δελ νξηζηεί ζσζηή απάληεζε, νη εξσηήζεηο απηνκάησο 

ζεσξνχληαη δεκνζθνπηθέο. Πνιιέο δπλαηφηεηεο ηνπ εξγαιείνπ είλαη εθηθηέο ιφγσ 

ηεο ελζσκάησζήο ηνπ ζην Power Point, απφ ην νπνίν «δαλείδεηαη» ηηο πεξηζζφηεξεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ. Μεξηθέο κφλν απφ απηέο είλαη ε ρξήζε Unicode, ε εηζαγσγή 

πνιπκεζηθψλ αξρείσλ, ε ζπιινγή πνιπκέζσλ θαη ε δπλαηφηεηα αληηγξαθήο κηαο 

εξψηεζεο.  

 

Χζηφζν ην “Mouse Mischief” έρεη ηδηαίηεξν ηξφπν ρξήζεο, πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηε 

ιίζηα κε ηα θξηηήξηα Υξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν δεκηνπξγίαο αζθήζεσλ 

απηναμηνιφγεζεο, φρη φκσο κε ηνλ ηξφπν πνπ έρεη παξνπζηαζηεί ζηα ππφινηπα 

εξγαιεία. ηελ πιεηνςεθία ησλ αζθήζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηέηνηα εξγαιεία, 

έλαο εθπαηδεπφκελνο ιχλεη ηηο αζθήζεηο απηφλνκα ζε έλαλ ππνινγηζηή. Ζ θαηλνηνκία 

ηνπ “Mouse Mischief” είλαη φηη ζηελ επίιπζε ηεο άζθεζεο ζπκκεηέρεη φιε ε ηάμε 

θαη κάιηζηα ηαπηφρξνλα. ε θάζε καζεηή δελ αληηζηνηρεί έλαο ππνινγηζηήο, αιιά 

έλαο ππνινγηζηήο αληηζηνηρεί ζε φιε ηελ ηάμε θαη κε ηελ θαηάιιειε ζπλδεζκνινγία 

θάζε ζε θάζε καζεηή αληηζηνηρεί έλα πνληίθη. Ζ πξνβνιή ηεο άζθεζεο γίλεηαη κε 

βηληενπξνβνιέα ζε νζφλε πξνβνιήο. 

 

Απφ φια απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζπλεπάγεηαη φηη ην ηεζη δελ κπνξεί λα 

δεκνζηεπηεί ζε θάπνηα απφ ηηο κνξθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα θξηηήξηα(.html, .swf, 

.zip) θαη δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ζε LMS. Όκσο, φπσο έγηλε ζαθέο, 

απφ ηελ αξρή δελ ππήξμε απηφο ν ζθνπφο ηνπ. 
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4.4 Πξόηαζε γηα έλα «ηδαληθό εξγαιείν» δεκηνπξγίαο αζθήζεσλ 

απην-αμηνιόγεζεο 
 

ηελ εξγαζία απηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ, κέρξη ηψξα, ζαξάληα δχν θξηηήξηα γηα ηε 

αμηνιφγεζε θαη ζχγθξηζε ησλ εξγαιείσλ. Σα θξηηήξηα, νπζηαζηηθά, πεξηγξάθνπλ 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο αζθήζεσλ απηναμηνιφγεζεο, θαη 

ρσξίδνληαη ζε θιάζεηο  κε βάζε ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ 

πξνζπάζεηα πεξηγξαθήο ελφο «ηδαληθνχ» εξγαιείνπ ζα βαζηζηεί ζηα θξηηήξηα απηά. 

 

Ζ πξψηε ζθέςε γηα έλα «ηδαληθφ» εξγαιείν ήηαλ, ίζσο εχινγα, ε εμήο πξφηαζε: 

Ηδαληθφ ζεσξείηαη ην εξγαιείν πνπ πινπνηεί φια ηα θξηηήξηα ηεο ιίζηαο. Ζ ζθέςε 

φκσο απηή ελέρεη έλα ζεκαληηθφ θίλδπλν. Απμεκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα ζπλεπάγεηαη 

αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο θαη επνκέλσο κείσζε ηεο επρξεζηίαο. Δπηπιένλ, αλ 

απηή ε ινγηθή επεθηαζεί έμσ απφ ην πιαίζην ησλ ζαξάληα δχν θξηηεξίσλ ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, ηδαληθφ ζα ζεσξείηαηην εξγαιείν εθείλν πνπ πινπνηεί 

αλεμαηξέησο φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα εληνπηζηνχλ. Απηφ είλαη αλέθηθην, 

ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηνπ θφζηνπο πνπ ζπλεπάγεηαη. 

 

Μηα άιιε ινγηθή ζα ήηαλ λα πινπνηεζνχλ φια ηα θξηηήξηα ηεο θιάζε Α. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν απνθιείνληαη ηα θξηηήξηα πνπ αλήθνπλ ζηηο ππφινηπεο θιάζεηο. Ζ ινγηθή 

απηή, επίζεο δελ είλαη επεθηάζηκε, θαζψο φια ηα θξηηήξηα πνπ «θαηαδηθάδνληαη» 

ζηηο θιάζεηο Β θαη Γ δελ πινπνηνχληαη πνηέ ζην «ηδαληθφ» εξγαιείν. 

 

Κξίλεηαη φηη ε έλλνηα ηνπ «ηδαληθνχ εξγαιείνπ», εθφζνλ απηφ ππάξρεη, πξέπεη λα 

αλαδεηρζεί κέζα απφ κηα ζπλνιηθφηεξε ζεψξεζε. Έηζη πξνηείλεηαη κηα κεζνδνινγία 

ε νπνία κελ βαζίδεηαη ζηα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα ιεηηνπξγηθφηεηαο, σζηφζν 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην.  
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Ζ βάζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ πξνηείλεηαη είλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ 

αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία πνπ πεξηγξάθνπλ. Δλ πξνθεηκέλσ, εληνπίζηεθαλ εθηά 

ηνκείο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηα θξηηήξηα θαηαλεκήζεθαλ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. 

Κάζε ηνκέαο, κε ηα θξηηήξηα πνπ πεξηιακβάλεη, ζεσξείηαη φηη θαιχπηεη κηα πιήξε 

θαη νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ νθείιεη λα πινπνηεί έλα εξγαιείν 

δεκηνπξγίαο αζθήζεσλ απηναμηνιφγεζεο.  

 

Οη ηνκείο πνπ εληνπίζηεθαλ, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα (καδί κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ 

ηνπο) πνπ αλήθνπλ ζε θάζε ηνκέα, ιφγσ ηεο ιεηηνπξγηθήο θαη ελλνηνινγηθήο ηνπο 

ζπζρέηηζεο, θαίλνληαη παξαθάησ. 

 

Σύπνο Λεηηνπξγηθόηεηαο: Σύπνη θαη ζρεδηαζκόο εξσηήζεσλ 

 

1. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο 

2. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ πνιιαπιήο απόθξηζεο 

3. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ ζύληνκεο απάληεζεο 

4. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ ζπκπιήξσζεο θελώλ 

5. Γεκηνπξγία «αξηζκεηηθώλ» εξσηήζεσλ 

6. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ αληηζηνίρηζεο 

7. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ “hot spot” 

8. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ «ύξε θαη Σνπνζέηεζε» 

9. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ «σζηνύ/ Λάζνπο» 

10. Γεκηνπξγία πβξηδηθώλ εξσηήζεσλ 

11. Γεκηνπξγία ζηαπξόιεμσλ 

27.  Γεκηνπξγία εξώηεζεο δεκνζθνπηθνύ ραξαθηήξα 

31.  Γπλαηόηεηα ρξήζεο ρξνλνισξίδαο γηα θάζε εξώηεζε ή δηαθάλεηα 

38.  Γεκηνπξγία ζηαηηθήο (κε-δηαδξαζηηθήο) ζειίδαο 

 

Σύπνο Λεηηνπξγηθόηεηαο: Βνήζεηα/ Αλαηξνθνδόηεζε/ Αιιειεπίδξαζε κε ην 

ρξήζηε 
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12. Γεκηνπξγία πιαηζίσλ δηεπθξηληζηηθώλ θεηκέλσλ 

13. Δκθάληζε ηεο ζσζηήο απάληεζεο ζην ρξήζηε 

14.  Γπλαηόηεηα αλαηξνθνδόηεζεο γηα ζσζηέο/ ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο 

18. Υξήζε ρξνλόκεηξνπ 

19.  Παξνρή ζηνηρείσλ βνήζεηαο(hints) 

25.  Οη εξσηήζεηο ζε έλα ηεζη παξνπζηάδνληαη κε ηπραία ζεηξά 

26. Οη απαληήζεηο κηαο εξώηεζεο παξνπζηάδνληαη κε ηπραία ζεηξά 

32.  Γπλαηόηεηα ελαιιαθηηθώλ απαληήζεσλ γηα ηηο εξσηήζεηο ζπκπιήξσζεο 

θελώλ 

33.  Γηαθιάδσζε ππν ζπλζήθε ζηηο απαληήζεηο 

37.  Τπάξρεη όξην ζην πιήζνο πξνζπαζεηώλ γηα ζσζηή απάληεζε 

 

 

Σύπνο Λεηηνπξγηθόηεηαο: Βαζκνιόγεζε 

 

22.  Βαζκνιόγεζε θάζε εξώηεζεο 

23.  Ο ηειηθόο βαζκόο δηακνξθώλεηαη κε βάζε ην πιήζνο ησλ πξνζπαζεηώλ 

κέρξη ηε ζσζηή απάληεζε 

36.  Γπλαηόηεηα λα δίλεηαη έλα κέξνο ηεο βαζκνινγίαο γηα κεξηθώο ζσζηέο 

απαληήζεηο 

 

Σύπνο Λεηηνπξγηθόηεηαο: Πνιπκέζα 

 

15.  Γπλαηόηεηα ρξήζεο πνιπκεζηθώλ ζηνηρείσλ(ήρνο, εηθόλα, video, 

γξαθηθά) 

28. Τπάξρεη ζπιινγή εηθόλσλ(image gallery) πξνεγθαηεζηεκέλε ζην 

εξγαιείν 

39.  Λεηηνπξγία εγγξαθήο ήρνπ ελζσκαησκέλε ζην εξγαιείν(sound recorder) 
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Σύπνο Λεηηνπξγηθόηεηαο: Δπρξεζηία/ Drag&Drop 

 

29.  Γπλαηόηεηα πξνεπηζθόπεζεο θάζε εξώηεζεο ή δηαθάλεηαο 

30.  Γπλαηόηεηα αληηγξαθήο εξώηεζεο 

34.  Μνξθνπνίεζε ηεο εκθάληζεο ησλ εξσηήζεσλ ή δηαθαλεηώλ κε 

“Drag&Drop” 

35.  Γπλαηόηεηα αιιαγήο ηεο ζεηξάο ησλ εξσηήζεσλ κε «Drag&Drop” 

 

Σύπνο Λεηηνπξγηθόηεηαο: HTML/ Unicode 

 

16.  Δηζαγσγή ζπλδέζκσλ πξνο ηζηνζειίδεο 

17.  Υξήζε HTML ζηε δεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

20.  Υξήζε Unicode 

 

Σύπνο Λεηηνπξγηθόηεηαο: Δγθαηάζηαζε/ Γηαιεηηνπξγηθόηεηα/ Δπηθνηλσλία κε 

άιια ζπζηήκαηα 

 

21.  Γεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ 

24.  Υξήζε κεηαδεδνκέλσλ(metadata) γηα ηηο εξσηήζεηο 

40.  Δγθαηάζηαζε ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα εθηόο ησλ Windows 

41.  Δμαγσγή ηνπ ηεζη γηα ΓΜ(LMS) – (ZIP export) 

42.  Δμαγσγή ηνπ ηεζη ζε κνξθή flash(Flash export) 

 

 

Ολνκάδνπκε ην ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ πνπ αλήθνπλ ζε έλαλ ηνκέα «αιπζίδα 

θξηηεξίσλ» θαη νξίδνπκε ηα θξηηήξηα ηεο θάζε αιπζίδαο λα έρνπλ ζπζρεηηδφκελε 

ιεηηνπξγηθφηεηα. Σν βαζηθφ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη αλ ηειηθά ην «ηδαληθφ 

εξγαιείν» ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί  
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 Όια ηα θξηηήξηα, απφ πεξηνξηζκέλν πιήζνο αιπζίδσλ 

 Πιήζνο θξηηεξίσλ, απφ πνιιέο αιπζίδεο, ρσξίο λα ηθαλνπνηνχληαη 

νινθιεξσκέλεο αιπζίδεο 

 

ηελ πξψηε πεξίπησζε, ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή ε νινθιεξσκέλε 

ιεηηνπξγηθφηεηα. Ηθαλνπνηνχληαη φια ηα θξηηήξηα απφ κηα νινθιεξσκέλε αιπζίδα, 

αιιά ζπκκεηέρνπλ ιίγεο αιπζίδεο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

πνηθηιία. Ηθαλνπνηνχληαη πνιιά θξηηήξηα απφ πνιιέο αιπζίδεο, ρσξίο λα επηδηψθεηαη 

ε πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ κηαο νινθιεξσκέλεο αιπζίδαο. 

 

Γηα παξάδεηγκα, έζησ έλα ζχλνιν 20 θξηηεξίσλ, πνπ είραλ θαηεγνξηνπνηεζεί ζε 

πέληε αιπζίδεο ιεηηνπξγηθφηεηαο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ζα απνθαζηδφηαλ ε 

πινπνίεζε ηεο πξψηεο αιπζίδαο, ηεο ηξίηεο θαη ηεο ηέηαξηεο (Δηθφλα 4.1). Έηζη ζα 

πινπνηνχηαλ ε πιήξεο ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ απηέο νη ηξεηο 

αιπζίδεο. Χζηφζν, νη ιεηηνπξγηθφηεηεο ηεο δεχηεξεο θαη πέκπηεο αιπζίδαο δε ζα 

πινπνηνχηαλ θαζφινπ.  

 

 

 

Δηθόλα 4.1. Αιπζίδεο θξηηεξίσλ κε ζπζρεηηδφκελε ιεηηνπξγηθφηεηα. Οη αιπζίδεο 

θξηηεξίσλ πνπ επηιέγνληαη (ζεκεησκέλεο κε θφθθηλν), πινπνηνχληαη νινθιεξσηηθά. 
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ηε δεχηεξε πεξίπησζε ζα απνθαζηδφηαλ ε πινπνίεζε κέξνπο θξηηεξίσλ απφ θάζε 

αιπζίδα (Δηθόλα 4.2). Θα ππήξρε πνηθηιία απφ ηελ άπνςε ησλ ιεηηνπξγηψλ, δειαδή 

ζα ηθαλνπνηνχληαλ θξηηήξηα απφ φιεο ηηο αιπζίδεο, σζηφζν θακία ιεηηνπξγία δε ζα 

ήηαλ θαηά ην πιήξεο πινπνηεκέλε. 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.2. Αιπζίδεο θξηηεξίσλ κε ζπζρεηηδφκελε ιεηηνπξγηθφηεηα. Δπηιέγνληαη 

θξηηήξηα(ζεκεησκέλα κε θφθθηλν) απφ φιεο ηηο αιπζίδεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ρσξίο λα 

ηθαλνπνηείηαη πιήξσο κηα αιπζίδα. 

 

 

Σν ζεκαληηθφηεξν, ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, είλαη λα ππάξρεη πιήξεο θαηαλφεζε 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ έλα ηέηνην εξγαιείν νθείιεη λα πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο 

ηνπ.  Ζ βάζε γηα απηφ ζα ήηαλ κηα «εμαληιεηηθή» ιίζηα θξηηεξίσλ πνπ θαηφπηλ, ζα 

θαηεγνξηνπνηνχληαλ ζε αιπζίδεο ζπζρεηηδφκελεο ιεηηνπξγηθφηεηαο αθνινπζψληαο 

ηελ παξαπάλσ κεζνδνινγία.  

 

Όζν γηα ην «ηδαληθφ εξγαιείν», απηφ ίζσο ηειηθά θαηαζθεπαδφηαλ αθνινπζψληαο 

κηα ελδηάκεζε ιχζε: ηελ πιήξε πινπνίεζε νξηζκέλσλ αιπζίδσλ ιεηηνπξγηθφηεηαο 

θαη επηινγή πινπνίεζεο νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ απφ ηηο ππφινηπεο αιπζίδεο. Δίλαη 

ζηελ επρέξεηα ησλ ζρεδηαζηψλ ε ηειηθή απφθαζε. 
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5. ΔΠΙΛΟΓΟ 

5.1 Δπηζθόπεζε ηεο κειέηεο ζύγθξηζεο ησλ εξγαιείσλ 

5.1.1 πκπεξάζκαηα 

 

Σα εξγαιεία δεκηνπξγίαο ηεζη απηναμηνιφγεζεο απνηεινχλ ην θνκκάηη ηεο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ κέζσ εξσηήζεσλ, αζθήζεσλ, αλαηξνθνδφηεζεο θαη 

απηφκαηεο βαζκνιφγεζεο έρνπλ επηθνπξηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. Με 

ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ νη αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο βνεζνχλ ην καζεηή λα 

θαηαλνήζεη ην γλσζηηθφ επίπεδν ζην νπνίν βξίζθεηαη. Ζ ιεηηνπξγία ηεο εμαγσγήο 

ησλ απνηειεζκάησλ, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη αζθήζεηο είλαη ελζσκαησκέλεο 

ζε ΓΜ, δίλνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηε δπλαηφηεηα άκεζεο παξαθνινχζεζεο ηεο 

πξνφδνπ ησλ καζεηψλ. 

 

Ζ δπλαηφηεηα αληαιιαγήο ηεζη (θαη θαη‟επέθηαζε ελζσκάησζήο ηνπο ζε ΓΜ) θαη 

ε πξνζπάζεηα αλεμαξηεηνπνίεζήο ηνπο απφ ηελ πιαηθφξκα ζηελ νπνία 

αλαπηχρζεθαλ γίλεηαη εθηθηή κε ηελ πξνδηαγξαθή IMS QTI. Ζ πξνδηαγξαθή απηή 

πεξηγξάθεη κε XML ηε δνκή πνπ ζα πξέπεη λα έρεη έλα ηεζη ψζηε απηφ λα είλαη 

δηαιεηηνπξγηθφ. Σα εξγαιεία πνπ εμεηάζηεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία πινπνηνχλ ην 

πξφηππν SCORM ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ πξνδηαγξαθή IMS QTI. 

 

Σα εξγαιεία δεκηνπξγίαο αζθήζεσλ απηναμηνιφγεζεο πνπ εμεηάζηεθαλ απνηεινχλ 

αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ηεο θαηεγνξίαο ηνπο. Οξηζκέλα έρνπλ πεξηζζφηεξν 

επαγγεικαηηθή εκθάληζε, άιια δίλνπλ έκθαζε ζηελ απιφηεηα φληαο ηαπηφρξνλα 

ιεηηνπξγηθά, άιια εζηηάδνπλ ζηελ πνηθηιία ησλ πνιπκέζσλ. Όκσο, θνηλνί 

παξνλνκαζηέο είλαη ην θνκκάηη ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε θαη νη ιεηηνπξγίεο 

κε παηδαγσγηθή ρξνηά, φπσο ε αλαηξνθνδφηεζε θαη ε αίζζεζε φηη πξνζαξκφδεηαη 

ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο θάζε εθπαηδεπφκελνπ. 
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ηελ πξνζπάζεηα αλεχξεζεο ηνπ «ηδαληθνχ εξγαιείνπ» πξνηάζεθε κηα κεζνδνινγία, 

ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ νκαδνπνίεζε ιεηηνπξγηψλ. Γεκηνπξγήζεθαλ «αιπζίδεο 

θξηηεξίσλ»  -  θαη ζεσξήζεθε φηη κηα αιπζίδα πεξηειάκβαλε κηα πιήξε 

ιεηηνπξγηθφηεηα. Σν ηειηθφ δίιιεκα ππήξμε αλ ην «ηδαληθφ εξγαιείν» είλαη απηφ πνπ 

ηθαλνπνηεί πιήξσο κηα αιπζίδα θξηηεξίσλ, ηθαλνπνηψληαο ηαπηφρξνλα πεξηνξηζκέλν 

πιήζνο αιπζίδσλ,  ή είλαη πξνηηκφηεξν λα δνζεί έκθαζε ζηελ πνηθηιία, ρσξίο λα 

είλαη απαξαίηεηε ε νινθιήξσζε κηαο αιπζίδαο θξηηεξίσλ.  

 

5.1.2 Θεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία 

 

Γηα ηελ επηινγή ησλ εξγαιείσλ πνπ κειεηήζεθαλ δε ρξεζηκνπνηήζεθε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία. Ζ επηινγή θάζε εξγαιείνπ έγηλε ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Σν “Hot Potatoes” επηιέρζεθε εμαηηίαο σο έλα απφ ηα 

δεκνθηιέζηεξα εξγαιεία, ην “Mouse Mischief” εμαηηίαο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ 

ηξφπνπ ρξήζεο ηνπ, ην “Fuse Creator” ιφγσ ηεο δπλαηφηεηάο ηνπ λα δεκηνπξγεί 

δηαθνξεηηθά «κνλνπάηηα κάζεζεο» αλάινγα κε ην καζεζηαθφ επίπεδν θαη ηηο 

γλψζεηο ηνπ ρξήζηε θαη ηέινο ην “Articulate Quizmaker” γηα ην επίπεδν ηνπ σο 

επαγγεικαηηθφ εξγαιείν δεκηνπξγίαο ηεζη απηναμηνιφγεζεο. 

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εξγαιείσλ απηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν ιεηηνπξγηθά 

θξηηήξηα. Σα θξηηήξηα απηά πξνήιζαλ απφ δχν πεγέο, ε κία βηβιηνγξαθηθή θαη ε 

άιιε ε πξνζσπηθή εκπεηξία θαη άπνςε πνπ ζρεκαηίζηεθε κεηά απφ εθηαηακέλε 

ρξήζε ησλ εξγαιείσλ. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε βηβιηνγξαθία 

δηαζέηεη πιεζψξα εξγαζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ  ειεθηξνληθή κάζεζε γεληθά 

θαη θπξίσο ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (ΓΜ). Χζηφζν είλαη πεξηνξηζκέλε 

ε βηβιηνγξαθία πνπ αλαθέξεηαη ζε εξγαιεία δεκηνπξγίαο ηεζη απηναμηνιφγεζεο 

ηδίσο φηαλ απηά δελ είλαη ελζσκαησκέλα ζηα πιαίζηα θάπνηνπ ΓΜ φπσο είλαη ην 

Moodle, αιιά αλεμάξηεηα, φπσο είλαη ηα εξγαιεία πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ παξνχζα 

εξγαζία.   
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Βεβαίσο, ην δεηνχκελν είλαη ηα ηεζη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα εξγαιεία απηά, λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ζε ΓΜ.  Όπσο επίζεο θαη ηα απνηειέζκαηα απφ 

ηα ηεζη, δειαδή νη βαζκνινγίεο ησλ καζεηψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ελζσκάησζεο ζε ΓΜ. Ζ επίηεπμε απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ γίλεηαη κε βάζε ην 

πξφηππν SCORM πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξνδηαγξαθή IMS QTI. Ζ πξνδηαγξαθή απηή 

κειεηήζεθε ζηελ ελφηεηα 2.3. χκθσλα κε ην IMS QTI έλα ηεζη απηναμηνιφγεζεο 

ζπλίζηαηαη απφ ηξία κέξε: ηα “Items”, ηα “Sections” θαη ηα “Assessments”. Ζ 

παξνχζα εξγαζία αζρνιήζεθε εθηελψο κε ηα “Items”, δειαδή ηηο εξσηήζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχλ απηά ηα εξγαιεία. Μάιηζηα ε πιεηνλφηεηα ησλ θξηηεξίσλ αθνξά απηά. 

Σα “Sections” θαη ηα “Assessments”, νληφηεηεο κε έλλνηα επξχηεξε απφ φηη νη 

εξσηήζεηο, δελ κειεηήζεθαλ εθηελέζηεξα.  

 

ε φηη αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ εξγαιείσλ, απηή, φπσο αλαθέξζεθε, έγηλε κε βάζε 

θάπνηα ιεηηνπξγηθά θξηηήξηα. Θεσξήζεθε ζθφπηκν λα γίλεη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

θξηηεξίσλ ζε θιάζεηο ζεκαληηθφηεηαο. Ζ θιάζεηο ζεκαληηθφηεηαο θαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ πξνέθπςε αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλε 

κεζνδνινγία, ηεο νπνίαο ε βαζηθή ηδέα βαζίζηεθε ζε απινχο ζηαηηζηηθνχο 

ππνινγηζκνχο θαη κεηξήζεηο. Σα επξήκαηα απηήο ηεο ζχγθξηζεο παξνπζηάζηεθαλ 

ηφζν πνζνηηθά, φζν θαη πνηνηηθά κε κηα θξηηηθή εξκελεία γηα ην θαζέλα. 

 

Ζ παξνπζίαζε ελφο «ηδαληθνχ εξγαιείνπ» εζηίαζε ζε κηα πξνζπάζεηα 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ θάλεη έλα ηέηνην εξγαιείν. Έγηλε ζαθέο φηη 

δελ είλαη εθηθηφ γηα έλα εξγαιείν λα πεξηέρεη φιεο ηηο δπλαηέο ιεηηνπξγίεο, θαζψο 

απηφ ζα ζήκαηλε αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ, 

πηζαλψο θαη κείσζε ηεο επρξεζηίαο ηνπ. αθέο θαηέζηε ην γεγνλφο ηεο επηινγήο 

κεηαμχ ηεο ηθαλνπνίεζεο κηαο αιπζίδαο πιήξνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ζε πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ αιπζίδσλ, θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο κέξνπο κφλν ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο απφ 

πιεζψξα αιπζίδσλ. Σν «ηδαληθφ εξγαιείν» ηειηθψο δελ θαηνλνκάζηεθε, σζηφζν 
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πξνηάζεθε κηα κεζνδνινγία κέζα απφ ηελ νπνία κπνξεί θαλείο λα εληνπίζεη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ ζεσξεί ζεκαληηθφηεξν λα πινπνηήζεη.  

 

5.2 Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο 

 

Έλα εξεπλεηηθφ πεδίν, πνπ πξνο ην παξφλ έρεη πνιιέο αδπλακίεο είλαη ε απηφκαηε 

δηφξζσζε ζε αλνηρηνχο ηχπνπο εξσηήζεσλ. Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ ελφηεηα 2.3.2, νη 

εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, φπνπ δειαδή ε απάληεζε είλαη κηα πξφηαζε, κηα 

παξάγξαθνο ή έλα θείκελν, ρξεζηκνπνηνχληαη κε πνιχ κηθξή ζπρλφηεηα δηφηη νη 

ηερληθέο απηφκαηεο δηφξζσζεο ηέηνηνπ ηχπνπ εξσηήζεσλ είλαη ειιεηπείο. Ο ηειηθφο 

ζηφρνο ζα ήηαλ ε πιήξεο απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηφξζσζεο αζθήζεσλ 

φισλ ησλ ηχπσλ. 

Σα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηή ηελ εξγαζία αθνξνχζαλ ηα ζηνηρεία 

εθείλα πνπ ην IMS QTI νλνκάδεη “Items”, δειαδή ηηο εξσηήζεηο. ην IMS QTI 

νξίδνληαη δχν αθφκα ζηνηρεία, ηα “Sections” θαη ηα “Assessments”. Σα θξηηήξηα δελ 

αθνξνχζαλ απηά ηα δχν ζηνηρεία, δεδνκέλνπ φηη ηα πεξηζζφηεξα εξγαιεία δελ 

ππνζηεξίδνπλ. Χζηφζν, ε ζπκκφξθσζε κε ην IMS QTI ζε βάζνο ρξφλνπ ζα επηβάιεη 

ηελ πινπνίεζε ηνπο. ε κηα κειινληηθή εξγαζία ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί ιίζηα 

θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ “Sections” θαη “Assessments” γηα ηα εξγαιεία 

απηά.    

 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχηεθε ηελ παξνπζίαζε, αμηνιφγεζε θαη ζχγθξηζε 

εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο αζθήζεσλ απηναμηνιφγεζεο. Σα θξηηήξηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα γίλεη ε ζχγθξηζε ησλ εξγαιείσλ ήηαλ κφλν ιεηηνπξγηθά. 

Χζηφζν, ε ζχγθξηζε κπνξεί λα επεθηαζεί ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη θξηηήξηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ επρξεζηία. Αληίζηνηρεο κέζνδνη κπνξνχλ λα βξεζνχλ θαη κε ηε 

βνήζεηα, ίζσο, θάπνηνπ δείγκαηνο ρξεζηψλ λα κεηξεζεί ε επρξεζηία. 
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Κιείλνληαο, ζα ήηαλ επηζπκεηφ γηα εκάο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ 

απφ νκφηηκνπο, νη κέζνδνη πνπ πξνηάζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία γηα ηε ζχγθξηζε 

ησλ εξγαιείσλ.  Απηφ, ζα απνηεινχζε γηα καο κηα πξφθιεζε θαη θάζε θξηηηθή πνπ ζα 

ιακβάλακε, κηα επράξηζηε έθπιεμε. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

 

ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΡΓΑΛΔΙΟΤ “Microsoft Mouse 

Mischief” 

 

Μειέηε Πεξίπησζεο(Case Study) 
 

Σν παξάξηεκα απηφ απνηειεί έλαλ βήκα-πξνο-βήκα-νδεγφ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο  

παξνπζίαζεο πνιιαπιώλ πνληηθηώλ κε δηαδξαζηηθό πεξηερόκελν.   

 

Δλδεηθηηθά, ε παξνπζίαζε απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα πξψηα καζήκαηα ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο. Σν πεξηερφκελν ηεο παξνπζίαζεο έρεη δηηηφ ζθνπφ:  

 

A)  Να γίλεη κηα πξώηε γλσξηκία κε ηνπο καζεηέο, επηηπγράλνληαο 

ηαπηόρξνλα νκαιή κεηάβαζε από ηηο δηαθνπέο ηνπ θαινθαηξηνύ ζηε 

ζρνιηθή αίζνπζα, κε ηε βνήζεηα ησλ δηαθαλεηώλ δεκνζθνπηθνύ 

ραξαθηήξα. 

 

B) Να γίλεη κία ζύληνκε επαλάιεςε ζηελ ύιε ηνπ πξνεγνύκελνπ ζρνιηθνύ 

έηνπο, κε ηξόπν επράξηζην γηα ηνπο καζεηέο. 

 

 

Ζ παξνπζίαζε απηή πεξηέρεη 6 δηαθάλεηεο: 

 

1
ε
 : Γηαθάλεηα Πνιιαπιήο Δπηινγήο, ρσξίο ζσζηή απάληεζε (Γεκνζθνπηθνύ 

ραξαθηήξα) 

 

2
ε
 : Γηαθάλεηα Πνιιαπιήο Δπηινγήο, κε ζσζηή απάληεζε 
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3
ε
 : Γηαθάλεηα  ρεδηαζηηθή (Γελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα απηνκαηνπνηεκέλεο 

αμηνιόγεζεο – Η ζσζηή απάληεζε δίλεηαη κέζα ζηελ ηάμε) 

 

4
ε
 : Γηαθάλεηα YES/ NO, κε ζσζηή απάληεζε 

 

5
ε
 : Γηαθάλεηα YES/ NO , ρσξίο ζσζηή απάληεζε (Γεκνζθνπηθνύ ραξαθηήξα) 

 

6
ε
 : ηαηηθή Γηαθάλεηα 

 

Πξηλ απφ φιε ηε δηαδηθαζία αλνίγνπκε ην πξφγξακκα Microsoft Office PowerPoint 

θαη απφ ηε Γξακκή Μελνχ επηιέγνπκε ηελ θαξηέια Multiple-Mouse. ηε ζπλέρεηα 

μεθηλάκε λα δεκηνπξγήμζνπκε ηελ πξψηε καο αιιειεπηδξαζηηθή δηαθάλεηα. 

 

1
ε
 : Γηαθάλεηα Πνιιαπιήο Δπηινγήο, ρσξίο ζσζηή απάληεζε (Γεκνζθνπηθνύ 

ραξαθηήξα) 

 

Θα μεθηλήζνπκε δεκηνπξγψληαο κηα λέα δηαθάλεηα πνιιαπιήο επηινγήο κε 4 πηζαλέο 

απαληήζεηο. 

 

1
ν
 Βήκα: Δπηιέγνπκε ην εξγαιείν “Multiple Choice” θαη παηάκε “4 Choices”. Όπσο 

θαίλεηαη, ην Mouse Mischief έρεη δψζεη ζηε δηαθάλεηα κηα λέα δηάηαμε, πνπ ζα 

θηινμελήζεη κία εξψηεζε κε 4 πηζαλέο απαληήζεηο.  

 

2
ν
 Βήκα: Κάληε θιηθ ζην πιαίζην θεηκέλνπ πνπ γξάθεη “Click to add text” θαη 

βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο δηαθάλεηαο. Καηφπηλ πιεθηξνινγήζηε ην θείκελν  

«Πνηα ήηαλ ε αγαπεκέλε ζαο αζρνιία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ;» 

 

3
ν
 Βήκα: ε θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα πιαίζηα θεηκέλνπ πνπ βξίζθνληαη δίπια ζηνπο 

αξηζκνχο 1,2,3,4 θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο πηζαλέο απαληήζεηο θάληε θιηθ θαη 
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αληίζηνηρα πιθηξνινγήζηε «Κνιχκπη», «Βφιηεο θαη Παηρλίδηα», «Γηάβαζκα», 

«Άιιν». 

 

ΗΜΔΙΩΗ ε απηή ηε δηαθάλεηα επηιέγνπκε λα κελ νξίζνπκε θακία ζσζηή 

απάληεζε θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ πξνρσξάκε ζε επφκελν βήκα. Ζ θχζε άιισζηε 

ηεο εξψηεζεο δελ θέξεη θάπνηα ζσζηή ή ιάζνο απάληεζε! Γίλεηαη θαζαξά γηα 

ιφγνπο γλσξηκίαο, εμνηθείσζεο θαη εγθιηκαηηζκνχ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

 

 

2
ε
 : Γηαθάλεηα Πνιιαπιήο Δπηινγήο, κε ζσζηή απάληεζε 

 

1
ν
 Βήκα: ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέγνπκε “New Slide”, νπφηε δεκηνπξγείηαη κηα 

λέα δηαθάλεηα. 

  

2
ν
 Βήκα: Δπηιέγνπκε ην εξγαιείν “Multiple Choice” θαη παηάκε “3 Choices”. Όπσο 

θαίλεηαη, ην Mouse Mischief έρεη δψζεη ζηε δηαθάλεηα κηα λέα δηάηαμε, πνπ ζα 

θηινμελήζεη κία εξψηεζε κε 3 πηζαλέο απαληήζεηο.  

 

3
ν
 Βήκα: Κάληε θιηθ ζην πιαίζην θεηκέλνπ πνπ γξάθεη “Click to add text” θαη 

βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο δηαθάλεηαο. Καηφπηλ πιεθηξνινγήζηε ην θείκελν  

«Δπαλάιεςε (ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ) 

Πνηα είλαη ε θαηάιεμε ησλ ζειπθψλ νπζηαζηηθψλ;» 

 

4
ν
 Βήκα: ε θαζέλα απφ ηα ηξία πιαίζηα θεηκέλνπ πνπ βξίζθνληαη δίπια ζηνπο 

αξηζκνχο 1,2,3 θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο πηζαλέο απαληήζεηο θάληε θιηθ θαη 

αληίζηνηρα πιθηξνινγήζηε «-ε», «-η», «-νη». 

 

5
ν
 Βήκα: Αλάζεζε ζσζηήο απάληεζεο. Δπηιέγνπκε ην εξγαιείν “Assign Answer ” 

θαη παηάκε ηνλ αξηζκφ “1”. Πάλσ ζηελ απάληεζε πνπ δψζακε εκθαλίδεηαη έλα 

πξάζηλν ζεκάδη. Απηφ δελ ζα εκθαλίδεηαη φηαλ γίλεη ε πξνβνιή ζηνπο καζεηέο. 
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3
ε
 : Γηαθάλεηα  ρεδίαζεο 

 

1
ν
 Βήκα: ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέγνπκε “New Slide”, νπφηε δεκηνπξγείηαη κηα 

λέα δηαθάλεηα.  

 

2
ν
 Βήκα: Δπηιέγνπκε ην εξγαιείν “Drawing”. Όπσο θαίλεηαη, ην Mouse Mischief 

έρεη δψζεη ζηε δηαθάλεηα κηα λέα δηάηαμε, πνπ ζα θηινμελήζεη κία εξψηεζε. Δπίζεο 

έρεη εκθαληζηεί κηα παιέηα ρξσκάησλ ζην αξηζηεξφ κέξνο. 

 

3
ν
 Βήκα: Κάληε θιηθ ζην πιαίζην θεηκέλνπ πνπ γξάθεη “Click to add text” θαη 

βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο δηαθάλεηαο. Καηφπηλ πιεθηξνινγήζηε ην θείκελν  

«Δπαλάιεςε (ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ) 

Να θπθιψζεηε ηελ νξζή γσλία(90
ν
)» 

 

4
ν
 Βήκα: Θα εηζάγνπκε ζηε δηαθάλεηα απηή έλα νξζνγψλην ηξίγσλν. ηε Γξακκή 

Μελνχ ηνπ PowerPoint επηιέγνπκε ηελ θαξηέια “Insert”. Κάληε θιηθ ζην εξγαιείν 

“Shapes” θαη ζηελ θαηεγνξία “Basic Shapes” παηήζηε ην νξζνγψλην ηξίγσλν. 

 

5
ν
 Βήκα: Ο δείθηεο ηνπ πνληηθηνχ έρεη κεηαηξαπεί ζε ζρήκα ζηαπξνχ. ηνλ θελφ 

ρψξν ηεο δηαθάλεηαο ζχξεηε ην πνληίθη. Έλα νξζνγψλην ηξίγσλν ζρεκαηίδεηαη 

απηφκαηα. Σν ρξψκα ηνπ είλαη κπιε. (Αλ ζέινπκε λα ηνπ αιιάμνπκε ην ρξψκα, 

θάλνπκε πάλσ ηνπ δεμί θιηθ. ην κελνχ πνπ εκθαλίδεηαη παηάκε ηελ ηειεπηαία 

επηινγή “Format Shape”. ηε ιίζηα επηινγψλ παηάκε ηελ πξψηε επηινγή “Fill” θαη 

δίπια ζην “Color” δηαιέγνπκε ην ρξψκα πνπ επηζπκνχκε.)  

 

ηε ρεδηαζηηθή δηαθάλεηα δελ ππάξρεη ε επηινγή ζσζηήο απάληεζεο 

απηνκαηνπνηεκέλα. Όηαλ πξνβάιεηαη κηα ζρεδηαζηηθή δηαθάλεηα δίλνπκε ζηνπο 

καζεηέο ηηο νδεγίεο γηα ηελ άζθεζε εθείλε ηε ζηηγκή, πξνθνξηθά. Όηαλ ν καζεηήο 

θπθιψζεη κε ην πνληίθη ηνπ ηε γσλία πνπ ζεσξεί νξζή, ηφηε πξνθνξηθά ζα 

ππνδείμνπκε αλ θχθισζε ζσζηά ή φρη. 
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4
ε
 : Γηαθάλεηα YES/ NO, κε ζσζηή απάληεζε 

 

1
ν
 Βήκα: ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέγνπκε “New Slide”, νπφηε δεκηνπξγείηαη κηα 

λέα δηαθάλεηα. 

  

2
ν
 Βήκα: Δπηιέγνπκε ην εξγαιείν “Yes/No”. Όπσο θαίλεηαη, ην Mouse Mischief έρεη 

δψζεη ζηε δηαθάλεηα κηα λέα δηάηαμε, πνπ ζα θηινμελήζεη κία εξψηεζε κε 2 πηζαλέο 

απαληήζεηο, ηελ “Yes” θαη ηελ “No”, δειαδή «Ναη» θαη «Όρη».         

                

3
ν
 Βήκα: Κάληε θιηθ ζην πιαίζην θεηκέλνπ πνπ γξάθεη “Click to add text” θαη 

βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο δηαθάλεηαο. Καηφπηλ πιεθηξνινγήζηε ην θείκελν  

«Δπαλάιεςε (ΦΤΗΚΖ) 

Ζ ειήλε πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο;» 

Οη πηζαλέο απαληήζεηο ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη εμ‟νξηζκνχ «Ναη» θαη «„Ορη», νη 

νπνίεο θαη πξνυπάξρνπλ ζηε δηαθάλεηα. 

 

4
ν
 Βήκα: Αλάζεζε ζσζηήο απάληεζεο. Δπηιέγνπκε ην εξγαιείν “Assign Answer ” 

θαη παηάκε ηνλ αξηζκφ “2”. Πάλσ ζηελ απάληεζε “No” εκθαλίδεηαη έλα πξάζηλν 

ζεκάδη. Απηφ δελ ζα εκθαλίδεηαη φηαλ γίλεη ε πξνβνιή ζηνπο καζεηέο. 

 

 

5
ε
 : Γηαθάλεηα YES/ NO , ρσξίο ζσζηή απάληεζε (Γεκνζθνπηθνύ ραξαθηήξα) 

 

1
ν
 Βήκα: ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέγνπκε “New Slide”, νπφηε δεκηνπξγείηαη κηα 

λέα δηαθάλεηα. 

  

2
ν
 Βήκα: Δπηιέγνπκε ην εξγαιείν “Yes/No”. Όπσο θαίλεηαη, ην Mouse Mischief έρεη 

δψζεη ζηε δηαθάλεηα κηα λέα δηάηαμε, πνπ ζα θηινμελήζεη κία εξψηεζε κε 2 πηζαλέο 

απαληήζεηο, ηελ “Yes” θαη ηελ “No”, δειαδή «Ναη» θαη «Όρη».                        
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3
ν
 Βήκα: Κάληε θιηθ ζην πιαίζην θεηκέλνπ πνπ γξάθεη “Click to add text” θαη 

βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο δηαθάλεηαο. Καηφπηλ πιεθηξνινγήζηε ην θείκελν 

«αο άξεζε ην πξψην καο κάζεκα;» 

 

ΗΜΔΙΩΗ: ε απηή ηε δηαθάλεηα επηιέγνπκε λα κελ νξίζνπκε θακία ζσζηή 

απάληεζε θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ πξνρσξάκε ζε επφκελν βήκα. Ζ θχζε άιισζηε 

ηεο εξψηεζεο δελ θέξεη θάπνηα ζσζηή ή ιάζνο απάληεζε! Γίλεηαη θαζαξά γηα 

ιφγνπο γλσξηκίαο, εμνηθείσζεο θαη εγθιηκαηηζκνχ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

 

6
ε
 : ηαηηθή Γηαθάλεηα 

 

1
ν
 Βήκα: ηε Γξακκή Μελνχ επηιέγνπκε ηελ θαξηέια Home, δειαδή ηελ πξψηε 

θαξηέια ζην Μελνχ. 

 

2
ν
 Βήκα: Δπηιέγνπκε ην εξγαιείν “New Slide” θαη ην πξφηππν δηαθάλεηαο “Title 

Only”. ηελ παξνπζίαζή καο έρεη πξνζηεζεί κηα λέα δηαθάλεηα, πνπ  ζα πεξηέρεη κε-

αιιειεπηδξαζηηθφ πεξηερφκελν. 

 

3
ν
 Βήκα: Κάληε θιηθ ζην πιαίζην θεηκέλνπ πνπ γξάθεη “Click to add title” θαη 

βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο δηαθάλεηαο. Καηφπηλ πιεθηξνινγήζηε ην θείκελν 

«ΚΑΛΟ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2010-2011!» 

Έηζη, έρνπκε εηζάγεη κηα ζηαηηθή δηαθάλεηα κέζα ζηελ δηαδξαζηηθή παξνπζίαζή καο, 

πνπ ζα είλαη θαη ε ηειεπηαία γηα απηή ηελ παξνπζίαζε. 

 

Αλ ζέινπκε, κπνξνχκε λα ζηνιίζνπκε ην θφλην ηεο παξνπζίαζήο καο κε θάπνην 

ρξψκα ή κε θάπνην κνηίβν. Κάληε δεμί θιηθ ζε έλα θελφ ζεκείν ηεο ηειεπηαίαο 

δηαθάλεηαο θαη ζην κελνχ επηιέμηε “Format Background” πνπ είλαη ε ηειεπηαία 

επηινγή. ην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη παηήζηε “Picture or texture fill”, παηήζηε ην 

εηθνλίδην δίπια ζην “Texture” θαη επηιέμηε έλα απφ ηα κνηίβα πνπ εκθαλίδνληαη. Σν 

“Parchment”(=Πεξγακελή) είλαη κηα θαιή επηινγή. Γηα λα θιείζεηε ην παξάζπξν 
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παηήζηε “Apply to all”, πνπ βξίζθεηαη ζαλ επηινγή ζην θάησ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ, 

ψζηε ην κνηίβν λα εθαξκνζηεί ζην ζχλνιν ησλ δηαθαλεηψλ. 

Φπζηθά νπνηαδήπνηε άιιε αιιαγή κπνξείηε λα θάλεηε αθνινπζψληαο ηνπο θαλφλεο 

κνξθνπνίεζεο ηνπ PowerPoint. 

 

Η Γηαδξαζηηθή Παξνπζίαζε κέζα ζηε ρνιηθή Αίζνπζα 
 

Γηα λα μεθηλήζεηε ηελ πξνβνιή ηεο δηαδξαζηηθήο παξνπζίαζεο πνπ εηνηκάζαηε 

πξέπεη λα πάηε ζηελ θαξηέια “Multiple-Mouse” θαη λα επηιέμεηε ην εξγαιείν “Play 

Slide Show” παηψληαο ην παξαθάησ εηθνλίδην. 

 

 

 

Σφηε ζηελ νζφλε ζαο ζα εκθαληζηεί ην παξαθάησ παξάζπξν, θαζψο, γηα ηα επφκελα 

ιίγα δεπηεξφιεπηα ην PowerPoint ζα πξνεηνηκάδεη ηελ δηαδξαζηηθή πξνβνιή κε 

ζπκκεηνρή πνιιαπιώλ πνληηθηώλ. 

 

 

 

 

Καηά ηελ έλαξμε ηεο πξνβνιήο κε ζπκκεηνρή πνιιαπιψλ πνληηθηψλ θαη πξηλ 

πξνρσξήζεηε ζηελ πξψηε δηαθάλεηα, ππάξρνπλ δχν βαζηθέο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα 
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γίλνπλ απφ εζάο: Να νξίζεηε πνην είλαη ην πνληίθη ηνπ δαζθάινπ θαη λα επηιέμεηε αλ 

νη καζεηέο ζα ζπκκεηέρνπλ αηνκηθά ή νκαδηθά.  

 

Καζνξηζκόο πνληηθηνύ ηνπ δαζθάινπ 
 

Ζ πξψηε ελέξγεηα είλαη λα θαζνξίζεηε φηη ην δηθφ ζαο πνληίθη είλαη ην βαζηθφ , 

δειαδή απηφ πνπ ζα έρεη ηνλ έιεγρν ηεο πξνβνιήο. Όηαλ μεθηλήζεη ε πξνβνιή, ζα 

εκθαληζηεί κηα ζειίδα πνπ ζαο δεηάεη λα θαζνξίζεηε ην δηθφ ζαο πνληίθη – εζείο ζα 

πξέπεη λα κεηαθηλήζεηε ηνλ θέξζνξα πνπ πιένλ δελ είλαη ιεπθφ βειάθη, αιιά έλα 

εηθνλίδην(π.ρ. έλα δεηλνζαπξάθη)πξνο ζην θέληξν ηεο νζφλεο, κέζα ζε έλα πνξηνθαιί 

ηεηξάγσλν, θαη ηφηε λα παηήζεηε ζην πιεθηξνιφγηφ ζαο ην πιήθηξν “Enter”.  

 

 

 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ην δηθφ ζαο πνληίθη ,κεηαηξέπεηαη ζε πνξηνθαιί βέινο έρεη ηνλ 

έιεγρν ηεο πξνβνιήο.  

 

ΗΜΔΙΩΗ: Υξεηάδεηαη πξνζνρή ψζηε λα κελ είλαη, εθ παξαδξνκήο, πεξηζζφηεξα 

απφ έλα ηα πνληίθηα, θαζψο ην πξφγξακκα δελ ζα μέξεη ζε πνην απφ ηα δχν λα δψζεη 

ηνλ έιεγρν. ε θάζε πεξίπησζε αλ ζέιεηε λα μεθηλήζεηε ηελ πξνβνιή απφ ηελ αξρή, 

παηήζηε ην πιήθηξν “Esc” ζην πιεθηξνιφγηφ ζαο γηα λα δηαθφςεηε ηελ ηξέρνπζα 

πξνβνιή, θαη ζηε ζπλέρεηα μαλά ην εξγαιείν “Play Slide Show” γηα λα ηελ 

μεθηλήζεηε απφ ηελ αξρή.  
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Καζνξηζκόο νκαδηθήο ή αηνκηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ 
 

ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα θαζνξίζεηε αλ νη καζεηέο ζα ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο ή 

αηνκηθά. Μηα λέα ζειίδα έρεη εκθαληζηεί, πνπ ζαο δεηάεη λα επηιέμεηε. Αλ ζέιεηε νη 

καζεηέο λα εξγαζηνχλ αηνκηθά παηήζηε ην πξψην θνπκπί “Individual Mode”, ελψ αλ 

ζέιεηε λα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο παηήζηε ην θνπκπί “Team Mode”. 

 

 

  

 

  

 

 

Αηνκηθή εξγαζία: Όηαλ νη καζεηέο δνπιεχνπλ αηνκηθά, απνθαζίδνπλ θαη αηνκηθά 

γηα ηελ απάληεζε. Ζ απάληεζε πνπ ζα δψζνπλ δελ πεξηνξίδεηαη απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο.  

 

Οκαδηθή ζπλεξγαζία: Αλ ζέιεηε ηνπο καζεηέο λα ζπλεξγάδνληαη πξηλ ηελ ππνβνιή 

κηαο απάληεζεο, ρξεζηκνπνηήζηε ηελ νκαδηθή ζπλεξγαζία. Ο βαζηθφο θαλφλαο γηα 

ηελ νκάδα είλαη φηη: Σα κέιε κηαο νκάδαο ζα πξέπεη λα επηιέγνπλ ηελ ίδηα απάληεζε 

ζηηο δηαθάλεηεο ηχπνπ “Yes/No” θαη “Multiple Choice”. Αλ ηα κέιε ηεο ίδηαο νκάδαο 

δελ επηιέμνπλ ηελ ίδηα απάληεζε, ηφηε νη απαληήζεηο απηήο ηεο νκάδαο ζα 

αθπξσζνχλ θαη δελ ζα εκθαληζηνχλ ζην πιαίζην απνηειεζκάησλ, κεηά ηε δηαδηθαζία 

νινθιήξσζεο ησλ απαληήζεσλ. 

  

Αλαγλώξηζε ησλ πνληηθηώλ ησλ καζεηώλ από ηελ εθαξκνγή 
 

Σν επφκελν βήκα είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ πνληηθηψλ ησλ καζεηψλ απφ ηελ 

εθαξκνγή, ψζηε νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ παξνπζίαζε. Όπσο 
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πξναλαθέξζεθε, ηα Microsoft Windows7 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Microsoft Office 

PowerPoint 2010 κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ κέρξη 25 πνληίθηα καζεηψλ. Αθνχ έρεη 

γίλεη ε ζχλδεζε φισλ ησλ πνληηθηψλ, ε εθαξκνγή Mouse-Mischief είλαη πξάγκαηη ζε 

ζέζε λα ηα αλαγλσξίζεη. Αλ γηα παξάδεηγκα έρνπκε ζπλδέζεη 20 πνληίθηα, ηφηε γηα 

θάζε πνληίθη ην Mouse-Mischief ζα εκθαλίζεη απφ έλα εηθνλίδην, θάζε εηθνλίδην 

αληηπξνζσπεχεη απφ έλα πνληίθη.  

 

Αηνκηθή Δξγαζία 
 

 

 

 

ην “Individual Mode”, γηα λα γίλεη ελεξγνπνίεζε ηνπ θάζε πνληηθηνχ ζα πξέπεη ην 

θάζε πνληίθη λα πεγαίλεη ζην θίηξηλν πιαίζην πνπ αλαγξάθεη “Click me” θαη λα 

παηάεη κέζα ζε απηφ κηα θνξά ην αξηζηεξφ θιηθ. 

Ζ έλδεημε πάλσ δεμηά δείρλεη ην πιήζνο ησλ πνληηθηψλ πνπ ε εθαξκνγή έρεη 

αλαγλσξίζεη θαη ην πιήζνο ησλ πνληηθηψλ πνπ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί(δειαδή έρνπλ 

παηήζεη κέζα ζην θεληξηθφ θίηξηλν πιαίζην). Γηα παξάδεηγκα, ε έλδεημε 
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δείρλεη φηη ε εθαξκνγή έρεη αλαγλσξίζεη 20 πνληίθηα θαη αθφκα δελ έρεη 

ελεξγνπνηεζεί θαλέλα απφ απηά. Μφιηο γίλεη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ πξψηνπ πνληηθηνχ, 

ε έλδεημε ζα αιιάμεη θαη ζα γίλεη 

 

     

 

Ζ παξαπάλσ κεηαβνιή απνηειεί έλδεημε φηη, έλα πνληίθη ελεξγνπνηήζεθε θαη 

ελαπνκέλνπλ 19 πνπ έρνπλ απιψο αλαγλσξηζηεί αιιά φρη ελεξγνπνηεζεί.  

 

Όηαλ γίλεη ε ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ πνληηθηψλ ε έλδεημε “Players” ζα γίλεη 20, ελψ 

ε έλδεημε “Remaining Mice” ζα γίλεη 0. Γειαδή ηειηθά 
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Οκαδηθή πλεξγαζία 
 

ηελ πεξίπησζε “Team Mode” (νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο), ππάξρεη κηα κηθξή 

δηαθνξνπνίεζε – δείηε ηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

 

 

Όπσο θαίλεηαη έρνπκε 9 δηαθνξεηηθέο επηινγέο εηθνληδίνπ. Σα άηνκα πνπ είλαη ζηελ 

ίδηα νκάδα θάλνπλ θιηθ αθξηβψο ζην ίδην εηθνλίδην. Δθείλε ηε ζηηγκή, ην πνληίθη 

ηνπο παίξλεη ηε κνξθή ηνπ εηθνληδίνπ πνπ πάηεζαλ. Έηζη ηα πνληίθηα ησλ καζεηψλ 

πνπ είλαη ζηελ ίδηα νκάδα έρνπλ ηε κνξθή ηνπ ίδηνπ εηθνληδίνπ. Πάλσ απφ ην θάζε 

εηθνλίδην παξαηεξνχκε κηα έλδεημε. ε έλδεημε απηή απμάλεηαη, φηαλ έλαο καζεηήο 

παηήζεη γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηελ νκάδα. Ζ ηειηθή έλδεημε πάλσ απφ ην θάζε 

εηθνλίδην, δείρλεη ην πιήζνο ησλ καζεηψλ πνπ είλαη ζηελ νκάδα. 

 

ΗΜΔΙΩΗ Ο δείθηεο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ πνληηθηψλ, δνπιεχεη θαηά ηνλ ίδην 

αθξηβψο ηξφπν, θαζψο ηα πνληίθηα ελεξγνπνηνχληαη ην έλα κεηά ην άιιν – ε 
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δηαδηθαζία είλαη αθξηβψο ε ίδηα πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, κε ην δείθηε ησλ 

“Players” λα απμάλεηαη θαη ην δείθηε ησλ “Remaining Mice” λα κεηψλεηαη. 

 

 

ηνηρεία Διέγρνπ θαηα ηελ πξνβνιή ηεο Παξνπζίαζεο 
 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε παξνπζίαζε αξρίδεη, νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ – φκσο απηφο πνπ 

έρεη ηνλ έιεγρν είλαη πάληα ν δάζθαινο. Απηφ ζπκβαίλεη σο εμήο: Σν πνληίθη ηνπ 

δάζθαινπ έρεη πξφζβαζε ζε ζηνηρεία ειέγρνπ πνπ ηα καζεηηθά πνληίθηα δελ έρνπλ.  

Όηαλ ην πνληίθη ηνπ δαζθάινπ κεηαθηλεζεί ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο πξνβνιήο, 

εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ πιαίζην κε ηα ζηνηρεία ειέγρνπ: 

 

 

 

 

 

ε γεληθέο γξακκέο, ηα ζηνηρεία ειέγρνπ ηνπ Mouse Mischief καο επηηξέπνπλ λα 

θάλνπκε ηηο εμήο ελέξγεηεο: 

 

 Να πξνρσξήζνπκε ζηελ επφκελε δηαθάλεηα 

 Να γπξίζνπκε ζηελ πξνεγνχκελε δηαθάλεηα 

 Να ζηακαηήζνπκε πξνζσξηλά ηε δπλαηφηεηα δηαδξαζηηθφηεηαο πνιιαπιψλ 

πνληηθηψλ ζηε δηαθάλεηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα επαλαθέξνπκε ηε δπλαηφηεηα 

απηή. 

 Να εκθαλίζνπκε ή λα απνθξχςνπκε ηα δεδνκέλα ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο εξσηήζεηο. 

 Να εθθηλήζνπκε ην ρξνλνκεηξεηή, λα δηαθφςνπκε πξνζσξηλά ην 

ρξνλνκεηξεηή θαη λα ηνλ επαλεθθηλήζνπκε. 



162 

 

 Να θαζαξίζνπκε κηα δηαθάλεηα ρεδίαζεο απφ ηα ζρήκαηα θαη ζρέδηα πνπ 

έρνπλ θάλεη πάλσ ζε απηή νη καζεηέο. 

 

Αλαιπηηθά, ην θάζε ζηνηρείν ειέγρνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 1. Σα ζηνηρεία ειέγρνπ ζην Mouse Mischief, φηαλ γίλεηαη πξνβνιή ηεο 

παξνπζίαζεο 

 

ΔΙΚΟΝΙΓΙΟ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

“Next” 

Με απηφ ην ζηνηρείν ειέγρνπ 

πεγαίλνπκε ζηελ πξνεγνχκελε 

δηαθάλεηα. 

 

 

“Previous” 
Με απηφ ην ζηνηρείν ειέγρνπ 

πεγαίλνπκε ζηελ επφκελε δηαθάλεηα. 

 

“Reset slide to clear 

student activity” 

Με απηφ ην ζηνηρείν ειέγρνπ γίλεηαη 

επαλαθνξά ζηηο Γηαθάλεηεο ρεδίαζεο, 

δειαδή θαζαξίδεηαη νηηδήπνηε έρεη 

ζρεδηαζηεί απφ ηνπο καζεηέο ζε κηα 

Γηαθάλεηα ρεδίαζεο. 

 

“Show results” 

Απηφ ην ζηνηρείν ειέγρνπ ζηακαηάεη 

νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα καζεηψλ 

επάλσ ζηε δηαθάλεηα θαη εκθαλίδεη ηε 

ζσζηή απάληεζε θαη ηα απνηειέζκαηα 

ησλ καζεηηθψλ απαληήζεσλ. 

 

“Hide results” 

Απηφ ην ζηνηρείν ειέγρνπ απνθξχπηεη 

ην πιαίζην απνηειεζκάησλ. Όηαλ 

γίλεηαη απφθξπςε ηνπ πιαηζίνπ 
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απνηειεζκάησλ, ηφηε απηφ ην ζηνηρείν 

κεηαηξέπεηαη ζην ζηνηρείν “Show 

Results”. 

 

“Play” 

Απηφ ην ζηνηρείν ειέγρνπ επηηξέπεη ηε 

ζπλέρεηα ηεο πξνβνιήο έπεηηα απφ κία 

παχζε(“Pause”) θαη επαλεκθαλίδεη 

ηνπο θέξζνξεο ησλ πνληηθηψλ ησλ 

καζεηψλ. Καζψο εθηπιίζζεηαη ε 

πξνβνιή, ην ζηνηρείν απηφ 

κεηαηξέπεηαη ζε ζηνηρείν παχζεο. 

 

“Pause” 

Με απηφ ην ζηνηρείν ζηακαηάεη ε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ πνιιαπιψλ 

πνληηθηψλ επάλσ ζηε δηαθάλεηα. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηεο παχζεο, ηα πνληίθηα 

ησλ καζεηψλ είλαη αλελεξγά θαη δελ 

εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε πξνβνιήο – 

ην δε ζηνηρείν αιιάδεη εκθάληζε θαη 

κεηαηξέπεηαη ζε ζηνηρείν 

αλαπαξαγσγήο. 

 

“Start timer” 

Απηφ ην ζηνηρείν ειέγρνπ ην 

ρξεζηκνπνηείηε, φηαλ ζέιεηε λα ζέζεηε 

θάπνην ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ζηελ 

πξνζπάζεηα πνπ ζα θάλνπλ νη καζεηέο 

γηα λα απαληήζνπλ. Σν ρξνλφκεηξν 

απηφ κεηξά αληίζηξνθα απφ ηα 60 

δεπηεξφιεπηα. Όηαλ νινθιεξσζεί ε 

αληίζηξνθε κέηξεζε, νη θέξζνξεο ησλ 

καζεηηθψλ πνληηθηψλ 

απελεξγνπνηνχληαη θαη δελ είλαη 
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εκθαλείο ζηελ νζφλε. Δπίζεο, αλ ε 

δηαθάλεηα είλαη ηχπνπ “Yes/No” ή 

“Multiple Choice” ηα απνηειέζκαηα 

εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε απηφκαηα. 

Όηαλ μεθηλήζεη ε αληίζηξνθε κέηξεζε, 

ην ζηνηρείν αιιάδεη εκθάληζε θαη 

κεηαηξέπεηαη ζε ζηνηρείν “Pause 

Timer”(Παχζε Υξνλνκεηξεηή). 

 

“Pause timer” 

Υξεζηκνπνηήζηε απηφ ην ζηνηρείν 

ειέγρνπ γηα λα ζηακαηήζεηε πξνζσξηλά 

ην ρξνλνκεηξεηή. Όηαλ ν 

ρξνλνκεηξεηήο είλαη ζηακαηεκέλνο, ην 

ζηνηρείν απηφ αιιάδεη εκθάληζε θαη 

κεηαηξέπεηαη ζε “Continue 

Timer”(πλέρηζε Υξνλνκεηξεηή). 

 

“Continue timer” 

Απηφ ην ζηνηρείν ειέγρνπ ζπλερίδεη ηελ 

αληίζηξνθε κέηξεζε ηνπ 

ρξνλνκεηξεηή, φηαλ ν ρξνλνκεηξεηήο 

είλαη πξνζσξηλά ζηακαηεκέλνο. Όηαλ ν 

ρξνλνκεηξεηήο ζπλερίζεη ηελ 

αληίζηξνθε κέηξεζε, ην ζηνηρείν απηφ 

αιιάδεη εκθάληζε θαη κεηαηξέπεηαη ζε 

Pause Timer”(Παχζε Υξνλνκεηξεηή). 
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Λίγα ιόγηα γηα ην ρξνλόκεηξν 
 

Καηά ηελ πξνβνιή κηαο δηαθάλεηαο, κπνξείηε λα εθθηλήζεηε ην ρξνλφκεηξν, 

πεγαίλνληαο ζην πιαίζην ησλ ζηνηρείσλ ειέγρνπ θαη παηψληαο πάλσ ζην αληίζηνηρν 

εηθνλίδην, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα. Σν ρξνλφκεηξν κπνξεί λα 

παχζεη ηελ αληίζηξνθε κέηξεζε επίζεο, κε ηα αληίζηνηρα εηθνλίδηα. Όκσο ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ρξνλφκεηξνπ ζηακαηάεη φηαλ παηήζνπκε θαη ηα εμήο ζηνηρεία 

ειέγρνπ: “Next”, “Previous” θαη “Show Results”. Σέινο, ην ρξνλφκεηξν έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα κεηξήζεη αληίζηξνθα γηα 60 αθξηβψο δεπηεξφιεπηα. 

 

 

Δκθάληζε ησλ ζηαηηζηηθώλ ησλ απνηειεζκάησλ 
 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απάληεζεο κηαο εξψηεζεο απφ ηνπο φινπο 

καζεηέο, έλα πιαίζην απνηειεζκάησλ εκθαλίδεηαη πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην 

πψο απάληεζαλ νη καζεηέο: 

 

 Απφ πφζνπο καζεηέο απαληήζεθε ε θάζε απάληεζε. 

 Πνηνο καζεηήο/ ή νκάδα απάληεζε πξψηνο ζσζηά 

 Πφζνη καζεηέο δελ απάληεζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε 

 

Ζ εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη κε ην ζηνηρείν ειέγρνπ “Show results” απφ 

ην δάζθαιν ή φηαλ ηειεηψζεη ε κέηξεζε ηνπ ρξνλφκεηξνπ(“Timer”). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΜΔ ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ. 

( ΠΟΗΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΗΚΑΝΟΠΟΗΔΗ ΚΑΘΔ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ) 

 

 
Κξηηήξην 

Hot 

Potatoes 

Mouse 

Mischief 

Fuse 

Creator 

Articulate 

Quizmaker 

1. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

πνιιαπιήο επηινγήο 
    

2. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

πνιιαπιήο απόθξηζεο 
 -   

3. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

ζύληνκεο απάληεζεο 
 -   

4. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

ζπκπιήξσζεο θελώλ 
 -   

5. Γεκηνπξγία 

«αξηζκεηηθώλ» 

εξσηήζεσλ 

 -   

6. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

αληηζηνίρηζεο 
 -   

7. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

“hot spot” 
- - -  

8. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

«ύξε θαη Σνπνζέηεζε» 
 -   

9. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ 

«σζηνύ/ Λάζνπο» 
    

10. Γεκηνπξγία πβξηδηθώλ 

εξσηήζεσλ 
 - - - 

11. Γεκηνπξγία ζηαπξόιεμσλ  - - - 

12. Γεκηνπξγία πιαηζίσλ 

δηεπθξηληζηηθώλ θεηκέλσλ 
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13. Δκθάληζε ηεο ζσζηήο 

απάληεζεο ζην ρξήζηε 
 -  - 

14. Γπλαηόηεηα 

αλαηξνθνδόηεζεο γηα 

ζσζηέο/ ιαλζαζκέλεο 

απαληήζεηο 

 -   

15. Γπλαηόηεηα ρξήζεο 

πνιπκεζηθώλ 

ζηνηρείσλ(ήρνο, εηθόλα, 

video, γξαθηθά) 

    

16. Δηζαγσγή ζπλδέζκσλ 

πξνο ηζηνζειίδεο 
 - -  

17. Υξήζε HTML ζηε 

δεκηνπξγία εξσηήζεσλ 
 - - - 

18. Υξήζε ρξνλόκεηξνπ   -  

19. Παξνρή ζηνηρείσλ 

βνήζεηαο(hints) 
 -  - 

20. Υξήζε Unicode   -  

21. Γεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ  -   

22. Βαζκνιόγεζε θάζε 

εξώηεζεο 
- -   

23. Ο ηειηθόο βαζκόο 

δηακνξθώλεηαη κε βάζε 

ην πιήζνο ησλ 

πξνζπαζεηώλ κέρξη ηε 

ζσζηή απάληεζε 

 - - - 

24. Υξήζε 

κεηαδεδνκέλσλ(metadata) 

γηα ηηο εξσηήζεηο 

 - -  



168 

 

25. Οη εξσηήζεηο ζε έλα ηεζη 

παξνπζηάδνληαη κε ηπραία 

ζεηξά 

 - -  

26. Οη απαληήζεηο κηαο 

εξώηεζεο 

παξνπζηάδνληαη κε ηπραία 

ζεηξά 

 - -  

27. Γεκηνπξγία εξώηεζεο 

δεκνζθνπηθνύ ραξαθηήξα 
-  -  

28. Τπάξρεη ζπιινγή 

εηθόλσλ(image gallery) 

πξνεγθαηεζηεκέλε ζην 

εξγαιείν 

-   - 

29. Γπλαηόηεηα 

πξνεπηζθόπεζεο θάζε 

εξώηεζεο ή δηαθάλεηαο 

- -   

30. Γπλαηόηεηα αληηγξαθήο 

εξώηεζεο 
  -  

31. Γπλαηόηεηα ρξήζεο 

ρξνλνισξίδαο γηα θάζε 

εξώηεζε ή δηαθάλεηα 

- - -  

32. Γπλαηόηεηα 

ελαιιαθηηθώλ 

απαληήζεσλ γηα ηηο 

εξσηήζεηο ζπκπιήξσζεο 

θελώλ 

 - -  

33. Γηαθιάδσζε ππν ζπλζήθε 

ζηηο απαληήζεηο 
- -   

34. Μνξθνπνίεζε ηεο -    
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εκθάληζεο ησλ 

εξσηήζεσλ ή δηαθαλεηώλ 

κε “Drag&Drop” 

35. Γπλαηόηεηα αιιαγήο ηεο 

ζεηξάο ησλ εξσηήζεσλ κε 

«Drag&Drop” 

-    

36. Γπλαηόηεηα λα δίλεηαη 

έλα κέξνο ηεο 

βαζκνινγίαο γηα κεξηθώο 

ζσζηέο απαληήζεηο 

 - -  

37. Τπάξρεη όξην ζην πιήζνο 

πξνζπαζεηώλ γηα ζσζηή 

απάληεζε 

- - -  

38. Γεκηνπξγία ζηαηηθήο (κε-

δηαδξαζηηθήο) ζειίδαο 
-   - 

39. Λεηηνπξγία εγγξαθήο 

ήρνπ ελζσκαησκέλε ζην 

εξγαιείν(sound recorder) 

-  -  

40. Δγθαηάζηαζε ζε 

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα 

εθηόο ησλ Windows 

 - - - 

41. Δμαγσγή ηνπ ηεζη γηα 

ΓΜ(LMS) – (ZIP 

export) 

 -   

42. Δμαγσγή ηνπ ηεζη ζε 

κνξθή flash(Flash export) 
- -   

 

 

 


